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Samen bouwen aan een goede leef- en leeromgeving voor de kinderen 

Meer weten – kijk naar onze Oudervereniging pagina op de website van BS De Wilg - https://www.bsdewilg.be/oudervereniging/ 

 

Verslag oudervereniging vergadering maandag 18/01/2023 
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Aanwezig  

Ann, Dries, Hanne, Jose, Jurgen, Stefanie, Jens, Katleen, Wendy, Bo en Els 
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Verslag 

Welkom 

 / 

Verslag 15/11 

 Voorraad in de kast wordt bekeken door het Willows Club comité   
 Mailinglist of whatsapp voor oud-leerlingen op te stellen 

Nieuws van de school(-raad) 

 Schoolraad gaat door op 15 februari 

Financieel verslag 

 Saldo zichtrekening – 6.430,67 euro. 
 Saldo spaarrekening – 1.660,12 euro. 
 Aankoop nieuw kleuterspeeltuig 

o Bedrag  +/- 25.000 euro.  
o Voorschot betaald.  
o Vanaf de krokusvakantie wordt gestart met de bouw.  
o Dezelfde bouwer als de chillzone. 
o Het is ook een inclusief speeltuig. 

 

 Fluotocht 
o 50 euro betaald voor helpende handen scouts omdat we geen vrijwilligers vonden. 
o Kosten 217,09 euro; opbrengsten 207,00 euro. 

 OV café infoavond 3KT 
o 34 euro kosten 

 Typlessen 2022 
o 16 inschrijvingen 
o Factuur Hanver 1.395,00 euro (één van de deelnemers had 45,00 euro rechtstreeks 

aan Hanver betaald, dus dit was in aftrek genomen van de factuur) 
o Stortingen van 45,00 euro door 15 deelnemers = 675,00 euro  
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Nabespreking voorbije activiteiten (Fluotocht vr 25/11, infoavond 3KT ma 12/12, start 
wafelverkoop vr 16/12) 

 Fluotocht 
o Was leuk om eens een andere locatie te gebruiken; idee om elke 2 à 3 jaar van 

locatie te veranderen 
o Bekijken om volgend jaar scoutslokaal van Kontich-Kazerne te gebruiken (beter 

voor fietsenstalling, parkeerplaats, er is buitenverlichting, … 
o Actie Katleen voorstel voor de fluotocht datum tegen de volgende vergadering 

opmaken met de betrokken leerkrachten; dan kunnen we vragen of die datum vrij 
is bij scouts Kontich Kazerne 

 Nvdr: actie reeds achter de rug – voorstel datum is vrijdag 1 december 
2023. 

o Helpende handen – 6 weken op voorhand vragen 
o Idee om te bespreken (actie Els – noteren voor de klasmeterreceptie) – de 6 lagere 

school klassen koppelen aan de 6 activiteiten (behalve de wafelverkoop) 
o Nieuwe trekker gezocht voor de fluotocht 
o Best wel veel voorbereidingswerk voor de leerkrachten – is ook vrijwillige keuze. 
o Kost volgend jaar naar 1,5 of 2 euro per persoon brengen want anders komen we 

niet uit de kosten. 
 Infoavond 3KT – OV café 

o Ouderbevraging: concept werd opnieuw heel goed gevonden 
o 2 helpende handen is de beste formule voor zo’n avond 

 Start wafelverkoop  
o 1037 dozen besteld + 2 dozen van elk voor vrije verkoop of voor foutjes (vorig jaar 

1083 dozen) 
o Voor volgend jaar: einddatum verkoop 2 weken na de kerstvakantie nemen ipv 1 

week na de kerstvakantie 
o Brief net zoals dit jaar niet net voor de kerstvakantie verspreiden (brieven gaan 

sneller verloren) dus 5 weken ipv 4 weken doorlooptijd nemen 
o Voor volgend jaar: prijzen eerst opvragen vooraleer formulieren aan te passen 
o Afhaaluur is ingekort – vorig jaar 15u tot 18u naar 15u tot 17u (indien dit niet past: op 

het secretariaat ophalen maandag) 
o Dozen die niet afgehaald zijn moeten in de gang van het secretariaat gezet 

worden want er zijn activiteiten dit weekend 
o Bij het afhalen van de wafels ook kaartenverkoop voor de Willows Club en OV 

naamsbekendheid opkrikken in de wachtrij 
 

Coming soon (einde wafelverkoop vr 20/01, Willowsclub za 28/1, Kidsfuif za 11/3) 

 Einde wafelverkoop 
o Zie punten bij “start wafelverkoop” hierboven 

 Willowsclub 
o Van 2020 zijn er 60 euro kosten overgedragen voor het poetsen (zelf nog doen: 

vegen, tafels en stoelen op dezelfde plaats en keuken alles terug op zijn plaats) 
o 85 euro opbrengsten van vorige keer 
o 20 euro voorverkoop tot nu toe van dit jaar 
o Voorbereidingen lopende – technische installatie en catering 
o OV heeft muziekinstallatie aangekocht maar hier en voor de kidsfuif wordt een 

andere installatie gebruikt – te bekijken naar de toekomst toe 
o Helpende handen 

 8 paar helpende handen tot nu toe 
 Helpende handen doormailen naar Bo (Ann vraagt aan Lisa) – Bo stuurt die 

namen door naar de verzekeringen 
o Drank 

 Drank verkopen aan ongeveer 2 x de aankoopprijs;  
 Kaarten van 10 euro en 20 euro 
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 Prik & Tik Thysshop Duffel levert (via webshop bestellen) en neemt retour 
terug – Prik & Tik Lint soms wel / soms niet 

 Kidsfuif 
o Affiche – Bea maakte vroeger affiche op – nu kan Jens helpen 
o Catering in thema Indianen? 
o Frietjes – groentjes 
o Katleen vraagt poetsbeurt aan voor zondag 12 maart. 
o In elke klas wordt gewerkt aan knutselwerken in het thema van het 

indianenproject. Dit groeit de komende weken – te bekijken of we interesse 
hebben om bepaalde “objecten” na de opendeurdag van de klassen naar de zaal te 
verhuizen (indien akkoord leerkrachten). 

o Knutselmateriaal samen aankopen school / OV?  via Ellen toegang vragen tot het 
knutsellokaal 

o DJ – vorig jaar DJ Bas en meester Chris 
 Actie Els – contact opnemen met meester Chris rond DJ en free podium 

voorbereidingen 
 Interesse 6de leerjaar om een DJ-set te spelen? actie Katleen om op te 

nemen met juf Louise en juf Sandra om aan de 6de-jaars de vraag te stellen 
 Nvdr: Deze actie is reeds achter de rug: de volgende kids van L6 

willen graag op de kidsfuif een dj-set spelen: Hajo, Jarne en Corre, 
eventueel ook Ionut. 

o Muziekinstallatie – zeker 1 of 2 extra micro’s te voorzien naast die van meester Chris 
o Actie Els - Google formulier helpende handen kidsfuif opmaken – actie Els 

 Nvdr: Deze actie is reeds achter de rug – google formulier werd verzonden 
op donderdag 26/1. 

Varia 

 Stefanie (mama van Arno en Finn) zal de penningmeester rol overnemen van Wendy. 
 Nieuwe voorzitter wordt nog steeds gezocht. 
 OV “marketing” campagne 

o Presentatie opgemaakt met kernboodschappen  Jens zal dit omvormen naar een 
meer sprekende affiche   

o Te bekijken of we de Facebook pagina nieuw leven willen inblazen? (Steve – papa 
van Mila 6de leerjaar – heeft deze ooit opgemaakt) 

 Datum quiz vast te leggen voor in het najaar 2023 – actie Hanne. (Verenigingen vragen nu 
al wanneer de zaal vrij is in het najaar) 

 Datum voor de camping Willowland 22-23 juni in het schooljaar 2023-2024 
 De school is een lijst aan het maken van personen die eens kunnen helpen met tolken 
 Indianenproject vanuit de school – terugkoppeling: 

o 2 grote tipitenten worden aangekocht 
o Verhuren aan 25 euro per nacht (inclusief grondzeil / sanitair Wilgenkatjes) 
o Doorverkoop aan hoogst biedende na het indianenproject 
o Buttons maken via buttonmachine – oproep of iemand dit heeft? 
o Helpende handen om de tenten op te zetten zijn nog gewenst 

Op te volgen punten 

 Mailinglist of whatsapp voor oud-leerlingen op te stellen 
 Werkgroepje rond opmaken webshop OV samen te stellen – actie Els 
 Nieuwe voorzitter wordt nog steeds gezocht 😊 
 Idee om te bespreken – de 6 lagere school klassen koppelen aan de 6 OV activiteiten: quiz, 

fluotocht, willows club, kidsfuif, ouder-kind voetbaltornooi en camping Willowland. Dit om 
de betrokkenheid vanuit de ouders & het aantal helpende handen te verhogen. 

 Kalender schooljaar 2023-2024 
o Quiz – voorstel datum te bepalen door Hanne 
o Fluotocht – voorstel leerkrachten 1 december – te bevestigen of zaal vrij is 
o Willows Club – datum te bepalen 
o Kidsfuif – datum te bepalen 
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o Ouder-kind voetbaltornooi – datum te bepalen 
o Camping Willowland – 22-23 juni  
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OV Kalender 2022-2023 

Activiteiten 

 Quiz: vrijdag 21 oktober 2022 
 Fluotocht: vrijdag 25 november 2022 
 Wafelverkoop: Start vrijdag 16 december 2022; afhalen vrijdag 20 januari 2023 
 Willowsclub: zaterdag 28 januari 2023 
 Kidsfuif: zaterdag 11 maart (avond van opendeurdag) 
 Ouder – kind voetbal: vrijdag 12 mei 2023 
 Camping Willowland: zaterdag 24 juni 2023 

 

OV Vergaderingen 

 Maandag 19 september 2022 
 Dinsdag 15 november 2022 
 Woensdag 18 januari 2023 
 Woensdag 22 maart 2023 
 Dinsdag 13 juni 2023 

 

OV Café 

 Maandag 5 september (samen met eerste oudercontact/infoavond) 
 Maandag 12 december (samen met infoavond overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar) 
 Dinsdag 13 juni 2023 (samen met klasmeterreceptie) 


