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 Verslag Oudercomité Vergadering 18 september 2017 

Aanwezigen 

Hans, Marjan, juf Ann, juf Inge, Inge, Sofie, juf Cindy, Isabelle B., Mieke, Elke, Benny, Isabelle V., Inne, 
Katrien, Katharina, Aïcha, David, Jaan, Kristof, Kiki 

Agendapunten 

➢ Inleiding/kennismaking 

➢ Algemene vergadering 

 Verwelkoming nieuwe leden 

 Bevestiging huidig bestuur 

 Financiële situatie is gezond  

➢ We overlopen ideeën voor het komende werkjaar in 3 groepjes:  

 Koca:  

▪ Enkele voorstellen die verder moeten uitgewerkt worden door de werkgroep:  

Beestig Bezoek (deze optie wordt nu verkozen liefst in februari), Circus in 

Beweging, hulpdiensten (politie met labo, rode kruis, brandweer), Warmste 

week  

 Quiz: 

▪ Vragen hebben we al, want quizploeg ‘Pigeon d’or’ wil dit voor ons doen, zij 

zorgen ook voor het gepaste niveau, zijnde niet te moeilijk. Wij zorgen voor 

technische ondersteuning, reclame, prijzen, flyeren etc. Voor prijzen denken 

we aan 1 zak per tafel met verschillende prijzen in, die de ploeg dan zelf intern 

verdeelt. We gaan onze quiz niet op de officiële quizkalender zetten maar wel 

andere verenigingen uitnodigingen. In totaal kunnen er 30 à 40 ploegen 

deelnemen. 

 Lichtjeswandeling: 

▪ Minder nadruk op activiteit van de Boemerang, maar meer van Meerbeek 

Hele dorp versierd met lichtjes, liefst activiteit aan parochiehuis en 

parochietuin, wandelen in lussen door dorp, al dan niet met verteller.  

Enorm veel reclame, verenigingen betrekken.  Koor vragen om te zingen, 

groepjes om liedjes te spelen.  Geen doel om geld op te brengen, maar 

zullen wel drankjes verkopen.  WE willen de wandeling koppelen aan het 

feest van Sint-Antonius op 17 januari, in het vervolg van 900 jaar 

Meerbeek.  Waarschijnlijk wordt het zaterdag 20 januari. Vanaf nu moet 

iedereen glazen yoghurtpotjes bijhouden etc. er zal sponsoring voor glow-

in-the dark worden gezocht etc.  

➢ Vastleggen werkgroepen 

 Koca: Marjan (trekker), Katharina, Isabelle V, juf Inge en juf Ann 

 Kwis: Inne, David, Hans (trekker), Jaan, juf Julie, juf Aicha 

 Mobiliteit: juf An Vrebos, verdere leden worden volgende keer besproken 
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 Lichtjeswandeling: Inge, Kiki, Katrien, Isabelle B., Anne-Leen 

 Restaurantdag: Isabelle V.(trekker), Kristof, Mieke, Marjan, juf Eveline, Elke, Benny 

 Schoolfeest: bespreken we als het dichterbij komt, is immers pas in juni 

➢ Kalender  

 23 oktober: OC2  

 2 december: Quiz 

 12 december OC3 

 Midden januari: nieuwjaarsdrink/lichtjeswandeling te organiseren samen met andere 

Meerbeeks verenigingen. 

 17 januari 2018: OC4  

 23 februari: peuterborrel + voorbereiding restaurantdag 

 24 februari 2018: restaurantdag 

 8 maart 2018: OC5 

 16 april 2018: OC6 

 2 juni: schoolfeest 

 5 juni 2018: OC7 

 15 juni 2018: teambuilding 

➢ Varia 

• Kelder uitkuisen: inventaris online aanpassen, Jaan, Sofie en Mieke helpen mee met kern.  

• Chiro Everberg vraagt om briefje uit te delen aan alle klassen in de lagere school voor 
vriendjesdag op 15 oktober.  Er wordt nagekeken wat er juist besloten is in jeugdraad en 
verder opgevolgd. 

• Vraag waarom dessert geschrapt is van warme maaltijden ‘s middags.  Vraag was gekomen 
vanuit school Kortenberg omdat dit meestal over was, andere scholen van Kortenberg volgen, 
prijs is ook naar beneden gegaan. 

• Opmerkingen over Gimme mogen naar de kern worden doorgestuurd om te bundelen naar 

Tony, die hopelijk voor antwoorden en oplossingen kan zorgen. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op maandag 23 oktober om 20:00. 


