
Feitelijke ouderraad 2 maart 2021: verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Evelien, Lot, Firdevs, Koen, Karen 

Verontschuldigd: Frederick, Christelle, Marjolein, Anneleen 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Jolien, Kevin 

 

• Samenstelling feitelijke ouderraad schooljaar 2020-2021 
 
We mogen één nieuwe ouder verwelkomen, Koen, papa van Ade. Dilek liet weten geen tijd meer te 
kunnen vrijmaken, Sofie, Myriam en Kristof hebben geen kinderen meer op onze school en kunnen 
dus ook geen deel meer uitmaken van de ouderraad. 
 
We stellen vandaag de feitelijke ouderraad opnieuw samen. Er zijn geen nieuwe kandidaten om een 
functie op te nemen. Evelien blijft dan ook penningmeester en Karen voorzitter en secretaris. 
 
 

• Overzicht financiën schooljaar 2019-2020 
 

schooljaar 
2019-2020      kosten inkomsten -938,40 

            

1901 1/09/2019 onthaalrecepties 113,18 0,00 -113,18 

1902 6/09/2019 drinkbussen carrefour 30,51 0,00 -30,51 

1903 6/09/2019 drinkbussen dreamland 131,60 0,00 -131,60 

1904 16/10/2019 appelverkoop 586,92 1 571,00 984,08 

1905 16/10/2019 belettering drinkbussen 20,00 0,00 -20,00 

1906 23/10/2019 speelgoed kleuters van der schueren 45,90 0,00 -45,90 

1907 25/10/2019 vaatwasser 434,00 0,00 -434,00 

1908 5/11/2019 obelink drinkbussen 74,50 0,00 -74,50 

1909 16/11/2019 lamineer sport en spel 4,05 0,00 -4,05 

1910 26/11/2019 fruitkommetjes 10,32 0,00 -10,32 

1911 29/11/2019 speelgoed sport en spel 303,46 0,00 -303,46 

1912 29/11/2019 schepjes juf stephanie 0,00 0,00 0,00 

1913 29/11/2019 cash ontvangen vervanging drinkbussen 0,00 6,00 6,00 

1914 29/11/2019 speelgoed winkel  156,10 0,00 -156,10 

1915 2/12/2019 drinkbussen 101,99 0,00 -101,99 

1916 1/10/2019 cash 1ste vaatwasser 50,00 0,00 -50,00 

1917 7/12/2019 schabben berging melk 67,51 0,00 -67,51 

1918 4/01/2020 bankkosten 44,30 0,00 -44,30 

1919 8/02/2020 tombola spaghettifestijn 8,00 993,00 985,00 

1920 17/02/2020 speelgoed uitleen 309,75 0,00 -309,75 

1921 26/02/2020 herstelling studybuddies 54,51 0,00 -54,51 

1922 27/04/2020 Krullenbol * 961,80 0,00 -961,80 



schooljaar 
2020-2021         -800,50 

            

2001 9/10/2020 appelverkoop 482,10 1372,50 890,40 

2002 23/11/2020 bus zeeklassen 1547,60 0,00 -1547,60 

2003 23/11/2020 drinkbussen 99,00 0,00 -99,00 

2004 4/01/2021 bankkosten 44,30 0,00 -44,30 

 

Zowel vorig schooljaar als dit schooljaar maakten we verlies. Voor vorig jaar is dit te verklaren doordat 

we geen sponsorloop konden organiseren welke het jaar voordien 2300 EUR winst had opgeleverd.  

Voor dit schooljaar zijn we blij dat de appelverkoop kon doorgaan, konden we niet buiten ons 

engagement om de kost van de bus te dragen maar gaan we ook niet uit van extra 

geldinzamelingsmogelijkheden.  Gelukkig bouwden we in het verleden wat reserve op. Er staat heden 

immers 3329,85 EUR op de rekening. 

 

• Afhaalfestijn lasagne 19/03 en 20/03 
 
Het schoolteam tracht met een afhaalfestijn toch een manier te vinden om geld in het laadje te 
brengen. Afhankelijk van de uitkomst zal ook nog een afhaal wafelfestijn in elkaar gestoken worden. 
Op 10 maart worden de inschrijvingen afgesloten, iedereen wordt nogmaals opgeroepen zoveel 
mogelijk te verkopen.  Gezien de geldende veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk dat wij als 
ouder helpen bij de afhandeling van het afhaalfestijn. 
 
 

• Sponsorloop 30/04 
 
We besluiten nu reeds af te zien van de organisatie van de sponsorloop.  We gaan er immers vanuit 
dat er tegen dan nog geen supporters uitgenodigd kunnen worden. 
 
 

• Fietspool 27/05 en 28/05 
 
Deze kan normaal gezien wel doorgaan zoals in september. Begeleiding door ouders wordt gevraagd 
bij inschrijving. 
 
We zien wel nog een mogelijkheid om op 28/05 activiteiten op klasniveau te organiseren, deels op 
afgesloten straten.  Karen bespreekt dit verder met Petra, voorzitter van de werkgroep sport en spel. 
 
 

• Varia 
 

Aangezien we niet in de mogelijkheid zijn het schoolteam heden te ondersteunen komen we pas 

opnieuw samen wanneer voorbereidingen voor volgend schooljaar getroffen moeten worden. 


