Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 14/01/2019

Aanwezig: Bart, juf Katia, juf Sarah, Annemie, Lies en Isabelle (verslaggever)
Verontschuldigd: meester Kris en Vicky

Agendapunten:
1. Verslag d.d. 3 december 2018
2. Evaluatie kerstrun
3. Varia

1. Verslag d.d. 3 december 2018
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

2. Evaluatie kerstrun
-

Voorbereiding was top!
Alle kramen onder het afdak.
Hamburgers: geen korting bij bakkerij Vanessa. Teveel hamburgers, te weinig broodjes. 20 kg
ajuin is voldoende.
Jenevers: volgende editie 6 van alle jeneversoorten + cactus- en graanjenever; opgelet:
affiche aanpassen.
Pannenkoeken: volgende editie 20 liter minder (40 liter in totaal)
Duvel: terug serveren, maar borg voor het glas vragen (bedrag? vragen aan Albo).
Posters met soorten frisdrank voorzien.
Geen bekers; rietjes in de flesjes.
Diepvrieskist aankopen samen met Ouderwerking?
Allergenenlijst? Enkel wanneer we zeker zijn, uitdrukkelijk vermelden (bv. gluten- en
lactosevrij).
Ok om de walkie talkies van het vijfde leerjaar te gebruiken. Navragen hoeveel beschikbaar?
Soep: 30 liter volstaat.
Geen voorinschrijvingen meer; gadgets ter plaatse aan te kopen. Nieuwe brief opstellen.
Onthaal elders?
Wisselgeld voorzien!

-

Nieuwe mutsen en fibersticks voorzien + iets nieuws (diadeem?).
Info doormailen naar de leerkrachten.
Indien er warme dranken en soep worden geserveerd in de kramen, worden de leerkrachten
vriendelijk verzocht om 17 uur in hun kraam te staan.
Jassen voor de bakkers voorzien.
Glutenvrij assortiment beperken!
Chips (zout/paprika/pickles) (4 van elk voorzien) en snoep (300 zakjes voorzien) volledig
uitverkocht.
Onthaal elders?
Hamburger- en hotdogkraam samen?
Koffie/thee: zoetjes voorzien.
Choco warm maken met percolator?
Glühwein kon niet volgen.
Thermossen en percolators aan te kopen.
Geen rode stiften op rode kaarten.
Meer Jupiler (de 10 bakken waren op) en plat water.
Tine aan de afwas was super.
Appelsap stond verstopt.
2 bakken 0% Jupiler voorzien i.p.v. 3.
Paaltjes aan Bib mee in draaiboek opnemen.
Goaltjes en paaltjes moeten op voorhand worden weggenomen (opnemen in draaiboek).
Afwas anders organiseren? Hamburgergerief in lerarenkamer afwassen?
Camionette voorzien om alle gerief terug te brengen naar Aspen.
Navraag doen bij veiligheidscoördinator van de gemeente of er met gas mag worden gewerkt.
Volgend jaar brengt Lies telmachine mee.
Spons om vinger nat te maken voorzien.
Verschillende kleuren drankkaarten volgend jaar (overschot); stempel op voorkant; Bart gaat
naar Aldi.

3. Quiz
Bart doet debriefing van de voorbereiding. Het was een plezante avond.
Catering: chips, kaas, salami, portie gemengd, tortillachips met salsa/guacamole.
Sponsorploeg gaat opnieuw op pad om prijzen te verzamelen.

4. Volgende vergaderingen
Etentje van de Schoolsportraad in Aspen vindt plaats op maandag, 28 januari 2019 om 19 uur 30
te Aspen.
De volgende vergaderingen gaan door op:



maandag 25 februari 2019 om 20 uur in de leraarskamer van de kleine Cade.
maandag 11 maart 2019 om 20 uur in de leraarskamer van de kleine Cade.

Graag hapje of drankje meebrengen aub .

