
1 
 

 

Verslag vergadering Cade Schoolsportraad 9/1/2023 

Aanwezig: juf Katia, juf Sarah, juf Tam, juf Aline, Geert, Bjorn, Ellie, Birte (verslaggever) 

Verontschuldigd: Bart – Isabelle – Kim - Jana 

 

1. Agendapunten 

 

2.1  Goedkeuren verslag 5/12 

Het verslag van de vergadering van 5/12 wordt goedgekeurd. 

2.2  Evaluatie kerstrun 2022 

Algemeen: het was een zeer goede editie. 

 

Timing: 

- We overleggen een eventueel vroeger start uur ovv van de collega’s van Cade en beslissen om in 

2023 te starten om 17u30. 17u vinden we net te vroeg ook ifv de voorbereidingen, 

beschikbaarheden SSR leden, vrijwilligers.  

- Als we om 17u starten creëren we misschien ook verwachtingen om dan om 21u te stoppen 

maar we willen graag het einduur van 22u behouden.   

- 17u30 sluit ook mooi aan bij het kerstevent van de parochiale kleuterschool. 

- Voorstel timing:  

 17u30: start event + opening kramen/opening kassa 

 21u(30) : de kramen die zijn uitverkocht kunnen reeds beginnen afbreken 

 21u30: sluiting kassa 

 22u: start algemene afbraak 

 

Feedback personeel Cade:  

- De leerkrachten waren zeer positief over het niet werken met bonnetjes. Er is ook geen misbruik 

van gemaakt. 

- De leerkrachten ervaren het als leuk om oud leerlingen ook terug te zien. 

- De leerkrachten hebben kou geleden. Voorstel naar volgend jaar toe:  

o Inschrijvingen + kassa in de turnzaal? 

 Bedenking: Is wel wat verder van de ingang.  

-> Een host zetten aan de ingang die kan doorverwijzen? 

-> Goed melden op affiches waar de kassa + inschrijvingen zich 

bevinden. 
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o Rode kruis kan zich dan installeren in de refter. 

- Microgolf indien mogelijk pas plaatsen na middagpauze ifv opwarmen lunch. 

- Laatste speeltijd in grote Cade verloopt lastig door opbouw event. 

o Voorstel: speeltijd eventueel binnen in de klas laten doorgaan? 

- Opruim: niet iedereen neemt deel. Hoe kunnen we dit vermijden? 

o Bij briefing door meester Kris duidelijk vermelden dat  iedereen wordt verwacht? 

o De afspraak nu is dat iedereen zijn eigen kraam opstelt + afbreekt. 

- Er kwamen vragen naar koffie -> gaan we niet aanbieden voor de enkelingen. Misschien 

meer van de andere warme dranken voorzien? 

- Verzoek om soep/chocomelk/glühwein te groeperen in 1 kraam: kan zeker: wordt 1 kraam: 

bemand door 2 leerjaren. 

 

Muziek 

- Er waren wat klachten over de muziek dat het geen echte kerstmuziek was noch kindermuziek 

(was eerder après-ski muziek). 

- Misschien kunnen we in de volgende editie meester Robert vragen om te DJ’en? Met 

verzoeknummers die kunnen aangevraagd worden door de kids?  

 

Food & drinks 

Brouwer 

- Wat was daar over? Check Isabelle / Maarten. 

 

Evaluatie per kraam 

Pannenkoeken 

- 1 volledig pak over 

- Gebakken van start tot einde 

- Bepaald moment: file 

o Extra bakplaat om extra snel te kunnen bakken? 

o Of voorbakken en opwarmen? 

- Suiker voldoende: ni teveel nieuw aankopen (2023) 

- Bakjes voldoende voor 2023 

 

Soep 

- Heel lekker 

- Veel complimenten over 

- Te veel prei gevraagd 

- Was zo goed als op  

- Te veel bakerwten (maar 2 zakjes opgebruikt) 

- Bekers opnieuw aankopen  

- Dag zelf maken: ok? (bewaren in emmers? Extra potten?) 

 

 

Gebakken rijst 

- Heel lekker 
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- Veel complimenten over 

- Uitverkocht (30kg) – zelfde aantal voor 2023 is ok 

- Enkel kip – niet veel vraag gehad naar veggi (toch 5kg voorzien in 2023) 

- Chili saus te pikant 

 

Snoep/chips 

- Snoep: goede kwaliteit 

- Te goedkoop? Moeten we het wel duurder maken? Kunnen prijszetting behouden als geste naar 

de mensen? (Algemene prijszetting sowieso herbekijken naar volgend jaar toe) 

- Alles was verkocht 

- Chips: ook bijna uitverkocht 

 

Bar 

- Green tea / appelsap / alcoholvrij bier: niet meer bestellen: weinig afname 

- Rode wijn: bijna niet verkocht aangezien de medewerkers aan de bar niet wisten dat er rode 

wijn was. Er was wel vraag naar. 

o Bij volgende editie: dranken presenteren op de toog? 

- Er is veel Duvel gedronken. 

- Chouffe ook serveren? -> Is iets minder sterk dan Duvel. 

- Geen koelkast nodig gehad 

- Andere brouwer zoeken? Geen sympathieke samenwerking ervaren (Troetsel) 

- Veel helpers: vanaf 20u30 weinig te doen, stonden wat op elkaar 

!! Wat met leeftijdscheck? Er waren verschillende groepjes jongeren die heel wat Duvels kwamen 

bestellen – leken nog jong. Controle bij volgende edities? Hoe kunnen we dit aanpakken? Werken met 

gekleurde bandjes >18jr, < 18jr? Zou aan kassa kunnen gecheckt worden en bandjes verdelen bij het 

bestellen van drankkaarten. 

 

Warme chocomelk 

- Het was een geknoei om het op te warmen 

- Nog wel aanbieden in 2023? 

- Juffen van 2de (feedback checken) 

 

Hamburgers/hotdogs/sausen 

- 100-tal hamburgers over (oplijsten – houdbaarheidsdatum checken) 

- 400 stuks is meer dan genoeg (hoeveel vorige editie? Birte opzoeken) 

- Ajuin tekort (zak extra is nodig) 

- 2 blikken hotdogs over? (halal) 

- Andere hotdogs over? (turnjuffen check) 

- Er waren massa’s broodjes over 

- Tafel met sausen was een troep! Bussen saus worden opengedaan terwijl er nog andere open 

zijn. Gesmos met ajuin.  

o Voorstel:  

 volgende editie iemand aan de saustafel zetten voor bediening? Opkuis? 

 jeneverkraam/saus: 1 team (aangezien er wat verveling was aan jeneverkraam)? 



4 
 

 

Jenever 

- Veel te veel besteld: flessen konden wel teruggegeven worden 

- Te veel volk achter den toog: hadden niks te doen 

 

Gluhwein 

- Veel te weinig. Meer bestellen: kunnen overschot teruggeven 

- Hoeveel liter hebben we besteld? (Check Isabelle) 

- Hoeveel heeft Maarten nog extra aangekocht? (Check) 

- Bekers opnieuw aankopen  

 

Kassa  

- Min 2p/shift: is nodig: er zijn zeer drukke momenten 

- Kassa zat wat afgelegen, het is leuker als je in de sfeer zit (turnzaal zou oplossing kunnen zijn) 

- Binnen zitten was wel een pluspunt voor de warmte 

- Mensen waren onder de indruk van aanbod bancontact 

- Er liepen toch wel wat personen (oudleerlingen) in de klasgangen 

 

Gadgets 

- Leuke gadget 

- Weinig stuk 

- Misschien nu al nadenken over volgend jaar 

 

Vrijwilligers/helpers 

- Er mag zeker iemand extra aan het hamburgerkraam (4p = welkom) 

- 3 uur werken ipv 4u? Zo is er nog wat ruimte om te socializen.  

 

Voorstel sponsoring 

Willen we bij volgende edities sponsoring op vb de nadars op parking? vb 50€ per sponsor? 

Vraag stellen in combi met quiz – handelaars Aartselaar? 

-> We beslissen eerder niet en willen liever focussen op de sponsoring voor de Quiz.  

 

Varia  

- Verlichting: was top 

- Opbouw en afbraak zijn vlot verlopen 

- Wachtkabel is niet gebruikt van CC 

- Geen wisselbekers gebruikt 

- Champions: bij Boels: ons voorstel: zelf te reserveren en op te halen bij Boels om te weten 

wat binnen komt (via gemeente) (of gemeente vraagt aan vanaf donderdagavond), 

belangrijk: 3A in  / uit 

- Wat was de opbrengst? (check Isabelle) 

 

2.3  Quiz: 17 maart 
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Praktisch 

- 20 tafels van max 6p (120p) 

- Locatie: turnzaal 

- Alle participanten ontvangen een prijs 

- De beste verbruikers winnen ook een prijs 

- Denkvragen, 2 of 3 doe-proeven 

 

Reclame 

De quiz is in principe toegankelijk voor iedereen. 

- Plaatsen we een melding in het boekje van Aartselaar of mikken we op voldoende 

inschrijvingen via school/ouders/connecties? 

-> In eerste instantie zou het tof zijn dat enkel school gerelateerde personen deelnemen dus 

indien vermelding in het boekje: pas zo laat mogelijk 

 

Thema’s 

Kris/Bart/Geert hebben al een aanzet gedaan voor het opstellen van thema’s: 

- WK voetballanden 

o Weetjes over die landen 

- Actua 

o Terzake 

o Niet zo lang geleden 

- Sportvragen 

- De wereld van Sofie 

o Algemeen 

- Reclame 

o Fotoronde 

o Tunes 

- Op welke plek ben ik? 

o Locatie omschrijven 

- Waar heb ik dat nu weer gelezen? 

- Film/tv 

- Muziek 

- Natuur/wetenschap 

- Verhaal van Vlaanderen 

- Dames vragen 

- Koken? 

- Praktische proeven 

 

Vragen 

Geert stelt een gedeeld doc op met de thema’s waar iedereen quiz vragen in kan plaatsen.  

Google drive? Google docs? (Link wordt bezorgd). 

Deadline input vragen: 10/2 

Zo is er voldoende tijd om hier een selectie uit te maken en er structuur in te brengen (opmaak ppt.). 
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Presentatie 

Zou meester Kris willen presenteren? Eventueel samen met meester Robert? (dd: 17/1: is ok voor beide) 

 

Promo/inschrijvingen 

- Save the date uitsturen: flyer mee in agenda? Of via mail met flyer erin? Zo snel mogelijk! 

-  Inschrijvingen vanaf welke datum? Via mail? Via form? 

 

Sponsoring 

- 120 participanten dus min. 120 gifts 

- Iedereen gaat op stap in Aartselaar met verzoek tot sponsoring bij lokale handelaars 

o Isabelle/juf Katia: vanaf mato sushi tot pita Tuba 

o KBC via Kris? 

o  Juf Sarah: Delhaize/Carrefour/Bytebier/apotheek Laar/Vanessa 

o Bjorn: Folie/ Mille Fuille 

o Birte: Vino Santi/De Rijck/VanderAuwera/Van Uytsel 

o VD Auwera/As adventure 

o Zeus via Gunther? 

o Ellie mee op stap met iemand? 

o Jana: eventueel andere kant van Kapellestraat (kant van Zeeman)? 

- Bladje sponsoring meegeven aan handelaars + stempel van school 

- Deadline sponsoring: klaar tegen 27/2 

- Indien de handelaars vragen of er in ruil promo wordt gemaakt: kan mits doorsturen van logo 

naar mailadres schoolsportraad 

 

Catering 

- Zoute nootjes 

- Chips 

- Portie warm gemengd met friteuses via Chiro? 

- Portie koud gemengd 

- Brouwerslijsten nakijken vorige jaren (Birte/Isabelle) 

 

Varia 

- Drankblaadjes 

- Bestellijstjes 

-> check Isabelle wat ze  nog allemaal heeft of wat we nog moeten maken 

- Vlaggetjes: ik heb dorst 

- Extra helpers vragen? Bedanken met Fun bonnen – overschot koekenslag? 

 

2. Volgende vergadering 
 

 Maandag 27/2 20u: kleine Cade 


