
 

 

Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 23/03/2022 

 

Aanwezig: meester Kris, juf Katia, juf Sarah, juf Tam, Birte, Geert, Jana, Bart en Isabelle 

(verslaggever) 

Verontschuldigd: Kim 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag brainstormsessie d.d. 10 maart 2022 
2. Vijgen-na-pasen run 
3. Datum volgende vergadering 

* 

*  * 

 

1. De vijgen-na-pasen run 

 

Datum bevestigd: vrijdag, 22 april 2022. 

 

 Helpende handen: 

 

o Hamburgers (500 stuks à 4 euro), hotdogs (400 stuks à 3 euro), chips (1 euro) en snoep 

(2 euro) doen we zelf: 

 Van 18-20 uur: 4 helpende handen voor de hamburgers – 3 helpende handen 

voor de hotdogs. 

 Vanaf 20 uur: 4 helpende handen voor beide kramen. 

To do: Jana checkt bij Metro de prijs en beschikbaarheid van diepgevroren, 

voorgegaarde hamburgers (type Beckers). Alternatief: Koen van Cosy gaat na of 

hij eventueel aan een goedkopere prijs zou kunnen leveren. Eventueel: 

sponsoring? Te bekijken. 

o Tapas voor 2 personen (200 stuks à 8 euro?) – vegetarische pastasalade (50 stuks à 4 

euro): externe firma (Cosy) – afrekenen via betaalkaarten en afrekening achteraf. 

o Kassa: 2 helpende handen. 



o Toog: Jana wordt aangeduid als coördinator. Aantal helpende handen: minstens 5 

helpende handen. 

o Begeleiders voor de run: minimum 4 helpende handen. 

o De helpende handen krijgen een gratis hamburger. 

 

 De Troetsel wil de goederen op voorhand leveren. Juiste datum nog te checken (dinsdag, 19 

april?) (to do Isabelle). 

 

 Een juf (juf Lisse/Lisa?) doet het voorstel om de broodjes te sponsoren. Meester Kris doet 

navraag. 

 

 De prijzen zijn in de lijn van de kerstrun van 2010. De PP wordt als bijlage bij het verslag 

gevoegd. 

 

 Juf Tam kan paasgerief bekomen (sponsoring). 

 

 Donderdag voor de run (21 april) komen de leden van SSR samen om de nodige 

voorbereidingen te treffen. 

 

 Alle kramen worden aan één kant onder het afdak gepositioneerd. De foodtruck staat apart. 

 

 De partytafels met overtrek (50 stuks?) worden her en der buiten geplaatst bij goed weer. Bij 

slecht weer kan er worden uitgeweken naar de turnzaal en de refter. 

 

 Te voorzien: 

 

o “4 champignons”, 8 kabels van 32 ampère, 10 “gewone” verlengkabels (10 meter), 10 

“gewone” verlengkabels (5 meter) en 10 verdeeldozen, 1 x 63amp kabel en 1 

champignon met 63amp in en 32amp uit. 

o Zwarte vuilbakken. Ook mogelijkheid voorzien om afval te sorteren. 

 

 Nadarhekken: één aanhangwagen met hekken? 

 

 Op de parking van het cultureel centrum zal een parkeerverbod gelden. Juf Min volgt dit op. 

 

 Er zullen walkie talkies beschikbaar zijn. 

 

 De prijzen (stuiterballen) moeten nog worden besteld. Hiermee kan nog worden gewacht tot 

1 april (levertijd via Bol.com is één dag). 

 

 Er is geen vast vertrekuur per leeftijdsgroep, wel drie verschillende, vrije startmomenten. De 

groten vertrekken tijdens elke startblok eerst, zodat de kleintjes niet “omver” worden 

gelopen door de oudere kinderen. 

 

 KBC bevragen of zij een (gratis) betaalbakje willen/kunnen leveren (to do Isabelle). 

 



 Herinnering via etiket in de agenda voor de paasvakantie (to do Bart) en een nieuw 

pushbericht via de App. Er worden ook nog posters opgehangen (gemaakt onder supervisie 

van juf Tam).  



2. Geen datum volgende vergadering 

 

Er wordt geen nieuwe datum vastgelegd. De verdere afspraken gebeuren via de WhatsApp 

groep. 


