
1 
 

 

 

Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 27/10/2021 

 

Aanwezig: Juf Katia, juf Sarah, Juf Tam, Birte, Geert, Jana, Bart en Isabelle (verslaggever) 

Verontschuldigd: Kim, Annemie, Vicky, Lies en Meester Kris  

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag d.d. 12 oktober 2021 
2. Organisatie kerstrun 
3. Datum volgende vergadering 

 

1. Goedkeuring verslag 27 september 2021 
 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de vergadering. 

 

2. Organisatie kerstrun 

 
 Het is onmogelijk om de kerstrun georganiseerd te krijgen zonder Covid Safe Ticket omwille 

van de (te) zware eisen om het evenement corona-proof te organiseren. Evenementen buiten 

kunnen met Covid Safe Ticket worden georganiseerd vanaf 400 deelnemers. Dit betekent dat 

géén corona-maatregelen moeten worden gerespecteerd. 

Opmerking: Intussen is duidelijk geworden dat het ingevolge de nieuwe reglementering het 

evenement verplicht met Covid Safe Ticket (betere benaming: coronapas) moet worden 

georganiseerd, omdat er drank en eten wordt aangeboden, wat maakt dat de regelgeving van 

toepassing op de horeca moet worden gevolgd. 

 De coronapas kan via Covid-scan gemakkelijk worden gecheckt. Diegenen die werden 

gecontroleerd, ontvangen een polsbandje om nazicht te vergemakkelijken. Isabelle doet 

navraag bij KBC. 
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 Aan de ingang van de dela Faillelaan worden 4 duo’s voorzien om de deelnemers  te scannen. 

Kinderen onder 12 vallen buiten de regeling. 

 KBC levert (gratis) kassaboxen aan verenigingen om het betaalverkeer elektronisch te laten 

verlopen. Isabelle doet navraag bij KBC. 

 Geert neemt contact op met de gemeente om verlichting op de speelplaats te voorzien (plan 

A). Als alternatief worden (vijf) werflichten voorzien (plan B). Plan C: schaarliften huren. 

 Via Jan wordt een groep gehuurd (bij Boels). 

 Katia bestelt 1.000 kerstmutsen met verlichting. 

 Warme oproep om de excelsheets na te kijken op volledigheid en overlap! 

 

3. Datum volgende vergadering 

 

De volgende vergadering gaat door op woensdag, 17 november 2021 om 20.00 uur. 

Graag een hapje of drankje meebrengen aub . 


