Oudervereniging – verslag Alles KAM quiz vrijdag 19 april 2013

Aanwezigen:
Opstelling namiddag





14u30: helpende handen: BennyVDB, AlainV, AnnikT, AnneH, AxelVC, JosJ, DelphineVN,
Geneviève, Wimme
18u Mike Dumortier kwam quiz opzetten
Tafels gerangschikt, dranken koud gezet en prijzentafel gedekt.
Gebruikt materiaal: 2 diaschermen school, 2 beamers school, geluidsinstallatie school

Avond
















19u deuren: mensen komen tijdig binnen
19u30 van start na klein woordje van de voorzitter
Personeel: 3 keuken, 4 zaal, dochter + 2 jury, 1 kassa, 3 prijzentafel (zijn geen extra personen)
 dit leek een goede bezitting.
Aantal ploegen: 18 (3 ploegen moeten teleurstellen wegens volzet)
Asbak buiten heeft goed dienst gedaan.
Keukenschorten Alles Kam zorgden voor goede zichtbaarheid van de vereniging.
Bierglazen, wijnglazen school / extra bierglazen, frisdrankglas Alain
Duvelglazen Albo  volgende keer veel meer nodig
Verder alle materiaal aanwezig id keuken (plateaus, borden, tassen, planken, messen, …)
Nodig!: deftige kurkentrekkers
Warme dranken waren in het begin in trek. Waarschijnlijk omdat we een half uur vroeger gestart
zijn dan vorig jaar en dat dit eerder kort na het avondeten is. (Senseo koffie)
Wijnflessen oxfam: stop kwam niet makkelijk los. Eventueel zeefje voorzien.
Te onthouden:
e
o portie gemengd  zelf snijden / 1/3 minder aankopen / prijs herbekijken (break-even)
o mosterd voor aantal porties was op 265 gram / handige knijpfles merk Dijon
o nog minder broodjes, principe op=op (van 50 naar 30 broodjes volgend jaar)
o chips eventueel niet meer aankopen (18 verkocht en vervalt redelijk snel)
o 19x chips doorverkocht aan school aan inkoopprijs
Verbruik leden alles aan vaste prijs (1 euro)

Het was een geslaagde editie; ik heb veel goede reacties gehoord! :
Een pittig gevarieerde quiz (Vaste klanten vonden de vragen wel iets moeilijker dan vorig jaar.
Een aangename quiz-master, vlotte/leuke bediening, veel prijzen, een aangename zaal, opstelling tafels
beter dan vorig jaar, kortom... een goed georganiseerde quiz !
Budgetraming en investering school



Quiz Versie 2012: 636,99 euro winst
Quiz Versie 2013: ca. 920 euro

Alles KAM

Oudervereniging – verslag Alles KAM quiz vrijdag 19 april 2013
Volgend jaar
- Optie quizmaster: Quizmaster Mike zal de quiz niet meer geven volgend jaar. We hebben contact met
een andere persoon die voor minder geld een kwis wil maken. Een lid van de vereniging heeft zich
opgegeven om evt. te presenteren.
Activiteiten schooljaar 2013-2014








Donderdag 5 September 2013: info avond nieuwe leerlingen
September: info avond ?
Donderdag 24 Oktober 2013: oudercontact
Donderdag 19 December 2013: Kerstbar (oudercontact)
Maart: info avond ?
Zaterdag 26 April 2014: Opendeurdag op zaterdagnamiddag
Alles KAM quiz: opties staan voor jan, februari en maart.

(Rondvraag/agendapunten voor volgend jaar)



Hoe verloopt het met de groene oren en het pestbeleid?
Wat met het drugsbeleid? Is dit uitgeschreven?

Te noteren




Eerste vergadering schooljaar 2013-2014: dinsdag 24 september in de mediatheek om 20u15.
ste
Volgende activiteit: donderdag 24 oktober 2013 (1 oudercontact)
Volgende activiteit: donderdag 19 december, Kerstbar (oudercontact)

Bedankt iedereen om er weer een fijn en succesvol schooljaar van gemaakt te hebben.
Alle hulp, wat dan ook, is altijd welkom. Fijne vakantie.
Wij verwelkomen ook graag nieuwe leden en helpende handen. Neem contact op!
De vergaderingen van de oudervereniging staan open voor alle ouders van de school en gaan steeds
door in de mediatheek van het KAM.
We starten om 20u15 en sluiten bij voorkeur af om 22u. Neem ook eens een kijkje op
www.kamortsel.be. Je kan er foto’s en verslagen op terugvinden.
Wens je actief deel te nemen neem dan contact op met iemand van het bestuur of onze leden.
Voorzitter: Geneviève Peten genevieve@scarlet.be
Ondervoorzitter en secretaris: Annik Torfs annik.torfs@hotmail.com
Penningmeester: Anne Hennebel ahennebel@gmail.com


Alles KAM

