Vergadering OC 04 oktober ’16
Aanwezig: Els, David, Isabel, Chantal, Jourie, Marc, Philippe, Anaïs, Geert, Helga en Julie
1.NIEUWE LEDEN
We verwelkomen Julie Wijnakker en gaven beknopte update wat het OC doet
2. BBQ



















Bediening aan tafels na 22u niet meer nodig
Water en frisdrank te weinig (dorstige bossenloop)
Witte wijn
Iets vroeger starten voor de kleintjes (altijd moeilijk om de mensen weg te krijgen van de
apero)
Wisselgeld bij bossenloop (dorstige bossenloop)
Altijd veel te late inschrijvingen, zelfs op de dag nog  vanaf nu houden we ons aan de
uiterste datum van inschrijving om het voor de organisatie makkelijker te maken!
Kidsrun heeft een extra begeleider nodig. Misschien de kidsrun ook voor de volwassenen
laten starten
Afwassen is een eenzaam en een ondankbare taak, mss hem/haar bij het geheel betrekken
Bar bossenloop was onderbemand dit jaar
Vuilbakken waren nog vol van het kermisweekend!!!
Toiletten waren nog niet gepoetst na het kermisweekend!!
Tafels te weinig op de boomgaard waardoor er mensen op het terras van Boldershof zaten
waardoor er daar ook moest worden opgeruimd
Voor de tombola hadden we 500 prijzen wat zéér veel was. De mensen van de verkoop
werden overstelpt door de kinderen. Volgende editie andere opstelling of persoon meer
Fles water op de prijslijst
Aan de bar moet er iemand aanwezig zijn die een pint kan tappen en een vat bier kan
versteken
Kids disco was zeer tof, maar misschien andere activiteit volgende editie?
De seingevers die Jourie heeft aangebracht zijn respectloos behandeld geweest door de
verantwoordelijke van de bossenloop
TOP-editie door de inzet van vele handen en het mooie weer

3. HALLOWEEN:







Thema: “Deurle is een oud kermisdorp”
Er zijn nieuwe ouders die de groep Halloween komen versterken
Mensen persoonlijk aanspreken om mee te helpen werkt altijd beter dan een zoveelste
mailtje
Er zouden 12 posten zijn
Werklijst wordt verder uitgewerkt en afgewerkt
Volgende vergadering op donderdag

4. NIEUWE PROJECTEN







Spelotheek
o Offerte geleverd en geplaatst wordt verder bekeken
o Opnieuw bekijken wat er nog aan mogelijkheden zijn
Urinoirs
o Offerte gekregen met één sensor voor alle urinoirs maar dit ruikt naar verspilling 
offerte aanvragen om voor elk urinoir apart een sensor te voorzien + nieuwe vloer.
Marc is ervan overtuigd dat spoelen de geurhinder gaat wegnemen. MAAR dit is een
investering die de gemeente MOET doen. Geen opdracht van het OC
Speelplaats
o Het voorstel van David wordt bekeken binnen het team. Een eerste goede
aanpassing zou kunnen zijn dat de fietstenstalling die er zou komen naast de klas van
juf Liesbeth breder wordt gemaakt en daar de Spelotheek ook onder brengen.
offerte aanvragen hiervoor

6. WVTTK


Er komen geen reacties binnen op de beugels dus kunnen we stellen dat dit een goede
beslissing is geweest.
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