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Organisatie van het straatfeest
Datum, tijdstip, locatie


Zondag 4 september 2016 van 11 tot 15u



Grasplein in de bocht van de Cristianlaan

Activiteiten


Brunch naar de gewone formule “iedereen brengt iets mee”
We zorgen voor koffie, drank (eventueel via sponsor), kookvuur en grote pan om te bakken



In de uitnodiging enkele suggesties geven, bv. koffiekoeken, broodjes, slaatjes, ontbijtgranen,
dessertjes…



“Volksspelen”
- 13u: kubb – Luc zorgt voor spelregels (zie http://www.kubbspel.be/inhoud/spelregels-kubb)
- 14u: voetbal (softbal?) voor klein en groot, kunnen voetballen niet vereist om mee te doen



Springkasteel



Circuskoffer – Els/Nele vraagt aan circusschool – er moet wel een verantwoordelijke erbij blijven (in
het verleden zijn al eens stukken “verdwenen”).

Logistiek


Guy heeft meerdere grote tenten die we kunnen gebruiken. We hebben de tenten van Jean
Minnoye in dat geval niet meer nodig.



We vragen de stadsdiensten of zij het materiaal kunnen brengen en terug ophalen, gezien de
delicate situatie met Herman B.
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Els vraagt aan An Stegen of we hun garage kunnen gebruiken om het materiaal te stallen. Indien er
niemand thuis is zouden we dan wel over de sleutel moeten kunnen beschikken (Jean en Natasha
kunnen “permanentie” regelen).
Indien niet mogelijk, kunnen we bij Carla terecht.


Elektriciteit voor springkasteel is geregeld (Liesbet via Herman) – eventueel ook aftappen om verse
koffie te zetten.



Verzekering is geregeld (Piet)

Sponsoring
Luc beklemtoont nog eens dat we ons meer kenbaar moeten maken bij onze sponsoren zodat zijn merken
dat er een “return on investment” is.
Sponsoren moeten tegen 15/08 gekend zijn om ze dan op de uitnodigingen te kunnen vermelden.
Lijst voor het geval dat een sponsor ook in natura wil bijdragen:


Stokbrood



Beleg (kaas, vlees…)



Drank (fruitsap, water, cola…)



Fruit

Diverse


Stand van de kassa op datum van de vergadering: €317,98



Idee om een wandeling te doen langs de voetpaden naar Boven-Lo: (Jo kent de wegen) houden we
voor de nieuwjaarsreceptie.

Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Bij An Steegen checken of we garage mogen gebruiken (eventueel sleutel
geven indien niet aanwezig

Els

Z.S.M.

Spelregels van kubb bezorgen

Luc

04/09/2016

Kartonnen borden

Martine

04/09/2016

Voet/softbalwedstrijd organiseren

Guy, Nele(?)

04/09/2016

Gaskookvuur meebrengen

Nathalie

04/09/2016

Kubbspel meebrengen

Els

04/09/2016

Koffiezetapparaten + grote thermos meebrengen

Allen

04/09/2016

Springkasteel bestellen

Jean

07/08/2016

Programma flyer

Jean

15/08/2016

Sponsoren aanspreken

Luc

15/08/2016

Jean M. verwittigen dat we de tenten niet nodig hebben

Herman

15/08/2016

Circuskoffer aan circusschool vragen

Els, Nele

15/08/2016
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