Gistelse steenweg 463 – 8200 Sint-Andries | 050/71.09.30 | 0479/78.24.34 | www.despetter.be | info@despetter.be

Kathleen, Wouter, Eva, Bjorn, Frouke, Jochim, Jens, Tom, Jeroen (op
uitnodiging) Yari (op uitnodiging), Ibi, Lotte.
Bjorn (Lotte), Eva (Frouke)





Kathleen Van Wesenbeeck
Frouke Goes
Lotte Tency

Yari Wallaert krijgt positief advies van RvB
Jeroen T’Seyen krijgt positief advies van RvB

De kinderaantallen liggen een stuk hoger dan verwacht, wat positief nieuws is. Dit heeft ook goede
gevolgen voor de begroting, die naar de toekomst toe op de resultaten zal worden afgestemd.
Aandachtspunt! Nieuwe monitoren vinden is prioritair. Want meer kinderen op het plein betekent
ook meer moni’s nodig om de kinderen op te vangen.
Cijfers & grafieken: Zie bijlage 1

ë
De jaarafsluiting van 2010 – 2011 werd opgemaakt en moet goedgekeurd worden door de AV. Deze
wordt op dat moment dan ook volledig toegelicht.
De begroting werd aangepast aan de huidige situatie. Enkele kosten liggen hoger dan verwacht
(personeel…) en andere dan weer lager (rijkosten, energie&water…). Enkele begrootte kosten zijn
dan weer niet doorgevoerd wegens niet prioritair & ongunstig gezien de financiële status
(schilderwerken…).
Volgende grote kosten zullen de materiaalaankoop voor de zomer zijn (deadline 2 april) en het
terugstorten van het kampgeld dat momenteel door de werkrekening gebruikt werd.
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Wanneer de werkingssubsidies worden gestort, staan we opnieuw positief. Naar de toekomst toe,
mogen we dit altijd doorgeven aan de jeugddienst, die dan prioriteit aan de uitbetaling zal geven.
Net voor het ‘ter perse gaan’ van het verslag, werden de werkingssubsidies gestort.
Begroting: Zie bijlage 2

Jobstudenten moeten in het bezit zijn van een attest Hoofdanimator of gelijkgesteld worden hieraan.
Een uitzondering kan gemaakt worden voor diegene die reeds cursus hebben gevolgd.
juli:
augustus:

Thuline, Yari, Jeroen, Björn (halve)
Ibi, Neel, Babette, Lotte

Kandidaten voor functie voorzitter zijn Yari & Tom
- Voorstelling kandidaten
- Vragenrondje
Er wordt gekozen om niet te werken met een voorzitter en ondervoorzitter. Dit wegens praktische
overwegingen. In het dagelijks bestuur heeft iedereen evenveel inspraak en heerst geen hiërarchie.
Elk heeft zijn deeltaken en verantwoordelijkheden.
 Yari wordt verkozen tot nieuwe voorzitter van De Spetter
Kandidaten secretaris: Tom
 Tom wordt verkozen tot secretaresse van De Spetter

Alle gegevens van kinderaantallen, monitoren & inkomsten van het jaar 2011 (t.e.m. volledige
kerstvakantie).
Cijfers & grafieken: Zie bijlage 3

Speelpleinwerking: Nog werk aan moni-puzzel! Er zijn veel pleinen en veel moni’s zijn op cursus.
Faking Express 14 april: Groots gsm/kaartentocht-spel in Brugge met aansluitende bbq. Het bestuur
speelt die dag niet mee, maar neemt een taak op. Speluitleg: zie bijlage 4
Afspraak: om 12u @ Mortierstraat.
Er wordt gecommuniceerd naar leden toe dat er die avond een bbq is en iedereen mag/kan
aansluiten.
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Watoto wordt deze zomer een dagwerking (RvB september) en wordt nadien geëvalueerd.
Praktische vragen als ‘uitbetaling vrijwilligers’, ‘al dan niet betalen door kinderen’… komen op. We
beslissen om een werkgroep rond Watoto op te richten die nadenkt over deze thema’s, promo doet
voor nieuwe moni’s en kinderen… Eva leidt deze werkgroep.
Jochim maakt de folder voor de zomervakantie rond Watoto.
Open-Speelplein-Dag: wordt herhaald. Naast kinderen mogen ook moni’s eens proberen.
SOS-moni: We krijgen samen met Oranje Vrijetijd en Buurthuis De Wissel €3.500 van Stad Brugge om
aan monitorenwerving te doen. In overleg kozen we ervoor om dit jaar opnieuw een folder te sturen
naar alle jongeren die 16 zijn of worden. Daarnaast zullen we het overige bedrag spenderen aan een
bijkomende actie. Deze wordt nog uitgedacht, dus alle ideeën zijn welkom.

De website werd ingevuld en foto’s toegevoegd. Nu wordt deze door Ice verder ontwikkeld. Tussen
paasvakantie en zomer komt deze online.

Werkgroepen moeten actiever worden. Anders komt al het werk bij de coördinator terecht, wat de
bedoeling niet kan zijn.

Diva
Elevation komt snel dichtbij. Er is geen zicht op de kaartverkoop, wel zullen het vooral moni’s en
enkele vrienden zijn. Het shiftenblad werd opgemaakt. Iedereen die een shift helpt, mag gratis
binnen. Voor de rest is alles in orde, het is nu vooral nog reclame maken.
Uitstappen: Er werd gekozen voor een bezoek aan Ryckevelde (speelbos) en Pierlapont
(Kinderboerderij). Financieel plan/timetable… moeten nog opgemaakt worden. Jochim doet dit
(deadline 30 maart). Bjorn neemt voorlopig Diva over.

Promo
Jens vervoegt Promo om het te reanimeren.

Naar de toekomst toe wordt ‘Varia’ vermeden. De punten die je wil aanhalen, worden een week van
voordien doorgemaild naar het DB.
Bjorn kijkt samen met Jochim voor een ‘state-of-the-art’ rond het materiaal.
Pal krijgt de Do-cheque die wij mochten uitdelen van Globelink.
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Woensdag schilderen we het nieuwe plein @ Mortierstraat en nodigen we moni’s uit.
COV-dag & rommelmarkten zijn een uitgelezen kans om onze spel- & leeskoffers aan te vullen.
Feest in het Park => gebruiken we om Watoto te promoten.
Buitenspeeldag => volgend jaar vragen naar een stand aan de jeugddienst om onze werking te
promoten.
We kregen een nieuw lokaal aan Zandberg, waar we onze decors, zetels en dergelijke kunnen
stockeren.

Jochim
Uitstappen zomervakantie uitwerken
Lijst maken met emails & nummers RvB & DB
Promo maken moni-activiteit & bbq
Feest in het park – stand aanvragen
Zomerfolder Watoto

Kathleen
Zomerfolder doorsturen naar iedereen

Tom
Finishing touch Faking Express

Eva
Werkgroep Watoto uitwerken

Dagelijks bestuur
Materiaal-aanvraag
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