
Notulen 10 december 2018 
Aanwezig: Jarno, Margriet, Stefan, Henk, Gina, Tanja. 
Afwezig: Jannet, Karin, Janna, Francis, Paulien, Maaike 
 

1. Opening:   
Jarno opent de vergadering. 
 

2. Mededeling: 
Jarno wilde het formulier van het Dorpshuis met daarin het reglement (hoe we 'omgaan' moeten 
met het dorpshuis) ondertekenen, maar dit was al gebeurd. 
 

3. Ingekomen post: geen. 
 

4. Financiële stukken: Karin krijgt nog een paar bonnetjes 
 
 

5. Notulen van de vorige vergadering: 
Is er al een datum gepland voor het kraambezoek bij Maaike? Was/is onduidelijk. 
Het Or-etentje staat gepland op 26 januari 2019. 
 

6. Blauwe boekje: 
Aangezien de opkomst op de informatieavond altijd zo laag was, was het een voorstel van Sjoerd 
om het boekje per mail te versturen en een ieder die wil reageren kan dit via de mail doen (of 
persoonlijk). Dus geen speciale avond meer. 
Het belangrijkste was de in- en uitgaven van de Or. 
Wat betreft de pannakooi, de brief moet nog iets aangepast worden, zodat duidelijk naar voren 
komt, wat de bedoeling is. 
De schaduwdoeken worden voor komende zomer besteld. 
 

7. Evaluatie Sinterklaas: 
-Er was een misverstand over de te gebruiken ruimtes. De 'biljartzaal' was gereserveerd, maar er 
zou "Hoeskamer" zijn en zodoende was er een activiteit verplaatst naar de peuterspeelzaal. 
Hierdoor lag alles een beetje ver uit elkaar. 
-Er waren dit jaar 'teveel' spelletjes. 
-De stoelendans liep niet zo goed. Sommige jongsten konden niet tegen hun 'verlies'. 
-Tijdens het 'ranja-drinken' hadden de kinderen liever fruit dan een koekje. 
-Na de activiteiten moet het dorpshuis weer schoon achtergelaten worden !! Als iedereen nu even 
helpt.. 
-Ideeën voor volgend jaar: * dansen, zingen en foto's maken met Zwarte Piet. Een langere activiteit 
erbij, zoals knutselen of zelf cakejes maken. Een systeem maken voor het ranja drinken, 
bijvoorbeeld na 3 activiteiten of tijdens het cup cakejes versieren. Nog een activiteit in de kantine 
(compacter/ saamhorigheid). 
-Het inpakken en de stoelendans werden het minst leuk gevonden. 
Verder liep alles naar wens. De pieten waren leuk! 
Leuke aankomst met de limousine en ontvangst Sjoerd/ Sjaak (Jarno). 
Rommel was binnen de perken. 
Vijf kilo pepernoten van Annemie gekregen. (3 kilo per Piet) 

 
8. Kerst: 

De kinderen hebben briefjes ingevuld over wat zij graag op het menu wilden hebben met kerst. 
(Voor- , hoofd- en nagerecht). Aan de hand hiervan gaan we turven (Gina). Het wordt in ieder geval 
een warm/koud-buffet. 
-Anita heeft een uitnodiging/flyer gemaakt voor kerst. Deze wordt per mail verstuurd. 
-Margriet probeert brandpasta te regelen, via haar werk, voor de shavings (warmhoudbakken). 



-Ook heeft ze 'rokken' geregeld voor om de buffettafels. 
-Buiten komt een rendier met arrenslee te staan (fotomomentje). Binnen een kerstman. 
-Lijst met de indeling van de tafels maken (Stefan en Anita). 
-Champagneglazen zijn besteld. We hebben bijna genoeg stervormige borden. Nog 3 pakjes. 
-Tijdens het 'toetjesbuffet' klaarzetten, even de kinderen bezig houden, bijvoorbeeld door middel 
van een verhaal. 
-Jarno heeft nog een koelkast ter beschikking. 
-Kerstpresentje meegeven. Er wordt nog overlegd wat. 

 
9. Rondvraag: Voor in de app: "Wie kan er donderdag allemaal meehelpen? " 
 
10. Volgende vergadering: eind januari/ begin februari 2019 

 




