
  

Verslag STAM-vergadering  

29 maart 2022 

 

 

Aanwezig: Bram, Danté, Ines, Evi, Veerle, Natasha, Vera, Dennis, Ifran en Tom 
 
Verontschuldigd: Loes, Joke, Tom, Charlotte, Niki, Taïs, Maya, Jesse, Elien, Anke Lynn 
 

  

1. Verslag vorige vergadering 24 februari 2022 
  Goedgekeurd 
 

2. Evaluatie fuif 
De fuif was weer een groot succes (300-350 personen) en zorgde voor een 
heel leuke avond. 
Morgen is er een evaluatie en zal er ook een draaiboek worden opgesteld 
voor de volgende edities. 
Zeker mee te nemen;    

kassa te voorzien door Stam (penningmeester)  
   extra inbreng/steun van bestuur 
   we hebben een grote Stam, er mag meer hulp van verwacht worden 

Complimenten voor het nieuwe team , en zeker ook voor de aankleding van 
de zaal. 

 

3. Digitale master 
a. opvolgen na activiteit 

Al de bestanden op Drive zetten en dan gaat Danté ze ‘archiveren’ via 
stamlicentie. 

 

b. webshop 
Betalen via webshop( voorlopig) niet mogelijk.  
Aanvraag voor payconiq in lopende. 

 
4. Nieuws uit de werkgroepen 

a. Lente-verbinding met ouders 
De voorbereiding hiervan is bijna helemaal rond, de lancering is voor na de 
paasvakantie. De lijn zal een van de komende dagen worden opgehangen 
tussen LS en KS. De vlaggetjes zijn geknipt en worden ook na de paasvakantie 
meegegeven aan de lln om te versieren. 

b. Schoolfeest 



Gaat door in festivalsfeer (Muziek-, Beauty-, Spring-, Groen-,  en Animatie 
Land) zo kan het volk over het schoolterrein en het park verspreid worden. 
Er zijn een aantal optreden, workshops en animaties over alle locaties heen. 
Het feest gaat door van 13-17h, met een afsluiter op de speelplaats. 
De Kraampjes sluiten om 16.15. 
Catering gebeurt in verschillende kraampjes. 
Per kraam (ijs en pannekoek, popcorn en suikerspin, hotdogs, hamburgers, 
Turkse pizza, dranktoog 2*) is er een verantwoordelijke van de Stam die en 
leuk concept bedenkt en zorgt dat het kraam loopt. Deze week nog de oproep 
hiervoor lanceren (Bram en Tom). 
De shiften willen we per kraam per leerjaar laten bemannen om zo ook extra 
connectie te krijgen. 
De aankopen en shiften worden centraal beheerd. 

 
 

5. Nieuws uit de school 
a. lagere school 

Het 2e leerjaar is op zeeklassen kunnen gaan. 
Het was weer jeugdboekenweek en dat was een leuke activiteit voor 
de lln 

b. kleuterschool 
In de KS waren er veel zieken, het was zwaar voor het team. Maar Ines 
gaf een pluim aan heel haar team om zich zo in te zetten. 
Er zijn broedkasten gezet in de KS en bij de dieren, en dat zorgt voor 
de nodige spanning en animo 
De klusdag was weer een gezellig moment waarop wel wat zaken zijn 
gebeurd. 
Na de paasvakantie beginnen er weer een aantal nieuwe instappers. 
er zullen fietsjes en gocarts worden aangekocht met de winst van 
wenskaarten. 

 
6. Financiën  

Valentijnsactie en fuif hebben een positief resultaat. 
Ines vraagt klasbudget voor de laatste periode. 
Ines gaat bestelling plaatsen voor gocarts en fietsen. 

 

7. Volgende vergadering(en) 
donderdag 28 april (vooral schoolfeest) 
dinsdag 31 mei (vooral eindejaars activiteiten) 

 

8. Varia 
Bestuur; taken duidelijker maken (zowel intern als naar de werkgroepen) 
Oud bestuur uitnodigen voor activiteiten 
Aanspreken wie zich in begin van jaar opgaf als helpende handen. 
Oplijsten wie in Stam zit en in welke klas ze lln hebben. 

 



 


