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Het oudercomité in een notendop
Doel

Het oudercomité wil ‘de kloof’  tussen ouders en 
leiding overbruggen. Het OC heeft vooral een 
adviserende taak: in dialoog met de leiding wordt 
voortdurend gezocht naar manieren om de 
kwaliteit van de werking te bewaken en indien 
mogelijk te optimaliseren. 
Ook proberen we de werking te ondersteunen 
door af en toe zelf eens de handen uit de mouwen 
te steken. Onze voornaamste wapenfeiten vindt u 
onder de rubriek ‘In actie’.

Een vzw
Het oudercomité is een vzw. Eén keer per jaar is er 
een Algemene Vergadering waarop alle leden 
worden uitgenodigd. Tijdens deze AV  blikken we 
terug  op het voorbije werkjaar en worden de 
accenten vastgelegd voor het komende werkjaar.  
De AV bestaat uit een 20-tal mensen, zowel 
ouders als oud-leiders.
De Raad van Bestuur komt tweemaandelijks 
samen en behartigt het dagelijks bestuur van de 
vzw. 
Ook de hoofdleiders maken deel uit van deze  
Raad van Bestuur.

Het lokaal
Deze vzw is eigenaar van het chirolokaal .
De verhuur en het onderhoud van het lokaal gebeurt 
bijgevolg door leden van het OC.
De huurgelden betekenen voor de vzw de belangrijk-
ste bron van inkomsten.

In actie
Een vast  team bestaande uit ouders en oud-leiders 
staat elk bivak opnieuw klaar om op bivak de 
hongerigen te spijzen. Lekker, gezond en goedkoop 
koken  voor uw kind: daar gaat deze ploeg elk jaar 
opnieuw voor !  Zij is tevens het  EHBO-team op 
kamp en luisterend oor voor kinderen die het even 
moeilijk hebben.
De jaarlijkse zomerbarbecue (eind augustus) staat 
eveneens aangestreept in de agenda van het ouder-
comité. Een enthousiaste groep vaders stookt de 
houtskool warm  en gooit het vlees op de roosters. De 
drank is gratis. De ambiance ook !

De voorbije jaren hield het 
oudercomité zich voor-

namelijk bezig met het rea-
liseren het nieuwbouwproj-

ect.
 Eind 2012 opende het 
lokaal officieel en het 

accent van het oudercomité 
zal de komende jaren dan 

ook anders liggen.  

Het oudercomité is op zoek 
naar nieuw, gemotiveerd 

bloed.


