
Verslag vergadering REGENBOOG FESTIVAL 2017 van 20-2-2017

Volgende vergadering staat gepland op 27-3-2017 in de leraarskamer van onze school 

Aanwezig: Kathleen VH, Eric DV, Guy IV, Kristof IV, Elke C, Julie V, Isabel C, Hans DV, Niels L, 
Annelies E, Dorien C

Tijdens deze vergadering hebben we de brainstorm van vorige keer van nader bij bekeken en er uit 
gehaald wat er haalbaar is. 

Conclusie: het word een “Regenboog Festival”.
Festival sfeer met een grote volkse picknick, met inkomkaarten (dat zijn dan de flyers) en evt. 
polsbandjes als aandenken van alweer en leuk schooljaar. Je zal dan door een 'ludieke' 
metaaldetector heen moeten, en voor alle veiligheid zijn er ook 'buitenwippers'.
Er zouden partytentjes komen waar je picknick pakketten kan afhalen die vooraf besteld zijn 
(mensen kunnen ook zelf hun picknickmand thuis maken.) en er worden ook extra dingen 
aangeboden als koude pasta salades, verse soepen en hotdogs. Ook zou een festival geen festival 
zijn zonder de bekende Dixies (evt met ledlicht?) maar ook gewone toiletjes zijn beschikbaar ;)
Drank kan men verkrijgen aan de toog. Maar er zal ook weer gratis ranja verkrijgbaar zijn in grote 
bidons. De randanimatie zal bestaan uit verschillende dingen die overal verspreid staan op het 
festival plein. Volksspelen en gekke fietsen, springkastelen, DJ+dansvloer, foto booth of press,  
grime, clown Hans (papa Marie en Jules), Haren versieren met vlechtjes of macramé, henna, …

– Aan de inkom betaalt iedereen een symbolische euro (net zoals de kinderfuif vroeger)
– De bedoeling is dat de mensen zelf een picknicklaken meenemen (maar er zullen ook 

tafeltjes en stoelen beschikbaar zijn omdat niet iedereen op de grond wil/kan zitten.
– Parasols worden voorzien, we hebben al 6 grote witte en heel veel kleintjes in alle kleuren.
– Kinderen krijgen een flyer mee met reclame op en is tevens ook het ludieke inkomticket. 

(elk getoonde ticket krijgt een polsbandje ;) )
– 3 (of meer na een oproep) personen aan de extra eet standjes en het uitdelen van de bestelde 

picknickpakketten.
– Picknickpakketten kunnen afgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.30 uur
– Het extra eten staat er langer, ook mensen die dit niet bestelde kunnen alsnog iets kopen?
– Mensen oproepen om te helpen aan de eetstanden, randanimatie en de toog. 
– Hoofdact vuurspuwer? 

 
Taken tegen volgende vergadering:

• Volksspelen en gekke fietsen : Hans DV gaat navraag doen bij de stad
• Springkastelen: Elke C ging vragen aan Joke voeten, Hans DV vraagt op de sportdienst, 

Elke C vraagt na bij Brouwer (prijs en mogelijkheid)
• Poster en Flyer/inkomkaart en polsbandje ontwerp: Hans DV (via Zenith bestellen?)
• Picknickpakketten: uitrekenen wat en hoeveel Niels L
• Inschrijvingen: Niels L
• Haren versieren en henna handen: Oproep in alle kleuren
• Discobar Regenboog: nog iemand kiezen
• Partytentjes: er zijn er op school beschikbaar (hoeveel?) en Kristof en Kathleen hebben er 

thuis 1 grote van 6 op 4 meter.
• Clown Hans vragen: Elke C?
• Dixies: Elke C kon er aan geraken
• Metaal detector: Via Annelies E
• Vuurspuwers: Elke C



Vragen en volgende werkpunten: 
– is er bestek en borden extra voorzien tijdens het festival voor mensen die dit niet van thuis 

meenemen?
– Drankbonnetjes of Cash?
– Planning opmaken (werklijst) en dan oproep doen voor helpende handen


