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         VZW  Carrousel 

Hemelstraat 27 

3582 Koersel 

Algemene Vergadering 
11 september 2005 

Locatie: Ronny en Linda, Koersel 
 

1. Aanwezigheden 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering  
3. Agenda: 
4. Verwelkoming nieuwe leden  
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten zomerkamp: zie vorig verslag 
6. Herverkiezing RvB + briefing over besluiten van de Raad van Bestuur 
7. Toelichting financiële toestand door Inne 
8. Kampplaatsen in de toekomst 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten  

a. Voorbereiding begeleidersdag  
b. Voorbereiding inpakactie  
c. Voorbereiding koffiemaaltijd Carrouselvrienden 11 november 
d. Voorbereiding kerstkamp 

10. Varia: 
a. Materiaal 
b. Administratie (login website) 
c. Carrouselkrant 
d. Ledenwerving 
e. Extra: SAM 
f. Extra: Eetkaarten  

11. Jaaragenda volgend werkjaar  
12. Wreveluurtje  
13. Afspraak volgende vergadering 
14. To-do lijst 
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Verslag 
 

1. Aanwezigheden 
 
Aanwezig: 
Inne, Linda Vo, Linda Vi, Hilde, Dorien, Nancy, Anne, Ronny, Marlies, Patrick, Rony, 
Martine, Joris, Bart, Sarah, Leen, Lies W. 
Verontschuldigd: 
Steven, Liesbet, Tim, Wendy, Lies K., Bert 
Afwezig: 
Lise, Tim H. 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 
- Niet vergeten een datum te vermelden 
- De verslagen hoeven niet op briefpapier te komen.  

  
3. Overlopen van de agenda 
 
4. Verwelkoming nieuwe leden  

 
Er zijn geen nieuwe leden. De voorzitter hoopt dat er bij de volgende vergadering nieuwe 
gezichten te zien zijn.  
Van Lies en Bert vernamen we onlangs dat zij stoppen met Carrousel. Zij krijgen het een 
beetje te druk met hun hogere studies en andere nevenactiviteiten. We danken hen voor hun 
jarenlange inzet bij Carrousel en hopen hen nog eens te ontmoeten op één van onze 
activiteiten. Ook Steven zal het eerstkomende jaar niet deelnemen aan vergaderingen of mee 
op kamp gaan. We hopen ook hem in de toekomst nog terug te zien en te mogen begroeten op 
onze andere activiteiten.  
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten zomerkamp: zie vorig verslag 
 

- De activiteiten van het zomerkamp worden algemeen als positief beoordeeld. De 
daguitstap op het einde van het kamp was minder geslaagd. Vele begeleiders en gasten 
waren moe, en de activiteit was onvoldoende actief om iedereen wakker te houden. 

- Er was te weinig begeleiding. Hierdoor was er op sommige momenten een weinig 
gevarieerd aanbod aan activiteiten wat tot passiviteit leidde.  

o Werkpunt: meer begeleiding! 
o Idee: op de kampplaats activiteiten bespreken, zodat er voor ons een activiteit 

georganiseerd wordt. 
- Het inhuren van de bus is heel goed meegevallen, het werkte sfeerbevorderend. 

Nadelen:  
o Het was wel moeilijk om alle bagage gestockeerd te krijgen. 
o Is het nog mogelijk om met een bus op kamp te gaan als we vb. Maria 

meenemen?  
o Je had daar geen vervoer om een uitstap te doen e.d.  
o Idee: als we nog eens een bus huren, is het wellicht nodig om ook tijdens de 

week nog eens een dag een bus te huren om een uitstap te doen.  
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- Er moet volgend kamp meer rekening gehouden worden met het weer (weerberichten 
volgen e.d.). Door dit niet te doen zijn tijdens het zomerkamp een aantal activiteiten 
(letterlijk) in het water gevallen. 

- Niet vergeten om bij aanvang van het kamp iemand aan te stellen voor controle van de 
kamers (zijn alle lakens en nodig materiaal aanwezig?). 

- Het is zeker een kampplaats waar we nog eens terug kunnen gaan: lekker eten, proper, 
… De vergadering opteert er echter toch voor om terug naar Lanaken of Overpelt te 
gaan i.p.v. Vollezele. Dit is dichterbij en heeft gelijkaardige faciliteiten. Overpelt lijkt 
van deze twee kampplaatsen de beste omwille van het lekkere eten. 

- Dirk was moeilijker dan andere kampen, wellicht omdat zijn medicatie is aangepast. 
Besloten wordt om een afwachtende houding aan te nemen. Dit agendapunt moet terug 
geëvalueerd worden na het kerstkamp. 

 
6. Herverkiezing RvB + briefing over besluiten van de Raad van Bestuur  

 
Briefing over besluiten van de Raad van Bestuur: 

- De Raad van Bestuur is tevreden met haar huidige taakinvulling en wil haar huidige 
bezetting behouden. Marlies heeft zich kandidaat gesteld om in de Raad van Bestuur 
te stappen. De vergadering wordt gevraagd te stemmen over deze bezetting. De 
stemming: Alle leden van de vergadering stemmen unaniem in met de samenstelling 
van de Raad van Bestuur. 

- Op de Raad van Bestuur werd overlopen welke documenten wij jaarlijks in orde 
moeten brengen voor de Rechtbank van Koophandel, het Belgisch Staatsblad. 

- Verder werd overlopen hoe het juist zit met de website van Carrousel. Hierover volgt 
meer uitleg tijdens het vervolg van de vergadering. 

 
7. Toelichting financiële toestand door Inne 

 
Inne licht toe hoeveel geld momenteel op de rekening van Carrousel staat. Het zomerkamp 
moet nog betaald worden, maar over het algemeen kunnen we besluiten dat onze financiële 
toestand bevredigend is.  
 

8. Kampplaatsen in de toekomst 
 
Kerst 2005: Lanaken 
Pasen 2006: Overpelt 
Zomer 2006: Oostduinkerke 
Kerstmis 2006: Home Fabiola Maasmechelen 
 
Er is één probleem bij de reservatie van Home Fabiola: de eerste dag kan je pas binnen vanaf 
18h ’s avonds. Deze eerste dag zal bijgevolg wat hectisch zijn. 
De vergadering beslist dat deze kampplaats kan vastgelegd worden. 
 
Er moet nu wel werk gemaakt worden van de boekingen voor 2007.  
Voor Pasen wordt gedacht aan Bokrijk, voor de zomer aan een kampplaats in Nederland 
(Biezenmortel?). 
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9. Voorbereiding toekomstige activiteiten  
 

a. Voorbereiding begeleidersdag  
 
De begeleidersdag gaat door op zondagnamiddag 16 oktober. De bedoeling is om een 
fietstocht te maken in de buurt van Herentals en Olen. ’s Avonds zouden we met z’n allen 
gaan eten in een restaurant.  
 
Voorlopige deelnemers: Dorien, Hilde, Nancy, Marine, Ronny, Rony, Robby, Inne (+ 
Jimmy?), Marlies, Linda Vo, Linda Vi, Anne, Patrick 
Er wordt nog naar iedereen een uitnodiging gestuurd met de concrete afspraken.  
Anne, Robby en Ronny volgen dit verder op.  

 
b. Voorbereiding inpakactie  

 
De inpakactie zal dit jaar doorgaan in Dreamland te Tongerlo. Anne en Robby hebben de 
voorlopige afspraken gemaakt en zullen ook de verdere afspraken maken naar begindatum 
etc. toe.  
Anne stelt een lijst op van de data waarop er moet ingepakt worden en voegt deze bij de 
uitnodiging van de begeleidersdag. Aan iedereen wordt gevraagd om op deze kalender aan te 
duiden welke data mogelijk zijn voor hem/haar en deze op de begeleidersdag mee te brengen.  
Linda en Ronny maken een fotopresentatie om onze stand aldaar te versieren.  

 
c. Voorbereiding koffiemaaltijd Carrouselvrienden 11 november 

 
Op een Raad van Bestuur eind vorig jaar werd beslist dat we een broodmaaltijd zouden 
organiseren voor de extra helpers: de extra helpers op de eetdag, mensen die voor vervoer 
zorgen, mensen die op de inpakactie komen helpen… 
We willen als blijk van dank voor hen een broodmaaltijd organiseren. Alle begeleiders 
worden hierop verwacht. 
Plaats: het orgelmuseum bij Robby in Voortkapel 
Datum: vrijdag 11 november 2005, 17h 
Begeleiders aanwezig om 15h30 
Uitnodigingen: worden door Anne opgesteld en verstuurd voor eind september. 
 
Er moeten een aantal foto’s voorzien worden om het museum te versieren. 
 
Voorlopige helpers: Nancy, Martine, Anne, Ronny, Marlies?, Patrick, Inne, Linda Vo, Linda 
Vi?, Robby 
De andere begeleiders laten op de begeleidingsdag weten of ze kunnen komen helpen. 
 

d. Voorbereiding kerstkamp 
 
Het kerstkamp gaat door van 26 tot 29 december. De kampprijs voor de gasten is 100 euro. 
Linda Vi zorgt ervoor dat de uitnodigingen verstuurd zijn rond half oktober en vraagt dat de 
gasten reageren voor 20 november. De voorbereidende vergadering wordt gepland op 27 
november bij Robby in Voortkapel. 
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10. Varia: 
 

a. Materiaal 
 
Niet van toepassing tijdens deze vergadering. 

 
b. Administratie (login website) 

 
Iedereen krijgt een emailadres van Carrousel. Je hoeft hiervoor echter geen aparte inbox te 
hebben. Als iemand je mailt op het adres van Carrousel, komt dit rechtstreeks toe op je eigen 
mailadres. Je zal ook de hele groep begeleiders kunnen aanschrijven met één mailadres (vb. 
begeleiding@vzwcarrousel.be). 
Iedereen zal binnenkort kunnen inloggen met een eigen paswoord. Voorlopig is je inlognaam 
je voornaam, evenals je paswoord. Je moet zelf een persoonlijk paswoord afspreken met Bart. 
 
Je kan er vanaf nu voor kiezen of je de verslagen van de vergaderingen digitaal of per brief 
wil krijgen. De aanwezige leden beslisten het volgende: 
Per brief: Nancy, Martine 
Per e-mail: Linda Vi en Patrick, Linda Vo en Ronny, Marlies, Dorien, Inne, Robby, Rony, 
Anne 
De rest van de begeleiders krijgt bij deze vergadering het verslag zowel per mail als per post. 
Aan hen wordt gevraagd om aan Anne door te geven op welke wijze ze in de toekomst hun 
verslag willen ontvangen (anne.grimon@khm.be; 014/86 08 69). 
 

c. Carrouselkrant 
 
Ronny is eindredacteur. 
Robby maakt een verslag over de Special Olympics en de voorpagina en probeert in de mate 
van het mogelijke Lies haar taak van de moppen- en raadselhoek over te nemen. Robby 
plaatst ook een overzicht van de Raad van Bestuur en de werkende leden in de krant. 
Steven maakt een verslag van het Paaskamp.  
Dorien maakt een verslag over het zomerkamp en het kerstkamp en vult aan met andere 
artikels. 
Linda Vo schrijft ook een bijdrage. 
Alle artikels en bijdragen worden tegen 30 december verwacht bij Ronny op 
ronan.vandermaesen@pandora.be. 
 

d. Ledenwerving 
 
Ledenwerving is aandachtspunt van het jaar. Iedereen moet blijvend inspanningen leveren.  
Een idee is om iets in het parochieblad te zetten van Koersel, in de hoop dat hier reactie op zal 
komen.  
Linda Vo schrijft een artikel met een oproep tot ledenwerving, dat voor verschillende krantjes 
kan dienen. Iedereen tracht dit artikel in een parochieblad, … gepubliceerd te krijgen. 
Linda Vo spreekt Frank Vanzeer aan met de vraag of hij niemand kent die via de media op 
een hoger niveau reclame kan maken voor ons.  
Ronny zet een zoekertje op Internet, we moeten eens flyers gaan uitdelen aan een bioscoop 
e.d., … 
Rony spreekt een informatiebericht in op een lokale radio in Geel.  
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e. Extra: SAM 
 
Op EEN wordt een nieuw programma gestart, dat als doel heeft om activiteiten met sociale 
doeleinden te realiseren en je leefomgeving te verbeteren. Het aanvraagformulier wordt door 
één persoon ingevuld en opgestuurd naar EEN. 
Alle leden van de vergadering zijn akkoord dat Marlies zich hierachter zet, het 
aanvraagformulier instuurt en dit verder opvolgt. 
Dit is te vinden over het programma op de website van EEN: 
“Samen met de Koning Boudewijnstichting gaat SAM op zoek naar buitengewone interacties 
tussen en met mensen. En die hoeven echt niet spectaculair te zijn. 
SAM is van de mensen. Daarom roept SAM de Vlamingen op om mee te werken. En 
meedoen loont, want de Koning Boudewijnstichting laat een onafhankelijke jury 100 
boeiende projecten selecteren uit de antwoorden op deze oproep: de 100 van Vlaanderen. De 
geselecteerde projecten worden financieel gesteund; en wie weet wordt het voorgestelde 
project gevolgd door radio of tv! 
SAM is op zoek naar mensen met zin voor initiatief en het hart op de juiste plaats. Mensen die 
een verfrissend idee hebben om iets in hun omgeving of aan hun eigen situatie te veranderen. 
Kleinschalig of groots opgezet, realistisch of net heel hoog gegrepen, alle ideeën komen in 
aanmerking.” 
 

f. Extra: eetkaarten 
 
Alle prijzen blijven behouden, behalve de Ijs Carrousel. Deze zal vanaf  2006 3.50 euro 
kosten. De tombola moet ook van de eetkaart verdwijnen. 
 

g. Extra: Actie Zorgenkind 
 
Actie Zorgenkind gaat door op zondag 16 oktober. Ronny, Dorien, Marlies, Inne en Hilde 
gaan langs tussen 13h en 13h30 en komen daarna door de begeleidersdag. Vergeet niet je 
Carrousel-t-shirt aan te doen bij dit korte bezoek! 

 
11. Jaaragenda volgend werkjaar  

 
Begeleidersdag Zondag 19 februari 2006 
Algemene vergadering en voorbereidende 
vergadering paaskamp en eetdag 

Zondag 12 maart 2006 (elk jaar 5 weken 
voor de eetdag) 

Eetdag Zaterdag 8 april 2006 
Paaskamp Vrijdag 14 t.e.m. maandag 17 april 2006 
Voorbereidende vergadering zomerkamp Zondag 2 juli 2006 (elk jaar eerste week van 

juli) 
Zomerkamp Zaterdag 15 t.e.m. zaterdag 22 juli 2006 
Algemene vergadering  Zondag 1 oktober (elk jaar eerste week van 

oktober) 
Koffiemaaltijd 11 november 
Voorbereidende vergadering Kerstkamp Zondag 26 november (elk jaar laatste 

weekend van november) 
Kerstkamp 26-29 december 2006 
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We moeten langer op voorhand weten wie er wanneer mee op kamp gaat. Als we op onze 
kampen willen blijven garanderen dat er voldoende begeleiding is, moeten we hier een 
systeem voor uitdenken. 
Er wordt afgesproken om een kalender op te sturen naar onze begeleiders en hen te vragen 
aan welke activiteiten van het volgende jaar ze zeker wel en zeker niet zullen deelnemen. 
 

12. Wreveluurtje  
 
Wrevelpunt voor dit jaar was de beperkte aanwezigheid op vergaderingen en sommige 
kampen (zie vorige punten). 

 
13. Afspraak volgende vergadering 

 
Voorbereidende vergadering kerstkamp op zondag 27 november, om 14h. Locatie: Bij Robby 
thuis, te Voortkapel.  
De begeleiders die op deze vergadering (11/9) niet aanwezig zijn, moeten voor eind 
september aan Linda of Ronny laten weten indien ze niet aanwezig kunnen zijn op de 
vergadering van 27 november. Dan wordt naar een alternatieve datum gezocht. 
 

14. To-do lijst 
 
Anne Uitnodigingen versturen voor broodmaaltijd 
Anne Uitnodigingen versturen voor begeleidersdag (inclusief 

kalender voor inpakactie) 
Dorien Verslag zomerkamp, kerstkamp, andere artikels 
Hilde Contact nemen met Goed-nieuwskrant i.v.m. ledenwerving 
Iedereen Moeite doen naar ledenwerving toe 
Linda Vo Artikel schrijven voor verspreiding in parochiebladen 
Linda Vo Frank Vanzeer aanspreken i.v.m. ledenwerving 
Linda Vo en Ronny Contact opnemen met kampplaats Biezenmortel zomer 2007  
Linda Vo en Ronny Contact opnemen met kampplaats Bokrijk pasen 2007  
Linda Vo en Ronny Fotopresentaties maken voor de inpaktafel 
Robby Naar Dreamland gaan met de volgende vragen: 

- Waar zullen onze inpaktafels staan? 
- Er staat toch gratis inpakpapier ter onze beschikking? 
- Tijdens welke dagen, uren moet er precies ingepakt 

worden? 
- Is de winkel open op donderdag 22 en 29 december? 

Robby Bestellingen bij de bakker voor de broodmaaltijd van 11 
november. 

Robby Houdt koffieperculators en servies beschikbaar voor de 
broodmaaltijd van 11 november. 

Robby Invulling van moppen- en raadselhoek van de 
Carrouselkrant, herwerking van overzicht RvB en werkende 
leden. 

Ronny Internetbericht zetten op zoekerssite 
Ronny Eetkaarten bestellen bij drukker (en wijzigen!) 
Ronny Contact opnemen met Stefan i.v.m. hoofdingspapier 
Rony H.  Informatiebericht inspreken voor ledenwerving op lokale 

radio, contact opnemen met andere kennissen in media 
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Steven  Verslag van het paaskamp 
Linda Vi Uitnodigingen kerstkamp versturen 
 


