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         VZW  Carrousel 

Hemelstraat 27 

3582 Koersel 

Voorbereiding Kerstkamp 2005 
27 november 2005 

Locatie: Robby Peeters, Voortkapel 
  
1. Aanwezigheden 

 
Aanwezig: Ronny, Linda Vo, Bart, Sarah, Martine, Nancy, Hilde, Marlies, Dorien, Lies, Leen, Patrick, 
Anne, Robby, Rony, Linda Vi, Lise 
Verontschuldigd: Inne, Steven H. 
Afwezig: / 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 11 september 2005 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
: 
3. Agenda: 

4. Verwelkoming nieuwe leden: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten 
6. (Her)verkiezen RvB: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
7. Toelichting financiële toestand 
8. Kampplaatsen in de toekomst 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
10. Varia: 

a. Materiaal 
b. Administratie 
c. Carrouselkrant 
d. Ledenwerving 
e. Sam-project 
f. Problemen met de belastingen 
g. Brieven 

11. Jaaragenda volgend werkjaar: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
12. Wreveluurtje: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
13. Afspraak volgende vergadering 
14. To do-lijst 

 
4. Verwelkoming nieuwe leden: niet van toepassing 
 
5. Evaluatie van de vorige activiteiten 
 
5.1. Evaluatie van de begeleidersdag: 
 
Op 16 oktober 2005 trokken we er met onze fiets op uit in Herentals en omstreken. Deze dag werd als 
positief ervaren, er was een toffe sfeer in de groep. De fietstocht was voor sommigen wel een beetje te 
lang en het eten niet zo echt superlekker… De toffe sfeer maakt dit echter volledig goed. 
 
De volgende begeleidersdag is op zondag 19 februari 2005 en zal georganiseerd worden door Marlies 
en Inne. Vermoedelijk zal de activiteit in Hasselt doorgaan. Meer informatie volgt! 
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5.2. Evaluatie van de broodmaaltijd voor sympathisanten 
 
Door enkele personen werd de datum als minder positief ervaren: sommigen hebben jaarlijks al iets te 
doen op deze dag, op een vrije dag is het niet altijd even leuk om nog een extra activiteit te hebben.  
De broodmaaltijd wordt volgend jaar in ieder geval herhaald wegens positieve reacties van de gasten 
en de goede kwaliteit-prijs-verhouding. In 2006 zou het opnieuw op 11 november doorgaan, dit is dan 
een zaterdag.  
 
6. (Her)verkiezen RvB: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
 
7. Toelichting financiële toestand: niet van toepassing tijdens deze vergadering 

 
8. Kampplaatsen in de toekomst 
 
Kerst 2005: Lanaken 
Pasen 2006: Overpelt 
Zomer 2006: Oostduinkerke 
Kerst 2006: Home Fabiola Maasmechelen (moet nog vastgelegd worden) 
 
Er moet nog contact opgenomen worden met Bokrijk om het paaskamp 2007 en met Biezenmortel om 
het kamp van de zomer 2007 vast te leggen. Indien de jeugdherberg van Bokrijk bezet is tijdens de 
paasperiode 2007, legt Linda Vo iets anders vast. 
Bart heeft contact opgenomen met de scouts, maar krijgt hier geen (positieve) reactie. De enige locatie 
die voor ons geschikt zou zijn is de Winner in Overpelt. In de kerstperiode is deze kampplaats altijd 
vol geboekt met cursussen van de scouts, hetzelfde probleem stelt zich in de paasperiode. Zelfs op 
lange termijn blijkt dit niet te lukken. (We moeten onze bonen hier dus duidelijk niet meer op te wijk 
leggen.) 
 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 
9.1. Voorbereiding inpakactie 
 
Anne maakt verdere afspraken met Dreamland. Nog eens goed navragen of er van alle materialen 
voldoende zijn (inpakpapier, plakband, scharen). Wel moeten we telkens een schaar meebrengen.  
Het zou leuk zijn moesten we op elk cadeautje een etiketje plakken met ons logo en website op, dit om 
een nog wat extra reclame te maken (vb. ‘ingepakt door VZW Carrousel’ met logo en 
websitevermelding). Anne vraagt na in Dreamland of dit kan. Bart zorgt voor deze etiketjes. 
 
Vergeet niet een thermos warme drank mee te nemen naar Dreamland. Zorg best voor een 
brooddoosje, want er is geen cafeteria in de winkel.  
De mensen van de laatste shift nemen het ingezameld geld van die dag mee naar huis en bewaren 
dit veilig. 
 
Ronny zorgt voor de ezels en reclameborden voor op deze ezels te zetten (dringend!). 
 
9.2. Voorbereiding Kerstkamp 
 
We gaan met Kerstmis naar naar Pietersheim, Neerharenweg 12, 3620 Lanaken, tel 089/71 21 20. De 
aanhangwagen van Jef wordt als extra vervoersmiddel gebruikt om materiaal op de kampplaats te 
krijgen. 
 
Wie gaat er mee (begeleiding)? Ronny, Patrick, Rony, Robby, Hilde, Linda Vo, Marlies, Dorien (?), 
Lise, Lies, Leen, Nancy, Martine, Linda Vi (de laatste dag vroeger vertrekken), Sarah, Bart, Inne (17)  
 
Kinderen: Abdelkrim, Sally, Gina, Silke, Joni 
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Wie gaat er mee (gasten)? Danny, Jan, Julo, Johan, André, Rudi, Dirk, Willy, Marc, Eric, Paul, 
Marcel, Bart Ph., Marina, Kathleen, Kizzy, Clara, Sara, Anny, Mieke, Christophe (nieuwe van Diest) 
(21) 
 
Er is nog een aanvraag gekomen van Mario (Marco?), de vriend van Clara, om ook mee te gaan op 
kamp. Deze aanvraag wordt positief beoordeeld.  
Daarnaast vroeg Diest ons of er nog 2 extra gasten meekunnen. Linda Vi neemt contact op met Ivan, 
om te horen of hij meegaat of niet. Indien Ivan meegaat, kunnen de extra gasten van Diest mee. 
Anders niet. 
 
Bijzondere afspraken met de kampplaats: 

- We kunnen de eerste dag pas om 16h op de kamers. We kunnen wel eerder 
in de leefzaal. De laatste dag moeten de kamers op 10h leeg zijn.  

- Bij ontbijt zijn er standaard 2 tassen koffie of warme choco ingerekend. 
Meerverbruik wordt aangerekend via een teller op het koffieapparaat 

- Er moet afgewassen en afgedroogd worden. We nemen best zelf enkele 
keukenhanddoeken mee. 

- Afspraken met betrekking tot poetsen:   
o lakens moeten bij vertrek gedeponeerd worden in de groene zakken 

aan de deuringang 
o bij vertrek moet alle vuilnis in de vuilnisemmers  
o er moet geborsteld worden 
o het buffet moet volledig proper zijn 

 
Takenverdeling: 
 
Pipo Ronny 
Wekker Nancy en Martine 
Drank Bart en Robby 
Medicijnen Marlies en Inne 
Muziek Bart en Robby 
Fotoman/vrouw Bart en Linda Vo 
Naamkaartjes Lies en Leen 
Deurkaartjes Lies en Leen 
Verzorgingslijst – 
kamerindeling 

Linda Vo 

Taakverdeling tafels dekken - 
afruimen 

Linda Vi 

Materiaalmeester Patrick, Hilde en Lise 
Kerstvrouwen Linda Vo en Linda Vi 
Koekjesvrouw Linda Vi 
Laatste berichtjes Linda Vi 

- Lakens zijn aanwezig 
- Sportieve kledij meebrengen om paard te 

rijden 
 

 
Om het ellenlange voorlezen van de medische fiches te vermijden, zullen Sarah en Marlies al op 
voorhand samenvattingen maken van de medische fiches. ’s Avonds worden alleen de 
allerbelangrijkste zaken vermeld.  
In de eetzaal zullen we een lijst ophangen met wat wel en niet mag gegeten worden door wie.  
 
Programma 
Zie bijlage bij het verslag 
 
9.3. Voorbereiding eetdag 
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De eetdag is op 8 april 2006.  
Ronny heeft een mail gekregen van het leger dat we vanaf nu niet meer kunnen rekenen op hen voor 
het eten (stoofvlees, zalm, soep). Ronny zal met hem een gesprek voeren om te zien hoe dit kan 
opgelost worden. In het slechtste geval zullen we al het eten zelf moeten klaarmaken (op vrijdag?). 
Ronny heeft reeds contact opgenomen met de man van de eetkaarten, deze zouden moeten gedrukt 
worden tegen de kerstvakantie. 
 
10. Varia 

 
a. Materiaal 

 
Robby zorgt tegen het kerstkamp voor PC-kabels, aansluiting TV, … 
 

b. Administratie 
 
Bij sommige begeleiders zijn er wat problemen om ingelogd te geraken op de website. Dit blijft wel 
beperkt tot twee begeleiders. 
Verder zijn er enkel positieve reacties over de website. Knap werk, Bart! 
 

c. Carrouselkrant 
 
Ronny vraagt of alle begeleiders hun artikels dringend doorgeven. Hilde wordt bij opgenomen in de 
redactie. Haar eerste taakje zal zijn om een verslag over het kerstkamp te schrijven.  
 

d. Ledenwerving 
 
Er zijn een aantal begeleiders die definitief afhaken: Joris, Lies, Bert, Liesbet. Steven doet het het 
eerstkomende jaar rustiger aan, maar zal nog wel telkens uitgenodigd worden.  
Tim Hannes blijft ook nog op de lijst staan.  
 
Ronny heeft een brief opgesteld om te laten publiceren in plaatselijke krantjes, parochiebladen, … We 
zouden ook nog een bericht kunnen doorgeven aan een schepen van Beringen.  
Ronny en Linda Vo nemen contact op met een leraar van Lies. Via deze leerkracht zouden we 
eventueel een voorstelling kunnen geven aan leerlingen van de derde graad. Hiertoe zouden we dan 
een diavoorstelling uitwerken.  
 
Er wordt voor geopteerd om een werkgroep op te richten om de verdere campagne vorm te geven.  
Leden van de werkgroep: Rony, Lise, Marlies, Bart, Linda Vo, Ronny, Sarah. De eerste vergadering 
van deze werkgroep zal op kerstkamp gehouden worden.  
 
Zowel Dorien als Marlies hebben een aantal kandidaat-begeleiders in hun hoofd die mogelijk met 
Pasen al mee gaan.  

 
e. SAM 

 
We zijn niet geselecteerd voor SAM (VRT-programma). Jammer maar helaas en volgende keer beter! 
 

f. Belastingen en briefwisseling 
 
We hebben een boze brief gekregen van de belastingen met een dreiging tot het betalen van een boete. 
We zouden een bepaalde aangifte niet hebben ingediend, terwijl deze wel is opgestuurd door Inne. 
Uiteindelijk is het allemaal in orde gekomen, we hebben kunnen bewijzen dat deze aangifte toch was 
ingediend.  
Om dergelijke zaken te vermijden, wordt beslist om in de toekomst onze belastingsbrief aangetekend 
te verzenden.  
Ronny vraagt dat alle brieven die naar externen verzonden worden, in cc naar de zetel worden 
gestuurd. Zo heeft hij een beter overzicht over wat wanneer wordt verzonden en naar wie.  
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f. Special Olympics 

 
De Specials Olympics gaan door op 24, 25, 26 en 27 mei 2006 in het Sportpaleis in Antwerpen. Linda 
zou graag op kerstkamp weten wie er mee kan naar de Special Olympics. We zouden deze editie met 
extra veel volk moeten zijn! 
 
11. Jaaragenda volgend werkjaar: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
 
12. Wreveluurtje: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
 
13. Afspraak volgende vergadering en jaarkalender 2006 
 
Zondag 12 maart 2006, om 14h in de Kapelanij van Koersel. 
Linda Vi zorgt voor uitnodigingen. Sarah en Bart zorgen voor drank, koekjes, broodjes en taart.  
 
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 Zaterdag 1 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 
 
14. To do-lijst 
 
Anne - Catherine en Steven vragen of zij een halve dag wil 

helpen inpakken (26 dec?) 
- Verdere afspraken maken met Dreamland (mag er een 

etiketje bij?) 
- Nakijken in documenten wanneer ledenlijst moet 

ingediend worden + welke taken er op welke 
vergadering moeten gebeuren 

Bart (en Sarah) - Etiketjes voor op de pakjes voorzien  
- Zorgen voor printer? 

Hilde - Verslag over kerstkamp schrijven voor Carrouselkrant 
Iedereen - Artikels voor Carrouselkrant doorgeven aan Ronny  

- In agenda bekijken of hij mee kan naar de Special 
Olympics 

Linda Vi - Het tehuis van Ivan opbellen om te horen of hij nu 
effectief niet meegaat 

- Laatste berichtjes kerstkamp 
- Kerstvrouwopdracht  
- Koekjes en chips inkopen voor kerstkamp 
- Taakverdelingslijst maken voor het kerstkamp 

Linda Vo - Paaskamp 2007 vastleggen (Bokrijk of iets anders) 
- Verzorgingslijst, kamerindeling maken voor kerstkamp 
- Kerstvrouwopdracht 

Patrick - Handdoeken meenemen op kerstkamp 
- Nakijken in documenten wanneer ledenlijst moet 
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ingediend worden 
Robby - Filmnamiddag op kamp vastleggen (Nederlandstalig 

gesproken, een zaal aangepast aan  
- Voor extra kabels zorgen tegen het kerstkamp (zeker 

een overgangsstuk van gewone printer naar USB) 
Ronny - Home Fabiola vastleggen voor kerst 2006 

- Contact opnemen met Biezenmortel voor de zomer 
2007 

- Afspraak maken met Erik Coninx (Martine Van Camp) 
- Contact opnemen met Wendy voor de inpakactie 
- Contact opnemen met de man van de eetkaarten 
- Gesprek voeren met Paul van het leger 
- Ledenlijst aanpassen (aantal leden schrappen), de eigen 

e-mail van iedereen schrappen en enkel het vzw-
mailadres op de ledenlijst vermelden 

- Reclamebericht doorgeven aan schepen van Beringen 
voor ledenwerving 

- Contact opnemen met leerkracht van Lies voor 
voorstelling in school. 

- Nakijken in documenten wanneer ledenlijst moet 
ingediend worden + welke taken er op welke 
vergadering moeten gebeuren 

- Ezels maken voor inpakactie 
Rony - Manege in de buurt van Lanaken zoeken om eens een 

namiddag of voormiddag te gaan paardrijden 
- Afgedankte printer aan Carrousel schenken (!) 

 
 
Zondag 27 november 2005, 

 
Grimon Anne 
Secretaris 
 


