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�� � � � � � � � VZW Carrousel 
Hemelstraat 27 
3582 Koersel�

Algemene Vergadering 
12 maart 2006 

Locatie: Kapelanij, te 3582 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 (niet van toepassing tijdens deze vergadering) + briefing over 

besluiten van de Raad van Bestuur 
7. Toelichting financiële toestand  
8. Kampplaatsen in de toekomst 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten  

a. Voorbereiding paaskamp 2006  
b. Voorbereiding eetdag 2006 

10. Varia: 
a. Materiaal (niet van toepassing tijdens deze vergadering) 
b. Administratie (niet van toepassing tijdens deze vergadering) 
c. Carrouselkrant 
d. Ledenwerving 
e. Extra: Actie Zorgenkind 

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

1. Aanwezigheden 
 
Aanwezig: 
Liliana, Lode, Martijn, Inne, Linda Vo, Linda Vi, Hilde, Dorien, Nancy, Anne, Ronny, Marlies, 
Patrick, Rony, Martine, Bart, Sarah, Leen, Lies W., Tim, Robby, Lise 
Verontschuldigd: 
Steven, Tina, Anneleen 
Afwezig: 
Valerie, Adrienne? 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
 

3. Overlopen van de agenda 
 
4. Verwelkoming nieuwe leden  

 
Er zijn verschillende nieuwe begeleiders:  

- Martijn Gys 
- Joachim Gys 
- Lode Schoors 
- Tina Heynen 
- Ljiljana Trinajstic 

 
Een nieuwe gast is Victoire Vanzier (50 jaar, dame met mentale handicap). Zij kan mee op kamp. 
Linda Vo neemt hier contact mee op.  
Een andere mogelijke nieuwe gast is Miet Theelen. Ook zij kan mee. Inne neemt hier contact mee op.  
Marlies en Inne gaan voor juni naar WIRIC om de situatie van Jos Vrancken te bespreken.  
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten  
 
5.1. Evaluatie kerstkamp 
 
Sint-Pietersheim, Lanaken. 
De laatste dag is er wat misgelopen (geen eten, onvriendelijke bejegeningen van de poetsvrouw,…). 
De activiteiten (film, boerderijspel, paardrijden, …) waren fijn. De omgeving van de kampplaats was 
zeer mooi en aangenaam. 
De kampplaats kan zeker in gedachten gehouden worden voor een volgende keer, maar dit dan enkel 
indien er niks anders in het verschiet ligt.  
 
5.2. Evaluatie inpakactie 
 
De inpakactie was op zich geslaagd, bracht veel geld op. Het personeel van Dreamland was zeer 
vriendelijk. 
Wat minder was is: 
- het soms onvriendelijke cliënteel (slechte punten voor de Kempenaars) 
- een ongelukkige plaats om in te pakken (niet erg zichtbaar voor de klanten) 
- hoge tafels en geen zitplaatsen, dus vermoeiend voor de inpakkers 
 
Mogelijke verbeteracties: 
- zelf een tafel en stoelen meebrengen zodat we kunnen zitten 
- een flashy T-shirt of kledij aandoen, … zodat we meer opvallen 
- als we op voorhand een gesprek gaan voeren met de zaakvoerder, kunnen we de nadelen van de 
editie 2005 ombuigen naar voordelen voor 2006! 
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5.3. Evaluatie begeleidersdag 
 
De begeleidersdag was zeer leuk.  
In 2007 zou de begeleidersdag opnieuw half februari plaatsvinden. De begeleidersdag van 2007 wordt 
georganiseerd door Nancy, Robby en Lode. Datum: 24 februari 2007. Iedereen wordt gevraagd deze 
datum nu reeds vrij te houden. 
 
5.4. Evaluatie krantje 2006 
 
De editie 2006 werd heel erg enthousiast onthaald door begeleiders en sympathisanten.  
In de toekomst zou er per lid een apart krantje moeten opgestuurd worden, zelfs indien ze op hetzelfde 
adres wonen (vb. Lies en Leen apart een krantje, …) 
 
5.5. Evaluatie ledenwerving van 5 maart 2006 
 
De opkomst was eerder beperkt, maar de nieuwelingen die opgedaagd zijn, waren zeker de moeite! 
We hebben een vijftal nieuwe begeleiders aan overgehouden aan dit initiatief.  
Robby krijgt hiervoor een warm applaus, hij heeft veel moeite gedaan om de reclamecampagne op 
gang te trekken. 
 

6. Herverkiezing RvB (niet van toepassing voor deze vergadering)  
+ briefing over besluiten van de Raad van Bestuur:  

 
Briefing over besluiten van de Raad van Bestuur: 
Voorafgaand aan de Algemene Vergadering werd een korte Raad van Bestuur gehouden. Hierin werd 
voornamelijk gesproken over de organisatie van de eetdag (wordt herhaald in punt 9b). 
 

7. Toelichting financiële toestand door Inne 
 
De jaarrekening 2005 en de begroting 2006 worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst 
 
Pasen 2006: Overpelt 
Zomer 2006: Oostduinkerke 
Kerstmis 2006: Home Fabiola Maasmechelen 
Pasen 2007: ’t Pelterke in Overpelt 
Zomer 2007: Vollezele (moet nog aangevraagd worden?) 
Voor 2008 Jantje Beton en Bokrijk contacteren 
 
Voor Pasen 2007 werd gedacht aan Bokrijk, voor de zomer 2007 aan een kampplaats in Nederland 
(Biezenmortel). Beide kampplaatsen zijn echter al volzet op deze data. 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten  
 

a. Voorbereiding paaskamp 
 
Het paaskamp gaat door van 14 tot 17 april in het Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt. Linda Vi 
stuurt nog laatste berichtjes rond met reisweg etc.   
 
De begeleiders moeten op vrijdag 14 april aanwezig zijn om 14h, de gasten om 16h.  
 
Wie gaat er mee (begeleiding)? (20 in totaal) Linda Vi, Linda Vo, Patrick, Lies (vertrekt ’s 
maandags vroeger), Hilde (komt vrijdagavond later, en gaat zondag even naar huis), Nancy, Martine, 
Dorien (komt vrijdagavond later aan), Martijn, Joachim, Lode, Leen (vertrekt ’s maandags vroeger), 
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Tim, Robby, Lise (zaterdag overdag even naar huis), Inne (vanaf zaterdagochtend), Marlies, Ronny, 
Anneleen, Tina  
 
Kinderen: Abdelkrim, Sally, Gina, Silke, Joni 
 
Wie gaat er mee (gasten)? (al zeker 22): Julo, Dirk, Ivan, Johan, Erik, Bart Ph., Clara, Kizzy, Mieke, 
Kathleen, Rudi, Christophe, Marcel, Adri, Martin, Sara Pans, Sara De Clerq, Marc, Willy, Danny, Jan, 
Marina 
 
Bijzondere afspraken: 

- lakens moeten zelf meegebracht worden 
- iedereen moet opgebrande theelichtjes en onbruikbare CD’s meebrengen voor een 

knutselmoment 
 
Taakverdeling: 
 
Pipo Ronny 
Wekker Martijn 
Drank Martijn en Robby 
Medicijnen Inne, Lise en Marlies 
Muziek Martijn en Robby 
Fotoman/vrouw Hilde/ Linda Vo 
Naamkaartjes Inne 
Deurkaartjes Silke 
Verzorgingslijst – 
kamerindeling 

Linda Vo 

Taakverdeling tafels dekken - 
afruimen 

Robby 

Materiaalmeester Lode/Patrick 
Bestelling bij de paashaas Linda Vi 
Cookiemonster Robby 
Laatste berichtjes Linda Vi 
 
Programma 
Zie bijlage bij het verslag 
 

b. Voorbereiding eetdag  
 
Een gewijzigde toestand: 
Er zal harder moeten gewerkt worden dit jaar! Er waren verschillende gerechten die werden 
klaargemaakt door het leger, materiaal kwam van het leger, … Zij kunnen ons dit jaar die hulp niet 
meer bieden, dus moeten we het zelf proberen klaar te spelen.  
Lichtpunt: Cecile Laenen komt helpen koken.  
Materiaal: 

- Robby heeft van alle soorten borden 60, ook ongeveer 70 ijscoupes 
- Potten e.d. proberen te verkrijgen in de hotelschool in Hasselt? 
- We hebben ook een koelwagen nodig. Lode hoort hier ook eens voor 

 
Wie komt er op vrijdag mee helpen in de zaal? (aanwezig om 9 uur ’s ochtends) 
Ronny, Linda Vi (na 16h ev.), Patrick, Lies, Nancy, Sarah (13h), Bart, Dorien, Anne, Lode, Leen, 
Tim, Robby, Liliana, Lise, Inne, Marlies, Rik (via Lise) 
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Wie komt er op zaterdag mee helpen? (aanwezig om 8 uur ‘s ochtends) 
Linda Vi, Linda Vo, Patrick, Lies, Hilde, Nancy, Sarah, Bart, Rony (tot 14h), Dorien, Lode (koken), 
Leen, Tim, Robby, Liliana, Lise, Inne, Tim, (Wendy), Marlies, Nele, Joris, Anne, Sandy, Manuel, 
Paul, Gerda, Frank, Jef, Julia, Marina, Cecile, Jerome, Lea  
 
Tombola 
Tim zal in Dreamland een aantal aankoopcheques aanvragen als kado voor onze eetdagtombola (dit 
was beloofd door de zaakvoerder Kris Devuyst). We zouden daar ook nog een aantal tombolaprijzen 
krijgen. Tim vraagt ook naar deze tombolaprijzen.  
Tombolaprijzen worden verzameld bij Inne tegen 1 april 2006. Contactgegevens Inne: 
Ongelberg 17, 2490 Balen. GSM: 0499/28 04 19. 
 
Andere afspraken: 

- Ronny: gastenboek 
- Patrick: bonnetjes 
- Bart: prijslijsten, naamkaartjes 
- Linda Vi: tekeningen en potloodjes 
- Ronny: belt hoeveelheden van kip door  

 
10. Varia: 
 

a. Materiaal (niet van toepassing tijdens deze vergadering) 
 

b. Administratie (niet van toepassing tijdens deze vergadering) 
 

c. Carrouselkrant 
 
De nieuwe redactie van het krantje:  
Hilde (eindredacteur versie 2007), Robby, Martijn, Dorien, Leen, Lies 
 

d. Ledenwerving 
 

- De nieuwe mensen die niet gekomen zijn naar het ontmoetingsmoment van 5 maart, moeten 
opnieuw gecontacteerd worden om te horen of ze nog geïnteresseerd zijn in Carrousel. Anne 
onderneemt hiertoe een poging.  

- In de toekomst zouden er nog presentaties in scholen kunnen gebeuren. De godsdienstlerares 
van Lies staat erg open voor dergelijke initiatieven. Rony is kandidaat-presentator! 

- Het zou ook mogelijk zijn om deel te nemen aan een vrijwilligersmarkt. Dit initiatief wordt 
momenteel echter wat afgewimpeld,dit zou veel extra werk zijn.  

 
e. Extra: Actie Zorgenkind 

 
Anne stuurt een nieuw dossier op naar de Duivenbod om sponsorgeld te ontvangen. Ze mailt Ronny 
eerst dit dossier door ter goedkeuring. 

 
11. Jaaragenda dit + volgend werkjaar  

 
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 
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Voorbereidende vergadering Kerstkamp Zondag 26 november (elk jaar laatste weekend 
van november) 

Kerstkamp 26-29 december 2006 
Begeleidersdag 24 februari 2007 
 

12. Wreveluurtje (niet van toepassing op deze vergadering) 
 

13. Afspraak volgende vergadering 
 
Voorbereidende vergadering zomerkamp op zaterdag 1 juli, om 14h. Locatie: Rony Heuvelmans. 
Linda Vi stuurt de uitnodigingen, maar je verwittigt Rony of je al dan niet kan komen.  
 

14. To-do lijst 
 
Anne Dossier ‘Actie Zorgenkind’ indienen 
Anne Ledenlijst nieuwe leden doormailen aan Linda Vi en Ronny 
Anne Geïnteresseerde kandidaat-begeleiders opnieuw contacteren 
Bart Voor prijslijsten en naamkaartjes zorgen 
Iedereen Opgebrande theelichtjes en onbruikbare CD’s meebrengen 
Inne Contact opnemen met Miet Theelen 
Inne Brief tombolaprijzen aan Tim mailen 
Inne Naamkaartjes kamp maken 
Inne en Marlies Voor juni bezoek brengen aan WIRIC i.v.m. situatie Jos Vrancken 
Lies Zorgt nog voor extra tombolaprijzen 
Lies Navragen bij godsdienstleerkracht wanneer de presentatie van 

Carrousel daar kan gegeven worden. 
Linda Vi Laatste berichtjes paaskamp 
Linda Vi Voor tekeningen en potloodjes zorgen tegen eetdag 
Linda Vi Bestelling bij de paashaas doen 
Linda Vo Contact opnemen met Victoire Vanzier  
Linda Vo ’t Pelterke contacteren voor het paaskamp 2007; Jantje Beton en 

Bokrijk contacteren voor een kampplaats in 2008 
Linda Vo Verzorgingslijst + kamerindeling kamp maken 
Lode Horen achter een koelwagen, te gebruiken op 7 en 8 april 

(DRINGEND!) 
Nancy, Robby, Lode Voorbereiding begeleidersdag 2007 
Patrick Voor bonnetjes zorgen tegen eetdag 
Robby Takenlijst klaarzetten en afruim tafels kamp maken 
Robby Koekjes bestellen voor paaskamp 
Ronny Gastenboek voor eetdag 
Ronny Hoeveelheden van kip (eetdag) doorbellen 
Silke Deurkaartjes kamp maken 
Tim Aankoopcheques en tombolaprijzen aanvragen bij Dreamland 

(DRINGEND!) 
 
Anne Grimon, 

 
 
12 maart 2006 
�


