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Voorbereiding Zomerkamp 2006 
1 juli 2006 

Locatie: Rony Heuvelmans, Geel 
  
1. Aanwezigheden 

 
Aanwezig: Ronny, Linda Vo, Nancy, Marlies, Dorien, Patrick, Anne, Robby, Rony, Linda Vi, Lise, 
Britt, Valerie 
Verontschuldigd: Martine, Hilde, Steven H., Nele, Bart, Sarah 
Afwezig: Caroline, Tim, Martijn, Steven Wuyts 
 
Er is heel weinig opkomst op deze vergadering. De vogeltjes hebben de pistoletjes moeten helpen 
oppeuzelen. Gelieve ALTIJD te laten weten of je komt of niet! 
 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vergadering 12 maart 2006 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
: 
3. Agenda: 

4. Verwelkoming nieuwe leden 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten 
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 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
10. Varia: 

a. Ter informatie 
b. To-do-lijst van de vorige vergadering overlopen 
c. Ledenwerving 
d. Actie Zorgenkind 
e. Begeleidersdag 24 februari 2007 
f. Carrouselkrant 
g. Up-to-date houden adressenbestand 
h. T-shirten 
i. Inpakactie 

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

 
4. Verwelkoming nieuwe leden 
 
Er zijn drie nieuwe leden bij gekomen. 

→ Britt van Hasselt uit Wuustwezel, zij komt erbij dankzij Marlies.  
→ Valerie Janssens uit Geel vervoegt eveneens onze groep, zij is er bij gekomen via 

Nancy. 
→ Nele Cornelis, die reeds is langs gekomen op paaskamp, zal ook in de toekomst mee 

op kamp gaan. 
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5. Evaluatie van de vorige activiteiten 
 
5.1. Evaluatie Paaskamp 2006 
 

- Lekker eten! 
- Geen zetels in de leefruimte, jammer! 
- Jammer genoeg slecht weer! 

 
5.2. Evaluatie eetdag 2006 
 

- Er was wat minder volk dan vorig jaar, dus ook wat minder opbrengsten 
- Volgend jaar moeten we wat meer inspanningen doen om kaarten te verkopen. Ook nieuwe 

begeleiders moeten trachten zoveel mogelijk te verkopen. 
- De koelwagen wordt positief geëvalueerd, alleen moeten we wat meer opletten waar we wat 

zetten (vb de koude schotels niet helemaal achteraan plaatsen) 
- Er moeten labels op de emmers geplakt worden wanneer deze in de frigo gezet worden, zodat 

je weet wat er in zit. 
- Op een bepaald ogenblik was er een bepaalde onderbezetting, vooral bij het afruimen van de 

tafels.  
- We waren heel vroeg klaar met opruimen. Dit ging heel vlot! 

 
5.3. Special Olympics 2006 
 

- Het heeft veel geregend, helaas! 
- We hadden een goede manager! Bedankt, Marlies! 
- Het zou fijn zijn moest er volgend jaar nog wat meer volk meegaan, we waren soms wat 

onderbemand.  
- De slaapvoorzieningen zijn er sterk op vooruit gegaan. We hebben goed kunnen slapen. 
- Het is belangrijk dat iedereen beseft dat persoonlijke problemen buiten het kampgebeuren of 

Carrouselactiviteiten moeten verwerkt of afgehandeld worden. Op kamp ga je mee om de 
gehandicapten een leuke tijd te bezorgen, niet om je eigen problemen op te lossen of te laten 
gelden. 

- Special Olympics is geen activiteit van Carrousel, er doen enkel vrijwilligers mee van 
Carrousel. Het is belangrijk deze twee zaken gescheiden te houden. 

- Volgend jaar gaan de Special Olympics door in Nijvel (Waals-Brabant). 
 
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 
 
Zomer 2006: Oostduinkerke 
Kerst 2006: Home Fabiola Maasmechelen  
Pasen 2007: Pietersheim (6-9 april 2007) 
Zomer 2007: Vollezele 
Kerst 2007: (Overpelt??) 
Pasen 2008: (Maasmechelen??) 
 
We moeten dringend de kampplaatsen voor kerst 2007 en pasen 2008 vastleggen.  
 
Het zou leuk zijn moesten we met pasen 2008 terug in Home Fabiola kunnen, meer specifiek in Unit 
1.  
Er is heel veel luxe (hospitaalbedden, een grote leefzaal met tv, een zwembad met aanpassingen voor 
gehandicapten, bedden die uitklapbaar zijn, aangepaste fietsen, oude volksspelen die aangepast zijn 
aan gehandicapten, … 
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9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

9.1.Voorbereiding Zomerkamp 
 
Wie gaat er mee (begeleiding)? (13) Linda Vo, Ronny, Marlies, Britt, Linda, Inne, Valerie, Nancy, 
Patrick, Lise (vertrekt vrijdag), Dorien, Robby, Nele 
Kinderen: Abdelkrim, Sally, Gina, Marthe, Silke, Joni 
Wie gaat er mee (gasten)? (15 tot 19) Dirk, Erik, Bart, Marc, Willy, Rudy, Kristof, Filip, Adri, 
Sarah, Annie, Kizzy, Mieke, Kathleen, Johan (van 15 tot 21ste), (Danny, Jan, Marina, André?) 
 
Takenverdeling: 
 
Pipo Ronny 
Wekker Valerie en Britt 
Drank Patrick en Robby  
Medicijnen Marlies en Inne 
Muziek Patrick en Robby 
Fotoman/vrouw Linda Vo 
Naamkaartjes Britt 
Deurkaartjes Britt 
Verzorgingslijst – 
kamerindeling 

Linda Vo 

Taakverdeling afruimen + 
regelmatig leefruimte keren 
en opruimen 

Robby (ook gasten inschakelen!) 

Materiaalmeester Ronny, Inne en Patrick 
Koekjesman Robby 
Zandbakvrouw Linda Vi 
Laatste berichtjes Linda Vi 

- Lakens moeten meegebracht worden 
(geen dekens) 

- Zwemgerief en strandlaken meebrengen 
- Zonneolie meebrengen 
- 10 euro zakgeld 
- op 15 juli moeten de gasten om 12h30 aan 

de carpoolparking in Paal zijn 
- op 22 juli moeten de begeleiders de gasten 

om 15h komen halen op de 
carpoolparking in Paal 

- gasten die busziek worden, moeten tijdig 
hun pilletje innemen 

- geen WC voorzien op de carpoolparking 
 
Speciale regelingen met de kampplaats: 

- Ontbijt is voorzien om 8.15h, dit is wellicht wat vroeg voor ons. 8h30 zou beter zijn. 
- Middagmaal is voorzien om 12h en avondmaal om 18h30 
- De groep is zelf verantwoordelijk voor het afruimen van de tafels, er moet niet afgewassen 

worden. 
- Eén leefruimte is voorzien, er kunnen extra lokalen bijgehuurd worden per dag (lokalen van 

150 tot 400 personen). Er moet nog nagevraagd worden hoe groot de standaardruimte is.  
- Voor buitenactiviteiten moet er toestemming gevraagd worden van de directie. 
- Op vraag kan er schoonmaakmateriaal ter beschikking gesteld worden.  
- Zelf lakens meebrengen, er kan wel beddengoed gehuurd worden aan de receptie indien 

vergeten. 
- Meubilair mag niet verplaatst worden.  
- Ontruiming van de kamers om 10h op de dag van vertrek 
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- Er zijn 56 bedden voor ons voorzien in 4 kamers van 2 personen en 8 kamers van 6 personen.  
- Onze ruimte en kamers zijn op het eerste verdiep gelokaliseerd. 
- WC’s, lavabo’s en kamers moeten mooi gehouden worden 
- Eerste zaterdagavond graag een warme maaltijd 

 
Regelingen voor vertrek en aankomst: 

- Er is voor busvervoer naar en terug van de kampplaats gezorgd 
- Op de dag van vertrek om 12.30h aan de carpoolparking in Paal 
- Op de dag van aankomst om 11h vertrekken op de kampplaats (onderweg stoppen voor 

picknick) 
 
Linda Vi wacht af tot dinsdag 4 juli of er inschrijvingen binnenkomen van Jan, Marina, André en 
Danny en neemt dan contact op met Linda Vo. Er moet duidelijk meegedeeld worden aan hun 
begeleiders dat dit de laatste keer is dat ze kunnen inschrijven na de uiterste indiendatum.  
 
Er wordt voor elke gast en elk kindje voor een emmertje en schopje gezorgd, als ‘zomercadeautje’.  
 
Programma 
Zie bijlage bij het verslag 
 
10. Varia 
 
10.1. Ter informatie 
 
Op de algemene vergadering van 1 oktober zal Anne haar ontslag geven als secretaris en lid van 
Carrousel. Er moet dus voor opvolging gezocht worden.  
 
10.2. To do-lijst van de vorige vergadering overlopen 
 
niet gebeurd en nog te doen: 

 
10.3. Ledenwerving 
 
Ronny heeft, in zijn hoedanigheid als lid van de Raad van Bestuur van de stedelijke adviesraad voor 
gehandicaptenzorg van Beringen, de vraag gesteld naar mogelijkheden voor ledenwerving. Het is 
mogelijk om onze vraag nog eens in het krantje van Beringen te laten opnemen. 
 
10.4. Actie Zorgenkind 
 
Anne heeft een dossier ingediend voor Actie Zorgenkind, we zijn er dit jaar helaas niet bij. 
Ons dossier moet volgend jaar beresterk zijn, we zouden er toch eens dringend terug moeten bij zijn. 
 
10.5. Begeleidersdag 24 februari 2007 
 
Wordt georganiseerd door Nancy en Robby. 
 
10.6. Carrouselkrantje 
 
In de redactie zit: Hilde (eindredactie), Dorien, Martijn, Robby 
 
Taakverdeling: 
Martijn: paaskamp 
Patrick: special olympics 
Linda Vi: kerstkamp 

Inne en Marlies Voor juni bezoek brengen aan WIRIC i.v.m. situatie Jos Vrancken 
Linda Vo Contact opnemen met Victoire Vanzier  
Nancy, Robby Voorbereiding begeleidersdag 2007 
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Dorien: zomerkamp 
Marlies: bespreking film en/of boek 
Nancy: speelhoek 
Linda Vo en Silke: mopjes en gedichtjes 
Linda Vo en Silke: interview 
 
Iedereen stuurt alles naar Hilde, die de eindredactie doet. 
 
10.7. T-shirten 
 
Er zijn nog voldoende T-shirts in voorraad, de sweaters zijn bijna uitgeput. Dit wordt echter een 
kostelijke aangelegenheid. Een T-shirt kostte in 2000 3 euro, een sweater12,5 euro. Er wordt beslist 
nog eventjes te wachten met de aankoop hiervan. 
 
10.8. Up-to-date houden van adressenbestand 
 
Bart zou het adressenbestand van het emailadres ‘begeleiders@carrousel.be’ zo accuraat mogelijk 
moeten houden. Dit zou elk kamp opnieuw moeten bekeken worden. 
 
10.9. Inpakacatie 
 
Er moet opnieuw een aanvraag ingediend te worden bij Dreamland. Anne zorgt hiervoor.  
 
11. Jaaragenda volgend werkjaar: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
 
Zomerkamp Zaterdag 15 t.e.m. zaterdag 22 juli 2006 
Algemene vergadering  Zondag 1 oktober (elk jaar eerste week van 

oktober) 
15 oktober Actie Zorgenkind 
Koffiemaaltijd 11 november 
Voorbereidende vergadering Kerstkamp Zondag 26 november (elk jaar laatste weekend 

van november) 
Kerstkamp 26-29 december 2006 
Begeleiderdag 24 februari 
 
12. Wreveluurtje: niet van toepassing tijdens deze vergadering 
 
13. Afspraak volgende vergadering  
 
Zondag 1 oktober 2006, om 13h30 in de Kapelanij van Koersel. 
De Raad van Bestuur start om 10h (bij Linda en Ronny thuis).  
Linda Vi zorgt voor uitnodigingen. Linda Vo zorgt voor drank, koekjes, broodjes en taart.  
 
14. To do-lijst 
 
Anne - Aanvraag Dreamland voor inpakactie (in cc naar 

Ronny) 
Britt - voor zonnehoedjes zorgen 

- voor naam- en deurkaartjes zorgen 
- voor naamkaartjes zorgen op uitstap (naam van 

kampplaats, gsm-nummer van 
groepsverantwoordelijken) 

Inne - navragen of er inderdaad gratis verzekering komt voor 
kleine vzw’s (vlaanderen.be, Testaankoop) 

Inne en Marlies - WIRIC contacteren i.v.m. situatie Jos Vrancken 
contacteren 

Linda Vi - Linda Vo contacteren indien op 4 Juli de inschrijvingen 
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van Danny, Marina, Jan en André niet binnen zijn 
- Emmertjes en schopjes aankopen 
- EHBO opvullen met zonneolie 
- Laatste berichtjes 

Linda Vo - Contact opnemen met Victoire Vanzier 
- Verzorgingslijst/kamerindeling 

Linda Vo en Silk - Mopjes en gedichtjes bijeenzoeken voor het krantje 
Marlies - Bespreking maken van een film/boek voor het krantje 
Martijn - Verslagje maken van het paaskamp voor het krantje 
Nancy - De speelhoek van het krantje opvullen 
Patrick - Verslagje maken van de Special Olympics voor het 

krantje 
Robby - koekjes bestellen voor zomerkamp 

- taakverdeling opruimen zomerkamp 
Robby en Nancy - Voorbereiding begeleidersdag 24 februari 2006 
Ronny - Vragen of er tafels beschikbaar zijn om aan te werken 

in Oostduinkerke 
- Vragen of er in Oostduinkerke een tv, beamer en video 

beschikbaar zijn 
- Kinderbedje vragen 
- Vragen hoeveel de extra lokalen kosten om te huren 
- Vragen om het eten op tafel te zetten i.p.v. op hun 

buffet 
- Vragen naar warme maaltijd op de eerste 

zaterdagavond 
- Nakijken hoe het juist zit met het vrijwilligersattest 
- Wegparking in de buurt van Gent zoeken om te 

picknicken op de dag van terugkomst 
- Dossier indienen voor missiefeest van Berkenbos 
- Bart aanspreken over beheer groepsmailadres 

Rony - Iets laten weten i.v.m. deelname aan Zomerkamp 
 

 
Zondag 1 juli 2006, 

 
Grimon Anne 
Secretaris 
 
 


