
 

ALGEMENE VERGADERING 
zaterdag 29 september 

Hemelstraat 27, Koersel 
 

 
 
 
 

1. aanwezigen 
2. goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
3. overlopen van de agenda 
4. verwelkoming nieuwe leden 
5. evaluatie van de voorbije activiteiten 
6. herverkiezing RvB en briefing over besluiten van de RvB 
7. toelichting financiële toestand  
8. kampplaatsen in de toekomst 
9. voorbereiding toekomstige activiteiten 
10. varia 
11. jaaragenda dit en volgend jaar 
12. wreveluurtje 
13. afspraak volgende vergadering 
14. to do lijst 



a. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig: Robby Peeters, Hilde Robert, Bart Weltens, Lise Suls, Dorien 
Vandermaesen, Linda Vilters, Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Sarah 
Chavatte, Gerda Brems, Paul Kuijpers, Marlies Vandermaesen, Vanessa Nies, Britt 
Van Hasselt 
Verontschuldigd: Nancy Gilis, Nele Cornelissen, Rony Heuvelmans, Ann Deraedt, 
Leticai Larangé, Kenny Bogaerts, Kim Ceelen 
Afwezig: An Put 

 
1. Goedkeuring en opvolging vorige vergadering. 

 
Er stond op het vorige verslag uitdag geschreven in plaats van eetdag. 
 

2. Overlopen van de agenda. 
 

3. Ledeninfo. 
 
Martine Lambrecht heeft gemaild dat ze in de toekomst niet meer mee gaat. Ze 
wordt dan ook geschrapt uit de ledenlijst. 
 
Er is een aanmelding geweest van een nieuwe gast. Hij heeft Patrick. Woont nog 
thuis en gaat naar het dagcentrum samen met Johan. De moeder is voor hem een 
bezigheid aan het zoeken. Ze had heel veel goede dingen gehoord van Johan en wil 
dus graag mee op kamp gaan. Linda Vo. gaat hier contact mee opnemen. 
 
Bart Corthouts wil graag in de kerstvakantie mee op kamp gaan. 
Er is ook een gezin van Heusden dat interesse heeft. Ronny gaat hier nog eens 
contact mee opnemen. 
 
Hoe zit het met de nieuwe leden? Er kan niemand meer meegaan voor we ze op 
voorhand ontmoet hebben. 

 
4. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
Zomerkamp: 

- Een uitstap met de bus verloopt wel relaxter dan met eigen vervoer. 
- De huifkarrentocht was nat. 
- Rond een thema werken is weer goed mee gevallen. 
- Toch wel vermoeiend, net iets te weinig begeleiding. 
- … 
- het was een leuk kamp!!!! 

 
5. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 

De RvB wordt herverkozen door de algemene vergadering. 
 

6. Toelichting financiële toestand. 
 

De boeken zullen volgende vergadering ter inzage gelegd worden. De 
penningmeester was niet aanwezig vandaag. 
 



 
7. Kampplaatsen in de toekomst. 

 
Kerstmis 2007: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2007) 
Pasen 2008: Pelterke (21-24 maart 2008) 
Zomer 2008: Roerdomp Bokrijk (19-26 juli 2008) 
Kerstmis 2008: Home Fabiola, Maasmechelen 
Pasen 2009: … 
Zomer 2009: 

  
 Lanaken kan een kampplaats blijven als we een oplossing vinden voor het eten. 

 
8. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
voorbereiding kiendag: 

- Hoe gaan we de kaarten aan de man brengen (360 personen): We 
kunnen het risico niet lopen dat er teveel mensen komen opdagen en 
dat we niet genoeg stoelen hebben. Hoe lossen we dit op? 
Begeleiders krijgen een aantal kaarten en iedereen moet op regelmatige 
basis doorgeven hoeveel kaarten ze al verkocht hebben. Hier wordt ook 
een begeleidende brief bij gestoken. De kienkaarten moeten echt 
verkocht worden. We krijgen dus geld of de kaarten terug. 
Gasten sturen we een aantal flyers op met een begeleidende brief. 
Hierop zal duidelijk vermeld staan welke procedure te volgen is. De 
begeleidende brief wordt geschreven door Linda Vo. en zij gaat ook 
alles opsturen. 

- Wie komt helpen bij de kiendag: Iedereen komt helpen! Om 17u wordt 
iedereen verwacht. De soep en de broodjes moeten door de dag 
gemaakt worden. Wie: Robby, Dorien, Linda Vi, Linda Vo, Lise, Bart, 
Marlies, Ronny, … 

- Wat verkopen we?: Taart, broodjes en soep. Er worden 200 broodjes en 
30 liter soep voorzien. De taarten worden besteld naar het aantal 
kaarten dat verkocht worden. 

- Flyers: worden verdeeld onder de begeleiding. 
- Instellingen rond Balen en in Balen aanschrijven: Linda Vi gaat dit 

doen. 
 

Duivenbond (7 oktober): 
- Wie komt er helpen (in de keuken) van 10u-15u: Patrick, Robby, 

Dorien, Marlies, Ronny, … De rest van de begeleiding wordt opgebeld 
door Ronny.  

- Handdoeken van Carrousel meenemen. (achteraf mee naar Linda Vi) 
 

Voorbereiding inpakactie: 
- Ronny doet de aanvraag.  

 



9. Varia: 
 

- sponsoring: Er is een mail van de papa van Nele. Hij wil erover 
nadenken om de t-shirten te sponsoren. Hij wil wel eerst meer 
informatie hierover. Linda Vi en Robby zoeken wat prijzen over t-
shirten. 

- Paradisio: De kiwanies zijn op de hoogte gesteld en zij gaan zo snel 
mogelijk het geld terug aan ons bezorgen. Ze hebben ook laten weten 
dat er in de toekomst nog wel mogelijkheden zijn om nog te sponsoren. 

- Ijsfestijn: Ronny moet hiervoor nog een zaal vastleggen. De datum die 
voorgesteld is, is 18 mei. 

- Dag allemaal: Robby heeft de foto opgestuurd. Voor de rest is daar nog 
niets van bekend. Het geld gaat waarschijnlijk gewoon gestort worden. 

- Metro: Patrick heeft de tarieven bij. Het is allemaal redelijk duur. 
Het kan ook via sms bij de metro, Marlies kijkt hier eens voor. 

- Koopjeskrant: Patrick stelt een tekstje op om hier te laten verschijnen 
en bezorgt dit aan Ronny. 

- Het laatste nieuws: Robby stuurt hier een mailtje naar. 
- TV Limburg: Kan Bart hiervoor eens horen voor Carrousel? 
- Aankoop nieuwe cd-speler: Robby heeft een voorstel voor een all-in-

one installatie. Voorstel van Linda Vo: een playstation II aankopen, dit 
kan gebruikt worden als cd-speler, dvd-speler en ook om te kwissen, 
karaoke, … (met drukknoppen, micro, …) We gaan dit eerst eens 
uitproberen op het kerstkamp. 

- Post: Moet alles nog per post en per mail opgestuurd worden? Alles 
wordt nog op beide manieren opgestuurd. 

- Muziekboekje: Dorien en Linda Vo zijn een heel muziekboekje aan het 
maken. De noten en de akkoorden staan er ook bij. Dit zijn meer de 
klassieke liedjes. Er is ook nog het idee om een extra boekje te maken 
met populaire nummertjes in.  
De bedoeling is om een er een boekje van te maken in A5 formaat. Er 
moet wel eens nagevraagd worden of het voordeliger is om het zelf in 
elkaar te steken of laten in te binden. Dit kan dan ook opgenomen 
worden in het activiteitenschema. Zo kunnen de muziekinstrumenten 
ook nog eens goed benut worden. 

- Krantje: De taken staan bij in de to-dolist. Op 3 februari moeten alle 
artikels binnen zijn bij Hilde. 

- Truckers-run: een beetje op een fiasco uitgedraaid. Iedereen die dat 
organiseert, heeft zijn eigen goed doel. We gaan hier geen energie meer 
insteken. 

 
 



10. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 
Duivenbond 7 oktober 
Kienavond 10 november 
Voorbereidende vergadering Kerstkamp Zondag 25 november 2007 
inpakactie  
Kerstkamp 26 t.e.m. 29 december 2007 
Begeleidersdag 22 februari 2008 
Voorbereidende vergadering Paaskamp Vijf weken voor het paaskamp 
Paaskamp 21-24 maart 2008 
Ijsjesfestijn 18 mei 2008 
Jaarvergadering verbereiding zomer  

 
11. Wreveluurtje 

 
Aanwezigheid op vergaderingen:  

- Probleem dat er vaak te weinig mensen aanwezig zijn op vergaderingen. 
We kunnen de Algemene Vergadering misschien op een zomerkamp 
voorzien. Misschien gaat niet iedereen mee op kamp maar iedereen 
wordt uitgenodigd voor deze vergadering en kan gerust dan afkomen. 

- Misschien een aangepast systeem voorzien voor de verdeling van de 
activiteiten. De mensen die er niet zijn op de vergaderingen, kunnen 
evengoed een activiteit voorbereiden. We kunnen de activiteiten dan 
gewoon verdelen onder de mensen die mee op kamp gaan. We 
verwittigen deze na de vergadering dat ze de taak gekregen hebben om 
een activiteit voor te bereiden. 

 
12. Afspraak volgende vergadering. 

 
Zondag 25 november 2007. Bij Lise thuis, Gemeentebosstraat 35, 3511 Kuringen. Lise 
zorgt ook voor het eten. Je kan verwittigen bij Lise op het nummer 0475/43 22 07. 
 



13. To-do lijst. 
 

IEDEREEN - Flyers ronddelen van de kienavond. 

- Komen helpen op de kienavond.  � Geef je naam nog 
eens door aan Ronny. 

- Laten weten of je komt meehelpen op de Duivenbond 
of niet. 

- Wanneer je per mail een brief krijgt, reageer je met een 
mail terug dat je het gekregen hebt. 

- Altijd laten weten of je naar activiteiten komt of niet. 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 
- Sponsors zoeken 

Ronny - Iedereen van de begeleiding opbellen om te vragen of ze 
komen helpen op de Duivenbond. 

- Bellen om de feestzaal vast te leggen voor het 
ijsjesfestijn. 

- Contact opnemen met dat gezin uit Heusden. 
- Contact opnemen met Leticia. 

- Boekje in verband met de kampplaatsen inscannen en 
doorsturen naar iedereen. 

- Inleiding voor het krantje doorsturen. 

- Medische fishes bezorgen aan Linda Vi. 
Patrick - Handdoeken meebrengen op de duivenbond. (20) 

- Verslag Special Olympics maken. 
Inne - Schema opmaken voor reclame te maken voor de 

kienavond. 
Marlies - Schema opmaken voor reclame te maken voor de 

kienavond. 

- Aanpassingen maken op vrijwilligerswerk.be voor elk 
kamp. 

- Bespreking maken van een film/boek voor het krantje. 

- Kijk in de metro hoe het zit voor een berichtje te sturen. 
Maak een berichtje op en stuur de info door naar de 
begeleiding. 

Robby - Uitzoeken of er kienavonden in de buurt van Balen en 
in Balen zijn. En dit laten weten aan Ronny. 

- Flyers verdelen over winkels. 
- Kort briefje maken voor af te geven in het geval dat 

iemand gewoon wil steunen in plaats van een kienkaart 
te kopen. (doorsturen per mail) 

- Prijzen zoeken voor t-shirten en doorgeven aan Linda 
Vi. 

- Familie informatie voor in het krantje. (Jinte, Lore, 
Stien, trouw Anne, feestje Marcel) 

- Mailt naar het Laatste Nieuws met nieuws. 
Nancy, Kenny, Vanessa - Mopjes en gedichtjes bijeenzoeken voor het krantje 
Sarah - Begeleiders voorstellen in krantje 
Linda Vo - Contact opnemen met Patrick (nieuwe gast) om eens af 

te spreken. 



- Ledenlijst aanpassen en doorgeven aan Bart Weltens 

- Begeleidende brief opstellen voor bij de kienkaarten, 
zowel voor de begeleiding als voor de gasten.  

- Kienkaarten en flyers opsturen naar iedereen. 
- Adressenlijst aanpassen en doorsturen naar Bart. 

- Verslag maken voor in het krantje over Maria Graré 
Lise - Kwisspel uitproberen van de playstation II 

- Play-station II eens meebrengen op het kerstkamp om 
het eens uit te proberen. Ook de kwis meebrengen. En 
eens een spelltje gaan huren. 

Bart - Iets regelen bij TV Limburg voor Carrousel. 
Dorien - Navragen of het voordeliger is om het muziekboekje 

zelf in elkaar te steken of het laten in te binden. 
- Muziekboekje afmaken. 

- Verslag maken van het zomerkamp 

- Interview maken voor in het krantje 
Hilde - Interview maken voor in het krantje 

- Jaarkalender voor in het krantje 
Silke - Verlag over het kerstkamp maken voor in het krantje. 
Linda Vi - Instellingen in en rond Balen aanschrijven in verband 

met de kienavond. (flyers en een begeleidende brief) 
- Info over prijzen van t-shirten zoeken. 

 
 
Marlies Vandermaesen 
 

 

 

5 oktober 2007  
 


