
 

VOORBEREIDENDE VERGADERING KERSTKAMP 
zaterdag 25 november 

Gemeentebosstraat 35, Kuringen 
 
 
 
 

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 



1. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig: Robby Peeters, Bart Corthouts, Dorien Vandermaesen, Patrick 
Vandermaesen, Nancy Gilis, Silke Vandermaesen, Linda Vilters, Hilde Robert, Ine 
Baeten, Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Lise Suls, Marlies Vandermaesen 
Verontschuldigd: Inne Gastmans, Bart Weltens, Britt Vanhasselt, Paul Kuijpers, 
Gerda Brems, Ingrid Snijders, Bart Put 
Afwezig: Vanessa Nies, Kenny Bogaerts 

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 

 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Sarah Chavatte heeft laten weten dat ze in de toekomst niet meer wenst deel te 
nemen aan de activiteiten van Carrousel. Dit gaat zowel over de kampen als de 
activiteiten die daar buiten vallen. Ze wordt dan ook geschrapt van de ledenlijst. 
Kim Ceelen gaat in de toekomst niet meer mee op vakantie. 
 
Nieuwe begeleiders: 
Ine Baeten, een vriendin van Hilde, gaat met Kerstmis mee op kamp gaan. Ook 
Bart Corthouts gaat voor de eerste keer mee. 
Ingrid Snijders en Bart Put gaan met hun gezin (twee kindjes) ook deelnemen aan 
het Kerstkamp. 
 
Nieuwe gasten: 
Er gaat een nieuwe jongen, Dimitri Vangoetsenhoven, mee van Diest. We hebben 
een kort verslag gekregen over hem. Linda Vo belt nog eens voor wat extra vragen. 
Patrick Pollers is ook een nieuwe gast. Hij komt van Zonhoven. Dorien en Linda 
Vo. zijn bij hem op bezoek geweest. Hij is heel zelfstandig, alleen is hij over heel 
wat dingen ongerust. 

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
Kienavond: 

- We hebben niet veel opbrengst uit deze activiteit gehaald. 
- Er was redelijk weinig volk. 
- Het risico is redelijk groot dat we een volgende keer misschien verlies 

maken. 
- We gaan de kienavond niet meer organiseren.  

 
Duivenbond: 

- Het was niet zo aangenaam om te gaan werken daar. Het was allemaal 
niet zo goed geregeld. We hebben wel goed ons best gedaan om er iets 
van te maken. 

- Op 6 december krijgen we onze cheque overhandigd. Dit is 
ondertussen gebeurd. 

- De volgende aanvragen zouden moeten opgestuurd zijn voor januari. 



Kwis: 
- We hebben deelgenomen aan de kwis van KWB van Koersel. Zij 

hadden beslist om de opbrengst van hun kienavond aan Carrousel te 
schenken. 

- We krijgen van hun een sponsoring in materiaal. Ze geven liever iets 
tastbaar dan het geld zelf. We mogen zelf een voorstel doen. Wat zijn 
de voorstellen? : een karaokeset, draagbare micro’s, knutselmateriaal, 
spelmateriaal, … 

- Iedereen die info heeft over karaokeset stuurt dit door naar Ronny. Het 
is belangrijk dat we weten of er ook een gamma Nederlandse muziek 
voor handen is.  

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

 
Vorige donderdag op de Raad van Bestuur is er beslist om Lise Suls ad interim als 
penningmeester aan te stellen. Dit omdat haar studie in de lijn ligt. Het zal over een 
periode van ongeveer een half jaar gaan. Dit kan in de toekomst nog herbekeken 
worden. Lise zal dan ook de Raad van Bestuur versterken. 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 

De boeken liggen ter inzage. 
 

8. 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. 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Kerstkamp: 
 
Begeleiding: Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Robby Peeters, Bart Corthouts, 
Dorien Vandermaesen, Patrick Vandermaesen, Nancy Gilis, Silke Vandermaesen, 
Linda Vilters, Lise Suls, Hilde Robert, Ine Baeten, Marlies Vandermaesen, Gerda 
Brems, Paul Kuijpers, Ingrid Snijders, Bart Put, Vanessa Nies 
Raf Wolfs (1 dag) 
 
Kinderen: 2 kinderen van Ingrid en Bart, Joni Vandermaesen, Abdelkrim Missault, 
Gina Vanmeroye, Sally Vanmeroye, Marthe Vandermaesen, Jinte Smeets 
 
Van wie weten we nog niets: Kenny Bogaerts 
 



Gasten: Mieke Salden, Inne Wittemans, Annie Spaepen, Sarah Pans, Katleen 
Vandenheuvel, Clara Tielens, Marina Claes 
Bart Phillipaers, Marcel Alen, Dimitri Vangoetsenhoven, Adri Declerck, Christophe 
Moreau, Julo Gerome, Patrick Pollers, Willy Willems, Eric Laenen, Marc Smets, 
Johan Reynders, Danny Simonis, Jan Maes, Dirk Volders, Ivan Colier 
 

Pipo Ronny Vandermaesen 
Wekker Bart Corthouts 
Drank, muziek Robby Peeters, Bart Put, Silke 

Vandermaesen 
Medicijnen Marlies Vandermaesen, Hilde Robert 
Fotograaf Ine Baeten 
Naamkaartjes Linda Volders 
Deurkaartjes Linda Volders 
Verzorgingslijst, kamerindeling Linda Volders 
Taakverdeling afruimen, opruimen, 
afwassen, tafel dekken, … 

Linda Vilters 

Materiaalmeester Dorien Vandermaesen, Patrick 
Vandermaesen 

Avondversnaperingen Robby Peeters 
Laatste berichtjes Linda Vilters 

 
Algemene info: 

 
- Afwas moeten we zelf doen. 
- Geen lakens meebrengen. 
- Zwemgerief meenemen en sportuitrusting. 
- Aankomst: 12u begeleiding, 15u gasten 
- Vertrek: 14u gasten, 16u begeleiding 
- Ronny bevestigt het aantal personen. 

 
Programma: 

 
 Voormiddag Namiddag Avond 
Woensdag 26 
december 

  De notenclub 
(Patrick en Silke) 

Donderdag 27 
december 

Sporthal (van 10u-
12u, Ronny) 

Spel van Hilde en 
Ine 

Het grote fotospel 
(Paul en Gerda) 

vrijdag 28 
decemeber 

Knutselen (Lise en 
Marlies) 

Zwemmen (van 
15u-16u), 
gezelschapsspelen 

Pakjesspel (Robby 
en Nancy) 

zaterdag 29 
december 

Wandeling (Nancy)   

 
Inpakactie: 

 
Iedereen die wil komen inpakken, kan dit aanduiden op de kalender op internet. Als 
dit niet lukt, mag je ook altijd naar Ronny of Linda Vo bellen zodat zij dit kunnen 
aanpassen. Breng gerust ook familie of vrienden mee!!! 



10. Varia: 
 

- Kampbezoek: Robby en Marlies zijn gaan kijken in Bornem. Dit is wel 
vernieuwd maar nog niet genoeg aangepast voor ons.  

 
- Muziekboekje: Het proces is nog aan de gang. Het is bijna klaar. Er 

moeten nog wat aanpassingen aan gebeuren. Dorien neemt haar taken 
hier omtrent op. 

 
- T-shirten: Ronny gaat nog eens met de papa van Nele bellen voor 

verdere afspraken te maken. We hebben op de Raad van Bestuur al een 
aantal afspraken gemaakt. De eerste t-shirt wordt gratis aangeboden 
omdat we ze zelf ook gesponsord krijgen. Linda Vi heeft al een aantal 
prijzen gezocht en ook Robby heeft al wat gezocht. 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
inpakactie Begin 10 december 2007 
Kerstkamp 26 t.e.m. 29 december 2007 
Begeleidersavond 22 februari 2008 
Voorbereidende vergadering Paaskamp Vijf weken voor het paaskamp 
Paaskamp 21-24 maart 2008 
Ijsjesfestijn/eetdag 18 mei 2008 
Voorbereiding zomer 29 juni 2008 
Zomerkamp (+Jaarvergadering) 19 tot 26 juli 2008 
Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

 
12. Wreveluurtje 

 
Niet van toepassing 
 

13. Afspraak volgende vergadering. 
 
Zaterdag 9 februari 2008 om 14u in de Hemelstraat 27, Koersel. Ten huize Vandermaesen-
Volders, tel: 011/42 19 07. 



14. To-do lijst. 
 

IEDEREEN - 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. 
- Info over karaokeset en Nederlandse muziek opzoeken 

en opsturen naar Ronny. 
Ronny - Contact opnemen met Leticia. 

- Boekje in verband met de kampplaatsen doorsturen naar 
iedereen. 

- Inleiding voor het krantje doorsturen. 
- Bart Weltens verwittigen ivm spam via Carrouseladres. 

- Bevestigen van aantal bij Maasmechelen. 

- Nele haar mama bellen om te vragen of ze wil komen 
inpakken. 

- Schema voor het inpakken aanpassen op internet. 
- De papa van Nele opbellen voor verdere afspraken te 

maken voor de t-shirten. 

- Vragen of de zaal kan verzet worden van 18 mei naar 17 
mei. 

Patrick - Verslag Special Olympics maken. 
Marlies - 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. 

- Mailt naar het Laatste Nieuws met nieuws. 
Robby - 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 - Ledenlijst aanpassen en doorgeven aan Bart Weltens 

- Verslag maken voor in het krantje over Maria Graré. 
- Nog eens bellen naar Diest om wat extra vragen te 

stellen over het verslag. 
- Bellen om een kampplaats vast te stellen voor Pasen 

2009. 
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. 

- Familienieuws voor het krantje doorgeven aan Robby. 
Bart - Iets regelen bij TV Limburg voor Carrousel. Verplaats 

naar voorjaar 2008. 



 

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 - Info over prijzen van t-shirten zoeken. 
 
 
Marlies Vandermaesen 

 
 
 

 
 
7 december 2007 


