
 

VOORBEREIDENDE VERGADERING PAASKAMP 
zaterdag 9 februari 2008 
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 



1. Aanwezigheden: 
 

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

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 

 
Het vorige verslag is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
De lijst van de begeleiding is aangepast en wordt nog verder aangepast. 
 
Twee nieuwe gasten die in de toekomst gaan meegaan: 

- Leen Huybrechts (bij Pasen) 
- Patricia Bertholet (in de zomer) 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

- Playstation uitproberen op kamp: Het werkt goed, maar de kabels zijn te 
kort. Je moet er te kort bij gaan zitten om het te gebruiken. Bestaan er hier 
verlengkabels voor? Is de WI niet vergelijkbaar? Lise zoekt hier meer 
informatie over. 

 
- Inpakactie: Heeft goed opgebracht. Er moet wel hard voor gewerkt 
worden. In de toekomst zal iedereen toch nog een beetje meer moeite 
moeten doen om een paar dagen te gaan inpakken. Of mensen aan te 
spreken die gemotiveerd zijn. 
Misschien moeten we ook ouders van gasten aanspreken om te komen 
helpen. We kunnen dit op voorhand al eens vragen en een briefje meegeven 
op een kamp of ze hier interesse voor hebben. Er kan ook een briefje bij 
het krantje gestoken worden of er mensen geïnteresseerd zijn. 
Linda Vo maakt een briefje voor bij het krantje te steken. 

 
- Kerstkamp: Het was een beetje een rampenkamp. Heel veel zieke mensen 
maar we kijken toch uit naar een volgend kamp. 
Het zwemmen was een leuke activiteit. (het water was alleen wat te koud) 
De nieuwe gasten zijn heel goed meegevallen. 
De karaoke is een goede aankoop. Hij is heel goed getest. 

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



7. Toelichting financiële toestand. 
 

Er is een nieuw rekeningnummer voor Carrousel. Er kan nu ook via internet 
gebankierd worden. 

979-5536172-96 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

Pasen 2008: Pelterke (21-24 maart 2008) 
Zomer 2008: Roerdomp Bokrijk (19-26 juli 2008) 
Kerstmis 2008: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2008) 
Pasen 2009:  
Zomer 2009: 
Kerstmis 2009: 
Pasen 2010: 
Zomer 2010: Er is een optie genomen op Duin en Zee in Oostende. Het gebouw is 
vergelijkbaar met het Pelterke. Dit mag vastgelegd worden. 

 
 Er is een voorstel om naar Ieper te gaan. Er moet wel eerst iemand gaan kijken of 

dit geschikt is.  
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

- Paaskamp: 
 

Deelnemers:  
Begeleiding: Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Marlies Vandermaesen, Dorien 
Vandermaesen, Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Silke Vandermaesen, Hilde 
Robert, Vanessa Nies, Robby Peeters, Nancy Gilis, Lise Suls, Nele Cornelissen 
(vrijdagavond geen eten, zaterdag niet van 9u-16u), Bart Put en Ingrid Snijders 
(aanwezig van vrijdagavond tot zaterdagavond) 
 
Gasten: Willy Willems, Dirk Volders, Marc Smets, Danny Simonis, Jan Maes, Erik 
Laenen, Patrick Pollers, Yvan Collier, Johan Reynders, Marcel Alen, Paul Oor, Rudi 
Verbruggen, Christophe Moreaux, Dimitri Vangoetsenhoven, Adri Declerck, 
Martin Kemps, Bart Phillipaers, Leen Huybrighs, Marina Claes, Kathleen Van den 
Heuvel, Clara Tielens, Sara Pans, Mieke Salden 
 
Kinderen: Marthe Vandermaesen, Abdelkrim Missault, Gina Vanmeroye, Sally 
Vanmeroye, Joni Vandermaesen 
 



Taakverdeling: 
 

Pipo Ronny Vandermaesen 
Wekker Dorien Vandermaesen 
Drank, muziek Robby Peeters, Nele Cornelissen 
Medicijnen Marlies Vandermaesen, Lise Suls 
Fotograaf Nele Cornelissen 
Naamkaartjes Linda Volders 
Verzorgingslijst, kamerindeling Linda Volders 
Taakverdeling afruimen, opruimen, tafel 
dekken, … 

Linda Vilters 

Materiaalmeester Patrick Vandermaesen, Robby Peeters 
Avondversnaperingen Linda Vilters 
Laatste berichtjes Linda Volders 

 
Algemene info: 
- De drank wordt voorzien van het Pelterke. 
- Lakens moeten meegebracht worden. 
- Voor het vertrek wordt het afval opgeruimd. Er moet overal geborsteld 
worden. Om 10u moet de kamer ontruimd worden. 

- Speciale maaltijden moeten aangevraagd worden. (14 dagen op voorhand) 
� één vegetarische maaltijd, twee gemixte maaltijden, bij een broodmaaltijd 
moet er maar één gemixt worden. 

- Het juiste aantal deelnemers moet 14 dagen op voorhand doorgegeven 
worden.  

- Er moet nagevraagd worden of er vieruurtjes voorzien worden. Ook of er 
koffie voorzien wordt bij ontvangst. Ronny doet dit. Ook vragen voor een 
extra mixer. 

- Linda Vi zorgt voor de vieruurtjes wanneer deze niet voorzien worden. 
- Begeleiding komt aan op vrijdag 21 maart om 15u aan. De gasten komen 
om 17u aan. De gasten mogen maandag opgehaald worden om 14u, de 
begeleiding vertrekt rond 16u. 

 
Wie is er aanwezig om 15u: Robby Peeters, Lise Suls, Dorien Vandermaesen, 
Marlies Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Linda Volders 

 
Programma: 

 
 Voormiddag Namiddag Avond 
Vrijdag 21 maart   Film kijken. (Nancy, 

Lise) 
Zaterdag 22 maart Knutselen (Robby, 

Ingrid) 
Het grote 
gezelschapspel. 
(Hilde, Dorien) 

Grote quiz. (Linda 
Vo, Marlies) 

Zondag 23 maart Paasklokken (Linda 
Vo) 

Buitenactiviteit 
(Nele, Lise) 

Karaoke (Dorien) 

Maandag 24 maart Kringspelen 
(Dorien) 

  

 



- Eetdag: 
 
Deze gaat door op zaterdag 17 mei. 
 
Aanpassingen aan de eetkaart: 

• De prijs van het koningenhapje en het stoofvlees is opgeslagen naar 10 euro. 

• De koude schotel met vlees wordt weggelaten. In de plaats komt er een 
crisismenu: balletjes in tomatensaus. Dit menu zal 6 euro kosten. Je krijgt dan 4 
balletjes als hoofdmenu. Voor een kindermenu zullen er dan 3 balletjes 
voorzien worden. 

• De zalmcocktail wordt vervangen door kaaskroketten. De prijs blijft hetzelfde, 
4 euro. 

 
Ronny stuurt de eetkaart door naar Bart en zorgt ervoor dat deze gedrukt worden. 
 
Op zaterdag wordt om 8u afgesproken in de zaal. Op vrijdag worden de 
voorbereidingen ’s morgens rond 9u gestart. 
 
Wie komt er helpen: (De personen waar niets achter staat, hebben doorgegeven dat 
ze alleen zaterdag komen helpen.) 

- Robby Peeters (vrijdag, zaterdag, zondag) 
- Ronny Vandermaesen (vrijdag, zaterdag, zondag) 
- Linda Volders (vrijdag, zaterdag, zondag) 
- Marlies Vandermaesen (vrijdag, zaterdag, zondag) 
- Patrick Vandermaesen (vrijdag en zaterdag) 
- Linda Vilters 
- Silke Vandermaesen 
- Ingrid Snijders (vrijdagavond en zaterdag) � niet te veel zware dingen 
dragen 

- Bart Put (vrijdagavond en zaterdag, vanaf ‘s middags) � liever geen garçon 
- Nancy Gilis 
- Bart Weltens (zaterdag tot ongeveer 18u, liever geen afwas) 
- Lise Suls (aan Joris vragen of hij mee wil komen helpen als garçon) 
- Hilde Robert (vrijdagavond en zaterdag, aan Raf vragen om te komen 
helpen) 

- Dorien Vandermaesen (vrijdagmiddag en zaterdag) 
- Nele Cornelissen (zaterdagavond, vanaf 17u en zondag) 

 
Mensen die twijfelen of ze op vrijdag kunnen komen helpen, bel even voor je komt 
zodat je weet of er nog werk aan de winkel is. 
     

10. Varia: 
 

- Gasten bereiken via mail: Er is de vraag gekomen van de zus van Johan of 
we de documenten niet via mail kunnen doorsturen. Er gaat gevraagd 
worden aan de ouders en aan de instellingen of dit mogelijk is. Dit kan 
samen op het briefje met de inpakactie. Het kan dan overwogen worden of 
we dit doorvoeren. 

- Brieven naar de begeleiding?: Bij de volgende postwisseling wordt er 
gevraagd of er nog iemand de brieven per post wil of dat het ok is dat er 
alleen mailtjes gestuurd worden. 



- Spam per mail: Er zijn een aantal mensen die spam aankrijgen via het 
carrousel emailadres. We gaan vanaf nu de emailadressen veranderen. We 
gebruiken voor iedereen zijn voornaam en achternaam. Het emailadres 
wordt dus voornaam.achternaam@vzwcarrousel.be 
Linda Vo verandert de ledenlijst en geeft dit dan door aan Bart W. Bart W 
kan dan de emailadressen aanpassen, hij laat dit weten via mail als het 
gebeurt is. 

- TV-Limburg: De bedoeling is dat je een project voorstelt. Je moet op 
voorhand zorgen dat je iets te vertellen hebt. Je moet het goed voorbereid 
hebben.  
Als je dit wil doen, moet je een mailtje sturen naar TV-Limburg en 
aangeven welke periode dat je graag op TV wil komen. 
Linda Vo en Nele bereiden dit voor. Er is het voorstel om iemand van de 
gasten mee te brengen. (bv Clara) 

- Het zangboekje: Dorien zorgt ervoor dat dit klaar is tegen het zomerkamp. 
- De Carrouselkrant: Er zijn een paar taken nog niet verdeeld. Hilde zorgt 

ervoor dat de volgende vergadering deze verdeeld worden. 
 
* Paaskamp: Linda Vilters 
* Zomerkamp: Dorien 
* Kerstkamp: 
* Special Olympics: 
* Familienieuws: Robby 
* Interview: 
* Film/boek: Nele 
* Speelhoek: Silke 
* Begeleidersvoorstelling: 
* Voorwoord: Ronny 

- Knutselmateriaal: Er zijn een aantal knutselmaterialen die aangevuld 
moeten worden. De dozen worden verzameld bij Linda Vo en Ronny zodat 
we een inventaris kunnen maken en terug aan te vullen. 

- EHBO-cursus: De mensen die aanwezig zijn op de vergadering zijn 
geïnteresseerd om een cursus te organiseren. Iedereen vindt dit belangrijk. 
Linda Vo en Ronny organiseren dit. 

- 25-jarig bestaan: Het voorstel is er om het zomerkamp in het teken van 25 
jaar en feest te stellen. We kunnen dan op kamp een groot feest geven met 
iets om te eten en eventueel een optreden. Er kunnen dan mensen 
uitgenodigd worden van buitenaf. Er wordt een feestcomité opgericht om 
alles in goede banen te leiden. Dit feestcomité bestaat uit Hilde, Dorien en 
Marlies. Wanneer er iemand ideeën heeft, moeten deze doorgegeven 
worden aan het feestcomité. 

- Carrouselkrant: De Carrouselkrant gaat dit jaar uitgeraapt worden door 
iemand in de gevangenis. Hij gaat dit sorteren en in enveloppen steken. Wij 
moeten hier niets voor betalen. 
 



 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
Begeleidersavond 22 februari 2008 
Paaskamp 21-24 maart 2008 
Eetdag 17 mei 2008 
Voorbereiding zomerkamp 29 juni 2008 
Zomerkamp (+Jaarvergadering) 19 tot 26 juli 2008 
Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van November 
Inpakactie Vanaf 8 december 2008 
Kerstkamp 26-29 december 2008 
 
12. Wreveluurtje 

 
Niet van toepassing. 
 

13. Afspraak volgende vergadering. 
 

29 juni 2008 om 14u 
De vergadering gaat door bij Patrick en Linda Vi. (Schaffensesteenweg 188, 3583 
Paal) 
Linda Vi verstuurt de uitnodigingen en zorgt voor de broodjes. 



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. 
Ronny - Boekje in verband met de kampplaatsen doorsturen naar 

Ingrid en Bart. 

- De papa van Nele opbellen voor verdere afspraken te 
maken voor de t-shirten. 

- An Deraerdt, Rony Heuvelmans, Leticia Larangé, Alex 
Devogelaere, Annemie Sijmons, Martine Vanvoorde 
nog eens opbellen, mailen ivm deelname kampen. 

- Laatste afspraken maken en dingen navragen bij het 
Pelterke. (zeker niet vergeten een extra mixer te vragen) 
Wanneer er geen vieruurtjes voorzien worden, dit 
doorgeven aan Linda Vi. 

- Samen met Linda Vo een EHBO-cursus organiseren. 
- De eetkaart aanpassen en ervoor zorgen dat ze gedrukt 
is. De eetkaart dan doorsturen naar Bart W. zodat hij die 
op de website kan zetten. 

- Het voorwoord voor het krantje van volgend jaar 
schrijven. 

- Het krantje drukken. 
Marlies - Aanpassingen maken op vrijwilligerswerk.be voor elk 

kamp. 
- 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. 

- Met het feestcomité de voorbereidingen maken voor het 
25-jarig bestaan van Carrousel. 

Robby - Mailt naar het Laatste Nieuws met nieuws. 

- Familienieuws schrijven voor in de Carrouselkrant. 
Silke - De speelhoek verzorgen voor in de volgende 

Carrouselkrant. 
Linda Vi - Avondversnaperingen voor op kamp voorzien. 

- Vieruurtjes zorgen als er geen voorzien zijn. 
- De takenlijst maken voor op het kamp. 

- Een verslag van het paaskamp maken voor in het 
volgende krantje. 

- Uitnodigingen sturen voor de volgende vergadering. 

- Zorgen voor broodjes op de volgende vergadering. 
Lise - Meer informatie over de Playstation en de WI 

- Film meebrengen op kamp. 
Ingrid - Vragen aan haar broer of we via hem een beamer 

kunnen huren. Dit als Hilde er geen kan vinden. 
Nancy - Film meebrengen op kamp. 



 

Linda Vo - Ledenlijst aanpassen en doorgeven aan Bart Weltens 

- Bellen om een kampplaats vast te stellen voor Pasen 
2009. 

- Een briefje maken voor bij het krantje te steken zodat 
we weten of er ouders en sympathisanten zijn die 
geïnteresseerd zijn om te komen helpen bij de 
inpakactie. 

- Duin en Zee mag vastgelegd worden voor de zomer van 
2010. 

- Nog verder rondkijken voor kampplaatsen vast te 
leggen. 

- Laatste berichtjes sturen voor het kamp. 

- Voor de naamkaartjes zorgen voor het kamp. 

- De verzorgingslijst en de kamerverdeling maken voor 
op kamp. 

- Zorgen voor de paasklokken. 
- Samen met Nele de voorbereidingen maken voor TV-
Limburg. 

- Samen met Ronny de EHBO-cursus organiseren. 
- Een inventaris maken van het knutselmateriaal en 
aanvullen waar nodig is. 

Bart - Doorgeven aan Stresske welke liedjes voor de karaoke 
we graag nog willen bestellen en nog eens horen naar de 
speekselopvangers. 

- Emailadressen aanpassen wanneer Linda Vo de 
aangepaste ledenlijst doorstuurt. 

Dorien - Navragen of het voordeliger is om het muziekboekje 
zelf in elkaar te steken of het laten in te binden. 

- Muziekboekje afmaken tegen het zomerkamp. 
- Doorsturen naar Bart W. welke liedjes van de karaoke er 
nog bij besteld mogen worden. 

- Met het feestcomité de voorbereidingen maken voor het 
25-jarig bestaan van Carrousel. 

- Een verslag van het zomerkamp maken voor de 
Carrouselkrant. 

Hilde - Vragen of we een beamer kunnen huren bij de school 
van haar papa. Dit ook laten weten aan Ingrid, zij kan 
dit ook nog aan haar broer vragen. 

- Met het feestcomité de voorbereidingen maken voor het 
25-jarig bestaan van Carrousel. 

Nele - Samen met Linda Vo de voorbereidingen maken voor 
TV-Limburg. 

- Een boek of film bespreken voor in het volgende 
krantje. 

 
Marlies Vandermaesen 

 


