
 
VOORBEREIDENDE VERGADERING KERSTKAMP 

Zondag 15 november 2008 
Hemelstraat 27, 3582 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: Ronny Vandermaesen, Linda Vilters, Raf Wolfs, Patrick Vandermaesen, 
Dorien Vandermaesen, Silke Vandermaesen,  Hilde Robert,  Nancy Gilis, Lise Suls, 
Ingrid Snyders, Bart Put, Kaia Corthouts, Ellen Hulsmans, Vanessa Nies, Ine 
Baeten, Frie Vandemeulebroucke, Tom Vansloen, Femke Beets, Maarten Willems 
Linda Volders 
Verontschuldigd: Britt Vanhasselt, Inne Gastmans, Bart Weltens, Robby Peeters, 
Sanne Lievens, Cindy Fierens, Daisy Dausy, Marlies Vandermaesen, Toon Baelus, 
Tineke Dewaegeneere. 

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 

 
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Er zijn twee nieuwe begeleiders die meegaan met Kerstmis, Frie 
Vandemeulebroucke en Cindy Fierens. 
Er zijn ook een aantal nieuwe gasten die mee gaan bij Kerstmis. 
Okke, Bert, Sam, Liesl, Lara, Joost en misschien Gert en Delphine.  
Omwille van het feit dat onze inschrijvingen zo de pan uitswingen, gaan we een 
tekort hebben aan bedden in het paviljoen waar wij logeren. Ik heb gebeld met de 
Hoge Rielen en de veiligheid in acht genomen, mogen er tien matrassen worden 
bijgelegd. Dit is dus contractueel geregeld. 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

Een delegatie van onze vereniging is naar de ‘actie zorgenkind’ van de duivenbond 
geweest om zo onze kans dat we volgend jaar bij de gelukkigen zijn hoog te 
houden. 
 

6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
 
Iedereen heeft van Marlies hierover een brief ontvangen. Hierover zijn er geen 
vragen meer, het is duidelijk voor iedereen. 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 

De financiële toestand werd vorig kamp al besproken. Er zijn al een aantal 
voorschotten betaald en hopelijk brengt onze inpakactie weer wat geld in het laatje. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

Kerstmis 2009: De Hoge Rielen, Lichtaart (26-29 december 2009) 
Pasen 2010: ’t Pelterke, Overpelt (2-5 april 2010) 
Zomer 2010: Duin en Zee, Oostende (17-24 juli 2010) 
Kerst 2010: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2010) 
Pasen 2011: ‘t Pelterke, Overpelt (22-25 april 2010) 



Zomer 2011: Home Fabiola, Maasmechelen (16-23 juli 2010) 
Kerst 2011: ’t Pelterke, Overpelt (26-29 december 2010) 
Pasen 2012: nog niet bekend 
Zomer 2012: De Carrousel, Vollezele (14-21 juli 2012) 
Kerst 2012: nog niet bekend  
 
Bart P. stelde voor om de hulpbrochure voor het zoeken van nieuwe kampplaatsen 
op de site te plaatsen zodat de begeleiding ze kan opvragen indien dat nodig is. 
Niets staat er nu nog in de weg om volop achter nieuwe kampplaatsen te gaan 
zoeken. Laat het snel weten als je hierin enig succes boekt ! 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
Kerstkamp: 

- Deelnemers:  
 
* Begeleiding: Nancy Gilis, Ingrid Sneyders, Bart Put, Patrick 
Vandermaesen, Linda Vilters, Hilde Robert, Raf Wolfs, Kaia Corthouts, 
Dorien Vandermaesen, Silke Vandermaesen, Ronny Vandermaesen,  
Vanessa Nies,Sanne Lievens, Lise Suls, Frie Vandemeulebroucke, Cindy 
Fierens, Ine Baeten, Maarten Willems, Toon Baelus, Ellen Hulsmans, 
Femke Beets, Linda Volders 
+Als ze verlof krijgen: Marlies Vandermaesen en Tom Vansloen 
+Lise zal sommige avonden niet aanwezig zijn. 
 
* Gasten: Dirk Volders, Johan Reynders, Willy Willems, Marc Smets, 
Patrick Pollers, Yvan Collier, Adri De Klerk (of Marcel Alen), Maurice 
Strouwen, Christophe Moreaux, Paul Oor, Rudi Verbruggen, Gert (uit 
Diest),  Erik Laenen, Bert Wuyts, Dirk Corthouts, Olivier Swinnen, Sam 
Corthouts, Joost Mariën, (Bart Phillipaers) 
Patricia Bertholet, Kathleen Vandenheuvel, Clara Tielens, Inne Wittemans 
(of Sarah Pans), Lara Franssens, Mieke Salden, Okke Van der Gugten, 
 Liesl Willems, Nancy Gijsbrechts, (Delphine Demulder) 
 
* Kinderen: Sally Van Meroye, Abdelkrim Missault, Marthe Vandermaesen,  
Lotte Put, Tine Put, Joni Vandermaesen,Caitlyn Fierens, Yarno Fierens 

 
-Taakverdeling 

 
Pipo Ronny  
wekker Frie  
Drank, Muziek Tom, Raf en Patrick 
Medicijnen Dorien, Hilde en Lise 
Fotograaf Ine  
Naamkaartjes Linda Vo 
Verzorgingslijst, kamerindeling Linda Vo 
Taakverdeling Linda Vo 
Keukendienst (ontbijt) Raf  en Frie  
Winkelaankopen Raf  
Materiaalmeester Patrick  
Avondversnaperingen en 4-uurtje Ingrid 
Laatste berichtjes Linda Vo 



 
- Algemene info:  lakens zijn niet ter beschikking en moeten dus worden 

meegebracht, speciale menu’s ? Het middagmaal en avondmaal  zal in het 
restaurant op het domein worden genomen. De uren zijn nog onduidelijk 
en onze voorkeur is ’s middags om 12.00 u en ’s avonds om 18.00 u.  
Linda Vo zal dit nog navragen. Het ontbijt verzorgen we zelf. 
 

- Er is een wachtparking voorzien voor de groepsverantwoordelijke. De 
anderen zullen moeten parkeren op de voorziene parkings. Alle bagage zal 
dus per bakfiets moeten worden gehaald. 
 

- Er zullen wel een aantal mensen van de begeleiding een luchtmatras of een 
veldbed moeten meebrengen, maar dat zal u nog wel via mail worden 
meegedeeld. 

 
- De Hoge Rielen volgt een strikte cultuur wat betreft afvalsortering.  

 
- Patrick mag de kerstboom en de versiering niet vergeten. 

 
- Hilde zal vragen aan haar papa of we de beamer mogen krijgen. 

 
- Aankomst: 10u – 10.30u begeleiding, 15u gasten 

 
- Vertrek: 14u voor de gasten, begeleiding als het opgeruimd is. De 

schoonmaak is geregeld voor 16.00 u. 
 

- Programma: 
 

 Voormiddag Namiddag avond 
Zaterdag 26 dec.   Frie en Dorien 

(verrassingspel) 
 

Zondag 27 dec. Ine en Femke 
(knutselen) 

Nancy en Cindy 
(verassingspel) 

Raf en Hilde 
(kerstmisjagers) 
 

Maandag 28 dec. Kaia en Ellen 
(verrassingspel) 

Bart en Ingrid 
(mysterie) 

Dorien en Sanne 
(notenclub) 
 

Dinsdag 29dec. Silke en Vanessa 
(verrassingspel) 
 

  

 
 

 
 

10. Varia: 
Inpakactie 
We zijn al van start gegaan op 11/11 met de actie. Veel volk, niet zoveel 
pakjes, dus ook niet zoveel verdiensten. We hebben dit gedaan op vraag van 
de chef van de zaak, kunnen eigenlijk niet anders. 



Het schema is nog niet volledig ingevuld. In december zijn zeker nog een 
paar gaatjes. 
Alle materialen zijn voorzien en iedereen zorgt dus dat dit op het einde van 
de dag aan de eerste kassa wordt neergezet. Voor eten en drinken zorg je 
zelf. 
Het geld wordt meegenomen door de mensen die de laatste shift van de dag 
draaien. Dit wordt zo snel mogelijk ten huize Vandermaesen afgeleverd. 

 
- Eetkaart: de eetkaarten zijn besteld en zullen worden verdeeld op 

kerstkamp. Iedereen blijkt bereid om eender welke taak te volbrengen op de 
eetdag; Maarten kon ons al het blijde nieuws melden dat zijn ouders ons 
10% korting kunnen aanbieden. (bakkerij) Ronny kan nogmaals gaan 
vragen aan frituur ‘Kip’ om onze mayonaise te sponsoren. Andere sponsors 
aantrekken vraagt te veel tijd en moeite. 
De fruitsla zal bij Ingrid op school worden gemaakt en de handdoeken 
worden ook daar gewassen en geplooid. Andere dingen worden nog 
bekeken. 
 

- Kwis: er zullen van onze vereniging een veertiental mensen aanwezig zijn, 
dus twee groepen. Zoals geweten is de opbrengst voor onze VZW. Adres 
van de kwisgelegenheid: Korhoenstraat te Koersel. Begin: 19.30 u. 

 
- EHBO: De langverwachte EHBO cursus zal doorgaan op 14 februari om 

13.30 u. Ronny zal contact opnemen met pastoor Thieu en Ingrid zorgt 
voor de contacten met het Rode Kruis. Er zal nog worden gemaild waar het 
precies door zal gaan. Wij verwachten wel een grote opkomst van onze 
begeleiding want dit is misschien toch wel belangrijk. 
 Opgelet: er wordt geen eten voorzien. 

 
- Krantje: alles moet binnen zijn vóór 4 januari bij Hilde. 

 
- Sponsoring:  

nog geen nieuws van het Sint-Franciskuscollege ivm de missiefeesten. 
nog geen nieuws over onze sponsoring van de kiwanis  voor de kerstpakjes. 

 
- Ledenwerving:   

                        Gasten moeten er voorlopig niet bijgezocht worden, dit loopt als een trein. 
 

Begeleiding is een ander paar mouwen , dus zeker de mailing naar de 
scholen niet vergeten. Hilde zorgt hiervoor. Hilde stuurt ook de mail naar 
de school van Ellen en zij zorgt voor verdere verdeling. 
 
Dingen die nog zullen gebeuren in de nabije toekomst:  
 
* Bart Put zal met zijn neef regelmatig overleggen over het filmpje op tv, 
hiermee bedoelen we een echt reclamefilmpje. Voorlopig geen reactie. 
 
* Er zullen nieuwe foldertjes worden gedrukt omdat onze voorraad bijna 
uitgeput is en omdat hij een beetje achterhaald is. Dit zal gebeuren dadelijk 
na de inpakactie zodat ze tegen de eetdag klaar zijn. 
 



*De nieuwe aanvraag voor sponsoring via de duivenbond, actie zorgenkind, 
werd door Inne opgemaakt en zal worden opgestuurd. 

 
*Opslag en vervoer:: dit probleem is nog niet opgelost en zal na Nieuwjaar 
worden bekeken. 
 
  

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
Inpakactie Momenteel lopende 
Kerstkamp 2009 26-29 december Lichtaart 
EHBO cursus 14 februari 
Voorbereiding Paaskamp 21 februari 
Eetdag 2010 6 maart 2010 
Paaskamp 2010 2-5 april ’t Pelterke Overpelt 
Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 
Zomerkamp 2010 17-24 juli Duin en Zee Oostende 
Algemene vergadering Laatste weekend van oktober 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 
Kerstkamp 2010 26-29 december Maasmechelen 

 
12. Wreveluurtje:  

 
*Misschien moeten we in Diest even bespreken of ze toch niet wat jonger gasten 
kunnen meegeven i.p.v. de dementen of ouderen van dagen die ze blijkbaar met de 
Kerstdagen lieven kwijt dan rijk zijn. Dit is niet echt volgens de gemaakte 
afspraken.  
 
*Onze groep wordt alsmaar groter en iedereen weet waar veel mensen samen zijn, 
daar komen al eens strubbelingen. Wij gaan er van uit dat niet iedereen met 
iedereen overweg kan en dit is normaal. Vergeet niet, bij Carrousel is iedereen 
welkom ongeacht zijn beperking. Wanneer je iemand niet kunt luchten, bespreek 
dit dan met de Pipo en ga zeker niet over tot pestgedrag. Een beetje plagen kan, 
maar dit moet op tijd stoppen. Wij willen geen slechte reclame voor onze groep, 
ook niet onder de begeleiding. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
Volgende vergadering op 21 februari om 14.00 u. ten huize van Patrick en Linda. 
Linda Vilters stuurt de uitnodigingen en zorgt ook voor de broodjes. 



To-do lijst. 
 

IEDEREEN - IEDEREEN IS OP POST WANNEER HIJ/ZIJ 
MOET GAAN INPAKKEN 

- 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, 
bij de juiste persoon. 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 
- Alles binnen sturen voor de krant. 
- Inpakkalender verder aanvullen en komen inpakken 
- De voorbereiding voor het kerstkamp verder afmaken. 

Linda Vo - Het probleem vervoer en opslag bekijken. 
- De inpakactie coördineren. 
- Familienieuws voor het krantje nog binnensturen. 
- Eetkaarten verdelen en ontvangen 
- Naamkaartjes maken voor kerstkamp 
- Kamer en verzorgingslijsten maken voor kerstkamp 

Ronny - Laatste afspraken maken met onze kampplaats  
- De electronische adressen van de begeleiding 

controleren en in orde maken.  
- Het voorwoord voor het krantje van volgend jaar 

schrijven en bezorgen aan Hilde Robert. 
- Het krantje drukken. 
- Zaal bespreken met pastoor voor EHBO 

Marlies - Ontvangen van sollicitaties voor Raad van Bestuur 
- Eetkaarten verdelen en ontvangen 
- PP voor kwisavond maken en verzorgen 

Silke - Spel maken voor kerstkamp 
Vanessa - Spel maken voor kerstkamp 
Linda Vi - Uitnodigingen sturen voor de volgende vergadering. 
Nancy - Spel maken voor kerstkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dorien - Een verslag van het zomerkamp maken voor de 

Carrouselkrant en bezorgen aan Hilde Robert 
- 2 Spellen maken voor kerstkamp 

Hilde - De Carrouselkrant maken. 
- Spel maken voor kerstkamp 

Sanne - Spel maken voor kerstkamp 
Ellen - Spel maken voor kerstkamp 
Kaia - Spel maken voor kerstkamp 
Bart Put - Het voorstel om via een filmpje nieuwe begeleiding te 

zoeken verder opvolgen. 
- Spel maken voor kerstkamp 

Ingrid  - Het voorstel om via een filmpje nieuwe begeleiding te 
zoeken verder opvolgen. 

- EHBO  cursus regelen 
- Spel maken voor kerstkamp 

Ine - Knutselen voorbereiden voor kerstkamp 
Femke - Knutselen voorbereiden voor kerstkamp 
Frie - Spel maken voor kerstkamp 
Raf - Spel maken voor kerstkamp 
 
 
15 november 2008  
Linda Volders 


