
 
VOORBEREIDENDE VERGADERING PAASKAMP 

Zondag 15 maart 2009 
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: Raf Wolfs, Nele Cornelissen, Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Silke 
Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Tineke 
Dewaegeneere, Sanne Lievens, Bart Put, Ingrid Snyders 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Ine Baeten, Britt Vanhasselt, Inne Gastmans, 
Robby Peeters, Hilde Robert, Nancy Gilis, Kaia Corthouts, Vanessa Nies, Lise Suls 
Afwezig: Ellen Hulsmans, Paul Kuijpers, Gerda Brems 

 
Het is zeer spijtig dat er zo weinig mensen aanwezig zijn op deze 
vergadering. Onze vergaderingen worden zeer vroeg op voorhand 
gepland en toch zijn er zoveel afwezigen. We zouden dit in de 
toekomst graag anders zien! 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 

- Begeleiding: 
Om nieuwe leden te zoeken is er een mailtje rond gestuurd naar al de hoge scholen 
en universiteiten met sociale richtingen. Ondertussen zijn er al verschillende reacties 
gekomen. Er zijn momenteel al twee nieuwe begeleiders aanwezig op de 
vergadering: Sanne Lievens en Tineke Dewaegeneere. 
 
Liesbet Van Bos is ook iemand die gereageerd heeft op ons mailtje, zij brengt ook 
haar moeder mee. Dit zijn allemaal kandidaten om mee te gaan op paaskamp. 
 
Vlak voor onze mailing was Toon Baelus ook kandidaat nieuwe begeleider. Dit is 
ver familie van Inne Gastmans.  
 
Britt is ook nog een nieuwe begeleidster. Het is nog niet zeker of zij meegaat. 
 
Omdat we zoveel respons gekregen hebben op onze mail naar de verschillende 
scholen, gaan we deze campagne zeker jaarlijks herhalen. 
 

- Gasten: 
Er zijn ook een aantal gasten die voor de eerste keer gaan meegaan bij Pasen. De 
broer van Kaia Corthouts, Dirk Corthouts gaat mee. Olivier Swinnen is iemand met 
het syndroom van down die ook voor de eerste maal meegaat.  
Een vriend van Danny Simonis (ook iemand van de gasten), Eddy Timmermans 
gaat mee. Dit gaat waarschijnlijk maar eenmalig zijn.  
 
Er heeft zich nog een nieuwe gast aangemeld, Michael Truyens. Hij wil ook graag 
een keer meegaan maar dat gaat nog niet voor Pasen zijn.  
 
Een half jaar geleden hebben Ellen en Steven ook laten weten dat ze eventueel eens 
mee gingen op kamp. Voorlopig hebben we daar nog geen reactie op gekregen. Dit 
zal dan ook iets zijn voor in de toekomst. 

 



5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

- Inpakactie: Is heel goed verlopen. Het was een succes en we hebben een 
goede opbrengst gehad. 
De moeders van de gasten die vorig jaar komen helpen zijn, waren heel 
enthousiast. Ze willen dit jaar zeker terug mee komen helpen en gerust ook 
meer. Hopelijk dragen zij deze boodschap verder naar andere 
geïnteresseerden. Ook de dochter van de begeleidster van Martine Van 
Camp was zeer enthousiast en wil zeker terugkomen. 
We moeten zeker op tijd onze aanvraag indienen in Dreamland. Zo zijn wer 
er zeker van dat wij opnieuw aan de slag kunnen want er zijn ook nog 
andere organisaties die geïnteresseerd zijn. 
 

- Carrouselkrant: Is in het begin van het jaar verschenen. Er zijn heel veel 
goede reacties gekomen op ons krantje. 
 

- Begeleidersdag: Deze is op 20 februari doorgegaan. Dit jaar zijn we gaan 
eten en daarna gaan bowlen. Het was leuk. 
Er is de vraag om volgend jaar het op een namiddag te doen. Dit omdat er 
een heleboel goede ideeën zijn maar die enkel haalbaar zijn om op 
namiddag te organiseren. De mensen die aanwezig zijn op de vergadering 
vinden dit wel een goed idee. We spreken dan ook een datum af, zie 
jaaragenda. 
 

- Eetdag: We hebben een goede eetdag achter de rug en er was een goede 
opbrengst. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft. 
 
* De fruitsla kan volgend jaar op de school gemaakt worden bij Ingrid 
Snyders.  
* Het was heel leuk dat de handdoeken gewassen zijn op dezelfde school. 
* Als de chocomousse volgend jaar nog zoveel mislukt, wordt er geen 
chocomousse geserveerd. 
* Er was heel veel videe over dit jaar, 60 porties. We moeten hier volgend 
jaar zeker op letten. Er zijn ook mensen die de videe niet warm genoeg 
vonden.  
* Het stoofvlees mag wel wat meer zijn. 
* Op de site moet er duidelijk vermeld staan dat je een bevestiging krijgt 
wanneer je de eetkaart besteld op de site. Zo weten de mensen wanneer het 
gelukt is en wanneer niet. Dit jaar was er een groep van Martine Van Camp 
die besteld hadden via internet, dit was echter niet gelukt en zij dachten van 
wel. 
* De keuken liep ’s middags een beetje stroef en de borden waren niet 
allemaal goed verzorgd. ’s Avonds verliep het heel wat beter. 

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

 
Niet van toepassing. 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 

De financiële toestand werd besproken. Momenteel zijn er geen problemen. 



8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

Pasen 2009: ’t Pelterke, Overpelt (10-13 april 2009) 
Zomer 2009: Home Fabiola, Maasmechelen (11-18 juli 2009) 
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: Nog niet vastgelegd. 

  
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Paaskamp: 
 

- Deelnemers:  
* Begeleiding: Robby Peeters, Linda Vilters, Silke Vandermaesen, Nancy 
Gilis, Marlies Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Ronny 
Vandermaesen, Raf Wolfs, Ine Baeten, Sanne Lievens, Toon Daelus, Tineke 
Dewaegeneere, Liesbet Van Bos, De moeder van liesbet Van Bos, Kaia 
Corthouts, Linda Volders, Patrick Vandermaesen (zaterdag voormiddag 
niet) 
 
Vrijdag en zaterdag: Hilde Robert, Britt Vanhasselt, Bart Put, Ingrid 
Sneyders 
 
Zondag: Nele Cornelissen 
 
* Gasten: Patrick Pollers, Bart Phillipaers, Marc Smets, Danny Simonis, 
Eddy Timmermans, Mieke Salden, Clara Tielens, Katleen Vandenheuvel, 
Dirk Volders, Willy Willems, Johan Reynders, Eric Laenen, Yvan Collier, 
Dirk Corthouts, Rudi Verbruggen, Maurice Strouwen, Adri Deklerk, 
Christophe Moreaux, Sara Pans, Paul Oor, Dimitri Vangoetsenhoven, 
Olivier Swinnen, Filip Meeus 
 
* Kinderen: Joni Vandermaesen, Marthe Vandermaesen, Abdelkrim 
Missault, Sally Vanmeroye, Tine en Lotte Put (vrijdag en zaterdag) 

 
- Taakverdeling 

 
Pipo Ronny Vandermaesen 
wekker Sanne Lievens en Tineke Dewaegeneere 
Drank, Muziek Robby Peeters, Raf Wolfs en Toon Daelus 
Medicijnen Dorien Vandermaesen, Linda Volders en Marlies 

Vandermaesen 
Fotograaf Marlies Vandermaesen 
Naamkaartjes Raf Wolfs 
Verzorgingslijst, kamerindeling Linda Volders 
Taakverdeling Dorien Vandermaesen 
Materiaalmeester Patrick Vandermaesen 
Avondversnaperingen en 
vieruurtjes 

Linda Vilters 

Laatste berichtjes Linda Volders 



 
- Algemene info:  

* Het exacte aantal deelnemers moet doorgegeven worden na deze 
vergadering. 
* Lakens of slaapzak moeten we zelf meebrengen. 
* ontbijt: 8u30, middagmaal: 12u, avondmaal: 18u 
* Drank moet afgenomen worden van het Pelterke. De lijst moet 2 weken 
op voorhand doorgegeven worden. 
* Voor het vertrek moet het gebouw geborsteld worden en het afval moet 
in de voorziene bakken gedaan worden. De dekens moeten opgeplooid 
worden. 
 

- Aankomst: 
* begeleiding: 14u30 
* gasten: 16u30 

 
- Vertrek: 

* begeleiding na de opruim 
* gasten: 14u 

 
- Programma: 

 
 Voormiddag Namiddag avond 
Vrijdag 10 april   Volksdans (Ine 

Baeten en Hilde 
Robert) 

Zaterdag 11 april Knutselen (Linda 
Volders en Marlies 
Vandermaesen) 
+ 
Spel (Nancy Gilis) 

Zoektocht in ‘stad 
Overpelt’ (Kaia 
Corthouts, Sanne 
Lievens en Ronny 
Vandermaesen) 

De drie wijzen 
(Ingrid Snyders en 
Bart Put) 

Zondag 12 april Paaseitjes rapen 
(Linda Volders) 

Koken (Nele 
Cornelissen en 
Tineke 
Dewaegeneere) 

Het Belspel (Dorien 
Vandermaesen en 
Linda Volders) 

Maandag 13 april Spel (Linda Vilters 
en Robby Peeters) 

  

 
* Ronny vraagt of we de oven zondagnamiddag mogen gebruiken voor 
onze kookactiviteit. 

 
10. Varia: 

 
- Ledenwerving:   

 
Dingen die gebeurt zijn:  
* Linda Volders, Hilde Robert en Marlies Vandermaesen hebben een 
mailtje gestuurd naar de verschillende scholen met sociale richtingen. Hier 
is al heel veel respons op gekomen. 
 
 



* Er zijn ondertussen visitekaartjes gemaakt die natuurlijk ook uitgedeeld 
kunnen worden. 
 
Dingen die nog kunnen gebeuren:  
 
* Marlies Vandermaesen heeft een brief gekregen van de KHK. Zij zijn op 
zoek naar ‘vacatures’ om kennis te maken met de doelgroep. Marlies gaat 
dan ook Carrousel doorgeven als een vacature. Zo krijgen we misschien 
nog wat meer begeleiding. 
 
* Bart Put zal met zijn neef regelmatig overleggen over het filmpje op tv, 
hiermee bedoelen we een echt reclamefilmpje. Wat betreft ons ander 
filmpje: Robby gaat aan een vriendin vragen om een informatief filmpje te 
maken. Dit kan dan ook gebruikt worden bij de ledenwerving. 
 
*Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg: De rubriek ‘wordt reporter’ 
zal nog eens worden bekeken. 
De Streekkrant: Nele en Robby schrijven hiervoor nog een artikeltje. 
Het Laatste nieuws: Robby neemt nogmaals contact op met de journalist.  
Belang van Limburg: Nele neemt contact op (tegen paaskamp) met de 
goednieuwskrant van deze krant  om eens te komen kijken op kamp. Ook 
Duizendpoot is in deze krant een rubriek waar misschien wel de vraag om 
nieuwe begeleiding kan worden gepubliceerd. 
 
* Nele en Robby hebben ook het peter- en meterschap bekeken. Maarten 
Bosmans, een bekende vlaming (flikken) staat bovenaan hun lijstje en heeft 
een hart voor mensen met een beperking (theater Stap) of  Stef Goossens 
(al meegezongen voor Special Olympics), ook de naam van Michel Follet is 
gevallen.  Er zijn nog twee Antwerpse groepen die in het adressenboekje 
van Robby staan. Deze peter of meter zouden vooral fungeren als ons 
uithangbord en in de hoop dat ze af en toe eens langskomen op kamp om 
onze mensen te plezieren. 
Besluit: het moet echt wel een bekend gezicht zijn om iets te kunnen 
betekenen voor onze groep. Ronny en Linda gaan contact opnemen met 
Milo van cinema Roxy om alzo aan een contact te komen met een bekend 
persoon. Dit zal wel voor het voorjaar van 2009 zijn. 
Misschien is Regi ook wel een geschikte kandidaat. Hij is op dit moment 
heel bekend en woont niet zo ver van hier. Misschien kunnen we eens gaan 
aanbellen?  
 
* Stunts doen het momenteel ook goed om aandacht te krijgen van de pers. 
Dit is een mogelijkheid maar wordt naar een latere datum verschoven. 
 
*Folders leggen op de kampplaatsen waar we komen, bij de huisarts en de 
tandarts is misschien ook een interessante mogelijkheid en worden uitgetest. 
 
*Er moet zeker elk jaar naar de scholen opnieuw een mailtje gestuurd 
worden om leden te werven. Dit omdat het een groot succes is dit jaar. 
 
 



- Kiwanis: We hebben vorige week een nieuwe printer (met cartridge) en een 
nieuw fototoestel gekregen. 
De vraag of ze voor in de zomer een uitstap willen sponsoren is al gesteld. 
Dit moet zeker nog eens herhaald worden in een mail voor de 
zomervakantie. 

 
- Router: De router van Carrousel heeft niet zo een ver bereik. Raf heeft er 

nog een liggen bij zijn thuis. Hij wil deze wel aan Carrousel bezorgen. 
 

- Sponsoring: Bij de eetdag is de mayonaise gesponsord door de lokale 
frituur. De kruidenier heeft 10%  gegeven op de aangekochte middelen. 
Peflotherm heeft ook een bedrag gesponsord. Dit is de firma van Robby, 
dank u aan Robby voor zijn bijdragen. 
 
*Bart Put stelt de vraag of er eventueel een doel is waar het bedrijf waar hij 
werkt zou kunnen voor sponsoren. We hebben nog altijd t-shirten en truien 
nodig. Bart gaat dit proberen voor te stellen. We zoeken degelijke t-shirten 
en truien, er kan eventueel een logo van de sponsor bij op gezet worden. 
(bv op de mouw) Linda Volders maakt een brief op om mee te geven met 
Bart Put. 

 
- Opslag en vervoer: Op deze vraag kunnen de kiwanis niet ingaan. We 

moeten dus op zoek gaan naar een alternatief.  
* Er is het voorstel om eens te horen bij stad Beringen of zij geen oplossing 
hebben voor ons probleem. (Dit doet Ronny Vandermaesen) 
* Er is ook een voorstel om eens bij Marnic Plees te horen of hij geen 
oplossing heeft voor ons opslagprobleem. 

 
- EHBO-cursus: Ingrid Snyders heeft contact gehad met een vriendin van 

haar bij het Rode Kruis van Heusden. Zij heeft gezegd dat we het eerst eens 
bij het Rode Kruis van Koersel moeten vragen. 
 
Voorstel voor een datum is 1 mei 2009. Er wordt eerst gehoord bij het 
Rode Kruis van Koersel. Dit doet Marlies Vandermaesen. Als het bij hen 
niet kan, wordt er aan de vriendin van Ingrid Snyders gevraagd of zij kan. 
Wanneer het kan bij het Rode Kruis, vragen we ook of het in lokaal kan. 
 

- T-shirten: Bart Put vraagt bij hem op het bedrijf of zij het eventueel zien 
zitten. 
Ronny Vandermaesen vraagt aan iemand anders nog of hij geïnteresseerd is 
om te sponsoren. 
Begin mei moeten we weten of er iemand geïnteresseerd is om de t-shirten 
en de truien te sponsoren. Als dit niet kan, bestellen we zelf t-shirten en 
truien. 
Er is ook het voorstel om polo’s te laten maken zodat we allemaal hetzelfde 
kunnen aandoen bij de eetdag. Zo zijn we veel herkenbaarder voor de 
mensen die komen eten. Dit voorstel wordt aanvaard en de polo’s gaan dan 
ook zeker gemaakt worden. 

 



- Stereo: Onze stereo is kapot. We zijn dus op zoek naar een nieuwe. Raf 
Wolfs gaat prijzen zoeken voor een systeem met alles in één. Voorlopig 
voor het Paaskamp gaat Raf die van hem meebrengen. Er moet dus zeker 
een nieuwe aangekocht worden in de nabije toekomst zodat we verder 
kunnen met onze eigen stereo. 

 
- Carrouselkrant: De taken moeten herverdeeld worden voor het nieuwe 

krantje. De vraag is ook nog of Hilde Robert nog steeds eindredacteur wil 
zijn? 
*verslag paaskamp: Tineke Dewaegeneere 
*verslag zomerkamp: Dorien Vandermaesen 
*verslag kerstkamp: Linda Vilters 
*verslag special olympics: Linda Volders 
*familienieuws: Linda Volders 
*bespreking film/boek: Nele Cornelissen 
*spelletjeshoek: Silke Vandermaesen 
*voorwoord: Ronny Vandermaesen 
*voorstelling begeleiding: Patrick Vandermaesen en Robby Peeters 
*interview: Ingrid Snyders 

 
- Ledenlijst: De ledenlijst van verenigingen moet vanaf maart 2009 niet meer 

neergelegd worden. 
 

- Er is een geboorte binnen Carrousel. Joppe is het zoontje van Lise Suls en 
het broertje van Jinte. 

 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 
Paaskamp 10 tot 13 april 2009 
Voorbereiding zomerkamp 28 juni (Eerste weekend van juli) 
Zomerkamp 11 tot 18 juli 2009 
Begeleidersavond 19 september 2009 
Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van November 
Inpakactie December 2009 
Kerstkamp 26-29 december 2009 
  
Voorbereiding paaskamp 3 à 4 weken voor het paaskamp 
Eetdag 6 maart 2010 

 
*Dit jaar gaat de begeleidersdag twee keer door. We wilden terug van 
februari naar september verschuiven. Het gaat dit jaar dan ook de tweede 
keer door op zaterdag 19 september 2009 en dit begint al in de namiddag! 
Noteer dit zeker al in jullie agenda. 
 

12. Wreveluurtje:  
 
Niet van toepassing. 

 



13. Afspraak volgende vergadering. 
 

Volgende vergadering is op 28 juni 2009 ten huize van Put-
Snyders.(Smeetshoevenstraat 24, 3585 Koersel) 
Linda Vilters stuurt de uitnodigingen en Ingrid Snyders 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, 

bij de juiste persoon. 
- De voorbereiding voor het paaskamp verder afmaken. 

Linda Volders - Begeleidersdag voorbereiden. 
- Langsgaan bij Milo van de Roxy om verder te horen 

voor het peter- of meterschap. 
- Brief maken in verband met de sponsoring voor Bart 

Put. 
- Het familienieuws en een verslag over de Special 

Olympics schrijven voor in het krantje en doorsturen 
naar de eindredacteur. 

Ronny Vandermaesen - Laatste afspraken maken met onze kampplaats in 
Overpelt. (niet vergeten te vragen of we de oven mogen 
gebruiken op zondag) 

- Het voorwoord voor het krantje van volgend jaar 
schrijven en bezorgen aan de eindredacteur. 

- Langsgaan bij Milo van de Roxy om verder te horen 
voor het peter- of meterschap. 

- De vraag voor de kiwanis om een uitstap te sponsoren 
herhalen per mail voor het zomerkamp. 

- Horen bij stad Beringen en Marnic Plees voor eventueel 
een mogelijkheid tot opslagruimte. 

- Navraag doen of er iemand is die onze t-shirten en/of 
onze truien wil sponsoren. 

Marlies Vandermaesen - Antwoorden op de brief van de KHK. 
- Aanpassingen maken op vrijwilligerswerk.be voor elk 

kamp. 
- Begeleidersdag organiseren. 
- Horen bij het Rode Kruis van Koersel of zij op 1 mei 

kunnen om onze EHBO-initiatie te geven. 
Raf Wolfs - Prijzen zoeken voor een nieuwe stereo. 

- Zijn stereo meebrengen op paaskamp. 
- De naamkaartjes maken voor op het paaskamp. 

Robby Peeters - Het voorstel om via de gedrukte pers nieuwe 
begeleiding te zoeken verder uitwerken. 

- Samen met Patrick Vandermaesen de voorstelling van 
de begeleiding maken voor in het krantje en dit 
bezorgen aan de eindredacteur. 



Silke Vandermaesen - De speelhoek verzorgen voor in de volgende 
Carrouselkrant en bezorgen aan de eindredacteur. 

Linda Vilters - Uitnodigingen sturen voor de volgende vergadering. 
- Een verslag van het volgende kerstkamp maken voor in 

het krantje en dit bezorgen aan de eindredacteur. 
Dorien Vandermaesen - Navragen of het voordeliger is om het muziekboekje 

zelf in elkaar te steken of het laten in te binden. 
- Muziekboekje afmaken. 
- Een verslag van het zomerkamp schrijven voor in het 

volgende krantje en dit bezorgen aan de eindredacteur. 
Hilde Robert - De vraag beantwoorden of ze nog eindredacteur van het 

krantje wil zijn. 
Nele Cornelissen - Het voorstel om via de gedrukte pers nieuwe 

begeleiding te zoeken verder uitwerken. 
- Een boek of film bespreken voor in het volgende 

krantje en bezorgen aan de eindredacteur. 
Bart Put - Het voorstel om via een filmpje nieuwe begeleiding te 

zoeken verder opvolgen. 
- Bij hem op het bedrijf navraag doen of ze het zien zitten 

om onze t-shirten en/of truien te sponsoren. 
Ingrid Snyders - Het voorstel om via een filmpje nieuwe begeleiding te 

zoeken verder opvolgen. 
- Eventueel als het Rode Kruis van Koersel de EHBO-

initiatie niet kan geven, haar vriendin vragen om dit te 
doen. 

- Een interview doen voor het krantje en dit bezorgen aan 
de eindredacteur. 

Patrick Vandermaesen - Samen met Robby Peeters een voorstelling maken van 
de begeleiding voor in het krantje en dit bezorgen aan 
de eindredacteur. 

Tineke Dewaegeneere - Een verslag maken over het paaskamp voor in het 
volgende krantje en dit bezorgen aan de eindredacteur. 

 
 
20 maart 2009 
 
 

 
 
Marlies Vandermaesen 


