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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, Silke 
Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Bart Put, Ingrid 
Snyders, Kaia Corthouts, Hilde Robert, Tom Vansloen, Vanessa Nies, Lise Suls, 
Marlies Vandemaesen, Daisy Dausy, Robby Peeters, Nancy Gilis, Britt Vanhasselt, 
Linda Volders, Femke Beets, Maarten Willems 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Ine Baeten, Bart Corthouts, Tineke Dewaegeneere, 
Sanne Lievens, Ellen Hulsmans, Sophie Wouters, Inne Gastmans 
Afwezig: Gerda Brems, Paul Kuypers, Toon Baelus 

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 

 
Het verslag is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 

- Begeleiding: 
Daisy Dausy (studente vroedkunde) is aanwezig op de vergadering en gaat voor de 
eerste keer mee op kamp in de zomer. 
Femke Beets (kleuterleidster) en Maarten Willems zijn ook aanwezig op de 
vergadering en gaan deze zomer mee op kamp. (Femke de hele week en Maarten 
van zaterdag tot dinsdag) 
 
Sophie Wouters (van Weelde, student) kon niet op de vergadering aanwezig zijn. 
Zij komt vanaf de 12de juli mee op zomerkamp. 
 
Carla Omen, een vriendin van Vanessa, gaat deze keer ook mee op zomerkamp. 
 

- Gasten: 
Er zijn twee nieuwe gasten die dit kamp meegaan. (Nancy Gijsbrechts en Filip 
Vertessen) 
Filip Vertessen gaat mee in de plaats van Dimitri Vangoetshoven. Nancy zit in de 
groep van Kathleen, Clara, Patricia en Victoire. 
 
Er staan ondertussen 3 gasten op de wachtlijst. We hebben voorlopig gezegd om 
even af te wachten omdat we in de zomer met redelijk weinig begeleiding zijn. 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

- Paaskamp: De activiteiten waren zeer leuk. Het koken en de volksdans 
waren vooral geslaagd. 
Jammer dat er ook de beslissing genomen is in Overpelt om met een 
catering bedrijf te werken. 
 
De nieuwe gasten zijn heel goed meegevallen.  

 



6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
 
Er is geen Raad Van Bestuur geweest voor de algemene vergadering. Het is niet 
duidelijk of al de leden lid willen blijven van de Raad Van Bestuur.  
De leden die aanwezig zijn op de Algemene Vergadering stellen zich terug 
kandidaat en worden herverkozen.  
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 

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

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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. 
Pasen 2011: ’t Pelterke Overpelt  

  
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Zomerkamp: 
 

- Deelnemers:  
* Begeleiding: Vanessa Nies, Nancy Gilis, Dorien Vandermaesen, Kaia 
Corthouts, Patrick Vandermaesen, Silke Vandermaesen, Linda Volders, 
Robby Peeters, Daisy Dausy, Ellen Hulsmans, Carla Oomen, Femke Beets 
(dinsdagavond tot woensdag middag niet), Maarten Willems (tot 
dinsdagavond), Britt Vanhasselt (vanaf dinsdag), Sanne Lievens (tot 
woensdag), Sophie Wouters (vanaf maandag), Rony Heuvelmans (van 
maandag tot woensdag) 
 
Raf Wolfs (Maandag) 
Lise Suls (zondag) 
Nele Cornelissen (zaterdag en zondag)  
Hilde Robert (zaterdag) 
Tom Vansloen (gedeeltelijk) 
 
* Gasten: Erik Laenen, Dirk Volders, Patrick Pollers, Dirk Corthouts, Marc 
Smets, Olivier Swinnen, Johan Reynders, Paul Oor, Filip Meeus, Rudi 
Verbruggen, Maurice Strouwen, Filip Vertessen, Danny Simonis, Eddy 
Timmermans, Bart Phillipaers, Kathleen Vandenheuvel, Victoire Vanzier, 
Patricia Bertholet, Clara Tielens, Mieke Salden, Sara Pans, Nancy 
Gijsbrechts 
 
* Kinderen: Joni Vandermaesen, Sally Vanmeroye, Abdelkrim Missault, 
Marthe Vandermaesen 

 



- Taakverdeling 
 

Pipo Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen 
wekker Daisy Dausy, Femke Beets, Carla Oomen 
Drank Patrick Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Tom 

Vansloen 
Muziek Dorien Vandermaesen 
Medicijnen Linda Volders, Dorien Vandermaesen, Marlies 

Vandermaesen 
Fotograaf Robby Peeters 
Naamkaartjes Britt Vanhasselt 
Verzorgingslijst, kamerindeling Linda Volders 
Taakverdeling Linda Volders 
Materiaalmeester Patrick Vandermaesen, Silke Vandermaesen, Marlies 

Vandermaesen 
Avondversnaperingen en 
vieruurtjes 

Robby Peeters 

Laatste berichtjes Linda Volders 
 

- Algemene info:  
* We moeten geen lakens meenemen!! 
* Vieruurtjes zijn voorzien. 

 
- Aankomst: 

* begeleiding: 11u00 
* gasten: 15u00 

 
- Vertrek: 

* begeleiding na de opruim 
* gasten: 14u 

 



- Programma: 
 
Het thema van dit kamp is muziek. 
 

 Voormiddag Namiddag avond 
Zaterdag 11 juli Aankomst 

begeleiding (11u) 
Aankomst gasten 
(15u) 

Spel (Nancy Gilis, 
Sanne Lievens) 

Zondag 12 juli Het Geheime 
Optreden 1 (Dorien) 

Knutselen (Hilde 
Robert, Kaia 
Corthouts en 
Vanessa Nies) 

Spel (Lise Suls) 

Maandag 13 juli Daguitstap (Efteling) 
Dinsdag 14 juli Zwemmen/markt 

voor de niet 
zwemmers 
(Lanaken) 

Het Geheime 
Optreden 2 (Dorien) 

Afrikaanse Percussie 
(Linda Volders) 

Woensdag 15 juli Het Geheime 
Optreden 3 
(Sporthal) (Dorien) 

Spel (Britt 
Vanhasselt) 

Kwis (Linda 
Volders) 

Donderdag 16 juli Het Geheime 
Optreden 4 (Dorien) 

Paardrijden (Nele 
Cornelissen) 

Zwemmen/cafeteria 

Vrijdag 17 juli Het Geheime 
Optreden 5 (Dorien) 

Cluedo (Patrick 
Vandermaesen, Silke 
en Joni) 

Het Geheime 
Optreden!!! 

Zaterdag 18 juli Karaoke (Linda 
Volders, Femke 
Beets) 

  

 
* Daguitstap: Efteling 

We hebben genoeg vervoer met de mensen die aanwezig zijn 
op kamp. We vragen of de mama van Vanessa komt. 
Wanneer Robby nog niet kan auto rijden, vraagt hij zijn 
mama of hij komt. 
 
Ronny Vandermaesen regelt de uitstap en zorgt er voor dat 
we picknick meekrijgen. Er wordt ook gevraagd of we ’s 
avonds later kunnen eten. 

 
* Er zijn een aantal markten in de buurt. Wanneer er een activiteit niet 
kan doorgaan, kunnen we eventueel naar de markt gaan. Ingrid Snijders 
stuurt een lijstje door naar Ronny Vandermaesen. 
 
Er wordt een film voorzien voor in het geval dat we ergens een vrij 
moment hebben. (Bolt) Kaia brengt deze mee. 
Bart Put zorgt ook nog voor een film. (vijf kinderen en ik) 
 



10. Varia: 
 

- Ledenwerving:   
* Begin februari worden de scholen terug aangeschreven met een mailtje 
om rond te sturen naar hun studenten. 
 
*Het nieuwsblad heeft webruimte voorzien voor verenigingen waar ze 
reclame op kunnen maken. Marlies Vandermaesen en Tom Vansloen 
zorgen dat dit in orde komt. 
 

- Kampgeld: Het kamp voor de gasten wordt iets duurder gemaakt. (30 euro) 
Mede door de economische crisis moeten wij wat meer vragen om mee op 
kamp te gaan.  

 
- Data: De meeste vakantie centra vragen 6 weken op voorhand wie er 

aanwezig gaat zijn. Dit is een probleem met onze manier van inschrijven. 
*De brieven van de gasten moeten vroeger opgestuurd worden. (ongeveer 
een maand vroeger) Zo weten we eerder met hoeveel gasten we zijn.  
*De begeleiding blijft een probleem. Een aantal mensen weet geen zes 
weken op voorhand of ze verlof krijgen of niet. We sturen alleszins de 
brieven naar de begeleiding ook vroeger. Diegene die het weten of ze mee 
kunnen gaan, laten dit dan ook zo snel mogelijk weten. We kunnen dan ook 
al duidelijk maken welk materiaal er voor handen is, zodat dit kan gebruikt 
worden bij activiteiten. 

 
- Sponsoring: We hebben aan de kiwanis gevraagd om onze uitstap te 

sponsoren. We hebben daar nog geen antwoord op gekregen.  
 

- Opslag en vervoer: Er moet een oplossing komen want dit wordt een groot 
probleem. Vooral de opslag vormt een probleem. We zoeken nog altijd een 
oplossing waar dat we ons materiaal kunnen stockeren. 
* Linda Volders maakt een afspraak met Marnic Plees om eens te horen wat 
de mogelijkheden zijn.  
Op het internet zijn er ook een aantal mogelijkheden gevonden die niet heel 
erg duur zijn. Dit moet verder geregeld worden. 
* Het vervoer is opgelost als Robby zijn remork zijn in gebruik kan 
genomen worden. Er zijn een aantal mensen die hiermee mogen rijden. 
(Patrick Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Robby 
Peeters) 
Voor dit kamp is er geregeld dat Jef Huybrechts extra rijdt met zijn remork.  

 
- EHBO-cursus: Ingrid Snyders vraagt haar vriendin om deze initiatie te 

geven. Wij vragen een aantal data die kunnen voor de lesgeefster en dan 
kunnen we onze keuze maken.  
Op het moment dat de datum vastligt, moeten we nog een locatie 
vastleggen. 
 

- T-shirten: De t-shirten zijn besteld en zijn hopelijk klaar tegen het 
zomerkamp. De t-shirten zijn grijs en de truien zijn bordeaux. We hebben 
50 euro gekregen van Bart Put zijn bedrijf als sponsoring. 
 



De prijzen zijn al doorgegeven bij de laatste berichtjes aan de gasten.  
De prijzen: 
* t-shirt: 15 euro 
* trui: 25 euro 
* combinatie: 30 euro 

 
- Stereo: Er is een stereo aangekocht. Het heeft 450 euro gekocht. Er zijn 

twee micro’s met draad bij en een draadloze micro. De stereo kan drie uur 
spelen zonder stroom. Er zijn verschillende aansluitingen voor tv, karaoke, 
… Er is geen radio op deze stereo voorzien. Robby Peeters heeft hier een 
oplossing voor bedacht. Dit is een klein radiootje (van 5 euro) dat 
aangesloten kan worden op de stereo. 

 
- Carrouselkrant: Hilde Robert blijft nog eindredacteur van de 

Carrouselkrant.  
*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 
 
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom, die mogen doorgestuurd worden naar 
Hilde Robert. 

 
- Duivenbond:We hebben de tombola aangekregen van de Duivenbond. 

(Deze moeten nog betaald worden) Ze zijn dit jaar verminderd van 10 
goede doelen naar 8 goede doelen. De Duivenbond gaat dit jaar door op 18 
oktober. De aanvraag voor volgend jaar moet ingediend worden in 
november. Wil Inne Gastmans dit op zich nemen? 

 
- Missiefeesten: De aanvraag voor de missiefeesten moet gebeuren in begin 

van September. Ronny Vandermaesen neemt dit op zich. 
 

- Inpakactie: De aanvraag hiervoor moet in september gebeuren. Ronny 
Vandermaesen doet dit. 

 
- Er is een geboorte binnen Carrousel. Tess is het dochterje van Bart Weltens 

en Sarah Chavatte en het zusje van Stien. 
 

- Britt Vanhasselt vermeldt het fijne nieuws dat ze zwanger is. 
 

 



11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 
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 
Eetdag 6 maart 2010 
Voorbereiding paaskamp 3 à 4 weken voor het paaskamp 
Paaskamp 2-5 april 2010 
Voorbereidende vergadering Zomerkamp Eerste weekend van juli 

 
*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 11 oktober 2009 om 14u ten huize van Vansloen-
Vandermaesen.(Solferinostraat 14b, 3583 Paal) 
Linda Vilters stuurt de uitnodigingen en Marlies Vandermaesen 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 zomerkamp verder afmaken. 
- ALLEMAAL UW GOED HUMEUR 

MEEBRENGEN OP HET ZOMERKAMP!!!!!! 
Linda Volders - Begeleidersdag voorbereiden. 

- Langsgaan bij Marnic Plees om te horen voor een 
opslagruimte voor ons materiaal. 

- Het familienieuws en een verslag over de Special 
Olympics schrijven voor in het krantje en doorsturen 
naar de eindredacteur. 

- De activiteiten voorbereiden voor het zomerkamp. 
- De takenlijst, kamerindeling en verzorgingslijst opmaken 

voor het zomerkamp. 
Ronny Vandermaesen - Laatste afspraken maken met onze kampplaats in 

Maasmechelen. 
- Het voorwoord voor het krantje van volgend jaar 

schrijven en bezorgen aan de eindredacteur. 
- De aanvraag opnieuw doen om geld te krijgen op het 

missiefeest van de middelbare school in Berkenbos. 
Marlies Vandermaesen - Aanpassingen maken op vrijwilligerswerk.be voor elk 

kamp. 
- Begeleidersdag organiseren. 
- Samen met Tom in orde maken dat we op de website 

van het Nieuwsblad staan. 
Britt Vanhasselt - De naamkaartjes maken voor het zomerkamp. 

- De activiteit voorbereiden voor het zomerkamp. 
Inne Gastmans - Een klein dossiertje klaarmaken om op te sturen naar de 

Duivenbond. 
Nancy Gilis - De activiteit voor het zomerkamp voorbereiden. 
Sanne Lievens - De activiteit voor het zomerkamp voorbereiden. 
Femke Beets - De activiteit voor het zomerkamp voorbereiden. 
Robby Peeters - Zorgen voor de avondversnaperingen voor op kamp. 

- Voorzien dat er een versnapering is wanneer ze de 
gasten komen brengen en halen. 

- Vragen aan uw mama of ze kan rijden bij de uitstap 
wanneer je dat zelf nog niet mag!! 

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

Vanessa Nies - Vragen aan uw mama of ze meegaat op uitstap naar de 
Efteling. 

Kaia Corthouts - De film ‘BOLT’ meebrengen op zomerkamp. 
Silke Vandermaesen - De speelhoek verzorgen voor in de volgende 

Carrouselkrant en bezorgen aan de eindredacteur. 



- De activiteit voor het zomerkamp voorbereiden. 
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 - De activiteiten voorbereiden voor het zomerkamp. 
- Een verslag van het zomerkamp schrijven voor in het 

volgende krantje en dit bezorgen aan de eindredacteur. 
Hilde Robert - De activiteiten voorbereiden voor op zomerkamp en 

doorgeven aan de juiste personen zodat zij deze kunnen 
begeleiden. 

Lise Suls - Activiteit voorbereiden voor het zomerkamp. 
Nele Cornelissen - Horen voor maneges of het mogelijk is om paard te 

rijden op het zomerkamp. 
- 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. 
Ingrid Snyders - Een lijstje van de markten in de buurt van 

Maasmechelen doorsturen naar Ronny Vandermaesen. 
- Het voorstel om via een filmpje nieuwe begeleiding te 

zoeken verder opvolgen. 
- De EHBO initiatie regelen met haar vriendin. 
- Een interview doen voor het krantje en dit bezorgen aan 

de eindredacteur. 
Patrick Vandermaesen - De activiteit voorbereiden voor het zomerkamp. 

- 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. 

 
 
29 juni 2009 
 
 

 
 
Marlies Vandermaesen 


