
 
ALGEMENE VERGADERING 

 
Zondag 11 Oktober 2009 

Solferinostraat 14 B, 3583 Paal-Beringen 
 
 
 
 

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

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 

 
Het verslag is goedgekeurd, de uitstap werd na de vergadering veranderd van 
Efteling in Bobbejaanland. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 

- Begeleiding: 
 
Wij heten welkom: 
 
Cindy Fierens, 28 jarige studente opvoedster, vriendin van Nancy 
(waarschijnlijk kerstkamp) 
Annelies Ramboer uit Roeselare (waarschijnlijk kerstkamp) 
Frie Vandemeulebroucke uit Kortrijk (waarschijnlijk kerstkamp) 
Elke Hellemans uit Kapellen (waarschijnlijk paaskamp) 
 
Tot onze spijt: 
 
Nele Cornelissen heeft beslist om een sabatjaar in te lassen wat betreft haar 
deelname aan de Carrouselactiviteiten. Zij wordt ook voorlopig uit de lijst 
van begeleiding gehaald. 

 
- Gasten: 

 
Er staan ondertussen 4 gasten op de wachtlijst, deze personen zullen een 
uitnodiging krijgen om mee te gaan op kerstkamp. Zij zullen van  
ons nog een bezoekje krijgen vooraf. 
 
Ingrid Aerts (1965) uit Zonhoven 
Maja Fransen (15 j), autisme uit Houthalen 
Meisje via het Weyerke 
Liesl Willems (1987), zus van Maarten 

 



5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

- Zomerkamp: 
*Dit kamp is doorgegaan in Maasmechelen, accommodatie perfect maar de 
keuken is naar gewoonte niet veel ‘soeps’. 
*Een beetje opletten in de toekomst dat de relatie tussen de gasten vrij 
neutraal blijft. 
*Het kamp was veel actiever en dus aangenaam. Fijne uitstappen en 
activiteiten. Met dank aan Dorien die de rode draad door het kamp op een 
fijne manier heeft getrokken. 
*Al die activiteiten  heeft natuurlijk tot gevolg dat het kamp een vrij duur 
kamp was en dat onze vraagprijs misschien wat te laag was.Het zal dan ook 
nodig zijn om deze vraagprijs in de toekomst te verhogen. 
*Misschien moeten de individuele avondwandelingen een beetje beperkt 
worden want ook ’s avonds en ’s nachts is de begeleiding verantwoordelijk 
voor het wel en wee van de gasten. Ook het alcoholgebruik zal op kamp 
een beetje binnen de perken moeten blijven. Bij de voorbereiding van 
volgend kamp zal dit nog worden herhaald zodat er bij de aankopen kan 
worden rekening gehouden. 
 

- Begeleidersdag:  
Dagje uit in Hasselt. Iedereen heeft zich reuze geamuseerd en bedankt aan 
iedereen die zich zo heeft ingezet om deze dag te doen slagen. Ook het eten 
was lekker en het bezoekje aan Paco is goed meegevallen. De kleine 
bijdrage die gevraagd werd voor deze dag was zeker niet te veel. 
Volgende begeleidersdag zal worden voorbereid door Hilde Robert en 
Dorien Vandermaesen. Deze zal doorgaan op 18 september 2010. 
 

6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
 
Er is een Raad Van Bestuur geweest voor deze algemene vergadering 
Hierop is besproken dat het ook tijd wordt om een verjonging binnen de raad van 
bestuur door te voeren. Voor de volgende algemene vergadering die zal 
plaatsvinden in juni zullen jullie een schrijven ontvangen en kunnen jullie je 
kandidaat stellen om in de raad van bestuur te zetelen. Er zullen tevens twee nieuwe 
functies komen in de raad van bestuur, nl. de ere-voorzitter en de ondervoorzitter. 
Bij de tweede algemene vergadering in oktober 2010 zal dan de uiteindelijke nieuwe 
raad van bestuur verkozen worden en aangesteld.  
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 

De financiële toestand werd besproken. We hebben het afgelopen jaar veel uitgaven 
gehad, nieuwe stereo, t-shirten, voorschotten enz.  Dus, we moeten een beetje 
zuiniger zijn en omdat alles dus duurder wordt, gaan onze kampprijzen ook 
omhoog.  
 



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) 
Kerstmis 2010: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 dec. 2010) 
Pasen 2011:  ’t Pelterke Overpelt  (22-25 april 2011) 
Zomer 2011:  Home Fabiola, Maasmechelen (16-23 juli 2011) 
Kerstmis 2011: ’t Pelterke, Overpelt (26-29 dec.2011) 
Zomer 2012:  De Carrousel, Vollezele (14-21 juli 2012) 
 
Nieuwe kampplaatsen zijn altijd welkom, zeker voor de korte kampen. Een nieuwe 
kookploeg die voor ons het eten zou klaar maken zou ook wel tof zijn want dan 
gaat er natuurlijk een nieuwe waaier open van kampplaatsen. 

  
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
- Inpakactie: De aanvraag hiervoor heeft Linda Volders gedaan en we hebben 

hierop een positief antwoord gekregen. 
 

Draemland zelf heeft gevraagd of we 11 november een dagje komen 
inpakken. De Sint komt dan op bezoek. We gaan dit zeker doen. Op dit 
moment gaan Linda Vo en Linda Vi al pakjes maken. Mogelijke kandidaten 
voor die dag, verwittigen Linda Vo zo snel mogelijk. 
 
De eigenlijke inpakactie begint dan op 27 november tot 6 decemberber. Tot 
slot gaan we verder, na een weekje rust op 11 december tot 31 december. 
 
De kalender voor de inpakactie gaat zo snel mogelijk online gezet worden. 
Zo kan iedereen al eens kijken wanneer hij of zij een shift voor zijn of haar 
rekening kan nemen. Check dus af en toe de website!!!!!! 
 
De ouders van de gasten zullen ook worden aangesproken. 
(mama van Patrick Pollers en Eric Laenen, Nancy Gijsbrecht) 
De dochter van de begeleidster van Martine van Camp zal ook worden 
aangesproken. 
 

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. Mede 
door de economische crisis moeten wij wat meer vragen om mee op kamp 
te gaan (zie boven bij financieel) 

 



- Sponsoring:  
We hebben aan de kiwanis gevraagd om onze kerstcadeautjes te sponsoren. 
We hebben daar nog geen antwoord op gekregen.  
 
Ook de aanvraag aan het Sint-Franciscuscollege om te delen in de winst van 
de missiefeesten is opgestuurd. 
 
Waarschijnlijk (officieus) zal de opbrengst van de KWB kwis dit jaar 
 (20 november) ook weer voor onze vereniging zijn.  Misschien kunnen we 
hiervoor nieuwe liedjes vragen. Andere dingen zijn, een nieuwe modem, 
knutselmateriaal, gezelschapspellen enz.  
Deelnemers aan de kwis: Tom, Marlies, Lise, Ingrid, Linda Vo, …. Er zal 
hierover nog een mail circuleren. 

 
- 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.  

 
- EHBO-cursus: de vrienden van Ingrid Snyders zullen deze cursus geven. 

Wij vragen een aantal data (in februari 2010) die kunnen voor de lesgeefster 
en dan kunnen we onze keuze maken.  
Op het moment dat de datum vastligt, moeten we nog een locatie 
(kapelanij, chiro lokalen) vastleggen. 
 

- Carrouselkrant: 
Er volgt hier nog eens een opsomming van de taakverdeling van onze 
carrouselkrant. Vergeet niet je artikels tijdig in te leveren! 
 
*eindredactie: Hilde Robert 
*verslag paaskamp: Tineke Dewaegeneere (Sanne zal vragen of dit ok is) 
*verslag zomerkamp: Dorien Vandermaesen 
*verslag kerstkamp: Linda Vilters 
*verslag special olympics: Linda Volders 
*familienieuws: Linda Volders 
*bespreking film/boek: Hilde Robert 
*spelletjeshoek: Silke Vandermaesen 
*voorwoord: Ronny Vandermaesen 
*voorstelling begeleiding: Patrick Vandermaesen en Robby Peeters 
*interview: Ingrid Snyders 
*kookrubriek: Linda Volders 
*dierenrubriek: Hilde Robert 
*het leven zoals het is: Ingrid Snyders 
*testje: Hilde Robert 
 
De verschillende artikels moeten uiterlijk 4 januari bij Hilde Robert zijn 
zodat zij nog de tijd heeft om de lay-out te maken. Zo komt het krantje ook 
nog tijdig bij de mensen terecht. 



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. Het is belangrijk om ons gezicht daar te laten zien, dus…Ingrid 
Snyders, Bart Put, Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Ronny 
Vandermaesen en Linda Volders spreken af om 14.30 u in zaal Kermeta te 
Kermt. 
De aanvraag voor volgend jaar moet ingediend worden in november. Inne 
Gastmans neemt dit op zich. 

 
- Missiefeesten: De aanvraag voor de missiefeesten is gebeurd door Linda 

Volders. 
 



11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 
Voorbereiding Kerstkamp 15 november 2009 (laatste wk november) 
Inpakactie November-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 
Zomerkamp 17-24 juli 2010 
Begeleidersavond 18 september 2010 
Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

 
12. Wreveluurtje:  

 
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
Volgende vergadering is op 15 november 2009 om 14u ten huize van 
Vandermaesen-Volders.(Hemelstraat 27, 3582 Koersel) 
Linda Vilters stuurt de uitnodigingen en Linda Volders 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. 

- Reageren op de mail (wanneer deze verstuurd is) om lid 
te worden van de Raad Van Bestuur als je hier 
interesse in hebt.  

- REGELMATIG KIJKEN OF DE KALENDER 
VOOR DE INPAKACTIE AL OP DE SITE 
STAAT. DEZE MAG OOK AL INGEVULD 
WORDEN!!!!!!!!!!!!!! 

Linda Volders - De sympathisanten aanspreken of ze willen komen 
inpakken dit jaar of niet.  

- 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 kookrubriek verzorgen voor in het krantje en 
bezorgen aan de eindredacteur. 

- De adressenlijst aanvullen 
- De uitnodigingen voor kerstkamp opsturen 
- De kalender voor de inpak in orde maken 

Ronny Vandermaesen - Zorgen dat de kalender voor de inpakactie online staat. 
Zo kan iedereen al beginnen met invullen. 

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

Marlies Vandermaesen - Brief sturen naar begeleiders voor de nieuwe Raad Van 
Bestuur. 

- Mail rondsturen voor deelnemers kwis KWB 
- Samen met Tom Vansloen in orde maken dat we op de 

website van het Nieuwsblad staan. 
- Aanpassingen maken op vrijwilligerswerk.be voor elk 

kamp. 
Inne Gastmans - Een klein dossiertje klaarmaken om op te sturen naar de 

Duivenbond. 
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 - Een verslag van het zomerkamp schrijven voor in het 
volgende krantje en dit bezorgen aan de eindredacteur. 

- De volgende begeleidersdag samen met Hilde Robert 
voorbereiden. 



 
Hilde Robert - De carrouselkrant in orde maken om te versturen. 

- De testjes, het verslag van de film/boek en het 
dierennieuws voorbereiden voor het krantje. 

- De volgende begeleidersdag samen met Dorien 
Vandermaesen voorbereiden. 

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

Ingrid Snyders - Horen bij haar vrienden voor eventuele data (februari 
2010) voor de EHBO cursus. 

Sanne Lievens - Eens horen bij Tineke Dewaegeneere of het nog ok is 
dat zij een verslag over het paaskamp maakt voor in de 
Carrouselkrant. 

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

 
 
16 oktober 2009 
 
 

 
 
Marlies Vandermaesen 


