
 
VOORBEREIDENDE VERGADERING PAASKAMP 

Zondag 21 februari 2010 
Schaffensesteenweg 188  3583 Paal 

 
 
 
 

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

Linda Volders 

: Ronny Vandermaesen, Linda Vilters, Patrick Vandermaesen, Dorien 
Vandermaesen, Silke Vandermaesen,  Hilde Robert,  Nancy Gilis, Lise Suls, Ingrid 
Snyders, Bart Put, Britt Van Hasselt, Vanessa Nies, Ine Baeten, Bart Weltens, 
Maarten Willems, Anne Celen, Natalie Gebreurs, Elke Hellemans, Femke Beets, 

Verontschuldigd:  Inne Gastmans,  Sanne Lievens, Cindy Fierens, Daisy Dausy, 
Marlies Vandermaesen, Tom Vansloen, Toon Baelus,  Frie Vandemeulebroecke, 
Annelies Ramboer, Kaia Corthouts, Raf Wolfs 
Afwezig
 

: Tinneke Dewaegeneere, Ellen Hulsmans, Olivier Van Goethem 

De voorzitter wil toch wel iedereen van de begeleiding bedanken voor hun 
inzet en hun aanwezigheid. Niet altijd evident voor iedereen, dus chapeau !!!  
En een dikke merci, houden zo !!! 

 
2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 

 
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
*Robby Peeters, begeleider heeft ontslag genomen. 
*Aan de mama van Joost Mariën is meegedeeld dat haar zoon niet binnen onze 
groep past. 
*Er zijn een aantal  nieuwe begeleiders die meegaan met Pasen, Anne Celen, Natalie 
Gebruers, Elke Hellemans, Sofie Peenen en misschien Lien Vandermeersch 
*Er zijn ook twee nieuwe gasten die mee gaan met Pasen. 
Ingrid Aerts en Ellen Kaczmarczyk. 
  
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 
Inpakactie

Misschien kunnen we een paar zaterdagen in de nieuwe vestiging van Dreamland te 
Diest gaan inpakken om de kat uit de boom te kijken. 

: heeft in totaal € 5 000 opgebracht, de periode voor Sinterklaas ongeveer 
€ 1 000. Dit is toch wel de moeite. Dreamland Tongerlo zal dit jaar dus weer onze 
aanvraag krijgen voor een nieuwe actie. 

 
Kerstkamp

 

: Het glibberkamp ging door in de Hoge Rielen te Lichtaart. Het was een 
heel tof kamp maar omwille van het feit dat de accommodatie niet voldeed, aantal 
bedden enz. zullen we hier niet dadelijk meer op kamp gaan. Het eten in het 
restaurant was ook heel vermoeiend. Het sanitair was eigenlijk ook onvoldoende, 
dus reserveren enkel in noodgevallen ..….. 

EHBO cursus

Ingrid zal hierover de zaak opvolgen en ons het volgend jaar eraan herinneren. 

: goede opkomst. Heidi heeft dat schitterend gedaan. Is er genoeg 
interesse zal dit waarschijnlijk elk jaar worden herhaald, anders om de twee jaar. 

 



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

 
Iedereen heeft van Marlies hierover een brief ontvangen. Er is hierop nog niet veel 
gereageerd. 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 

De financiële toestand werd vorig kamp al besproken.  
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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 2011) 
Zomer 2011: Home Fabiola, Maasmechelen (16-23 juli 2011) 
Kerst 2011: ’t Pelterke, Overpelt (26-29 december 2011) 
Pasen 2012: nog niet bekend 
Zomer 2012: De Carrousel, Vollezele (14-21 juli 2012) 
Kerst 2012: nog niet bekend  
 
Bart Put 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. 
Bart Welt., onze webmaster heeft dit in orde gebracht, dus nu is het aan jullie….. 
 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Paaskamp: 

• Deelnemers:  
 
* Begeleiding
Nancy Gilis, Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Hilde Robert,  Kaia 
Corthouts, Dorien Vandermaesen, Silke Vandermaesen, Ronny 
Vandermaesen,  Vanessa Nies,Sanne Lievens, Lise Suls, Frie 
Vandemeulebroucke,  Ine Baeten, Maarten Willems, Olivier Van Goethem,  
Toon Baelus, Ellen Hulsmans, Femke Beets, Anne Celen, Natalie Gebruers, 
Elke Hellemans, Sofie Peenen, Linda Volders (23) 

:  

+vrijdag en zaterdag: Ingrid Sneyders en Bart Put (2) 
+als ze verlof krijgen: Marlies Vandermaesen en Tom Vansloen (2) 
+zaterdag: Britt Van Hasselt (1) 
+zondag en maandag: Raf Wolfs (1) 
 
* Gasten
Jongens: 

:  

Dirk Volders, Johan Reynders, Willy Willems, Marc Smets, Patrick Pollers, 
Yvan Collier, Adri De Klerk, Christophe Moreaux, Paul Oor, Rudi 
Verbruggen, Gert Vanhoutvinck, Filip Meeus  Erik Laenen, Bert Wuyts, 



Dirk Corthouts, Olivier Swinnen, Sam Corthouts, Bart Phillipaers, Eddy 
Timmermans, Danny Simonis (20) 
 
Meisjes: 
Patricia Bertholet, Kathleen Vandenheuvel, Clara Tielens,  Mieke Salden, 
Okke Van der Gugten, Nancy Gijsbrechts, Delfine Demulder, Sara Pans, 
Ingrid Aerts, Ellen Kaczmarczyk (10) 
 
* Kinderen

Tine Put, Lotte Put (2) 

: Sally Van Meroye, Abdelkrim Missault, Marthe Vandermaesen,   
Joni Vandermaesen (4) 

 
In ’t Pelterke zijn er 18 kamers met telkens 2 stapelbedden, dus 72 bedden, wat wil 
zeggen, bedden genoeg. 

 
 

• Taakverdeling 
 

Pipo Ronny  
wekker Elke, Sofie, Anne, Natalie 
Drank, Muziek Patrick, Maarten 
Medicijnen Linda Vo, Dorien, Hilde 
Fotograaf Anne 
Naamkaartjes Femke 
Verzorgingslijst, kamerindeling Linda Vo 
Taakverdeling Linda Vo 
Materiaalmeester Lise 
Avondversnaperingen en 4-uurtje Linda Vi 
Laatste berichtjes Linda Vo 
 

• Algemene info:   
 

- lakens zijn niet ter beschikking en moeten dus zeker worden meegebracht, 
speciale menu’s ?  
 

- Drank ter plaatse afnemen, Ronny heeft gevraagd of het grote flessen 
frisdrank konden zijn. 

 
- Aankomst:  15.00u begeleiding, 17.30u gasten. Avondmaal wordt nog 

voorzien om 19.00 u. 
 

- Deelnemerslijst bij aankomst. 
 

- Vertrek: 14u voor de gasten, begeleiding als het opgeruimd is. Kamers 
moeten wel in de voormiddag leeg zijn. 

 
- Paaseieren: Vanessa komt langs met de lijst en ook Britt zal informatie 

inwinnen. 
 
 
 



 
 
 
 

• Programma: 
 

 Voormiddag Namiddag avond 
Vrijdag 2 april.   Karaoke 

 
Zaterdag 3 april. Knutselen 

(Ingrid en Femke) 
Spel 
(Britt en Lise) 

Spel 
(Linda Vo) 

Zondag 4 april Paaseitjes rapen 
Spel (Nancy) 

Spel 
(Dorien en Hilde) 

Spel 
(Sanne, Kaia, Ellen) 

Maandag 5 april 
 

Spel 
(Linda Vi) 

  

 
 
 
  

Eetdag: 

- Bart Put gaat proberen te zorgen dat zijn aanhangwagen kan gebruikt 
worden. 

- Bart Welt. zal Patrick gaan helpen om de aanhangwagen te laden. 
- Eetkaarten sijpelen binnen 
- Fruit voor de fruitsla (en citroenen) wordt door Ingrid thuis opgehaald om 

te laten snijden op school. Ingrid zal ook navragen om ijscoupes uit te lenen 
op school. Ook de keukenhanddoeken worden daar gewassen en geplooid. 

- De bloemstukken in de zaal zullen dit jaar niet door de bomma VDM 
worden verzorgd. De oma van Vanessa zal ons dit jaar helpen. 

- Drankprijzen: per bonnetje € 1,60. Lise heeft ervoor gezorgd dat we de 
jetons van haar balletgroep mogen gebruiken. 

- Takenverdeling zal door Ronny en Linda worden gemaakt. 
- Volgende week zal er in Heusden een nieuwe groenteboer worden gezocht. 

 
10. Varia: 

 
- Krantje:

 

 schitterend werk geleverd door Hilde Robert. Mooie krant met 
aantal vernieuwende artikels. Veel foto’s maakt het leuk, deze zullen 
volgende keer in wit-zwart worden gemaakt. Het kleurenexemplaar kan op 
de site worden bekeken. Dit jaar, printproblemen geweest, in de toekomst 
een sponsor zoeken om dit te kunnen kopiëren in een winkel of misschien 
een bedrijf zoeken waar we dit kunnen doen tegen betaling van het papier. 
Iedereen kijkt dus uit tegen volgende vergadering naar een bedrijf die dit wil 
doen. 

- Ledenwerving:
Gasten komen zo naar onze vereniging gestapt. 

   

 
Begeleiding is een ander paar mouwen , we krijgen tegenwoordig wel 
regelmatig reacties en vragen via de website. Goed zo! 
De mailing naar de scholen is door Hilde ondertussen ook gedaan en 
hopelijk krijgen we weer verassende reacties. 



 
- 

Linda Vo zal een nieuw briefje maken voor het bedrijf van Bart Put om nog 
eens een centje te krijgen, deze keer voor de beamer. 

Sponsoring: 

 
- 

Er is al besloten om over te gaan tot de aankoop van een beamer. Dit toestel 
moet degelijk zijn en overdag ook werken. Dit toestel moet ook all round 
functioneren en niet alleen met de PC. Als het een goed toestel is hebben we 
ook minder last van het lawaai enz. Ook een degelijke koffer moet worden 
voorzien. Bart Welt. en Ronny brengen dit nog voor het Paaskamp in orde.  

Beamer: 

 
- 

Dorien doet het voorstel om iedere begeleider een lijst te laten invullen met 
vragen over wie ze willen verzorgen of niet. Op dit formulier kunnen ze ook 
kanttekeningen maken over taken in de verzorging die ze liever niet zouden 
doen.  Zo’n invulformulier zou een handige hulp zijn bij het opmaken van 
de verzorgingslijst. Tegen Pasen zou dit formuliertje door Lise moeten 
worden klaar gemaakt en dit kan worden geëvalueerd. Tegen de zomer kan 
dit dan worden gelanceerd. Dit formulier zal discreet worden bewaard. 

Begeleidersinfolijst: 

 
- 

de webmaster, Bart Welt. zal de nieuwe begeleiding met een briefje inlichten 
over onze website, over de mailadressen, de login enz… 

Web: 

 
- Verjaardagskaartje

We kunnen in de toekomst misschien onze verjaardagskaartjes die we naar 
iedereen sturen, aankopen bij ’t Weyerke, MVC, Den Heuvel…. 

s: 

Bedankt aan Linda Vilters om dit elke keer weer goed te doen. Zij zal ook de 
contacten met de verschillende huizen aanhalen. 
 

- Special Olympics
Gaan door van 12 tot 15 mei in Brussel. De personen die zich hebben 
gemeld zijn ingeschreven. Er zijn een paar extra mensen ingeschreven, dus 
niet opkijken als je info krijgt vanuit Brussel. De nodige praktische afspraken 
worden nog wel gemaakt met uw manager.  

: 

 
- Er zullen nieuwe foldertjes worden gedrukt omdat onze voorraad bijna 

uitgeput is en omdat hij een beetje achterhaald is. Dit zou tegen de eetdag 
gebeuren, maar we zijn dit uit het oog verloren. We brengen dit zo vlug 
mogelijk in orde. 

 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 
Voorbereiding Paaskamp 21 februari 
Eetdag 2010 6 maart  
Paaskamp 2010 2-5 april ’t Pelterke Overpelt 
Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 
Zomerkamp 2010 17-24 juli Duin en Zee Oostende 
Begeleidersdag 2010 18 september 



Algemene vergadering Laatste weekend van oktober 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 
Inpakactie 26 nov-6 dec en van 10-31 dec. 
Kerstkamp 2010 26-29 december Maasmechelen 
 
 

12. Wreveluurtje:  
 
*Misschien moeten we toch in Diest nog even gaan spreken over de gasten die ze 
meegeven, vooral de ouderen. 
 
 *Een begeleider moet 3 kampen niet meer zijn meegegaan alvorens hij of zij wordt 
geschrapt uit de lijst, tenzij de persoon in kwestie dit anders aangeeft. Misschien 
moet deze regel toch worden herzien? Dit punt zal worden besproken op de 
volgende raad van Bestuur. 
 

 
 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
 
*5 juni vergadering raad van Bestuur om 14.00 u ten huize van Vandermaesen-
Volders Ronny en Linda. Deze vergadering is enkel voor de oude raad van Bestuur. 
 
 
*Volgende algemene vergadering op zaterdag 26 juni om 14.00 u ten huize van 
Vandermaesen-Volders Ronny en Linda. 
Voorafgaand aan deze meeting zal de nieuwe raad van Bestuur een korte 
vergadering houden. Zelfde plaats om 13.00 u. 
 



To-do lijst. 
 

- NOG HEEL VEEL EETKAARTEN VERKOPEN IEDEREEN 
- KOMEN HELPEN OP DE EETDAG 
- 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. 
- Een kandidaat drukker zoeken voor het krantje. 
- Sponsors zoeken. 
- De voorbereiding voor het Paaskamp verder afmaken. 
- Het probleem vervoer en opslag bekijken. Linda Vo 
- Eetkaarten ontvangen 
- Kamer en verzorgingslijsten maken voor kerstkamp 
- Laatste berichtjes voor ’t kamp sturen 
- Contact houden met de Paashaas! 
- Spel maken voor paaskamp 
- Familienieuws voor krantje 
- Begeleidersdag voor krantje 
- Bezoekje brengen aan nieuwe gasten 
- Foldertje laten maken 
- Eetdag voorbereiden 
- Laatste afspraken maken met de kampplaats Ronny 
- Eetdag voorbereiden 
- Beamer aankopen 
- Foldertjes laten maken 
- Voorwoord krantje 
- Kookrubriek voor krantje Silke 
- Speelhoek voor krantje 
- Ontvangen van sollicitaties voor Raad van Bestuur Marlies 
- Paaskamp verslag voor krantje Anne en Natalie 
- Uitnodigingen sturen voor de volgende vergadering. Linda Vi 
- Interview voor krantje 
- Wist-je-datjes voor krantje 
- Spel voor paaskamp 
- Spel maken voor kamp Nancy 
- Wist-je-datjes voor krantje 
- Spel maken voor kamp Dorien 
- Begeleidersvoorstelling voor krantje 
- Zomerkamp verslag voor krantje 
- Verslag Special Olympics krantje Frie 
- Doe de test voor krantje Elke 
- Spel maken voor kamp Hilde 
- Eindredactie krantje 
- Spel maken voor kamp Sanne 
- Spel maken voor kamp Ellen 
- Jetons meebrengen voor de eetdag Lise 



- Interne infolijstje maken voor de begeleiding 
- Spel voor paaskamp 
- Spel maken voor kamp Kaia 
- Afspraken maken op school voor de eetdag Ingrid  
- knutselen voor paaskamp 
- EHBO verder opvolgen 
- Het leven zoals het is voor krantje 
- Verslag kerstkamp voor krantje 
- Bezoekje brengen aan nieuwe gasten 
- Spel maken voor paaskamp Britt 
- Knutselen voorbereiden voor kamp Ine 
- Het carrouseldier voor krantje 
- Kleurwedstrijd voor krantje 
- Knutselen voorbereiden voor kamp Femke 
- Boek- of filmbespreking voor krantje 
- Naamkaartjes paaskamp maken 

 
 
21 februari 2010  
Linda Volders 


