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ALGEMENE VERGADERING 
Zaterdag 9 oktober 2010 

Schaffensesteenweg 188, 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 
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1. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig: Tom Vansloen, Raf Wolfs, Ingrid Sneyders, Bart Put, Linda Volders, 
Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Lise Suls, Hilde Robert, Dorien 
Vandermaesen, Gert-Willem Van Gompel, Toon Baelus, Olivier Van Goethem, 
Nathalie Gebruers, Anne Celen, Ine Baeten, Ronny Vandermaesen, Marlies 
Vandermaesen,  Maarten Willems, Femke Beets, Silke Vandermaesen, Frie 
Vandemeulebroucke 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Sanne Lievens, Nancy Gilis, Elke Hellemans, 
Vanessa Nies 
Afwezig: Kaia Corthouts, Ellen Hulsmans, Britt Vanhasselt, Daiy Dausy, Zjef 
Haesen, Martine Lambrechts, Rony Heuvelmans 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
*Er is een uitnodiging gegeven aan Michael. Hij kon vorig kamp niet mee omwille 
van het tekort aan begeleiding. 
*Er is ook een aanvraag voor een nieuw meisje. Linda Volders plant nog een 
bezoek. 
*De aanvraag van het tehuis uit Houthalen geldt nog steeds. 
 
*Als nieuwe begeleiders: 
- Gert-Willem Van Gompel: In kader van een sociaal project op een school, gaat 
Gert-Willem mee. 
- Annelies: Zij verbleef een tijdje in het buitenland. Het is nog niet zeker of ze een 
volgende kamp kan meegaan. 
- Heleen: Een jong meisje dat een mailtje gestuurd heeft met interesse in een kamp 
met Carrousel. 
 
Linda Volders volgt alles verder op in verband met nieuwe leden. 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 
Zomerkamp:  

- Tram nemen was vermoeiend maar wel praktisch goed. 
- De trein was ook goed meegevallen. 
- Een leuk kamp, maar vermoeiend. Dit kwam ook omdat er redelijk weinig 

begeleiding aanwezig was. 
- Het vuurwerk was voor sommige mensen niet zo een goed idee, maar was 

toch wel leuk. 
- Het eten was niet zo gevarieerd maar was wel lekker. De mevrouw gaf soms 

een beetje veel commentaar. De ligging van de kampplaats was wel goed. De 
drank werd niet zo goed bijgevuld waardoor we soms geen drinken meer 
hadden. De algemene indruk was wel goed. We kunnen deze plaats dan ook 
terug vast leggen voor de zomer van 2013. 
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Begeleidersdag: 
- De boerengolf was leuk. Een golfkarretje zou wel handig geweest zijn. 
- We hebben heel veel verschillende landen gezien in de reis er naartoe. 
- Een beetje weinig opkomst terwijl het wel heel leuk was. 
- De avond was ook nog leuk. 

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

 
Deze voormiddag is de eerste Raad van Bestuur doorgegaan met de nieuwe 
verdeling van de taken. Hierin is gestemd en zijn de functies opnieuw verdeeld. 
 
Voorzitter: Marlies Vandermaesen 
Secretaris: Dorien Vandermaesen 
Penningmeester: Lise Suls 
Ere-voorzitter: Ronny Vandermaesen 
Andere leden van de Raad van Bestuur: Hilde Robert, Tom Vansloen, Linda 
Volders. 
De taken zijn herverdeeld met coördinatoren voor bepaalde taken. Deze worden 
bekend gemaakt door Marlies Vandermaesen aan de rest van de begeleiding zodat 
zij ook weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen over een bepaald thema. 
 
De verdeling van de functies en taken van de Raad van Bestuur wordt unaniem 
goedgekeurd door de algemene vergadering. 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 
De boeken zijn in orde. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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  
 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe plaatsen om op kamp te gaan. Als er 
iemand nog voorstellen heeft, mag dit altijd doorgegeven worden. 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Niet van toepassing. 



 
4 

Varia: 
- Checklist voor de begeleiding: Deze lijst is klaar. De bedoeling is dat deze 

door iedereen ingevuld wordt!!!! Zo krijgen we een beter beeld van wat 
iedereen kan en wil doen op een kamp. Iedereen aanwezig op de vergadering 
krijgt deze checklist. De rest van de begeleiding krijgt deze nog opgestuurd 
per post door Linda Volders. Je mag ze per post terug opsturen of op de 
computer invullen. (Je krijgt deze nog per mail bij dit verslag.) Je moet deze 
lijst terug bezorgen aan de Raad van Bestuur ten laatste op de volgende 
vergadering. 

 
- Ledenwerving: 

Deze zomer was er een lage opkomst van begeleiding. Hierdoor hebben we 
een aantal nieuwe gasten niet kunnen meenemen. 
Er zijn altijd nieuwe ideeën welkom hoe we nieuwe leden kunnen 
aantrekken.  Dit gaat vooral over begeleiding dan. 
De school van Toon Baelus en Olivier Van Goethem (Sint-Dimpnacollege) 
organiseert voor hun zesde jaars sociale projecten. De leerlingen kunnen dan 
kiezen uit een vooropgesteld boekje aan welk project ze willen deelnemen. 
Toon en Olivier laten Carrousel toevoegen aan dit boekje. 
 
Er wordt ook nog de opmerking gemaakt, om de syntra-scholen ook toe te 
voegen aan onze mailinglijst. Misschien zijn er nog andere initiatieven van 
volwassenenonderwijs die we mee moeten opnemen bij onze jaarlijkse 
mailing naar al de scholen. 
 

- Sponsoring: 
Er moeten echt sponsors gezocht worden!  
Er moet een brief opgesteld worden voor het bedrijf waar Bart Put werkt. 
Iedereen blijft zijn best doen om nieuwe sponsors aan te brengen. Dit liefst 
in sponsoring van geld. Het kan ook met producten. 
 
Marlies Vandermaesen bezorgt een brief aan Anne Celen voor sponsoring te 
vragen. 
Patrick Vandermaesen kan voor de kampen en de eetdag zorgen voor een 
camionette om een materiaal te vervoeren. Dit is ook een vorm van 
sponsoring.  
 
Sponsoring eetdag: Er kunnen sponsors vanachter op de kaart gedrukt 
worden of het logo van het bedrijf kan in de zaal geprojecteerd worden. 
De Raad van Bestuur bezorgt de leden een briefje om af te geven aan de 
handelaars waar ook de minimum bedragen opstaan. Er zijn een aantal 
kandidaten (Gert-Willem, Toon, Olivier, Hilde, Lise, Dorien) die willen gaan 
horen voor sponsors in de buurt van Koersel. 
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- Inpakactie: 
De aanvraag moet ingediend worden. Marlies Vandermaesen neemt dit op. 
Het inpakken zelf gaat door de week rond Sinterklaas en de weken voor 
Kerstmis. De inpak zal lopen van 29 november tot 5 december 2010. En 
begint terug op 11 december tot 31 december. De dagen worden 
onderverdeeld in twee shiften, de voormiddag en de namiddag. Op zondag 
is dit maar één shift. Van zodra onze aanvraag goedgekeurd wordt, komt de 
kalender online onder de inlog. Iedereen kan en moet zich dan een aantal 
keren opschrijven. 
 

- Eetdag 2011: 
Deze gaat door op zaterdag 26 februari 2011. Iedereen houdt deze datum 
vrij. 
De eetkaarten moeten nog gedrukt worden. Dit gebeurt in november. 
Voor de eetdag moet er ook nog een andere aperitief gezocht worden. 
Voorstellen voor cocktails moeten ingediend worden voor de volgende 
vergadering. 
 

- Kerstkamp 2010: 
De vraag wordt gesteld wie er kan meegaan op Kerstkamp. Er zijn al veel 
kandidaten uit de begeleiding. 
 

- Knutselmateriaal:  
We hebben bij Carrousel al heel veel knutselmateriaal. Het is de bedoeling 
dat iedereen navraag doet welk materiaal er al aanwezig is voor dat ze de 
activiteiten gaan voorbereiden. Zo wordt er geen dubbel materiaal 
aangekocht en het oude materiaal ook opgebruikt. 
 

- Tijdstip zomerkamp: 
De vraag wordt gesteld of het zomerkamp eventueel een week later zou 
kunnen georganiseerd worden. 
De data worden zo gehouden dat 21 juli in het kamp valt. Het is wel zo 
wanneer de 21ste in het weekend valt, we verkiezen om het kamp de week er 
na te laten doorgaan.  
 

- Krantje: 
Zondag 9 januari moet alles binnen zijn voor het krantje bij Hilde Robert. 
Zo kan het krantje samengevoegd worden tegen 23ste januari. Hilde Robert 
stuurt nog een mailtje naar iedereen die een taak op zich genomen had. 
 

- Begeleidersdag: 
Lise Suls en Anne Celen organiseren dit. Deze gaat door op zaterdag 17 
september 2011. 
 

- Website: 
De website wordt niet vaak genoeg aangepast. Er staat op dit moment nog 
op dat het volgende kamp het zomerkamp is. Dit is niet professioneel. De 
taken binnen de Raad van Bestuur zijn aangepast en ook dit zal beter 
opgevolgd worden. 
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- Kwis KWB: 
Deze kwis gaat door op vrijdag 12 november 2010. De inschrijvingen 
beginnen om 19u, de kwis gaat van start om 19u30. Iedereen die mee wil 
gaan, laat dit weten aan Ronny Vandermaesen. 
 

- Linda Volders schrijft een artikeltje om in het krantje van Bart zijn bedrijf te 
zetten. 
 

10. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 
28 november 2010 

Inpakactie 2010 29 nov-6 dec en van 11-31 dec. 

Kerstkamp 2010 26-29 december Maasmechelen 

Eetdag 2011 26 februari  

Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2011 22-25 april ’t Pelterke Overpelt 

Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 

Zomerkamp 2011 16-23 juli  

Begeleidersdag 2011 Zaterdag 17 september 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

 
11. Wreveluurtje:  

 
Er werd tijdens dit wreveluurtje eventjes gepraat over het goed nadenken op voorhand 
of je aanwezig gaat zijn op een kamp of niet. 
 
Het is zo dat op de verschillende kampplaatsen er één constante is. Dat is of dat je ruim 
op voorhand moet laten weten met hoeveel je gaat komen logeren. Wanneer er op het 
laatste moment nog mensen zijn die afbellen is dit een meerkost voor Carrousel. Dit 
komt neer op een 30 euro per dag die wij verliezen. We willen dan ook vragen om niet 
meer op het laatste moment af te zeggen. Het kan altijd zijn dat je ziek wordt, maar dan 
verwachten we ook een doktersbriefje om te laten weten dat je niet aanwezig kon zijn.  
 
We willen ook vragen om af en toe een beetje rekening te houden met de data van de 
kampen van Carrousel. Wij zijn er ons ten volle van bewust dat Carrousel 
vrijwilligerswerk is en blijft. Toch staan wij er voor om personen met een handicap drie 
keer per jaar een fijn kamp te bezorgen. Wanneer iedereen van onze begeleiding samen 
beslist om niet mee te gaan op een kamp, stellen wij een heel aantal mensen teleur. Wij 
hebben hierin allemaal een stukje verantwoordelijkheid aangezien we niet zomaar een 
kamp kunnen aflassen. 
 
Denk hier allemaal eens over na maar voel je hierdoor zeker niet persoonlijk 
aangesproken. Ons doel blijft gewoon een fijne vakantie in te richten voor zowel de 
begeleiding als de personen met een handicap. En wanneer jullie allemaal jullie steentje 
hierin bij dragen, kunnen we hopelijk nog vele jaren verder! 
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12. Afspraak volgende vergadering. 
 

Volgende vergadering is de voorbereidende vergadering van het kerstkamp en de 
eetdag op zondag 28 november om 14.00 u ten huize van Sneyders-Put Ingrid en 
Bart. (Smeetshoevenstraat 24, 3582 Koersel) Je krijgt hiervoor nog een uitnodiging, 
lees deze goed en laat dan op het juiste adres weten of je al dan niet aanwezig gaat 
zijn. 
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - Checklist invullen en terug bezorgen aan de Raad 
van Bestuur ten laatste op de volgende 
vergadering. 

- Site in de gaten houden om de inpakkalender in te 
vullen. 

- Artikels schrijven voor het krantje en deze bezorgen aan 
Hilde Robert voor 9 januari 2011. 

- Laten weten aan Ronny Vandermaesen of je mee wil 
gaan naar de kwis van de KWB. 

- Nieuwe ideeën zoeken voor cocktails voor op onze 
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. 

- Sponsors zoeken. 

Linda Volders - Opvolging nieuwe leden. (Begeleiding en gasten) 

- Checklist opsturen per post naar de begeleiding die niet 
aanwezig waren op de Algemene vergadering. 

- Artikel schrijven voor in het krantje van Bart Put zijn 
werk te zetten. 

- Uitnodigingen sturen voor de volgende vergadering. 

- Foldertje laten maken. 

Tom Vansloen - Eetkaarten laten drukken. 

Ronny Vandermaesen - Eetkaarten laten drukken. 

- Foldertjes laten maken. 

Marlies Vandermaesen - Lijst met Coördinatorengroepjes met de verschillende 
taken doorsturen naar de begeleiding. 

- Brief sponsoring bezorgen aan Anne Celen en Bart Put. 

- Briefje bezorgen aan de begeleiding om af te geven aan 
de handelaars bij het zoeken naar sponsors. 

- Sponsors gaan zoeken. 

- Aanvraag inpakactie opsturen. 

- Inpakkalender online zetten. 

Hilde Robert - Sponsors zoeken. 

- Mailtje sturen naar iedereen die nog een artikel moet 
binnen leveren voor het krantje.  

- Artikels voor het krantje beginnen te verzamelen. 

Dorien Vandermaesen - Sponsors zoeken. 

- Naamkaartjes maken voor op kamp. 

Lise Suls - Sponsors zoeken. 

- Samen met Anne Celen de begeleidersdag organiseren. 

Toon Baelus - Carrousel bij in het boekje van sociale projecten laten 
zetten bij hen op school. 

- Sponsors zoeken. 
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Olivier Van Goethem - Carrousel bij in het boekje van sociale projecten laten 
zetten bij hen op school. 

- Sponsors zoeken 

Gert-Willem Van 
Gompel 

- Sponsors zoeken 

Anne Celen - Samen met Lise Suls de begeleidersdag organiseren. 

 

 

 
 
12 oktober 2010 
Marlies Vandermaesen 


