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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
Paaskamp 

Zaterdag 12 maart 2011 
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 
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1. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig: Tom Vansloen, Ingrid Sneyders, Bart Put, Lotte Put, Linda Volders, 
Martine Lambrechts, Rony Heuvelmans, Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Lise 
Suls, Dorien Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen,  
Maarten Willems, Femke Beets, Silke Vandermaesen, Nancy Gilis 
 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Hilde 
Robert, Nathalie Gebruers, Anne Celen, Sanne Lievens, Ine Baeten 
 
Afwezig: Elke Hellemans, Raf Wolfs, Toon Baelus, Gert-Willem Van Gompel, 
Olivier Van Goethem, Vanessa Nies, Lien Vandermeersch, Daiy Dausy, Zjef 
Haesen, Kaia Corthouts, Ellen Hulsmans 
 
Het aantal afwezigen is schandalig groot. De mensen hebben nauwelijks gereageerd 
op de mails. Het is heel belangrijk dat dit wel gebeurt. Dit kost nauwelijks enige 
moeite en is wel heel belangrijk voor een goede organisatie!!!! 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten 
Vorige vergadering is beslist dat er een stop gezet is op nieuwe gasten. We kunnen 
momenteel geen nieuwe gasten meer meenemen. 
Michael is hierop een uitzondering, omdat hij een jaar geleden al gevraagd heeft om 
mee te komen, het is er echter nog niet van gekomen. 
De zoon van Emilia zou eventueel ook willen meegaan. Dit is echter een nieuwe 
aanvraag, dus is momenteel niet mogelijk. Dit kan later wel herbekeken worden. 
 
Nieuwe begeleiding 

- Lien Vandermeersch, 22 jaar, studente: was op de vergadering aanwezig. Ze heeft 
echter niet meer gereageerd op mails. 

- Linda Volders is momenteel aan het mailen met een jong meisje dat zou willen 
meegaan. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar begeleiding. We hebben immers meer nieuwe 
begeleiding nodig als we al deze gasten willen blijven meenemen. 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
- Inpakactie: Dit is een groot succes geweest. De opbrengst was opnieuw 

groter dan vorig jaar. We moeten dit zeker blijven doen. 
De locatie is ook nog steeds zeer geschikt, we worden in Dreamland zeker 
geapprecieerd. 
Het blijft ook de bedoeling dat iedereen zeker een keer komt helpen, zodat 
het werk voor sommige mensen wat lichter wordt. 
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- Kerstkamp: Het kerstkamp is goed geweest. Er is wel een probleem geweest 
met het water ’s morgens en ’s avonds. Dit heeft lang geduurd voor het 
opgelost was, maar uiteindelijk hebben we er wel een gratis zwembeurt voor 
gekregen. 
Het eten blijft ook nog steeds moeilijk. De hoeveelheid was beperkt en de 
chef-kok was niet altijd beleefd. 
De activiteiten waren zeer leuk. Het is echter wel de bedoeling dat de 
activiteiten thuis worden voorbereid.  
De knutselactiviteit was zeer leuk, maar een beetje te beperkt. De 
hoeveelheid was een beetje weinig. Misschien is het wel aangewezen dat een 
meer ervaren persoon een betere ondersteuning biedt tijdens de 
voorbereiding.  

 
- Eetdag: De eetdag is goed verlopen. Het blijft wel belangrijk dat iedereen 

eetkaarten blijft verkopen! Misschien is het nodig dat zowel gasten als 
begeleiding er attent worden op gemaakt dat de goedkope vakanties afhangt 
van de opbrengst van deze acties! Misschien is een kampkorting een leuke 
beloning. Hier moet dan wel veel reclame over gemaakt worden.  
 
Enkele praktische opmerkingen: 

+ Het is wel de bedoeling dat iedereen die een taak toegewezen 
krijgt deze taak uitvoert! Het is ook niet de bedoeling dat mensen 
zich gaan moeien met andere functies.  
+ ’s Avonds waren er minder helpers en opruimers (Maarten zijn 
kung fu school wil eventueel wel sponsoren met werkkracht) 

  + De keuken wordt meestal vergeten tijdens het opruimen 
+ De projectie van de foto’s was leuk, maar ze bleven te lang staan 
(dus minder lang dan 30 seconden) 
+ Alle frietketel ’s middags gebruiken 
+ Het zijn steeds dezelfde mensen die het afval en dergelijke moeten 
meenemen. Het is ook interessant dat dit werk een beetje beter 
verdeeld wordt.  
+ Achter de ijstoog is er een frigo nodig. De ijsjes moeten ook mooi 
afgewerkt worden, ook al is het laatste ijsje van de avond. 
+ De roze garnalen op de koude schotels moeten vervangen worden 
door een andere vissoort. Iedereen kan daar eens over nadenken. 
+ De inschatting van het Koninginnehapje was niet zo goed. Er 
mag ook iets meer saus bij zijn. 
 

  Enkele positieve opmerkingen: 
   + Iedereen vond het heel lekker! 
   + De groenten waren zeer lekker en vers, met dank aan de sponsor! 
   + Verse champignons waren veel beter. 
   + De cocktails waren zeer lekker. 
   + De opbrengst was heel goed! 
   + De tafelversiering was ook zeer mooi. 
 

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

- Herverkiezing is niet van Toepassing. 
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- Besluiten van de Raad van Bestuur: de grote van de groep gaan we proberen 
in te perken door een stop te zetten op de inschrijvingen. We gaan eveneens 
aan Martine Van Camp laten weten dat ze in de zomer maar 5 gasten 
kunnen meesturen.  
Na het zomerkamp zal er ook met de ouders van de Dirk Volders besproken 
worden dat Dirk niet meer mee kan in de zomer. 

 
Het idee van vorige vergadering om mensen na hun inschrijving te laten 
weten of ze mee op kamp mogen of niet, is afgeschreven. 
 
Het is ook heel belangrijk dat we op tijd weten welke begeleiders er mee op 
kamp kunnen. Dit zal dit probleem grotendeels al oplossen! 
Dit is ook zeer belangrijk voor de kampplaatsen, want de aantallen moeten 
op tijd doorgegeven worden! 

 
7. Toelichting financiële toestand. 

 
De boeken zijn in orde. 
De financiële toestand is momenteel goed. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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: De Brink, Herentals (6-9 april 2011) 
Zomer 2012: De Carrousel, Vollezele (14-21 juli 2012) 
Kerst 2012: Woutershof, Kinrooi (26-29 december 2012) 
Pasen 2013: Home Fabiola, Maasmechelen home 1 en 3 (29 maart-1 april 2013) 
Zomer 2013: Duin en Zee, Oostende (20-27 juli 2013) 
Kerstmis 2013: nog niet bekend 

 
Er is een vraag op de eetdag gekomen of we werken met kookmoeders. Er is 
iemand die zich kandidaat gesteld heeft, samen met twee vriendinnen, om dit te 
doen.  Marlies Vandermaesen gaat dit nog eens navragen. 
We kunnen navragen in Overpelt hoe lang op voorhand we van volpension kunnen 
overschakelen naar halfpension. 
  

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Paaskamp: 
 

 Algemene info: 
- Er zijn geen lakens voorzien, dus die moeten we zelf meebrengen. 
- Drank is verplicht af te nemen behalve wijnen en aperitieven. We krijgen 

een boete indien we dit niet nakomen. 
- Maaltijden: 8u30 ontbijt, 12u30 middageten, 18u avondeten (vragen om de 

eerste avond een half uur later te komen). 
- Dorien Vandermaesen gaat aanvragen of er vieruurtjes zijn en dit 

doorgeven aan Ingrid Snyders. Het aantal zal ook nog worden doorgegeven. 
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- Vegetarische maaltijden moeten op voorhand aangevraagd worden! Ine 
Baeten is vegetariër. 

- Het gebouw is beschikbaar vanaf 14u30. De slaapkamers moeten ontruimd 
worden voor 10u. Wij mogen in het gebouw blijven tot 16u00. 

- Er mag niet gerookt worden in de gebouwen. 
- Bij vertrek moeten we alle lokalen borstelen, al het afval in de 

vuilnisemmertjes werpen, dekens opplooien en in de kast leggen. 
- Aankomst gasten: vanaf 16u 
- Aankomst begeleiding: vanaf 14u30 
- Vertrek gasten: 14u 
- Vertrek begeleiding: na opruimen 

 

 Deelnemers (nog niet volledig) 
 

GASTEN  JONGENS (17) GASTEN  MEISJES (11) 

Marc Smets 
Johan Reynders 
Bert Wuyts 
Dirk Volders 
Maurice Strauwen 
Adri de Clerk 
Rudi Verbruggen 
Paul Oor 
Filip Meeus 
Gert Vanhoutvinck 
Bart Phillipaers 
Eddy Timmermans 
Danny Simonis 
Eric Laenen 
Patrick Pollers 
Ivan Collier 
Olivier Swinnen 
 

Inne Wittemans 
Nancy Gijsbrechts 
Kathleen Van den Heuvel 
Mieke Salden 
Hanne Vanbrabant 
Clara Tielens 
Ingrid Celis 
Okke Van der Gugten 
Delphine De Mulder 
Ellen Kaczmarczyk 
Emilia Serrano-Murillo 

BEGELEIDING  JONGENS (8) BEGELEIDING  MEISJES (15) 

Bart P. (vrij, za) 
Rony (vrij, za) 
Patrick 
Ronny 
Benoit (vrij, za, zo) 
Raf 
Gert-Willem 
Toon (vrij, za, zo?) 
 
Olivier ????? 

Ingrid (vrij, za) 
Silke 
Nancy 
Linda Vi. 
Marlies 
Dorien 
Linda Vo. 
Lotte (vrij, za) 
Lise 
Martine (vrij, za) 
Nathalie 
Sanne 
Ine 
Hilde 
Frie 
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KIDS  JONGENS  (1) KIDS  MEISJES  (4) 

Abdelkrim 
 

Joni 
Marthe 
Sally 
Tine 

 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Lotte Put, Silke Vandermaesen 

Drank, Muziek Tom Vansloen, Raf Wolfs, Gert-Willem Van Gompel, 
Toon Baelus 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs 

Medicijnen Dorien Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Linda 
Volders 

Fotograaf Lise Suls 

Naamkaartjes Patrick Vandermaesen 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Lise Suls en Ronny Vandermaesen 

Avondversnaperingen Ingrid Snyders 

Laatste berichtjes Linda Volders 

Programma flap-over Linda Vilters 

 
Paaseitjes: Er is gevraagd aan de Kiwani’s of ze de paaseieren willen sponsoren. 
Linda Volders zal dit verder opvolgen. Indien ze niet sponsoren zullen Linda 
Volders en Marlies Vandermaesen de paaseitjes ook aankopen. 
 

 Programma: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 22/04   De juiste prijs 
(Dorien) 

Zaterdag 23/04 Spel (Natalie en 
Sanne) 

Knutselen (Martine, 
Lotte) 

Spel (Frie en Benoit)  

Zondag 24/04 Paaseitjes rapen + 
pijltje trek/karaoke 

Spel (Hilde en Ine) Spel (Linda Vo.) 

Maandag 25/04 Dans (Lise Suls)   

 
Dorien Vandermaesen is op zoek naar leuke prijzen voor haar spel. Dit mogen 
gebruikte dingen zijn. Als je iets leuks hebt, mail dan snel naar Dorien!!! 
 

10. Varia: 
- Checklist voor de begeleiding: Dorien Vandermaesen gaat de checklist nog 

eens doorsturen via mail. De mensen die deze nog niet hebben ingevuld 
moeten dit zeker doen!  
Marlies Vandermaesen gaat nog een kort gesprek hebben over de ingevulde 
lijst. 
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- Ledenwerving: 
Er moeten geen nieuwe gasten gezocht worden! 
Er moeten zeker mails gestuurd worden naar de scholen voor extra 
begeleiding te vinden. Hier zorgt Linda Volders voor. 
 
 

- Sponsoring:  
We hebben opnieuw enkele voorstellen ingediend die de kiwani’s kunnen 
sponsoren.  
We hebben ook opnieuw een aanvraag ingediend bij de Duivenbond.  
 
Enkele ideetjes zijn de kerststallentocht waarvan de opbrengst naar een goed 
doel gaat, een truckrun, Driekoningen zingen,… 
 
Vooral niet vergeten dat we fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 40 euro. 
Sponsoring blijft belangrijk, dus als er nieuwe ideeën zijn of iemand wil extra 
informatie dan mag hij/zij dit altijd vragen aan Marlies Vandermaesen. 

 
- Krantje: Het vorige krantje is zeer positief onthaald. Iedereen vond het ook 

mooi afgedrukt.  
 
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + verslag paaskamp: Ine Baeten 

   + verslag eetdag: Ronny Vandermaesen 
   + verslag Special Olympics: Nancy Gilis 

De andere taken zullen op een volgende vergadering door Hilde Robert 
verdeeld worden. 

 
- Filmpje: Dreamland was vragende partij om een filmpje van carrousel te 

laten. Frie Vandemeulebroucke en Hilde Robert gingen dit opvolgen. We 
hebben hier nog niets van gehoord. 
Indien Frie en Hilde niets vinden, wil Gijs (de schoonbroer van Lise Suls) 
een filmpje maken. 

 
- Inventaris: Er moet een inventaris gemaakt worden van al het materiaal van 

carrousel. Het is de bedoeling om van alles lijsten te maken en deze op de 
website te plaatsen zodat iedereen dit kan raadplegen. Om dit mogelijk te 
maken moeten er wel opbergdozen worden bijgekocht. Ingrid, Bart, Lotte, 
Linda Vi., Lise en Dorien zullen helpen bij het maken van de inventaris. 
Femke stuurt al een lijst door van het materiaal dat bij haar staat.  

 



 
8 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Voorbereiding Paaskamp 12 maart 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 Home Fabiola Maasmechelen 

Begeleidersdag 2011 Zaterdag 17 september 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

Inpakactie 2011 29 nov-6 dec en van 11-31 dec. 

Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 

Kerstkamp 2011 26-29 december Maasmechelen 

Eetdag 2011 25 februari  

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
De volgende vergadering is een algemene vergadering en de voorbereidende 
vergadering van het zomerkamp.  
Deze gaat door op zondag 26 juni ten huize van Willems-Beets Maarten en Femke. 
(Halveld 39, 3550 Heusden-Zolder) 
Femke en Maarten zorgen voor het eten. 
Linda Volders stuurt de uitnodigingen. 
Iedereen laat aan Linda Volders weten of hij al dan niet aanwezig gaat zijn op de 
vergadering.
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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. 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Kampplaatsen zoeken 

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

- Begeleiders die twee keer niet reageren een brief sturen. 

- Uitnodigingen sturen voor de volgende vergadering. 

- Laatste berichtjes sturen. 

- Mails naar de scholen sturen voor extra begeleiding aan 
te trekken. 

- Zorgen voor de paaseitjes 

- Spel maken 

Ingrid Snyders - Zorgen voor avondversnaperingen op kamp. 

- Helpen de inventaris maken. 

Dorien Vandermaesen - Vegetarische maaltijden aanvragen 

- Nakijken of er vieruurtjes voorzien zijn. 

- Checklist doorsturen. 

- Helpen de inventaris maken. 

- Spel maken. 

Ronny Vandermaesen - Verslag eetdag schrijven. 

Linda Vilters - Helpen de inventaris maken. 

- Het programma voor op de flap-over maken. 

Patrick Vandermaesen - Helpen de inventaris maken. 

- De naamkaartjes maken. 

Marlies Vandermaesen - Onze eventuele kookmoeders opvolgen. 

- Zorgen voor de paaseitjes 

- Een gesprek voeren met iedereen over de ingevulde 
checklist. 

Hilde Robert - Informatie verzamelen ivm het maken van een filmpje 
op kamp. 

- Spel maken. 

Femke Beets - Doorgeven aan Lise welk materiaal er ten huize Beets 
staat. 

- Eten voorzien voor de volgende vergadering. 

Lotte Put - Helpen de inventaris maken. 

- Knutselen voorbereiden. 

Lise Suls - Samen met Anne Celen de begeleidersdag organiseren. 

- De inventaris maken. 

- Dansactiviteit maken. 

Maarten Willems - Eten voorzien voor de volgende vergadering. 

 

Nancy Gilis - Verslag special olympics schrijven. 

Martine Lambrechts - Knutselen voorbereiden. 
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Anne Celen - Samen met Lise Suls de begeleidersdag organiseren. 

Natalie Gebruers - Spel maken 

Sanne Lievens - Spel maken 

Benoit Heens - Spel maken. 

Frie 
Vandermeulebroucke 

- Informatie verzamelen ivm het maken van een filmpje 
op kamp. 

- Spel maken. 

Ine Baeten - Verslag paaskamp schrijven. 

- Spel maken. 

 

 
 
12 maart 2011 
Dorien Vandermaesen 


