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ALGEMENE EN VOORBEREIDENDE 
VERGADERING  

Zomerkamp 
Zondag 26 juni 2011 

Halveld 39, 3580 Heusen-Zolder 
 

 
 
 
 

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, Linda Volders, Patrick 
Vandermaesen, Linda Vilters, Dorien Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, 
Marlies Vandermaesen, Maarten Willems, Femke Beets, Silke Vandermaesen, Joni 
Vandermaesen, Nancy Gilis, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Raf Wolfs, 
Hilde Robert, Jonas Moons, Anne Celen, Natalie Gebruers, Sanne Lievens, Ine 
Baeten, Lise Suls 
 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Toon Baelus, Gert-Willem Van Gompel, Olivier 
Van Goethem, Karel Robert, Hanne Lambrechts, Martine Lambrechts, Lotte Put, 
Rony Heuvelmans, Vanessa Nies 
 
Afwezig: Ellen Hulsmans, Saskia Nies 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten 
Er zijn nog steeds een aantal vragen om nieuwe gasten mee te nemen. Vorige keer 
is er beslist om van Martine van Camp minder mensen mee te nemen, hierdoor 
kunnen we opnieuw een nieuw meisje meenemen van de wachtlijst. 
Annick is een dame die ook naar het dagcentrum van ’t Weyerke gaat. Ze is heel 
zelfstandig en zal woensdag laten weten of ze meegaat of niet. 
 
Er staat nog een jongeman op de wachtlijst om een keer mee te gaan. Nu gaan we 
echter hem nog niet meenemen, wegens plaatsgebrek. Bij Kerst gaan we opnieuw 
bekijken of hij meekan. 
 
Er zijn ook nog veel vragen van enkele dagcentra om gasten mee te sturen. Hier 
kunnen we momenteel echter niet op ingaan. 
 
Nieuwe begeleiding 

- Jonas Moons: via B-magazine heeft Jonas een stukje gelezen over vzw 
Carrousel.  

- Karel Robert: broer van Hilde wil graag enkele dagen mee op kamp komen 
om eens uit te testen of hem dat ligt. 

- Hanne Lambrechts: 20-jarig meisje heeft via ’t Weyerke van onze groep 
gehoord. Ze doet stage in de groep van onder andere Kathleen Van den 
Heuvel. 

 
We zijn nog steeds op zoek naar begeleiding. We hebben immers meer nieuwe 
begeleiding nodig als we al deze gasten willen blijven meenemen! 
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5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
- paaskamp: Het kamp is doorgegaan in ’t Pelterke. Het was een druk en warm 

kamp. Het waren leuke en afwisselende activiteiten. Het was een goed actief 
kamp! 
De buffetvorm van het eten is uiteindelijk wel meegevallen. We hebben ook 
veel hulp gekregen van de werknemers van ’t Pelterke. 
We moeten wel aandachtig zijn naar de drank toe, we hadden grote, 
voordelige flessen besteld en die hebben ze niet geleverd. Volgende keer 
moeten we dit bij aankomst nakijken. 
 

- Special olymics: Het was zeer leuk, maar door de warmte was het wel 
vermoeiend.  
We waren de laatste dag ook met iets te weinig helpers. Dus iedereen die 
zich inschrijft, moet wel komen want we rekenen op de hulp van die 
personen. 
We hebben opnieuw veel complimentjes gekregen van alle andere clubs 
omdat de sfeer zo goed was. Dank aan alle vrijwilligers en de manager! 

 
 

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

- Herverkiezing van de Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur werd 
herverkozen. 

 
- Besluiten van de Raad van Bestuur: Er wordt een nieuw fototoestel 

aangekocht. 
 

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

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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 2012) 
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: ’t Pelterke Overpelt (26-29 december 2013) 
 
Pasen 2014 moet stilaan worden vastgelegd. We weten echter niet of de nieuwe 
kampplaatsen gaan meevallen.  
We kunnen opnieuw contact opnemen met Lanaken, ’t Pietersheim. Hier zijn we 
weggebleven omdat het eten tegenviel en ze niet zo vriendelijk waren. We willen 
deze optie echter nog eens herbekijken. 
Benoit Heens gaat eens navragen of er nog interessante kampplaatsen zijn in West-
Vlaanderen. 
Iedereen moet ook nog eens rondkijken of hij/zij een leuke kampplaats vindt. 
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9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Zomerkamp: 
 

 Algemene info: 
 

- Aankomst begeleiding: 10u30, aankomst gasten: 14u00 
- Vertrek begeleiding: na de opruim (16u00), vertrek gasten: 14u00 
- Maaltijden: ’s morgens 8u00 (later aanvragen nodig?), ’s middags 12u00, ’s 

avonds 18u00. Tijdens de uitstap moet er ’s middags geen eten worden 
voorzien.  

- Vegetarische maaltijden mogelijk: één vegetariër aanvragen. 
- Lakens: niet zelf meebrengen 
- Afruimen en afwas moeten we zelf doen. 
- Drank: bestellen daar is mogelijk. Het is niet duidelijk of dit verplicht is, dit 

moet even nagevraagd worden. De prijs moet ook even vergeleken worden 
met de prijzen van daar. Dorien Vandermaesen zal dit doen. 
Als we drank mogen halen zal Ronny Vandermaesen samen met iemand de 
drank gaan kopen. 

- Postkaarten en postzegels: beschikbaar aan het onthaal 
- Regels: afval sorteren, buiten roken, geen papier achterlaten in de bossen 
- Laatste avond bal: Middeleeuwse kledij meebrengen. Dit moet ook in het 

laatste berichtje worden opgenomen voor de gasten. 
- Vertrek: keukenmateriaal natellen, ramen sluiten, verwarming uitzetten, 

lakens aftrekken en verzamelen.  
 

 Deelnemers (nog niet volledig) 
 

GASTEN  JONGENS (13) GASTEN  MEISJES (13) 

Marc Smets 
Johan Reynders 
Dirk Volders 
Maurice Strauwen 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Paul Oor 
Filip Meeus 
Gert Vanhoutvinck 
Bart Phillipaers 
Danny Simonis 
Eric Laenen 
Patrick Pollers 
Olivier Swinnen 
 

Nancy Gijsbrechts 
Kathleen Van den Heuvel 
Mieke Salden 
Patricia Bertholet 
Christine Zoons 
Hanne Vanbrabant 
Clara Tielens 
Sara Pans 
Ingrid Celis 
Victoire Vanzier 
Delphine De Mulder 
Ellen Kaczmarczyk 
Annick Corvers 

BEGELEIDING  JONGENS (8) BEGELEIDING  MEISJES (13) 

Rony (ma middag eten-za) 
Benoit (zo avond eten-za) 
Raf (di-za) 
Karel (za-ma) 
Ronny 
Patrick 
Olivier (za ochtend vertrekken) 

Frie (zo avond eten-za) 
Martine (ma middag eten-za) 
Sanne (za-ma) 
Silke 
Nancy 
Dorien 
Linda Vo. 



 
5 

Jonas Hilde 
Anne 
Femke 
Linda Vi. 
Joni 
Hanne 
 

 
KIDS  JONGENS  (1) 

 
KIDS  MEISJES  (2) 

Abdelkrim 
 

Marthe 
Sally 

 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Hilde Robert 

wekker Jonas Moons, Karel Robert, Hanne Lambrechts 

Drank, Muziek Patrick Vandermaesen, Raf Wolfs, Olivier Van 
Goethem, Joni Vandermaesen 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs 

Medicijnen Dorien Vandermaesen, Linda Volders, Hilde Robert 

Fotograaf Ronny Vandermaesen 

Naamkaartjes Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Jonas Moons, Femke Beets, Silke Vandermaesen 

Avondversnaperingen Linda Vilters, Silke Vandermaesen 

Laatste berichtjes Linda Volders 

Programma flap-over Sanne Lievens 

 
 

 Programma: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Zaterdag 16/07 
INLEIDING 

  Terug in de tijd (Dorien 
Vandermaesen, Hilde 
Robert) 

Zondag 17/07 
PREHISTORIE 

Spel (Anne Celen, 
Sanne Lievens) 

De vuursteenbijl (Karel 
Robert en Hilde 
Robert) 

Spel (Linda Volders) 
 

Maandag 18/07 
EGYPTHE 

Zwemmen 11u-12u 
Niet-zwemmers: 
koekjes bakken (Dorien 
Vandermaesen) 

Mijn team kan dat 
(Femke Beets en 
Dorien Vandermaesen) 

Egypte (Ronny  
Vandermaesen, Benoit 
Heens en Jonas Moons) 

Dinsdag 19/07 
 

Uitstap Toverland 
Linda Volders 

Uitstap Toverland Rust 
 

Woensdag 20/07 
GRIEKEN 

Knutselen (Martine 
Lambrechts, Patrick 
Vandermaesen) 
 

De goden van 
Olympos  
(Dorien 
Vandermaesen) 
 

Workshop Griekse dans 
(Linda Volders) 
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Donderdag 21/07 
ROMEINEN 

Sporthal 10u-12u 
Anne Celen, Olivier 
Van Goethem) 

Waterfestijn (Frie 
Vandemeulebroucke, 
Benoit Heens) 

Spel (Joni Vandermaesen, 
Anne Celen) 

Vrijdag 22/07 
MIDDELEEUWEN 

Op zoek naar de 
jonkvrouw (Silke 
Vandermaesen, Nancy 
Gilis, Hilde Robert en 
Dorien Vandermaesen) 

Paardrijden (Rony 
Heuvelmans) 

Middeleeuws bal 
(Hilde Robert) 

Zaterdag 23/07 
NIEUWE TIJD 

Computergame (Jonas 
Moons, Patrick 
Vandermaesen, Raf 
Wolfs) 

  

 
Uitstap: de uitstap is in Toverland in Nederland. We gaan daar ’s middags frietjes eten. De 
Kiwani’s gaan deze uitstap hopelijk sponsoren. Dit weten we nog niet zeker. 
We hebben ook een bus geregeld aan een democratische prijs. 
  
Begeleidersactiviteit: komen eten (24 begeleiders) 
Elk groepje maakt ’s avonds een lekker hapje/gerechtje en de andere groepen geven hier 
punten op. Extra punten voor een hapje in het dagthema. 

zondagavond: Sanne, Anne, Olivier, Karel 
maandagavond: Silke, Patrick, Joni 
dinsdagavond: Martine, Rony, Nancy 
woensdagavond: Ronny, Femke, Jonas 
donderdagavond: Benoit, Frie, Hilde, Hanne 
vrijdagavond: Raf, Dorien, Linda Vo., Linda Vi. 

 
Patrick Pollers is jarig op kamp. Linda Volders zal hier een cadeautje voor zorgen. 
Patrick Vandermaesen is opzoek naar plastic flessen!!! 

 
10. Varia: 

- Checklist voor de begeleiding: Dit is een lijst waarop de begeleider kan 
aangeven wat hij/zij wil doen op vlak van begeleiding en verzorging. 
Deze lijst wordt samen met de nieuwe begeleider ingevuld. 
Er gaan tijdens het kamp ook nog gesprekjes doorgaan met de begeleiders 
die hun lijst hebben ingevuld. 

 
- Ledenwerving: 

Er moeten geen nieuwe gasten gezocht worden! 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders gezocht worden. 
De mailings naar de scholen leveren ook altijd veel op. Een berichtje in de 
B-magazine kan altijd ook herhaald worden. Misschien moeten we ook op 
de digitale borden van Beringen verschijnen. 
 
Hilde Robert zal ook nog informeren bij de goednieuwskrant of we daar niet 
in kunnen verschijnen. 
 

- Sponsoring:  
We hebben de zomeruitstap aangevraagd aan de kiwani’s om te sponsoren.  
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We hebben ook opnieuw een aanvraag ingediend bij de Duivenbond. Als we 
hier voor geselecteerd zijn, moeten we ook een dag gaan helpen tijdens de 
duivenverkoop. 
We gaan ook een aanvraag indienen bij Hart Voor Limburg. Dit is een 
organisatie die geld geeft aan goede doelen.  
 
Dreamland heeft ook aangeboden om materiaal te sponsoren. Marlies 
Vandermaesen zal hier nog contact mee opnemen. 
 
We zijn ook nog altijd opzoek naar een sponsor voor het drukken van het 
krantje. We kunnen de sponsor ook in het boekje zetten. Dit is misschien 
een aanlokkelijk voorstel.  

 
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:  
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + voorwoord: Marlies Vandermaesen 
  + verslag paaskamp: Ine Baeten 

   + verslag eetdag: Ronny Vandermaesen 
   + verslag Special Olympics: Dorien Vandermaesen 

  + verslag kerstkamp: Frie Vandemeulebroucke 
  + verslag zomerkamp: Femke Beets 
  + verjaardagskalender: Linda Vilters 
  + verslag begeleidersdag: Frie Vandemeulebroucke 
  + begeleidersvoorstelling: Sanne Lievens 
  + Wist-je-datjes: Hilde Robert 
  + Interview: Femke Beets 
  + Doe de test: Dorien Vandermaesen 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Lekker koken: Ingrid Celen 
  + Dierenrubriek: Jonas Moons 
  + Het leven zoals het is: Femke Beets 
  + Gespot in de media: Hilde Robert 

+ Verslag bouwen aan geluk: VOOR: Dorien Vandermaesen, 
TIJDENS: Marcel Goossens NA: Linda Volders 
+ Speelhoek: Bart Put 
+Film- of boekbespreking: Frie Vandemeulebroucke 
+ Kleurwedstrijd: Ine Baeten 
 

  Deadline: 22 januari 2012 
 

- Filmpje: De filmclub heeft laten weten dat het filmpjes af is. Ronny 
Vandermaesen, Dorien Vandermaesen en Hilde Robert gaan kijken naar het 
filmpje of het goed is. Indien we echt niet tevreden zijn, kunnen we 
eventueel nog een nieuwe filmclub zoeken. 

 
- E-mail: Britt Van Hasselt heeft jammer genoeg een virus doorgestuurd. Let 

er op dat je deze mail niet opent! Het is nogal gebeurd dat iemand anders 
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zo’n mail heeft doorgestuurd. Dus wees altijd voorzichtig met mails waarin 
links en dergelijke staan. 

 
Drukknoppen: Bart Put heeft voor de drukknoppen gezorgd. Deze kunnen 
op kamp gebruikt worden. Er zijn knoppen voor 6 teams. 
 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

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  

Voorbereiding Paaskamp 12 maart 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2011 22-25 april ’t Pelterke Overpelt 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
De volgende vergadering is een algemene vergadering. Deze vergadering zal op 
zondag 2 oktober 2011 doorgaan. De vergadering gaat door in Koersel, 
Hemelstraat 27. Linda Volders zal voor de uitnodiging en voor het eten zorgen. 
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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 

- Activiteiten voor het zomerkamp voorbereiden! 

- Artikel voor het krantje schrijven! 

- Middeleeuwse/avondkledij meebrengen op kamp! 

Linda Volders - Workshop regelen 

- Cadeau voor Patrick Pollers zorgen. 

- Uitnodigingen voor volgende vergadering versturen. 

- Eten zorgen voor de volgende vergadering. 

Dorien Vandermaesen - Vegetarische maaltijden aanvragen 

- Contact opnemen met ’t Pietersheim Lanaken voor 
Pasen 2014 

- Koekjes bakken regelen 

- Het filmpje bekijken bij de filmclub 

Ronny Vandermaesen - Het filmpje bekijken bij de filmclub 

Linda Vilters - Avondversnaperingen kopen. 

Silke Vandermaesen - Avondversnaperingen kopen. 

Rony Heuvelmans - Paardrijden regelen 

Hilde Robert - Contact opnemen met de goednieuwskrant 

- Het filmpje bekijken bij de filmclub 

Sanne Lievens - Een programmaoverzicht in het groot maken. 

Marlies Vandermaesen - Contact opnemen met Dreamland voor sponsoring 

Frie 
Vandermeulebroucke 

- Naamkaartjes maken 

Benoit Heens - Kampplaatsen zoeken in West-Vlaanderen. 

- Naamkaartjes maken 

 

 
 
26 juni 2011 
Dorien Vandermaesen 


