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ALGEMENE VERGADERING  
 

Zondag 2 oktober 2011 
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 
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1. Aanwezigheden: 
 

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

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 enkele nieuwe aanvragen van gasten. 

- Eén dame van in de zestig, maar ze leek niet geschikt voor onze groep. 
- Franky van ’t Weyerke: deze persoon heeft het syndroom van down en gaat 

waarschijnlijk mee met Kerst. 
- Een persoon van de Salamander wil ook meegaan. Deze persoon moet 

echter eerst worden bezocht vooraleer we hem kunnen meenemen. 
- Er is ook een aanvraag gekomen van Den Heuvel voor een jonge, mobiele 

man. Marlies Vandermaesen en Linda Volders gaan deze jongeman een 
bezoek brengen. 

 
Er is momenteel wel een ledenstop, in hoeverre kunnen er nog nieuwe mensen 
mee?  
Het is belangrijk om te weten over welke personen het gaat. Welke handicap deze 
persoon heeft en welke zorgen hebben ze nodig? 
Deze drie personen mogen, indien hun handicap en zorg dit toelaat, meekomen. 
 
 
Nieuwe begeleiding 
Een 17-jarig meisje toont interesse om mee te gaan. Linda Volders zal hier verder 
nog contact mee opnemen. 
Jonas Moons kent nog twee jongedames die eventueel willen meegaan. Jonas 
Moons zal die meisjes doorsturen naar Linda Volders voor verdere informatie. 
 
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. 
- zomerkamp:  

Het was een zeer leuke uitstap. Toverland is zeker voor herhaling vatbaar. 
De ridders en De Griekse dans waren heel leuk en amusant. 
Het botenspel was ook een zeer leuke activiteit.  
Het was een leuk thema, het was leuk dat er één groter thema was, maar dat 
het toch elke dag anders was.  
 
De koekjesbakken tijdens het zwemmen was leuk, maar dit hadden we 
gemakkelijk zelf kunnen organiseren. 
 
De sporthalactiviteit is zeer vaak hetzelfde. Het is natuurlijk ook moeilijk om 
een sportactiviteit te bedenken. Maar misschien durven we te weinig sporten 
aan te bieden. Het zou leuk zijn om eens een ander concept te proberen. 
 
De begeleideractiviteit op kamp was heel leuk. Dit heeft de groepssfeer 
zeker verbeterd. De activiteit was op sommige momenten misschien een 
beetje te intens. Maar een activiteit is zeker leuk tijdens het zomerkamp. 
 
Delphine Demulder is niet mee kunnen gaan naar toverland. Ze is ook niet 
meegaan zwemmen omdat we dat niet veilig vonden.  
Het is misschien een goed idee om iemand uit te nodigen die daar veel over 
weet. Een persoon die kan weergeven wat het inhoud, wat de risico’s 
inhouden, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.  
Ronny Vandermaesen gaat aan de gemeente Beringen vragen of ze eventueel 
een avond rond dit thema kunnen organiseren. 
 
Mieke Salden is in het midden van het kamp naar huis gestuurd. Het huis 
van Mieke Salden heeft afgesproken met Mieke Salden dat ze bij Kerstmis 
niet meegaat. Bij Pasen zal ze terug meegaan. De zomerkampen lijken wat 
lang voor haar. Dus hier gaat ze in de toekomst niet meer aan deelnemen. 
 

- Begeleidersdag:  
Het water stond wat laag in de Maas waardoor het moeilijk raften was.  
Het eten was lekkerder dan verwacht. Het was wel redelijk duur. 
De sfeer was wel zeer leuk en iedereen die erbij was heeft zich goed 
geamuseerd. 
 
De activiteitskeuze was wel zeer spijtig. Daardoor zijn enkele mensen niet 
kunnen meegaan. Een begeleideractiviteit is in de eerste plaats teambuilding 
en dan is het heel jammer als er mensen niet kunnen bijzijn! 
Het was ook jammer dat de timing pas zo laat werd doorgegeven.  
 
Het is ook belangrijk dat bij de volgende begeleideractiviteit de 
kostenberaming op voorhand wordt doorgegeven aan de raad van bestuur 
zodat er kan bekeken worden of de activiteit mogelijk is en of er eventueel 
een bijdrage moet gevraagd worden.  
Het is immers interessanter als de deelnemers op tijd worden ingelicht over 
de kosten van de activiteit. 
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Femke Beets en Ronan Vandermaesen zullen de volgende 
begeleideractiviteit organiseren. Deze dag zal doorgaan op 15 september. 

 
 

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

- Herverkiezing van de Raad van Bestuur: de herverkiezing wordt verschoven 
naar de volgende vergadering. 

 
7. Toelichting financiële toestand. 

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

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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) 
Kerst 2013: ’t Pelterke Overpelt (26-29 december 2013) 
Pasen 2014: Pietersheim, Lanaken (18-21 april 2014) 
 
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. 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
- Actie zorgenkind: 

De eetdag van actie zorgenkind gaat door op 30 oktober. Frie 
Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Patrick Vandermaesen, Silke 
Vandermaesen, Ine Baeten, Joni Vandermaesen, Tom Vansloen, Dorien 
Vandermaesen gaan helpen. 
 
Mensen die nog niets hebben laten weten, moeten nog laten weten aan 
Marlies Vandermaesen of ze kunnen komen helpen. 

 
- Inpakactie: 

De inpakactie gaat ook bijna van start.  
Vrij 11 november gaan we één dag inpakken omdat Sinterklaas dan op 
bezoek komt. 
Za en zo 26 en 27 november gaan we inpakken. We beginnen 29 november 
opnieuw tot 5 december. Dan is er een kleine pauze en dan beginnen we 
opnieuw vanaf 9 december tot 31 december. 
 
De agenda gaat vanaf volgende week online staan op onze website. Vul deze 
massaal in! 
Het is ook belangrijk dat er veel vrijwilligers worden gezocht voor tijdens de 
dagen dat we op kamp zijn! 
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Als je jezelf op de lijst zet is het natuurlijk ook de bedoeling dat je werkelijk 
opdaagt! Indien er echt is tussen komt is het niet meer dan normaal dat je de 
andere personen die bij je staan even opbelt om dit te laten weten. 
 

10. Varia: 
- 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. Dit zal Hilde Robert 
in februari opnieuw doen. 
 
We zijn dankzij Hilde Robert in de goednieuwskrant van Het Belang van 
Limburg verschenen. 
 

- Sponsoring:  
We worden dit jaar opnieuw gesponsord door actie zorgenkind. We moeten 
dus zeker elk jaar een aanvraag indienen. 
 
Marlies Vandermaesen heeft een brief gestuurd naar het Sint-
Fransicuscollege om ons kandidaat te stellen voor de Missiefeesten. 
 
Marlies Vandermaesen en Linda Volders hebben een dossier ingediend bij 
Hart Voor Limburg. Hart Voor Limburg geeft elk jaar ook geld aan goede 
doelen. We weten natuurlijk niet of we hiervoor geselecteerd worden. 
 

- Kwis KWB:  
18 november is het de Kwis van KWB. We hebben pas ontdekt dat de 
opbrengst van deze kwis dit jaar naar Carrousel gaat, dus het is zeer 
interessant als er enkele mensen van Carrousel naar toe gaan. Indien je wil 
meekomen, moet je iets laten weten aan Ronny 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: Raf Wolfs 
  + begeleidersvoorstelling: Sanne Lievens 
  + Wist-je-datjes: Hilde Robert 
  + Interview: Femke Beets 
  + Doe de test: Dorien Vandermaesen 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Lekker koken: Ingrid Snyders 
  + Dierenrubriek: Jonas Moons 
  + Het leven zoals het is: Femke Beets 
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  + 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: als je het filmpje wil zien, dan moet je zeker in dreamland gaan 
inpakken. Marlies Vandermaesen gaat dit nog met dreamland regelen. 

 
- Nieuwjaarsreceptie: de nieuwjaarsreceptie was heel leuk vorig jaar. Dit is 

zeker voor herhaling vatbaar. Frie Vandemeulebroucke en Dorien 
Vandermaesen zullen dit opnieuw organiseren. De datum van deze receptie 
is 14 januari. 

 
- Driekoningen zingen: Femke Beets en Dorien Vandermaesen gaan op 6 

januari Driekoningen zingen. Het is misschien interessant om ook enkele 
gasten mee te nemen. 

 
- Eetdag: de eetdag van 2013 zal doorgaan op 23 februari.  

Patrick Vandermaesen wil graag de diaprojectie voor de eetdag organiseren. 
Het is ook nodig dat de sponsors van vorig jaar terug gecontacteerd worden. 
Linda Volders en Marlies Vandermaesen zullen dit opvolgen.  
Raf Wolfs gaat ook vragen aan zijn vader of die opnieuw wil sponsoren. 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

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 

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 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

Vergadering is op 20 november. Deze gaat door in Hemelstraat 27, 3582 Koersel. 
Linda Volders zal de uitnodigingen opsturen. Jullie moeten ook aan Linda Volders 
laten weten of jullie aanwezig kunnen zijn of niet. 
 
De begeleiders moeten laten weten op de vergadering of ze al dan niet mee op 
kamp gaan. Ze moeten dan ook hun bijdrage van 10 EUR meebrengen.
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - De inpakkalender invullen! 

- 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 

- Artikel voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - Eten zorgen voor de volgende vergadering. 

- Een nieuwe gast bezoeken. 

- Sponsors voor de eetdag contacteren. 

Dorien Vandermaesen - Driekoningen zingen organiseren 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Ronny Vandermaesen - Stad Beringen contacteren om een infomoment over 
epilepsie te organiseren. 

- De begeleidersdag organiseren 

Tom Vansloen - De eetdag 2013 vastleggen. 

Patrick Vandermaesen - De diavoorstelling van de eetdag maken 

Femke Beets - Driekoningen zingen organiseren 

- Begeleidersactiviteit organiseren 

Raf Wolfs - Aan de papa vragen om te sponsoren voor de eetdag 

Marlies Vandermaesen - Contact opnemen met Dreamland ivm het filmpje 

- Een nieuwe gast bezoeken 

- Sponsors voor de eetdag contacteren 

Frie 
Vandermeulebroucke 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Benoit Heens - Kampplaatsen zoeken in West-Vlaanderen. 

 

 
 
2 oktober 2011 
Dorien Vandermaesen 


