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AlGEMENE EN VOORBEREIDENDE 
VERGADERING  

kerstkamp 
Zondag 20 november 2011 

Hemelstraat 27, 3582 Koersel 
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3. overlopen van de agenda 
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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, Femke Beets, Silke Vandermaesen, Nancy Gilis, Hilde 
Robert, Nathalie Gebruers, Anne Celen, Sanne Lievens, Ine Baeten, Jonas Moons, 
Joni Vandermaesen, Raf Wolfs 
 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Martine 
Lambrechts, Rony Heuvelmans, Lotte Put, Maarten Willems, Toon Baelus, Karel 
Robert, Vanessa Nies 
 
Afwezig: Lise Suls, Gert-Willem Van Gompel 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag is nog niet op de website gezet, dit moet zeker nog gebeuren. 
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  

- Franky heeft het syndroom van down en woont in ’t Weyerke en zal 
meegaan op kerstkamp.  

- Bjorn van Den Heuvel wilde meegaan op kamp. Hij is een zeer zelfstandige 
jonge man. Hij wil zelf meehelpen met de voorbereiding van activiteiten en 
enkele huishoudelijke taken. Hij kan echter bij kerst nog niet meegaan omdat 
het momenteel financieel niet haalbaar is. 

- De mama van een jongeman van 22 met het downsyndroom heeft onlangs 
contact opgenomen met Linda Volders. Deze contact zijn echter nog heel 
recent, dus de kans dat hij al met Kerstmis meegaat is heel klein. 

 
Nieuwe begeleiding: 

- Laura en Hanne hebben beiden gereageerd via de website. Ze gaan echter dit 
kerstkamp nog niet mee. Linda Volders zal met hen voor Pasen nog eens 
contact opnemen. 

- Ingrid Snyders had op Actie zorgenkind een dame van een stuk in de 70 
ontmoet en deze wil graag meegaan. Ze is wel een vrij actieve dame en steekt 
haar handen wel uit de mouwen. Linda Volders gaat contact met haar 
opnemen en nog eens goed uitleggen dat we een zeer jonge groep zijn, maar 
dat ze wel welkom is. Linda Volders zal haar uitnodigen op kerstkamp om 
een tas koffie te komen drinken. Zo kunnen wij elkaar wat beter leren 
kennen. 

- Ellen, opvoedster van 29 jaar, wil graag meegaan op kamp. Kerstmis is 
echter te kort dag, maar bij Pasen wil ze zeker meegaan. 

- Nina, die de vereniging via de mindervalide raad kent, zal met Kerstmis al 
meegaanZij heeft ook een zoontje van 1 jaar, dat zal meekomen. 
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- Gabriella kent de vereniging via de familie Vandermaesen en wil in de 
toekomst meegaan op kamp. 

- Lore Moons, de zus van Jonas Moons wil misschien dit kerstkamp nog 
meegaan. Jonas Moons zal voor vrijdag nog iets laten weten aan Linda 
Volders. 

- Een meisje van de volksdans bij Ine Baeten heeft interesse getoond voor 
carrousel. Ine Baeten en Hilde Robert zullen haar verder informeren.  

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

- Actie zorgenkind: Enkele begeleiders van carrousel zijn gaan helpen op hun 
eetdag. Dit was een beetje chaotisch. De begeleiders hebben goed hun best 
gedaan. We hebben al een deel van de gift gekregen van actie zorgenkind, 
een deel moet ook nog volgen. 

 
- Quiz: Er waren weer enkele begeleiders naar de quiz gekomen. Het was 

jammer dat er minder begeleiders waren dan vorig jaar. Dus probeer de 
volgende keer zeker te komen. 
De opbrengst van deze quiz gaat opnieuw naar carrousel. 
 

6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
Lise Suls is vanaf heden geen lid meer van de raad van bestuur. We hebben in het 
verleden al enkele moeilijkheden gehad met de communicatie met Lise Suls. We 
hebben herhaaldelijk contact opgenomen met haar, met ze heeft hier de laatste tijd 
niet meer op gereageerd. We moeten daarom de samenwerking met Lise Suls ook 
stopzetten. 
 
We hebben hierdoor opnieuw andere mensen nodig in de raad van bestuur. We 
vragen dan ook of er iemand zich kandidaat wil stellen. Iedereen kan zijn 
kandidatuur met motivatie opsturen naar de raad van bestuur voor 15 december 
(raadvanbestuur@vzwcarrousel.be). 
 
Femke Beets laat nu al weten dat zij zich kandidaat wil stellen voor de raad van 
bestuur. 

 
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 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: ’t Pelterke, Overpelt (26-29 december 2013) 
Pasen 2014: Pietersheim, Lanaken (18-21 april 2014) 
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Frie Vandemeulebroucke en Benoit Heens zijn De Lork en De Iep gaan bezoeken 
en hebben hier een uitgebreid verslag over gemaakt, waarvoor dank. 
We willen dan ook Zomer 2014 naar een van deze twee plaatsen op kamp gaan.  
We opteren er voor om dan naar De Lork te gaan. Dit wil echter niet zeggen dat 
we een volgende keer niet naar De Iep kunnen gaan, want dit leek ons ook wel 
geschikt. 
 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
De inpakactie: Er hebben al een deel mensen hun naam ingevuld. Er staan echter 
ook heel vaak dezelfde mensen op. Er zijn ook nog een heel deel mensen die nog 
niet op de lijst staan. Het zou dus fijn zijn als deze mensen de inpaklijst nog willen 
aanvullen! 

 
De eetdag:  

- De eetkaarten moeten besteld worden. Argenta en de vrienden van Maarten 
Willems sponsoren 50 euro. De vrienden van Maarten Willems moeten wel 
nog het logo doorsturen. Ronny Vandermaesen moet ook nog contact 
opnemen met Jan Lievens. Jan Lievens stond vorig jaar ook op de eetdag en 
we moeten even navragen of hij dit opnieuw wil. 

- Er wordt opnieuw een power point geprojecteerd waar de sponsors tussen 
geprojecteerd worden. Dit kost 25 euro voor de sponsors. 
Patrick Vandermaesen heeft de power point gemaakt. 

- We willen jetons laten maken. Bart Put denkt dat Don Bosco Helchteren 
dit misschien wel wil doen. Linda Volders zal dit navragen. 
Hilde Robert gaat dit ook navragen aan haar papa om te zien of ze 
bonnetjes bij hem op school maken. 

- Ingrid Snyders moet nog even vragen aan haar school om de bestekhouders 
te maken. Ronny Vandermaesen moet de servetten en het papieren aan 
Ingrid Snyders bezorgen. Ingrid Snyders moet ook vragen of ze het fruit 
willen snijden en de handdoeken willen uitwassen. 

- Maarten Willems zijn vrienden van de kungfu komen helpen op de eetdag. 
Femke Beets vraagt zich af hoeveel mensen we nodig hebben. Tom 
Vansloen en Ronny Vandermaesen zullen dit zo snel mogelijk laten weten. 

- We moeten op de digitale borden van Beringen verschijnen voor de eetdag. 
Ronny Vandermaesen en Tom Vansloen zullen dit regelen. 

 
Kerstkamp: 
 

 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). 
- Vieruurtjes zijn aanwezig. 
- Vegetarische maaltijden moeten op voorhand aangevraagd worden! Karel 

Robert, Hilde Robert en Ine Baeten zijn vegetariër. 
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- Het gebouw is beschikbaar vanaf ongeveer 14u30. De slaapkamers moeten 
ontruimd worden voor 10u. Wij mogen in het gebouw blijven tot ongeveer 
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: 15u  
- Aankomst begeleiding: Dorien Vandermaesen moeten even bellen om te 

vragen of we al in de voormiddag kunnen komen. We willen graag 
aankomen om 11u. Indien iemand ‘s middags niet wil blijven eten dan 
moeten ze dit doorgeven aan Dorien Vandermaesen 

- Vertrek gasten: 14u 
- Vertrek begeleiding: na opruimen 

 

 Deelnemers  
 
We zijn dit kamp met veel begeleiders, daarom gaan we aan Martine van Camp doorgeven 
dat ze drie extra gasten kunnen meenemen. 

 

GASTEN  JONGENS (17) GASTEN  MEISJES (13) 

Marc Smets 
Danny Simonis 
Johan Reynders 
Dirk Volders 
Wouter Van Geel 
Willy Willems 
Franky Reynders 
Olivier Swinnen 
Patrick Pollers 
Eric Laenen 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Adri De Klerk 
Rudi Verbruggen 
Filip Meeus 
Filip Vertessen 
Ivan Collier 
Bart Phillipaers 
 

Clara Tielens 
Nancy Gijsbrechts 
Delfine Demulder 
Okke Van der Gugten 
Hanne Vanbrabant 
Ingrid Ceelen 
Ellen Kazmarczyck 
Sara Pans 
Christine Zoons 
Liesl Willems 
Inne Wittemans 
Marie-Jose 
Marita 

BEGELEIDING  JONGENS (9) BEGELEIDING  MEISJES (16) 

Raf Wolfs 
Maarten Willems 
Benoit Heens 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Bart Put 
Jonas Moons 
Tom Vansloen 
Olivier Van Goethem 
 
 

Ine Baeten 
Silke Vandermaesen 
Hilde Robert 
Femke Beets 
Joni Vandermaesen 
Frie Vandemeulebroucke 
Linda Vilters 
Linda Volders 
Ingrid Snyders 
Lotte Put 
Anne Celen 
Natalie Gebreurs 
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Nancy Gilis 
Marlies Vandermaesen 
Dorien Vandermaesen 
Nina Thoelen 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (4) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 
 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroy 
Tine Put 
Finn 

 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Raf Wolfs 

Drank, Muziek Raf Wolfs, Joni Vandermaesen, Tom Vansloen, 
Olivier Van Goethem 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs 

Medicijnen Ingrid Snyders, Marlies Vandermaesen, Linda Volders 

Fotograaf Bart Put 

Naamkaartjes Hilde Robert 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Femke Beets, Ine Baeten 

Avondversnaperingen Linda Vilters 

Laatste berichtjes Linda Volders 

Programma flap-over Linda Vilters 

 
 

 Programma: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Maandag 26/12   Bouwen aan geluk 
(Hilde, Dorien) 

Dinsdag 27/12 Knutselen (Dorien, 
Marlies) 

Verrassing (Anne, 
Joni, Jonas, Natalie, 
Olvier) 

Het geluid (Bart, 
Ingrid) 

Woensdag 28/12 Spel (Ine, Hilde) Voorbereiding Feest 
en opleiding 
(Dorien, Marlies)  

Grote kerstreceptie 
(Dorien, Marlies) 

Donderdag 29/12 Gezelschapspelen 
(Benoit, Ronny) 

  

 
 

10. Varia: 
- Ledenwerving: 

Carrousel is momenteel veel in de media geweest door Bouwen aan geluk. 
 
Er moeten geen nieuwe gasten gezocht worden! 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders gezocht worden. 
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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. Ronny Vandermaesen zal dit 
opvolgen. 

 
- Sponsoring:  

Marlies Vandermaesen heeft een brief gestuurd voor het Missiefeest. We 
hebben hier echter geen reactie op gekregen. 
 
Marlies Vandermaesen en Linda Volders hebben een dossier ingediend voor 
Hart Van Limburg. De eerste selectie hebben we doorstaan. De uiteindelijke 
beslissing over de gekozen goede doelen is nog niet bekendgemaakt. 
 
Bart Weltens en Sarah Chavatte hebben carrousel voorgesteld als goede doel 
voor een posterverkoop in het Jessaziekenhuis. We zijn echter op het laatste 
nippertje niet verkozen. 

 
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: Raf Wolfs 
  + 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 
+ Een beetje geschiedenis: Hilde Robert 
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  Deadline: 22 januari 2012 
 

- Filmpje: We gaan het filmpje van carrousel op het einde van de vergadering 
nog eens bekijken. 

 
- Nieuwe gezelschapspelen: we willen graag enkele nieuwe gezelschapspelen 

aankopen. We gaan enkele eenvoudige en degelijke spelletjes kiezen. 
Jonas Moons kent mensen die handelaars zijn in Habaspeelgoed. Jonas 
Moons gaat hier zo snel mogelijk contact opnemen om te zien of we 
eventueel de spelletjes goedkoper kunnen krijgen. 
Enkele spelletjes met tekenen en uitbeelden zijn wel leuk om aan te kopen.  
Linda Vilters wil graag Pictionary junior schenken aan carrousel. 
Ingrid Snyders wil ook graag een spel schenken waar ze zelf niet meer zo 
veel mee is.  

 
- Nieuwe muziek: Onze cd’s zijn echt verouderd. We vinden het dan ook de 

hoogste tijd om enkele nieuwe cd’s aan te kopen. Raf Wolfs zal hier voor 
zorgen. 

 
- Harde schijf: Het idee wordt geopperd om een harde schijf aan te kopen om 

alle muziek op te zetten. Ronny Vandermaesen zal deze aankopen.  
 

- Fototoestel: Ronny Vandermaesen moet een nieuwe batterij voor het 
fototoestel van carrousel aankopen. 
 

- Nieuwjaarsreceptie: De datum die beslist is voor het nieuwjaarsfeestje kan 
niet meer doorgaan omdat de KWB ook de nieuwjaarsreceptie heeft op die 
dag. We moeten onze cheque van de quiz op die receptie gaan halen. Het 
zou dan ook jammer dat er mensen niet op onze receptie kunnen zijn. 
De KWB gebruikt ook dezelfde zaal die wij willen gebruiken. 
Het lijkt ons dan ook de beste beslissing om een andere datum te kiezen. 
De receptie zal doorgaan op 7 januari. 

   
- Het brigidahuis: Er is een nieuwe zaal in Koersel gekomen. Dat zijn de zalen 

die de parochie verhuurt, de andere zaal waar wij vorig jaar onze 
nieuwjaarsreceptie hebben gehouden wordt dan ook niet verhuurd. 
Er is een mogelijkheid om een aangesloten vereniging te zijn en dan krijgen 
we de zaaltjes gratis ter beschikking. Om van deze luxe te genieten moeten 
we een begeleider elke maand naar de vergadering sturen en moeten we ook 
met enkele mensen op hun eetdag gaan helpen. 
We hebben met de raad van bestuur al beslist om een aangesloten vereniging 
te worden. We kunnen dan altijd daar terecht, ook voor bijvoorbeeld voor 
de vergadering, extra activiteiten,… Als we deze gratis kunnen gebruiken is 
er veel geld uitgespaard.  
Linda Volders is onze vereniging al gaan voorstellen. We gaan een jaar 
proberen om een aangesloten vereniging te zijn. Zo kunnen we een beetje 
ontdekken hoeveel hulp ze precies verwachten. Als ze te veel hulp vragen 
kunnen we ons na een jaar nog altijd terug trekken. 
Ronny Vandermaesen gaat deze vergaderingen bijwonen. 
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- De kerstkroeg: Anne Celen stelt voor dat carrousel kan meedoen aan de 
kerstkroeg in Herselt. Dit is een evenement waar mensen kunnen komen 
drinken en hapjes komen eten. Het gaat door van 22 december tot 6 januari. 
Als we willen meedoen dan moeten er 8 mensen komen helpen en dan 
moeten we een beetje informatie ophangen in de hal. 
Anne Celen gaat eens navragen hoe vaak, hoeveel avonden, we moeten 
komen helpen.  

 
- Delfine (epilepsie): Er zijn verschillende meningen in de raad van bestuur. 

Wat er wel uitgekomen is, is dat de groep vrij onzeker is over dit punt. We 
denken dan ook dat als de groep meer informatie hierover weet, dat we ons 
al veel zekerder voelen. 
We gaan dus zeker nog een infomoment over epilepsie houden. Ronny 
Vandermaesen zal dit regelen! 
We gaan eveneens het zwemmen beter voorbereiden, goed bekijken wie 
epilepsie heeft,… We gaan ook beter in dialoog treden met de redder en 
duidelijk doorgeven wie epilepsie heeft enz. We kunnen ook de gele 
badmutsen gebruiken om duidelijker te maken wie er epilepsie heeft. 
Hilde Robert stelde ook voor om eventueel een cursus reddend zwemmen te 
volgen of ons hierover te informeren. Hilde Robert zal hier meer informatie 
over inwinnen. 
Alle begeleiders geven ook aan dat dit voornamelijk met de onzekerheid te 
maken heeft. Als we ons voldoende informeren gaat iedereen zich veiliger en 
zekerder voelen. 

 
- Reacties op mail: Als er een uitnodiging of een vraag verstuurd wordt via 

mail is het echt belangrijk dat iedereen hier op reageert!!! Het kost ons ook 
veel werk en energie om die mensen telkens achterna te lopen. 
 

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, ‘t pelterke 

Eetdag 2011 25 februari  

Voorbereiding Paaskamp 12 maart 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2011 6-9 april, De Brink 

Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 

Zomerkamp 2011 14-21 juli, De Carrousel 

Begeleidersdag 2011 Zaterdag 15 september 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
De volgende vergadering is een algemene vergadering. Deze vergadering zal op 
zondag 12 februari om 14u00 doorgaan. De vergadering zal doorgaan in het 
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Brigidahuis, Koerseldorp, Koersel. Linda Volders zal nagaan of dit nog vrij is. 
Linda Volders zal ook 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 kerstkamp voorbereiden! 

- Artikel voor het krantje schrijven! 

- Inpaklijst aanvullen. 

Linda Volders - De Brigidazaal vastleggen voor de volgende 
vergadering. 

- Uitnodigingen voor volgende vergadering versturen. 

- Eten zorgen voor de volgende vergadering. 

Dorien Vandermaesen - Vegetarische maaltijden aanvragen 

- De Lork vastleggen. 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Ronny Vandermaesen - Contact opnemen met Jan Lievens 

- Maarten laten weten hoeveel mensen er moeten komen 
helpen. 

- Digitale borden van Beringen aanspreken. 

- Infoavond epilepsie regelen. 

- Harde schijf aankopen 

- Nieuwe batterij voor fototoestel aankopen. 

- Vergaderingen brigidahuis bijwonen 

Linda Vilters - Avondversnaperingen kopen. 

Tom Vansloen - Maarten laten weten hoeveel mensen er moeten komen 
helpen. 

- Digitale borden van Beringen aanspreken. 

Hilde Robert - Navraag doen ivm jetons 

- Informatie inwinnen over reddend zwemmen 

- Naamkaartjes maken 

Jonas Moons - Informatie inwinnen over Habbaspeelgoed 

Raf Wolfs - CD’s carrousel aankopen 

Frie 
Vandermeulebroucke 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Anne Celen - Navragen hoeveel avonden we moeten helpen op de 
Kerstkroeg 

 

 
 
20 november 2011 
Dorien Vandermaesen 
 


