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AlGEMENE EN VOORBEREIDENDE 
VERGADERING  

paaskamp 
Zondag 12 februari 2012 

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

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  

- Luc Cupers: Gast van Martine Van Camp, 50 jaar, heel mobiel. Hij kan niet 
slapen in een bovenbed. Hij zal een van de 6 plaatsen opvullen van Martine 
Van Camp. 

- Paul Van Montague: Woont in het Vlot van ’t Weyerke, zeer mobiel en kan 
in een bovenbed slapen. 

- Mark Jansen: Woont in ’t Gielsbos. Hij is zeer mobiel en zelfstandig en kan 
in een stapelbed slapen. 

Deze drie personen gaan mee op het paaskamp. 
 
Er zijn nog een hele hoop mensen die mee zou willen komen. De raad van bestuur 
wil echter eerst dit probleem bespreken. Indien iemand echter een goed idee heeft 
om het probleem op te lossen, mag hij dit altijd mailen. 
 
Nieuwe begeleiding: 
Momenteel hebben we geen nieuwe begeleiders die met het paaskamp mee zullen 
gaan. 

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

- Inpakactie: de inpakactie was een groot succes. We moeten er wel op letten 
dat de oudere mensen van buitenaf er niet alleen voor staan en niet op de 
drukste momenten komen.  
Er moet misschien ook werk gemaakt worden van ander fotomateriaal. Raf 
Wolfs zal ook zorgen voor nieuwe spaarpotten. 
Het filmpje is niet altijd nuttig gebleken. We moeten eens kijken of het 
nuttig genoeg is om te herhalen. 
 

- Kerstkamp:  Het was een leuke kamp met leuke activiteiten.  
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Sommigen vonden wel dat er zeker genoeg mensen aanwezig waren, dus de 
groep moet zeker niet groter worden. 
 

- Kerstkroeg: De kerstkroeg heeft een mooi bedrag opgeleverd. Met veel dank 
aan Anne Celen! We zijn dus zeker bereid om nog een keer te gaan helpen.  
De organisatie vraagt ook enkele foto’s om te zien wat er met het 
werkingsgeld gebeurt. Op het paaskamp moeten we dus zeker ook enkele 
foto’s trekken en die nadien aan hen bezorgen.  
We gaan onder andere paaseieren kopen van het geld dat we gekregen 
hebben van de kerstkroeg. 
 

- Nieuwjaarsreceptie: Het was gezellig, maar het lokaal was wel wat klein. 
Sommige mensen vonden dat er wat te veel gezongen werd, het was bijna 
onmogelijk om nog met elkaar te praten. Het was ook wel gewoon heel 
lawaaierig in het lokaal, een groter lokaal zal dit probleem zeker oplossen. 
 

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

Niet van toepassing. 
 

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

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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) 
 
De Lork kunnen we pas vanaf januari 2013 reserveren. We moeten hier dus nog 
mee wachten. 
 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
De eetdag:  

- We hebben 3000 jetons aangekocht van Carrousel, met het logo van 
Carrousel op. 

- Patrick Vandermaesen heeft een power point gemaakt met foto’s van de 
kampen en met onze sponsors tussen. 

- Er zijn nog maar heel weinig kaarten verkocht. We hebben nog maar 150 
menu’s en vorig jaar hadden we er 400. Iedereen moet dus dringend meer 
kaarten beginnen verkopen. 

- Sanne Lievens stelt voor om de gegevens van mensen op de kaart te zetten, 
zodat ze volgend jaar kunnen gemaild worden en worden herinnerd aan de 
eetdag. 



 
4 

- De naam van ‘het lentemaal’ is een beetje verouderd en niet meer geschikt. 
Er moet een nieuwe naam komen, misschien kunnen we tijdens de eetdag al 
eens polsen. 

- Op vrijdag beginnen we om 9u00 ’s ochtends.  
- Op zaterdag beginnen we om 7u30 ’s ochtends en we werken door tot alles 

opgeruimd is.  
- Nadien moeten ook nog enkele taken uitgevoerd worden: de bloemen 

moeten teruggebracht worden (Linda Volders), het materiaal moet op 
maandag worden teruggebracht (Bart Put),… 

- De visschotel gaat een beetje veranderen: de roze garnalen worden er af 
gelaten en we maken zelf tonijnsalade.   

- Het idee is er ook om cupcakes te bakken. We gaan een houder aankopen 
om de cupcakes in te zetten.  

- De bonnetjes en prijzen worden aangepast. Het plan is om 1 bonnetje aan 
90 cent te verkopen. We nemen dan 2 bonnetjes voor frisdrank en bier en 3 
bonnetjes voor zware bieren. 

- Sanne Lievens en Linda Volders zorgen voor tekeningen. Ingrid Snyders 
zorgt voor tv in de kinderhoek. 

- Tom Vansloen gaat zorgen voor overheadplastiekjes om aan de ingang te 
leggen. 

 
Kerstkamp: 
 

 Algemene info: 
- Er zijn geen lakens voorzien, dus die moeten we zelf meebrengen. 
- Drank is verplicht af te nemen in het hoofdgebouw, er is een bar, maar 

deze heeft sluitingsuren. Ik weet niet hoe het zit als deze gesloten is. 
Dorien zal mailen om te vragen of we drank mogen meebrengen en het 
antwoord doorgeven aan Linda Vilters. 

- Maaltijden: 8u15 ontbijt, 12u30 middageten, 16u vieruurtje, 18u avondeten. 
Vragen of we moeten afwassen en of we een kwartier later kunnen 
ontbijten. En nog eens navragen of er zeker een vieruurtje is. 

- Vegetarische maaltijden moeten op voorhand aangevraagd worden. Vragen 
of er mogelijkheid is om voeding te mixen. 

- Het gebouw is beschikbaar vanaf ongeveer 17u00. Wij mogen in het 
gebouw blijven tot ongeveer 14u00. Dorien gaat vragen of we om 16u al 
kunnen aankomen en of de begeleiders iets langer kunnen blijven. 

- Er mag niet gerookt worden in de gebouwen. 
- Er mogen geen auto’s op het terrein, enkel om te laden en lossen. 
- Bij vertrek moeten we alle lokalen borstelen, de vuilnisemmertjes 

leegmaken. We moeten ook een inventaris opmaken van het materiaal. 
- Aankomst gasten: 17u 
- Aankomst begeleiding: 16u  
- Vertrek gasten: 14u 
- Vertrek begeleiding: na opruimen 
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 Deelnemers  
 

 

GASTEN  JONGENS (20) GASTEN  MEISJES (9) 

Johan Reynders 
Marc Smets 
Dirk Volders 
Bert Wuyts 
Willy Willems 
Marc Jansen  
Wouter Van Geel 
Danny Simonis 
Luc Cupers 
Gert Van Houtvinck 
Rudi Verbruggen 
Paul Oor 
Filip Meeus 
Adri De Klerk 
Erik Laenen 
Olivier Swinnen 
Patrick Pollers 
Francky Reynders 
Bart Phillipaers 
Yvan Collier 
  
 

Hanne Van Brabant 
Patricia Bertholet 
Nancy Gijsbrechts 
Clara Tielens 
Ellen Kaczmarczyk 
Ingrid Celis 
Delfine Demulder 
Okke Vander Guchten 
Katleen Vandenheuvel  

BEGELEIDING  JONGENS (7) BEGELEIDING  MEISJES (11) 

Raf Wolfs 
Benoit Heens 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Rony Heuvelmans (enkel za) 
Bart Put (zo niet) 
Jonas Moons 

Silke Vandermaesen 
Femke Beets 
Joni Vandermaesen 
Frie Vandemeulebroucke 
Linda Vilters 
Linda Volders 
Ingrid Snyders (zo niet) 
Lotte Put (zo niet) 
Marlies Vandermaesen 
Dorien Vandermaesen 
Martine Lambrechts (enkel za) 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (3) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 
 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroy 
Tine Put 

 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Raf Wolfs 

Drank, Muziek Tom Vansloen, Raf Wolfs, Benoit Heens  

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs 

Medicijnen Linda Vilters, Marlies Vandermaesen, Linda Volders 
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Fotograaf Joni Vandermaesen 

Naamkaartjes Ingrid Snyders, Lotte Put en Tine Put 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Femke Beets, Jonas Moons 

Avondversnaperingen Linda Vilters 

Laatste berichtjes Linda Volders 

Programma flap-over Ingrid Snyders 

 
 

 Programma: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 6/04   Onbekend (Jonas 
Moons, Lotte Put) 

Zaterdag 7/04 Knutselen (Ingrid 
Snyders en Marlies 
Vandermaesen) 

Bowlen (Martine 
Lambrecht) 

Multimedia quiz (Joni 
Vandermaesen) 

Zondag 8/04 Paaseitjes rapen (Linda 
Volders) 

Spel (Dorien 
Vandermaesen) 

Casino + act (Ronny 
Vandermaesen, Benoit 
Heens, Raf Wolfs) 

Maandag 9/04 Spel (Linda Vilters, Silke 
Vandermaesen) 

  

 
 

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. Hilde Robert moet 
opnieuw de scholen mailen.  

 
- Sponsoring:  

De nieuwe laptop is een sponsoring via Raf Wolfs. Dank daarvoor! 
 
We hebben een cheque gekregen van de KWB met de opbrengst van de 
quiz. Ze hebben eveneens reclame gemaakt voor onze eetdag. 
 
De Kiwani’s hebben nieuwe pillendozen gesponsord. Deze kunnen we vanaf 
volgend kamp gebruiken zodat het uitdelen van de pillen veel handiger kan 
verlopen. 
 
We hebben de cheque van Actie Zorgenkind ook ontvangen. 

 
Er zijn ook een aantal sponsors voor de eetdag, hun reclame zal nog volgen 
op de eetdag! Alvast bedankt.  
 
Carrousel heeft ook een mail ontvangen van Jong Keltic. Een jong meisje 
heeft gemaild om aan te bieden dat ze iets willen doen voor Carrousel. Ze 
willen geen geld schenken, maar willen materiaal of iets tastbaar sponsoren.   
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- Krantje:  
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + voorwoord: Marlies Vandermaesen 
  + verslag paaskamp: Femke Beets 

   + verslag eetdag: Dorien Vandermaesen 
   + verslag Special Olympics: Raf Wolfs 

  + verslag kerstkamp: Ine Baeten 
  + verslag zomerkamp: Joni Vandermaesen 
  + verjaardagskalender: Ingrid Snyders 
  + verslag begeleidersdag: Ronny Vandermaesen  
  + begeleidersvoorstelling: Jonas Moons 
  + Wist-je-datjes:  
  + Interview:  
  + Doe de test: Dorien Vandermaesen 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Lekker koken: Silke Vandermaesen 
  + Dierenrubriek:  
  + Het leven zoals het is:  
  + Gespot in de media:  

+ Speelhoek: Linda Vilters 
+Film- of boekbespreking: Frie Vandemeulebroucke 
+ Horoscoop: Dorien Vandermaesen  
+ Kleurwedstrijd: Linda Vilters 
+ Een beetje geschiedenis:  
 

  Deadline: zondag 20 januari 2013 
 

- Nieuwjaarsreceptie: We moeten een nieuwe datum prikken voor de 
nieuwjaarsreceptie. Deze zal doorgaan op 5 januari 2013. Ingrid Snyders en 
Dorien Vandermaesen zullen de receptie organiseren. 
 

- Infomoment epilepsie: De raad voor minder validen van Beringen willen in 
het najaar een infomoment organiseren voor informatie over mensen met 
een handicap en epilepsie.  

 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Eetdag 2012 25 februari  

Voorbereiding Paaskamp 12 maart 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2012 6-9 april, De Brink 

Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 

Zomerkamp 2012 14-21 juli, De Carrousel 

Begeleidersdag 2012 Zaterdag 15 september 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

Inpakactie 2012 29 nov-6 dec en van 11-31 dec. 

Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 

Kerstkamp 2012 26-29 december, Woutershof 
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12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
De volgende vergadering is een voorbereidende vergadering van het zomerkamp. 
Deze zal doorgaan op 28 mei om 14u00 in het Brigidahuis te Koersel. Nina 
Thoelen zal voor het eten zorgen. Linda Volders zal de zaal reserveren. 
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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 paaskamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - De Brigidazaal vastleggen voor de volgende 
vergadering. 

- Uitnodigingen voor volgende vergadering versturen. 

- Bloemen van de eetdag terugbrengen 

- Tekeningen voor de eetdag zorgen 

Dorien Vandermaesen - Praktische dingen regelen met De brink 

- De Lork vastleggen. 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Ingird Snyders - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

- Tv voor de speelhoek op de eetdag zorgen 

- Naamkaartjes maken (samen met dochters) 

- Flap-over programma maken. 

Linda Vilters - Avondversnaperingen kopen. 

Tom Vansloen - Plastiekjes voor overheadprojector zorgen 

Hilde Robert - Informatie inwinnen over reddend zwemmen 

- Scholen mailen 

Bart Put - Materiaal van de eetdag terugbrengen op maandag. 

Raf Wolfs - Spaarpot maken voor inpakactie 

Sanne Lievens - Tekeningen voor op de eetdag zorgen. 

Nina Thoelen - Voor het eten zorgen op de vergadering 

 

 
 
12 februari 2012 
Dorien Vandermaesen 
 


