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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
zomerkamp 

Maandag 28 mei 2012 
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, Marlies Vandermaesen, Femke Beets, Maarten Willems, 
Raf Wolfs, Patrick Vandermaesen, Linda Vilters, Joni Vandermaesen, Silke 
Vandermaesen, Ine Baeten, Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Dorien 
Vandermaesen, Sidney Verbeemen, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Hilde 
Robert, Ingrid Sneyders, Bart Put, Lotte Put, Nancy Gielens 
 
 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Gert-Willem Vangompel, Anne Celen, Rony 
Heuvelmans, Natalie Gebruers, , Sanne Lieven, Jonas Moons, Martine Lambrechts, 
Nina Thoelen, Olivier Van Goethem 
 
 
Afwezig: Lise Suls, Toon Baelus, 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:  

- Kurt Devos: Zelfstandige gast van ’t Weyerke. Hij heeft wel soms last van 
incontinentie en smeergedrag. Er wordt wel heel hard gewerkt om dit gedrag 
af te leren, dus tegen het zomerkamp zou dit al veel minder zijn. Hij zal 
zeker meegaan op zomerkamp. 
 

- ’t Gielsbos hebben gevraagd of er nog meer gasten zouden kunnen meegaan 
met ons op kamp. Linda Volders gaat na het zomerkamp contact met hen 
opnemen. 

 
Nieuwe begeleiding: 

- Sidney Verbeemen: Een vriend van Maarten Willems zal dit kamp mee op 
zomerkamp gaan. Hij wil zeker samen met iemand wel een gast verzorgen. 
 

- Linda Volders heeft nog contact met enkele nieuwelingen, maar daar is nog 
niet veel over geweten en zij zullen ook niet meegaan op zomerkamp. 

 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders worden gezocht, want we vinden nog 
steeds meer nieuwe gasten, dan begeleiders.  
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5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

- Eetdag:  
+ Mailadres op de kaarten toevoegen zodat de mensen elk jaar de 
deelnemers gemaild kunnen worden. 
+ De naam moet veranderd worden. 
+ Cupcakes voor herhaling vatbaar! Dit was een zeer groot succes. 
+ Als we volgend jaar bier op de eetdag willen, dan moet dit stilaan 
geregeld worden. Tom Vansloen, Raf Wolfs en Ronny 
Vandermaesen zullen dit verder regelen. 
+ ’s Middags liep het niet zo heel vlot in de keuken, dus is het 
misschien wel nodig om misschien een friteuse meer te huren of een 
andere oplossing te zoeken. 
+ Dit jaar werden er groenten bij het koninginhapje gelegd en 
anders gebeurt dit niet. Volgend jaar moeten we erop letten dat we 
dit niet meer doen.  
+ Er moet eens bekeken worden of er nieuwe tomaten- en 
eiersnijders gekocht moeten worden. 
+ Misschien is het beter om in het vervolg ’s morgens niet alle 
tomaten en eieren te snijden, omdat er ’s avonds niet veel meer van 
over blijft. Het bijsnijden van de groeten kan beter ’s middags 
gebeuren. 
+ We moeten potjes/kommetjes voorzien om de bonnetjes mee te 
geven aan de mensen. 
 

- Paaskamp:   
+ Het eten was lekker! En de tafelverdeling in de eetzaal was zeer 
overzichtelijk. 
+ De eerste avond verliep wel nogal hectisch, misschien is het beter 
om op een nieuwe kampplaats met de begeleidersploeg iets vroeger 
aan te komen, zodat de voorbereiding iets vlotter verloopt.  
+ Op de slaapkamers beneden was er geen verwarming, dus dit was 
wel vervelend voor onder andere Danny Simones. 
+ Het gebouw was niet proper en de kamers waren nogal klein. 
+ Het sanitair viel wel goed mee. 
+ De activiteiten waren heel goed meegevallen. Het 
pannenkoekenhuisje was een beetje klein, dus niet zo geschikt voor 
onze groep. Iedereen heeft zich echter goed geamuseerd tijdens deze 
en alle andere activiteiten! 
+ Het was op zich geen slechte kampplaats. Het is wel heel 
vervelend dat er sommige mensen van andere groepen tussen ons in 
lagen.  
+ De drank en muziek is niet zo goed opgevolgd dit kamp, als je de 
taak op je neemt of toegewezen krijgt, moet je deze ook naar 
behoren uitvoeren! 
+ Het regelen met het gebouw verliep heel moeizaam, daardoor lijkt 
het ons beter dat we in de toekomst niet meer naar De Brink gaan. 
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- Special Olympics:   
+ De Special Olympics waren heel leuk. De sfeer zat er goed in!!! 
+ We konden ook overnachten met een aangename groep die veel 
respect hadden voor elkaar. 

 
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. 
 

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) 
Zomer  2014: De Lork, Kemmel (19-26 juli 2014) 
 
De Lork kunnen we pas vanaf januari 2013 reserveren. We moeten hier dus nog 
mee wachten. 
 
Kerstmis 2014 willen we reserveren in Maasmechelen 
Paaskamp 2015 willen we naar ’t Pelterke 
Zomerkamp 2015 kunnen we misschien toch nog eens naar Nederland gaan. 
Iedereen moet eens opzoeken of er nog betaalbare kampplaatsen te vinden zijn. 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Zomerkamp: 
 

 Algemene info: 
- Er zijn slechts bedden voor 60 personen! 
- Er zijn geen lakens voorzien, dus die moeten we zelf meebrengen. Er zijn 

wel donsdekens. 
- Er moet gesorteerd worden. 
- Drank is verplicht af te nemen in het gebouw. Wel even navragen of er 

alcoholvrij bier is en anders moet dit aangekocht worden! 
- Maaltijden: 8u30 ontbijt, 12u30 middageten, vieruurtje, 18u avondeten. We 

moeten navragen of er geholpen moet worden met de afwas, we moeten 
zeker de tafels afruimen en afvegen. 

- Vegetarische maaltijden moeten op voorhand aangevraagd worden. Vragen 
of er mogelijkheid is om voeding te mixen. (Ine Baeten, Hilde Robert) 

- Er mogen enkel dingen opgehangen worden op de priklatten en de 
prikborden naast de kamerdeuren. 

- Er mag niet gerookt worden in de gebouwen. 
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- Het gebouw is beschikbaar vanaf 12u00, onze eerste maaltijd is 
normaalgezien het middagmaal. Wij mogen in het gebouw blijven tot 
ongeveer 15u00. 

- De kamers moeten vrij zijn vanaf 10u00. We moeten de kamers borstelen, 
de dekens opvouwen, de vensters sluiten, de lavabo’s uitwassen en de 
papiermanden leegmaken. 

- De leefruimtes moeten ook geborsteld worden en alle meubels moeten 
terug in de oorspronkelijke staat terug gezet worden, zoals aangegeven op 
het plan. 

- We gaan met de bus naar de kampplaats gaan. De familie van Francky 
Reynders heeft een busbedrijf. Linda Volders is aan het onderhandelen met 
hen. De bus zal vertrekken en aankomen op de carpoolparking in Paal. 

- Aankomst bij vertrek gasten: 9u30 op carpoolparking in Paal 
- Aankomst bij vertrek begeleiding: 9u00 op carpoolparking in Paal 
- Afhalen gasten: 14u30 op parking Mc Donalds in Diest 

 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (18) GASTEN  MEISJES (11) 

Paul Van Montague 
Johan Reynders 
Willy Willems 
Dirk Volders 
Luc Cuypers 
Filip Meeus 
Rudi Verbruggen 
Gert Vanhoutvinck 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Marc Smets 
Erik Laenen 
Patrick Pollers 
Bart Phillipaers 
Olivier Swinnen 
Danny Simonis 
Kurt Devos 
Filip Vertessen 
Bart Lodewijcks 
 

Patricia Bertholet 
Delfine Demulder 
Nancy Gijsbrechts 
Kristien Zoons 
Victoire Vanzier 
Hanne Vanbrabant 
Clara Tielens 
Kathleen Van  den Heuvel 
Marie-Josee Vandermierde 
Ingrid Celis 
Ellen Kaczmarczyk 
 

BEGELEIDING  JONGENS (7) BEGELEIDING  MEISJES (12) 

Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Olivier Van Goethem 
Gert-Willem Van Gompel 
Sidney Verbeemen (vanaf ma middag) 
Maarten Willems (van ma mid. tot vrij mid.) 
Raf Wolfs (vanaf di) 
 
Tom Vansloen? 

Silke Vandermaesen 
Joni Vandermaesen 
Linda Vilters 
Linda Volders 
Dorien Vandermaesen 
Hilde Robert 
Ine Baeten 
Natalie Gebruers 
Nancy Gilis 
Femke Beets (tot vrij middag) 
Marlies Vandermaesen (niet op ma en di) 
Anne Celen (vanaf di) 
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KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 
 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroy 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Dorien Vandermaesen 

wekker Sidney Verbeemen 

Drank, Muziek Patrick Vandermaesen, Gert-Willem Vangompel, 
Olivier Van Goethem 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs (Linda Volders) 

Medicijnen Linda Volders, Linda Vilters, Hilde Robert, Marlies 
Vandermaesen 

Fotograaf Ronny Vandermaesen 

Naamkaartjes Femke Beets 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Femke Beets, Joni Vandermaesen, Ine Baeten 

Avondversnaperingen Linda Vilters 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Programma flap-over Ine Baeten 

Bloggers Joni Vandermaesen, Ine Baeten, Marlies 
Vandermaesen 

 
 

 Programma: 
 
THEMA: Er zijn enorm veel voorstellen geweest van Hilde Robert en Ingrid 
Snyders, waarvoor dank! We hebben uiteindelijk gekozen voor ZAP EENS 
VERDER (elke dag wordt er naar een andere zender gezapt.) 
 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Zaterdag 14/07 
 

 BUSREIS 
(Linda Vo.) 

De grote Tv-show 
(Linda Vo., Dorien) 

Zondag  
15/07 
EEN 

De klas van Dorien  
(Dorien) 

Man bijt hond  
(Dorien, Hilde)  

Carrousel en de 
Schepping  
(Joni, Hilde) 

Maandag 16/07 
VT4 

Silke/Linda versus 
de rest  
(Silke, Linda Vi.) 

Ford Boyard  
(Maarten, Sidney, 
Femke) 

De VT4-compilatie 
(Silke, Dorien) 

Dinsdag  
17/07 
Canvas/Ketnet 

De Ketnetshow 
(Ine, Joni, Dorien) 

Abra Codabra  
(Ronny) 

Het grote detective spel  
(Linda Vo., Dorien) 

Woensdag 18/07 
National 
Geographic 

UITSTAP van 10u 
Pairi Daiza  
(Linda Vo.) 

UITSTAP tot 17u30 
Pairi Daiza  
(Linda Vo.) 

Film: Legend of the 
guardiens of Ga’Hoole  
(Femke) 
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Donderdag 19/07 
Vitaya 

Doe het zelf met 
Marlies en Ine 
(Marlies,  Ine) 

Yoga met Femke, Ine 
en Marlies  
(Femke, Marlies, Ine) 

De Dr. Hutsepotshow 
(Linda, Marlies) 

Vrijdag  
20/07 
VTM 

Programma VTM 
(Anne, Natalie, 
Olivier, Gert-
Willem) 

Het rad van fortuin 
(Raf, Ronny) 

So you think you can 
dance 
(Ine, Hilde) 

Zaterdag 21/07 BUSREIS  
(Linda Vo.) 

Etentje Mc Donalds 
(Hilde) 
 

 

 
We gaan ook proberen elke dag een journaal te maken over de gebeurtenissen van 
de vorige dag. 
Vergeet de reclame tijdens jullie programma’s niet!!! 
 
Laat tijdig aan iedereen weten hoe je spel zal heten, zodat Ine Baeten dit op haar 
programma kan zetten. 
 

10. Varia: 
- Ledenwerving: 

Er moeten geen nieuwe gasten gezocht worden!!! 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders gezocht worden. 

 
- Sponsoring:  

Jong Keltic komt op het zomerkamp een barbecue organiseren en deze 
wordt volledig gesponsord.  
 
We moeten tegen het einde van het jaar nog eens een sponsoring vragen aan 
de Kiwani’s.  
 
We moeten eveneens opnieuw een dossier indienen voor Hart Voor 
Limburg. 
 
Er moet ook opnieuw een aanvraag ingediend worden voor de Duivenbond. 
Linda Volders moet ook nog terug contact opnemen met de Duivenbond 
i.v.m. vorig jaar. 
 
Marlies Vandermaesen zal nog even naar Dreamland bellen om te vragen of 
ze nog steeds buitenspeelgoed willen sponsoren. Dorien Vandermaesen en 
Linda Volders willen dan wel langsgaan. 
 
We moeten enkele foto’s trekken voor de KWB van de gezelschapspellen en 
voor de Kerstkroeg van onze zomeruitstap. Deze moeten we hen dan 
bezorgen samen met een bedankje. 
 

- Krantje:  
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + voorwoord: Marlies Vandermaesen 
  + verslag paaskamp: Femke Beets 

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



 
8 

  + verslag kerstkamp: Ine Baeten 
  + verslag zomerkamp: Joni Vandermaesen 
  + verjaardagskalender: Ingrid Snyders 
  + verslag begeleidersdag: Ronny Vandermaesen  
  + begeleidersvoorstelling: Jonas Moons 
  + Wist-je-datjes: Linda Volders 
  + Interview:  
  + Doe de test: Dorien Vandermaesen 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Lekker koken: Silke Vandermaesen 
  + Dierenrubriek: Linda Volders 
  + 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: De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op 5 januari 2013 in 
het Brigidahuis. Ingrid Snyders en Dorien Vandermaesen zullen de receptie 
organiseren. 
 

- Blog maken van Carrousel: Joni Vandermaesen heeft nagevraagd hoe we dit 
zouden kunnen verwezenlijken. We kunnen dit best doen met blogger.be, dit 
is volledig gratis. Het enige nadeel is wel dat er af en toe reclame op 
verschijnt. Als we dit via de website zouden kunnen doen dan kan dit 
eventueel zonder reclame. We gaan dit dit zomerkamp proberen. We gaan 
ook proberen om briefjes mee te geven bij het vertrek zodat de ouders 
weten dat waar ze dit kunnen volgen. Joni Vandermaesen zal dit verder 
uitwerken. 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

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  

Nieuwjaarsreceptie 2013 Zaterdag 5 januari 

Eetdag 2013 23 februari 

Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2013 29 maar-1 april, Home Fabiola 
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12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
De volgende vergadering is de algemene vergadering. Deze zal doorgaan op zondag 
7 oktober om 14u00 in het Brigidahuis te Koersel. Raf Wolfs zal 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! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - De busreis organiseren 

- Contact opnemen met nieuwe gasten en begeleiders en 
kijken welke geschrapt kunnen worden. 

- Contact opnemen met de Duivenbond. 

Dorien Vandermaesen - Praktische dingen regelen met De Carrousel 

- De volgende kampplaatsen vastleggen. 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Ingird Snyders - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Linda Vilters - Avondversnaperingen kopen. 

Tom Vansloen - Carrouselbier zorgen. 

- Dorien laten weten wanneer je er op kamp kan zijn. 

Ronny Vandermaesen - Carrouselbier zorgen. 

- Foto’s trekken van de gezelschapspelen en de uitstap. 

Marlies Vandermaesen - Vragen aan Jong Keltic of ze vrijdag kunnen komen 

- Contact opnemen met de Dreamland 

Raf Wolfs - Spaarpot maken voor inpakactie 

- Carrouselbier zorgen 

- Voor het eten zorgen op de vergadering 

Joni Vandermaesen - Blog aanmaken en briefjes om mee te geven. 

Femke Beets - Naamkaartjes maken. 

Ine Baeten - Programma flap-over maken. 

 

 
 
28 mei 2012 
Dorien Vandermaesen 
 


