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ALGEMENE VERGADERING  
 

Zondag 7 oktober 2012 
Koerseldorp 9, 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, Linda Volders, Patrick Vandermaesen, Dorien 
Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Maarten Willems, 
Femke Beets, Silke Vandermaesen, Joni Vandermaesen, Frie Vandemeulebroucke, 
Benoit Heens, Raf Wolfs, Sanne Lievens, Ine Baeten, Nina Thoelen, Bart Put, 
Ingrid Snyders, Tine Put, Nancy Gilis, Linda Vilters 
 
Verontschuldigd: Jonas Moons, Bart Weltens, Gert-Willem Van Gompel, Martine 
Lambrechts, Lotte Put, Rony Heuvelmans, Anne Celen, Natalie Gebruers 
 
Afwezig: Olivier Van Goethem, Toon Baelus 
 
Het is fijn dat de meeste mensen hebben laten weten of ze al dan niet aanwezig 
zouden zijn op de vergadering! 
 

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. 

- Ann Brepoels van het dagcentrum in ’t Roer zou graag mee op kamp gaan. 
Zij is een vriendin van Patrick Pollers en is zeer enthousiast om mee te 
gaan. 

- Linda Volders wil ook eens op bezoek gaan in ’t Gielsbos, omdat daar 
enkele kandidaten verblijven. Zij zoekt nog een vrijwilliger die graag mee 
wil gaan op bezoek. 

 
Nieuwe begeleiding 
Bart Put heeft een collega aangebracht die graag, samen met zijn vriendin, mee op 
kamp wil gaan. Tijdens het kerstkamp hadden ze al iets gepland, maar het 
paaskamp zagen ze helemaal zitten. Zij worden wel al uitgenodigd voor de 
vergadering van het kerstkamp. 
 
Lotte Put heeft een vriendin die graag mee op kamp zou willen. Linda Volders 
heeft met haar gemaild, maar hier heeft ze nog niet op geantwoord. 
 
Tine Put wordt 14, dus zijn is vanaf nu helper. 
Lotte Put is 16 geworden en wil vanaf nu graag mensen verzorgen. Dorien 
Vandermaesen zal haar de verzorgingslijst nog eens doorsturen, zodat ze deze kan 
aanpassen.  
 
We zijn nog steeds op zoek naar begeleiding. We hebben immers meer nieuwe 
begeleiders nodig als we al deze gasten willen blijven meenemen! 
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5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
- zomerkamp:  

De kamers waren niet ingericht, zoals aangegeven op de website, waardoor 
er minder bedden aanwezig waren. 
Het eten verliep ook niet altijd even vlot. De bediening was niet goed, 
waardoor we vaak niet op tijd konden eten. Er was soms zelfs niet 
voldoende eten. 
De afrekening van de kampplaats was ook nogal duur. 
Er waren ook niet veel bedden over, dus als onze groep wat groter wordt 
kunnen we er niet meer terecht.  
Voorlopig gaan we dan ook geen reservering meer vastleggen in de 
Carrousel. 
 
Het theater was een zeer leuke activiteit! Zowel de gasten als de begeleiding 
vond het zeer leuk. Dit is niet goedkoop, maar af en toe moet zoiets kunnen. 
 
De goochelaar was ook een zeer voor de gasten. Zijn timing was wel niet 
ideaal. 
 
Het thema was zeer leuk en alle activiteiten waren zeer geslaagd. 
 
De meeste begeleiders vonden de uitstap ook zeer geslaagd. De groep was 
misschien wel wat groot om veel te kunnen zien in het park. Misschien was 
het toch beter geweest om de groep op te splitsen. Het was ook wel heel 
druk, wat natuurlijk niet bevorderlijk is. 

 
- Begeleidersdag:  

De begeleidersdag was leuk en gezellig. 
Voor sommige mensen was het wel iets te veel ijs… 
 
Het was wel jammer dat de zaal niet zo goed geregeld was in het Brigidahuis, 
maar daar kon niemand iets aan doen! 

 
 

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

- Herverkiezing van de Raad van Bestuur: goedgekeurd! 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
 
De boeken zijn in orde. 
De financiële toestand is momenteel oké. Dit jaar zullen we wel minder fondsen 
hebben. De enige inkomsten zijn de eetdag en de inpakactie, dus volgend jaar zullen 
we iets minder budget hebben. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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) 
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Pasen 2014: Pietersheim, Lanaken (18-21 april 2014) 
Zomer 2014: De Lork, Kemmel (16-26 juli 2014) 
Kerst 2014: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2014) 
Pasen 2015: ’t Pelterke, Overpelt (3-6 april 2015)  
 
De Lork kunnen we pas vanaf januari 2013 reserveren.  
’t Pelterke voor Pasen 2015 wordt ook in januari 2013 gereserveerd. 
 
Er is nog altijd vraag naar om eens naar het buitenland te gaan. Iedereen moet nog 
eens zoeken in Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk om te kijken of we 
daar geen leuke kampplaats vinden! Volgende vergadering gaan we bespreken of er 
iemand ideeën heeft. 
 
We kunnen ook nog steeds kookouders zoeken, want dan zijn er meer 
kampplaatsen beschikbaar. Iedereen moet zeker eens rondvragen in zijn omgeving 
of er nog mensen zijn die graag kookouder willen worden. 
Een andere optie is ook om een traiteur te laten komen voor 1 maaltijd. Dit is 
misschien zelfs wel goedkoper dan volpension.  
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
- Inpakactie: 

De inpakactie gaat ook bijna van start.  
Donderdag heeft Marlies Vandermaesen een afspraak met Dreamland. Ze 
gaat na die afspraak de data op de website zetten. 
Probeer deze zeker zo talrijk mogelijk in te vullen!!! 
Het is ook belangrijk dat er veel vrijwilligers worden gezocht voor tijdens de 
dagen dat we op kamp zijn! 
 
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. 
 
Als er nog lege momenten zijn, dan kan Marlies Vandermaesen eventueel 
nog enkele familieleden van gasten opbellen om te komen helpen. 
 

- Eetdag: De eetdag gaat door op 23 februari 2013. We moeten vandaag een 
nieuwe naam bedenken omdat de kaarten dringend gedrukt moeten worden. 
De nieuwe naam is:Tafelen met Carrousel! 
De eetkaarten hebben vorig jaar geld gekost om ze te laten drukken. Dus dit 
jaar willen we ze zelf drukken. 
 
Zijn er nog mensen die sponsors willen zoeken of mensen die sponsors 
kennen? 
Ronny Vandermaesen moeten contact opnemen met de vader van Sanne 
Lievens ivm het sponsoren.  
Marlies Vandermaesen gaat nog verdere informatie doorsturen ivm de 
tarieven om te sponsoren. 
Ingrid Snyders gaat aan Sint Barbara vragen of ze de bestekhouders en de 
fruitsla willen maken.  
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We zijn opzoek naar nieuwe tafelzetters. Er moet wel rekening mee 
gehouden worden dat de prijslijst telkens kan veranderd worden. Het zou 
ook leuk zijn om eens te werken met wat andere kleuren. 
Stuur alle leuke ideeën naar Tom Vansloen en dan kunnen we, eventueel met 
zijn allen, snel aan de slag gaan! 
 
Er moet ook eens gekeken worden of we niet beter bij Van Zon onze 
inkopen doen. Vorig jaar is er meer bij Van Zon gehaald dan bij Bestfood, 
dus misschien moeten we voor de meeste dingen overstappen van 
leverancier. 
 
We gaan op de eetdag ook bier aanbieden. We gaan dan ook de cocktail 
laten vallen en in plaats cava en alcoholvrije cava aanbieden.  
 
Bekijk tegen de volgende vergadering zeker of je vrijdag en zaterdag kan 
komen helpen. Alle hulp is nodig! 
 

10. Varia: 
- Ledenwerving: 

Er moeten geen nieuwe gasten gezocht worden! 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders gezocht worden. 
 
Hilde Robert moet nog eens kijken of er nu, in het begin van het schooljaar, 
een mailing moet rondgestuurd worden. 

 
- Sponsoring:  

Actie Zorgenkind gaat door op zondag 28 oktober. Het is wel belangrijk dat 
enkele leden van Carrousel daar even iets gaan drinken, zodat ze ons zeker 
niet vergeten. Laat zeker weten aan Marlies Vandermaesen of je er bij kan 
zijn! Dit is zeer belangrijk. 
Er moet ook opnieuw een aanvraag worden ingediend. De kans dat we 
volgend jaar iets gaan krijgen is wel klein, maar we kunnen maar proberen. 
 
Marlies Vandermaesen heeft niets meer gehoord van Jong Keltic. Ze heeft 
nog eens gemaild om te vragen of ze voor de kerstcadeautjes willen zorgen. 
 
Er moet nog gezorgd worden voor de KWB foto’s en foto’s voor de 
Kerstkroeg. Marlies Vandermaesen zal hiervoor zorgen. 
 
Marlies Vandermaesen gaat nog even communiceren met Anne Celen om te 
vragen of we ons dit jaar ook kandidaat kunnen stellen voor de kerstkroeg. 
 
We gaan ook vragen aan de Kiwani’s of ze nog iets willen sponsoren. De 
verschillende opties zijn: een aanhangwagen, het drukken van het krantje, 
een filmuitstap tijdens het paaskamp, paaseieren,… 

 
- Blog: De blog was een zeer fijn initiatief. Er waren ook veel goede reacties 

van het thuisfront.  
Het is wel nogal belastend voor de begeleiding tijdens het kamp.  
Volgende vergadering wordt ook beslist wie er nog kan inloggen op de blog 
om de werking wat vlotter te laten verlopen.  
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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: 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: Ingrid Snyders 

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

  Deadline: zondag 20 januari 2013 
 

Als je nog Carrouselleden in de krant hebt zien staan, laat dit zeker weten 
aan Ingrid Snyders! 

 
- Begeleidersdag: De volgende begeleidersdag vindt plaats op zaterdag 14 

september. Deze dag zal voornamelijk in de namiddag en avond doorgaan. 
Dorien Vandermaesen en Joni Vandermaesen zullen deze organiseren. 

 
- Brigidahuis: Vinden we het handig om hier altijd te vergaderen of iets te 

organiseren? Het is niet altijd handig met kinderen. Het geluid is ook zeer 
storend. De organisatie verloopt heel moeizaam.  
Het is wel heel handig dat we hier terecht kunnen voor de begeleidersdag en 
de nieuwjaarsreceptie. 
We mogen ook niet vergeten dat we ter compensatie moeten gaan helpen bij 
de Brigidafeesten.  
Voorlopig gaan we de mogelijkheid hier open laten, behalve als we heel veel 
gaan moeten doen voor de Brigidafeesten (dit weten we pas volgende week).  

 
- Aftrekbaarheid giften: Er moet een aanvraag worden ingediend voor de 

aftrekbaarheid van de giften. Dit moet dit jaar nog gebeuren!  
 
- Infoavond epilepsie: Deze avond gaat door op dinsdag 16 oktober. Maarten 

Willems, Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Patrick Vandermaesen, 
Marlies Vandermaesen, Ingrid Snyders en nog enkele geïnteresseerden via 
via zullen komen. Iedereen is zeker nog welkom!!! 
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Linda Volders zal een verslag hiervan doorsturen naar de begeleiders die 
echt niet kunnen komen. 

 
- 30-jarig bestaan: Er zijn enkele mensen nodig die hierover willen 

brainstormen. Sanne Lievens, Linda Volders, Femke Beets, Joni 
Vandermaesen en Dorien Vandermaesen zullen dit op zich nemen! De 
mensen die niet aanwezig waren op de vergadering mogen, als ze willen, zich 
hier nog bij aansluiten. 

 
- Website: Er is al meermaals gezegd dat deze website wordt aangepast. Linda 

Volders belt nog een keer naar Frank Vanzeer om te vragen of hij interesse 
heeft om de website te helpen maken. Indien hij dit niet wil, vragen we aan 
Hilde Robert of zij aan Karel Robert kan vragen of hij een website zou 
kunnen maken en wat dit dan zou kosten. 

 
- Verloving: Femke Beets en Maarten Willems zijn verloofd!!! 5 april zullen zij 

voor de wet trouwen. 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Inpakactie 2012 Eind november en december (zie website) 

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 

Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 

Zomerkamp 2013 20-27 juli, Duin en zee 

Begeleidersdag 2013 Zaterdag 14 september 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niemand heeft hier iets aan toe te voegen. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op zondag 18 november om 14u00. Deze gaat door in 
Hemelstraat 27, 3582 Koersel. Marlies Vandermaesen zal de uitnodigingen 
opsturen. Jullie moeten ook aan Marlies Vandermaesen laten weten of jullie 
aanwezig kunnen zijn of niet. Linda Volders zal voor het eten zorgen. 
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - De inpakkalender invullen! 

- Altijd laten weten of je naar activiteiten komt of niet, 
bij de juiste persoon. 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Kampplaatsen zoeken in het buitenland! 

- Kookouders zoeken! 

- Artikel voor het krantje schrijven! 

- Nadenken over nieuwe ideeën voor tafelopzetters op de 
eetdag 

Linda Volders - Naar ’t Gielsbos gaan. 

- Verslag van de epilepsieavond maken 

- Het 30-jarig bestaan organiseren 

- Frank Vandzeer opbellen ivm de website 

- Voor het eten van de volgende vergadering zorgen 

Dorien Vandermaesen - De verzorgingslijst naar Lotte Put doorsturen. 

- De begeleidersdag organiseren 

- De nieuwjaarsreceptie organiseren 

- Het 30-jarig bestaan organiseren 

Ronny Vandermaesen - Contact opnemen met de papa van Sanne Lievens 

Hilde Robert - Mailing voor nieuwe begeleiders bekijken 

Sanne Lievens - Het 30-jarig bestaan organiseren 

Femke Beets - Het 30-jarig bestaan organiseren 

Ingrid Snyders - Fruitsla en bestekhouders laten maken in Sint-Brigida 

- De nieuwjaarsreceptie organiseren 

Marlies Vandermaesen - De data van dreamland op de website zetten 

- De tarieven van de sponsors doorsturen 

- Foto’s naar de KWB en de kerstkroeg doorsturen 

- Anne Celen contacteren ivm de kerstkroeg 

Joni Vandermaesen - De begeleidersdag organiseren 

- Het 30-jarig bestaan organiseren 

 

 
 
7 oktober 2012 
Dorien Vandermaesen 


