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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
kerstkamp 

Zondag 18 november 
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: Ingrid Snyders, Bart Put, Lotte Put, Tine Put, Hilde Robert, Femke 
Beets, Maarten Willems, Linda Volders, Ine Baeten, Natalie Gebruers, Joni 
Vandermaesen, Patrick Vandermaesen, Raf Wolfs, Sanne Lievens, Tom Vansloen, 
Nina Thoelen, Marlies Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Ronny 
Vandermaesen, Caroline Morelli 
 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Jonas Moons, Linda Vilters, Silke Vandermaesen, 
Anne Celen, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Martine Lambrechts, Rony 
Heuvelmans, Nancy Gilis 
 
Afwezig: Toon Baelus, Olivier Vangoethem, Gert-Willem Vangompel  
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 

Ann Brepoels: Ze is een jonge dame met syndroom van down. Ze heeft 
epilepsie, maar is aanvalsvrij. Ze is heel zelfstandig, maar kan niet in een 
bovenbed slapen. Ze heeft controle nodig bij het wassen en hulp bij de grote 
W.C.. 
 
Ronald Bernard: Hij is een mobiele man met een mentale handicap. Hij kan niet 
boven slapen. Ronald heeft wel wat hulp nodig. Hij heeft Hepatitis. Dus hij 
moet steeds gewassen en verzorgd worden met handschoenen! Hij moet vaak 
naar toilet en draagt ’s nachts ook pamperbroekjes. 
 
Jacques Wens: In ’t Gielsbos hebben we kennis gemaakt met Jacques. Hij wil 
graag deze zomer mee op kamp. Hij is een drukke gast, met een zware handicap 
en autisme. Hij heeft epilepsie, maar is aanvalsvrij. Hij heeft ook emotionele 
problemen. Hij kan ook niet tegen roepen, hij heeft nood aan een rustige 
omgang. 
We willen het wel proberen om hem deze zomer mee op kamp te nemen en als 
het niet zou gaan dan moeten de mensen van ‘t Gielsbos hem komen halen.  
 

 
Nieuwe begeleiding: 

 
Caroline Morelli: Ze is in contact gekomen met Carrousel via de andersvalide 
raad van Beringen. Ze wil graag kennismaken met Carrousel en gaat op bepaalde 
momenten tijdens het kerstkamp komen, ze gaat nooit blijven slapen. 
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Er mogen steeds nieuwe begeleiders worden gezocht, want we vinden nog 
steeds meer nieuwe gasten, dan begeleiders.  

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
- Quiz: Het was een leuke quiz, zeker voor herhaling vatbaar! 

  
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 redelijk. 
 
We hebben de prijzen van de kampen goed bestudeerd. Sommige kampplaatsen 
zijn veel duurder dan andere. We zullen dan ook bij sommige kampplaatsen meer 
geld aan de gasten moeten vragen. De kampprijzen moeten dan ook op de 
vergadering vastgelegd worden. 
 

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) 
Pasen 2014: Pietersheim, Lanaken (18-21 april 2014) 
Zomer 2014: De Lork, Kemmel (19-26 juli 2014) 
Kerst 2014: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2014) 
Pasen 2015: ’t Pelterke, Overpelt (3-6 april 2015)  
Zomer 2015:  
 
De Lork kunnen we pas vanaf januari 2013 reserveren.  
’t Pelterke (vol pension) voor Pasen 2015 wordt ook in januari 2013 gereserveerd. 
 
In 2015 willen we graag een kampplaats zoeken met kookouders. Alle ideeën voor 
kampplaatsen mogen altijd doorgestuurd worden naar Dorien Vandermaesen. 
Indien er geen ideale plaats gevonden wordt, dan kan er in de Iep gereserveerd 
worden. 
Er moeten ook zeker kookouders gezocht worden!  
 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Inpakactie: 

- Er staan nog heel wat vrije momenten op de inpakkalender. Bekijk deze 
zeker nog eens en zoek nog mensen die kunnen komen inpakken!!! 
 

Eetdag: 
- De eetkaarten moeten dringend opgestuurd worden. 
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- Sunworks en de papa van Sanne Lievens willen zeker sponsoren. Bart Put is 
ook nog aan’t onderhandelen met De Raaf. Argenta gaat sponsoren en Linda 
Volders zal ook navraag doen bij onze nieuwe verzekeringsagent. 

- Tom Vansloen zal nog mailen met extra informatie. 
 

Kerstkamp: 
 

 Algemene info: 
- Het gebouw is beschikbaar vanaf 10u00, onze eerste maaltijd is 

normaalgezien het middagmaal. Wij mogen in het gebouw blijven tot 
ongeveer 16u00. 

- Aankomst: begeleiding 10u00, gasten 14u30 
- Vertrek: gasten 13u30, begeleiding als het opgeruimd is. 
- Maaltijden: 8u30 ontbijt, 12u00 middageten, vieruurtje, 18u avondeten. We 

moeten navragen of er geholpen moet worden met de afwas. 
- We slapen dit keer in 3 verschillende gebouwen, die wel dicht bij elkaar 

liggen, maar dit zal zeker enkele aanpassingen vragen. We zullen vooral 
extra waakzaam moeten zijn. We gaan ook walkietalkies voorzien zodat we 
toch wat geluid kunnen horen. De kamerindeling moet ook zeer zorgvuldig 
gemaakt worden. 

- Er zijn geen lakens voorzien, dus die moeten we zelf meebrengen. 
- Er moet gesorteerd worden. 
- Drank mogen wel allemaal meebrengen. Het is zelfs niet duidelijk of er 

drank beschikbaar is. Dit wordt nagevraagd.  
Raf Wolfs gaat de drank inkopen en meebrengen voor de eerste dag.  

- 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. 
- We hebben ervoor gezorgd dat een poetsploeg komt poetsen, zodat we het 

niet zelf moeten doen. Of we op voorhand nog wat moeten opruimen 
wordt nagevraagd. 

 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (21) GASTEN  MEISJES (10) 

Johan Reynders 
Wouter Van Geel 
Marc Smets 
Danny Simonis 
Bert Wuyts 
Ronald Bernard 
Olivier Swinnen 
Patrick Pollers 
Yvan Collier 
Paul Van Montagu 
Willy Willems 
Erik Laenen 
Filip Meeus 
Paul Oor 

Nancy Gijsbrecht 
Ellen Kaczmarczyk 
Hanne Vanbrabant 
Mieke Salden 
Ann Brepoels 
Delfine Demulder 
Okke Vander Guchten 
Kristien Zoons 
Ingrid Celis 
Marie-Josee Vandermierden 
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Gert Vanhoutvinck 
Rudi Verbruggen 
Luc Cuypers 
Adri Deklerck 
Filip Vertessen 
Dirk Volders 
Bart Phillipaers 
 

BEGELEIDING  JONGENS (8) BEGELEIDING  MEISJES (12) 

Jonas Moons 
Bart Put 
Maarten Willems 
Benoit Heens 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Raf Wolfs 
Tom Vansloen (vanaf woensdagnamiddag) 

Ingrid Snyders 
Tine Put 
Hilde Robert 
Femke Beets 
Linda Volders 
Frie Vandemeulebroucke 
Ine Baeten 
Dorien Vandermaesen 
Joni Vandermaesen 
Lotte Put (vertrekt vrijdagnamiddag) 
Marlies Vandermaesen (elke dag na 
middageten aanwezig) 
Caroline Morelli (donderdag en vrijdag 
overdag aanwezig) 
 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Dorien Vandermaesen 

wekker Tine Put 

Drank, Muziek Raf Wolfs, Tom Vansloen, Lotte Put, Joni 
Vandermaesen 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Hilde Robert, Ingrid Snyders, Linda Volders 

Fotograaf Hilde Robert, Extra foto’s: Ronny Vandermaesen  

Naamkaartjes Patrick Vandermaesen 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Femke Beets, Ine Baeten 

Avondversnaperingen Raf Wolfs 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Programma flap-over Ine Baeten 

Bloggers Ingrid Snyders, Marlies Vandermaesen 
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 Programma: 
 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Woensdag 26/12 
 

Verkenning Aankomst en bedden 
opmaken 

Ridder Florian zoekt 
vrienden (Hilde Robert, 
Dorien Vandermaesen) 

Donderdag 27/12 Sportactiviteit 
(Jonas Moons en 
Joni Vandermaesen) 

Het boomgaardje (Ine 
Baeten, Hilde Robert) 

Het sterke geslacht 
(familie Put-Snyders) 

Vrijdag 28/12 Knutselen (Femke 
Beets, Maarten 
Willems) 

Spel (Frie 
Vandemeulebroucke, 
Benoit Heens) 

Pakjesquiz (Linda 
Volders, Marlies 
Vandermaesen) 

Zaterdag 29/12 De Raf en Ronny 
show (Raf Wolfs, 
Ronny 
Vandermaesen) 

Opruimen  

 
We laten allemaal de naam van ons spel weten aan Ine Baeten, zodat zij een mooi 
weekoverzicht kan opmaken. 
 

10. Varia: 
- Verjaardagskaartjes: Vanaf 2013 gaat iemand van de raad van bestuur deze 

taak op zich nemen. 
 

- Sponsoring:  
De kerstkroeg: de kerstkroeg gaat er staan van 21 december tot 5 januari. We 
kunnen ons nu als goede doel opgeven. We moeten ook enkele data 
doorgeven dat we willen gaan helpen. We moeten gaan helpen, ook al zijn 
we geen goed doel dat gesponsord wordt. De voorkeur gaat naar vrijdag 4 
januari uit, als dat niet meer vrij is, kiezen we voor woensdag 2 januari. 
Marlies Vandermaesen zal Anne Celen hierover inlichten. 
 
De Jong Keltic heeft niets meer van zich laten horen. 
 
De Kiwani’s moeten nog gecontacteerd worden. 
 
De aanvraag voor de Duivenbond wordt ingediend.  
 
Het dossier voor de aftrekbaar van belastingen is ook ingediend. Laat ons 
hopen dat dit in orde komt.  

 
- Ledenwerving: Er moeten zeker geen nieuwe gasten meer gezocht worden. 

 
- 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 
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  + 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  
+ De leuke link:  
+ 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! 

 
- Nieuwjaarsreceptie: De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op 5 januari 2013 in 

het Brigidahuis. Ingrid Snyders en Dorien Vandermaesen zullen de receptie 
organiseren. 
 

- 30-jaar bestaan: We gaan volgend jaar een feestjaar maken om ons 30-jarig 
bestaan te vieren. Dit zal doorgaan op 5 en 6 oktober in het Brigidahuis.  
We willen op 5 oktober een receptie met ’s avonds een megafuif, een 
gastoptreden van Paco en muziek van DJ Raf. Deze fuif is toegankelijk voor 
de leden en oud-leden. 
Op 6 oktober is er een fototentoonstelling gecombineerd met een 
pannenkoeken festijn. Dit is toegankelijk voor iedereen. 
We geven alle mensen ook een aandenken mee, dat gemaakt is door onze 
gasten. 
Oude Carrouselfoto’s en fotokaders uit de kringloop zijn altijd welkom 
(houdt de bonnetjes wel goed bij)! 
 

- Vergadering brigidahuis: Er is een vergadering geweest over de positieve en 
negatieve kanten van het brigidahuis. Er wordt ook verwacht dat we komen 
helpen tijdens de brigidafeesten op zondag 3 februari. Er zijn heel wat 
mensen die wilden komen helpen, dus houdt de datum zeker vrij. Marlies 
Vandermaesen zal nog laten weten hoe laat we precies aanwezig moeten zijn. 

 
- De time timer: Dit is een handige timer die tijdens de spelletjes kan gebruikt 

worden, bijvoorbeeld om na een kwartier door te schuiven bij een spel. 
 

- De special olympics: Deze gaan door tijdens het weekend van Hemelvaart. 
Tegen kerstmis moeten we laten weten of we meekunnen of niet. 
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- Info-avond epilepsie: Het was een zeer interessante avond. Het was wel 

jammer dat er niet veel mensen aanwezig waren van Carrousel. 
We hebben hieruit onthouden dat we gele badmutsen gaan aankopen voor 
tijdens het zwemmen. Dan zijn de mensen met epilepsie goed herkenbaar. 

 
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 

30-jarig bestaan 5 en 6 oktober 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

 
De volgende vergadering gaat door op zondag 10 februari om 14u00. Deze 
vergadering gaat door in Koersel, Hemelstaart 27.  
Ingrid Snyders zal voor het eten zorgen.
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To-do lijst. 
 

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

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Kampplaatsen en kookouders zoeken. 

- Inpakkalender aanvullen. 

- Fotokaders zoeken! 

- Activiteiten voor het kerstkamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - De verzekeringsagent mailen om sponsoring te vragen. 

Dorien Vandermaesen - Praktische dingen regelen met Het Woutershof 

- De volgende kampplaatsen vastleggen. 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Ingird Snyders - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Raf Wolfs - Avondversnaperingen en drank kopen. 

Tom Vansloen - De eetdag verder organiseren. 

Patrick Vandermaesen - Naamkaartjes maken 

Ine Baeten - Flap-over maken 

Marlies Vandermaesen - Anne Celen mailen ivm kerskroeg 

- Extra info bezorgen over de Brigidafeesten. 

 

 
 
18 november 2012 
Dorien Vandermaesen 
 


