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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
paaskamp 

Zondag 10 februari 2013 
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, Tine Put, Hilde Robert, Femke Beets, Maarten 
Willems, Linda Volders, Ine Baeten, Joni Vandermaesen, Patrick Vandermaesen, 
Raf Wolfs, Silke Vandermaesen, Tom Vansloen, Nina Thoelen, Marlies 
Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Nancy Gilis, Marco 
Contartese, Cindy Geuten  
 
Verontschuldigd: Jonas Moons, Bart Weltens, Sanne Lievens, Gert-Willem Van 
Gompel, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Lotte Put, Natalie Gebreurs, 
Olivier Van Goethem, Caroline Morelli 
 
Afwezig: Martine Lambrechts, Rony Van den Heuvel 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  

- Frie en Benoit zijn op bezoek gegaan bij Kevin Steurs (in Bredene). Heeft 
voornamelijk een motorische handicap en een licht mentale handicap. Hij zit 
in een rolstoel en heeft hulp nodig bij wassen en aan en uitkleden. Hij moet 
ook geholpen worden met eten. 

 
- Wouter Van Haverbeke wil ook graag mee op kamp, hem hebben we nog 

nooit een bezoek kunnen brengen. 
 

- Francis Bleux, woonachtig in Koersel, wil ook graag eens mee, ook hem 
hebben we nog geen bezoekje gebracht. 

 
- Catherina Peeters, van ’t Weyerke, wil ook graag mee. Ze werkt in het 

winkeltje van ’t Weyerke bij enkele andere leden van Carrousel. 
 

- Jack Wens, van ’t Gielsbos, bezocht door Linda en Hilde, wil graag in de 
zomer mee. 

 
Het is te veel om al deze mensen dit kamp al mee te nemen. We gaan Kevin 
Steurs en Catherina Peeters laten weten dat ze dit kamp mee kunnen komen.  
De rest zullen we in de toekomst bekijken. 

 
Nieuwe begeleiding: 
Marco Contartese en Cindy Geuten zijn twee nieuwe begeleiders die samen met 
hun vijftienjarige dochter, Demi, mee op paaskamp zullen gaan. Marco Contartese 
werkt bij Bart Put en is zo in contact gekomen met Carrousel. Cindy en Marco zien 
het wel zitten om al iemand te helpen verzorgen. Ook hun dochter Demi wil al 
helpen met verzorging. Demi zal ook nog een vriendin meebrengen op paaskamp. 
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Er zijn jammer genoeg ook twee begeleiders die niet langer mee op kamp zullen 
gaan, namelijk Linda Vilters en Anne Celen. 
 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders worden gezocht, want we vinden nog 
steeds meer nieuwe gasten, dan begeleiders.  

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
- Inpakactie: De opbrengst van de inpakactie was goed. Er zijn toch enkele 

dagen geweest die niet zo goed gevuld waren. Op sommige drukke 
momenten stonden mensen er alleen voor en sommige momenten waren 
zelfs helemaal niet opgevuld. Iedereen moet zeker zijn best doen om enkele 
keren te komen! 
Natuurlijk ook bedankt aan alle mensen die zijn komen inpakken. 
 

- Kerstkamp: Het gebouw was een beetje te klein en het gebouw was zeer 
koud en vochtig. De mensen zaten te dicht op elkaar en het was telkens een 
hele verhuis om een activiteit te doen. Carrousel is het gewoon om in 
gebouwen met meer luxe te logeren, waardoor we niet helemaal tevreden 
waren. Iedereen opteert liever voor een beetje luxe, ook al moeten we dan 
vaker naar dezelfde plaatsen. 
Naast de locatie was het een heel leuk kamp met leuke activiteiten. 
 

- Kerstkroeg: Het was leuk om te doen en te gaan helpen, maar het is 
natuurlijk iets minder leuk als we geen gift krijgen. Volgend jaar gaan we 
terug proberen ons in te schrijven en hopen we op een gift. Als we een gift 
krijgen, zijn we nog steeds zeer enthousiast om te gaan helpen. 
 

- Nieuwjaarsreceptie: Er waren voldoende hapjes en het was een zeer gezellige 
avond. We hebben samen hapjes gemaakt en enkele spelletjes gespeeld en de 
sfeer zat er helemaal in. 

 
- Brigidafeesten: De pannenkoekendag was niet zo goed georganiseerd. Het 

Brigidahuis heeft dus niet zo’n goede naam gemaakt. De organisatie loopt in 
het algemeen ook vaak verkeerd. 
Het werk dat we erin hebben moeten steken viel nogal mee. Carrousel krijgt 
ook wat naambekendheid via het Brigidahuis. 
We gaan dus nog een jaar lid blijven en dan kunnen we nog zien hoe het 
verder loopt in de toekomst. 

  
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. We hebben wel een kostelijk jaar voor 
de boeg, dus moeten we zeker blijven zoeken naar sponsors en steeds oppassen 
met de uitgaven.  
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8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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 Iep, Ieper (19-26 juli 2014) 
Kerst 2014: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2014) 
Pasen 2015: ’t Pelterke, Overpelt (3-6 april 2015)  
Zomer 2015: Home Fabiola, Maasmechelen (18-25 juli 2015) 
 
De Lork konden we pas vanaf januari 2013 reserveren. We konden er op 2 januari 
echter niet meer terecht, vandaar dat we naar De Iep zijn moeten uitwijken. 
’t Pelterke is gereserveerd. Het contract krijgen we pas in maart, omdat ze dit 
slechts 2 jaar op voorhand opmaken. Ze hebben echter verzekerd dat wij voorrang 
krijgen op eventuele andere vragen. 
 
Na verdere studie blijken de kookouders misschien toch niet zo veel nieuwe 
geschikte kampplaatsen opleveren. Er zijn dan vooral scoutsgebouwen beschikbaar 
en andere gebouwen met grote slaapzalen. 
 
We hebben het tijdens de Raad van Beheer ook nog eens gehad over het groter 
worden van onze groep. We hebben bedacht dat we het zomerkamp iets langer 
kunnen maken voor de begeleiders en het voor de gasten op te splitsen. We willen 
dan 2 kampen organiseren, het eerste kamp van vrijdagavond tot dinsdagavond. 
Het tweede kamp van woensdagochtend tot zondagavond. De begeleiders moeten 
zich dan 10 dagen kunnen vrijmaken, maar dit valt in twee weekenden waardoor de 
begeleiders niet meer verlof moeten nemen. 
We willen de gasten dan ook verplichten om twee kampen per jaar te kiezen die ze 
mee willen. Het kerstkamp, het paaskamp en 1 van de 2 zomerkampen. Ze moeten 
dan 3 periodes opgeven en kunnen slechts 2 kampen mee. Wij gaan dan puzzelen 
wie er wanneer het beste mee kan. 
Hierdoor kunnen we meer mensen bereiken en wordt de groep terug een beetje 
kleiner. We moeten dit echter nu beslissen omdat we de kampplaatsen ver op 
voorhand moeten boeken. 
Iedereen reageert positief. Dus we gaan dit plan verder uitwerken en proberen dit te 
doen vanaf 2015, als het mogelijk is om de duur van het zomerkamp in 
Maasmechelen nog aan te passen. 
 
Het is wel heel belangrijk dat dit nog NIET tegen de gasten wordt gezegd. We 
willen geen paniek zaaien, voordat we zelf goed weten wat de precieze plannen zijn. 
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9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Paaskamp: 
 

 Algemene info: 
 

- Aankomst begeleiding: aankomst begeleiding 15u00, diegene die kunnen. 
Aankomst gasten: 17u00. 

- Vertrek begeleiding: na de opruim, vertrek gasten: 14u00 
- Maaltijden: ’s morgens 8u30 (aanvragen), ’s middags 12u00, ’s avonds 18u00.  
- Vegetarische maaltijden mogelijk: 1 aanvragen 
- Lakens: niet zelf meebrengen 
- Afruimen en afwas moeten we zelf doen. 
- Drank: we bestellen de drank daar.  
- Regels: afval sorteren, buiten roken, geen papier achterlaten in de bossen. 
- Vertrek: keukenmateriaal natellen, ramen sluiten, verwarming uitzetten, 

lakens van de bedden doen en verzamelen.  
 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (19) GASTEN  MEISJES (10) 

Willy Willems 
Johan Reynders 
Ronald Bernard 
Bert Wuyts 
Marc Smets 
Ivan Collier 
Luc  Cuypers 
Gert Vanhoutvinck 
Dirk Volders 
Paul Oor 
Erik Laenen 
Filip Meeus 
Rudi Verbruggen 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Patrick Pollers 
Danny Simonis 
Olivier Swinnen 
Paul Van Montague 
Bart Phillipaers 
 

Ann Brepoels 
Inne Wittemans 
Sara Pans 
Nancy Gijsbrechts 
Delfine Demulder 
Hanne Van Brabant 
Ellen Kaczmarczyck 
Ingrid Celis 
Okke Van der Guchten 
Mieke Salden 

 
 

BEGELEIDING  JONGENS (8) BEGELEIDING  MEISJES (16) 

Ronan Vandermaesen 
Bart Put  
Raf Wolfs (vroeger)  
Patrick Vandermaesen (vroeger) 
Marco Contartese 
Maarten Willems 
Benoit Heens 
Tom Vansloen  

Nina Thoelen 
Silke Vandermaesen (vroeger) 
Nancy Gilis (vroeger) 
Ingrid Snyders 
Lotte Put 
Tine Put 
Hilde Robert (vroeger) 
Marlies Vandermaesen 
Linda Volders 
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Femke Beets 
Joni Vandermaesen (vroeger) 
Cindy Geuten 
Demi Geets 
Dorien Vandermaesen (vroeger, zaterdag tot 
15u00 weg) 
Frie Vandemeulebroucke 
Jamoul Tacha 

 
KIDS  JONGENS (3) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 
Finn Vanderstraeten 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Cindy Geuten 

Drank, Muziek Patrick Vandermaesen, Tom Vansloen, Marco 
Contartese 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Linda Volders, Marlies Vandermaesen, Hilde Robert 

Fotograaf Ronny Vandermaesen 

Naamkaartjes Ingrid Snyders en Tine Put 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Raf Wolfs 

Materiaalmeester Femke Beets, Nina Thoelen 

Avondversnaperingen Nina Thoelen 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Programma flap-over Femke Beets 

Bloggers Nancy Gilis, Marlies Vandermaesen 

 
 

 Programma: 
 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 29/03 
 

 Aankomst en bedden 
opmaken 

Spel (Linda Volders) 

Zaterdag 30/03 Zwemmen 11u-12u 
en activiteit voor 
niet-zwemmers: 
gezelschapspelen en 
knutselen  

Spel (Nancy Gilis, Silke 
Vandermaesen) 

Bingo (Hilde Robert en 
Marlies Vandermaesen) 

Zondag 31/03 Paaseieren rapen en 
wandeling 

Knutselen (Ingrid 
Snyders) 

Spel (Dorien 
Vandermaesen) 

Maandag 1/04 Karaoke Opruimen  
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Laat tijdig de naam van je spel weten aan Femke Beets, zodat zij dit op het 
programma kan zetten. 
 
Linda Volders zal voor de paasklokken zorgen. 
 

10. Varia: 
 

- Sponsoring:  
Marlies Vandermaesen en Linda Volders zullen een dossier van Hart Voor 
Limburg indienen. 
Het dossier van de Duivenbond is ingediend.  

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

Hilde Robert zal de scholen mailen om eventuele nieuwe begeleiders te 
zoeken. 

 
- Krantje:  

Het krantje is af en jullie zullen het binnenkort ontvangen. 
 
Het krantje volgend jaar zal in het teken staan van het 30 jarig bestaan. Alle 
artikels zullen dan ook in het teken moeten staan van 30 jaar!!! 
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + voorwoord: Marlies Vandermaesen 
  + verslag paaskamp: Femke Beets  

   + verslag Special Olympics: Raf Wolfs 
  + verslag kerstkamp: Ingrid Snyders 
  + verslag zomerkamp: Linda Volders 
  + verjaardagskalender: Dorien Vandermaesen 
  + verslag begeleidersdag: Ine Baeten 
  + verslag 30-jarig bestaan: Marlies Vandermaesen en Hilde Robert 
  + begeleidersvoorstelling: Marlies Vandermaesen 

+ Wist-je-datjes 30-jarige special: Ine Baeten en Dorien 
Vandermaesen  
+ Interviews (mensen van het eerste kamp): Ine Baeten en Dorien 
Vandermaesen 

  + Doe de test: Frie Vandemeulebroucke 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Hoe het ooit begon (30-jaar) en de hoogtepunten: Linda Volders 
  + Herinneringen Wat betekent Carrousel voor u: Hilde Robert 
  + Lekker koken: Patrick Vandermaesen  
  + Dierenrubriek: Dorien Vandermaesen 
  + Het leven zoals het is naast carrousel:  
  + Gespot in de media: Ingrid Snyders 

+ Speelhoek: Joni Vandermaesen 
+ Film- of boekbespreking: Hilde Robert 
+ Horoscoop: Dorien Vandermaesen 
+ De leukste link: Bart Put 
+ Bedankje en blik in de toekomst: Hilde Robert 
 

  Deadline: 11 januari moeten alle artikels binnen zijn!!! 
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- Nieuwjaarsreceptie: Volgend jaar wordt de nieuwjaarsreceptie georganiseerd 
op zaterdag 11 januari. Ronan Vandermaesen, Bart Weltens en Sarah 
Chavatte zullen deze organiseren. De receptie zal doorgaan in het 
Brigidahuis. 
 

- 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. 
 
Oude Carrouselfoto’s en fotokaders uit de kringloop zijn altijd welkom 
(houdt de bonnetjes wel goed bij)! 

 
- De special olympics: De special olympics gaan door op 9, 10 en 11 mei in 

Gent. Iedereen die toegezegd heeft, is ingeschreven. Indien nog iemand mee 
wil, laat het dan zo snel mogelijk weten aan Linda Volders. 
 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 

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 

Inpakactie 2013 Eind november en december (zie website) 

Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 

Kerstkamp 2013 26-29 december, 't Pelterke  

Nieuwjaarsreceptie 2014 Zaterdag 11 januari 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

De volgende vergadering gaat door op 2 juni 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. 

- Fotokaders zoeken! 

- Activiteiten voor het paaskamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - paasklokken zorgen 

- dossier voor Hart voor Limburg indienen 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met Home Fabiola 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- Begeleidersdag organiseren 

Ingird Snyders - Naamkaartjes maken 

- Het eten voor de volgende vergadering zorgen 

Raf Wolfs - Takenlijst maken 

Tom Vansloen - De eetdag verder organiseren. 

Bart Weltens - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Femke Beets - Programma flap-over maken 

Ronny Vandermaesen - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Joni Vandermaesen - Begeleidersdag organiseren 

Hilde Robert - Begeleidersdag organiseren 

- scholen mailen voor begeleiders 

Tine Put - Naamkaartjes maken 

Nina Thoelen - avondversnaperingen kopen 

Marlies Vandermaesen - dossier voor Hart voor Limburg indienen 

 

 
 
10 februari 2013 
Dorien Vandermaesen 
 


