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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
paaskamp 

Zaterdag 1 maart 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, Ine Baeten, Hilde Robert, Raf Wolfs, Dorien 
Vandermaesen, Femke Beets, Maarten Willems, Patrick Vandermaesen, Silke 
Vandermaesen, Joni Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Tom Vansloen, Ronny 
Vandermaesen, Linda Volders, Lotte Put 
 
Verontschuldigd: Natalie Gebreurs, Gert-Willem Van Gompel, Sanne Lievens, Frie 
Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Tinne Put, Anne Celen, Bart Weltens, Nancy 
Gilis, Caroline Morelli 
 
Afwezig: : Olivier Van Goethem, Demi Geets, Tasha Jamoul, Nina Thoelen 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
Online zijn de verslagen ook allemaal beschikbaar.  
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 

- Annie Blockx: Ze is een nieuwe gast vanuit Martine Van Camp. Ze is een 
zelfstandige vrouw. Ze is wel vrij zwaar diabetisch. We moeten dus nog 
aanvragen of ze inspuitingen nodig. Ze moet ook een vrij streng dieet 
volgen. 
 

- Cois Wuyts: Een gast uit ‘t Gielsbos die wil meegaan, maar daar gaan we 
eerst nog bij opbezoek, voordat hij mee zal gaan op kamp. 

 
De nieuwe gasten bezoeken kost toch heel wat tijd, zo wil ’t Zwart Goor ook 
enkele gasten meesturen en daar zouden we ook eens op bezoek moeten gaan. 
Linda Volders vraagt of er niemand zich geroepen voelt om haar wat ondersteuning 
te bieden!!! 

 
Nieuwe begeleiding: 

 
Nieuwe begeleiders zijn ook steeds zeker welkom, want er zijn vaak heel wat 
afwezigen! Er komen ook slechts weinig nieuwe begeleiders bij. We hebben 
dringend nood aan wat nieuwe enthousiaste begeleiders!  
Hilde Robert is ook aan’t kijken hoe de scholen beter gecontacteerd kunnen 
worden, want de mailing blijkt niet zo goed te werken. 
 
Ingrid Snyders gaat ons in de Duizendpoot van het Belang van Limburg laten 
zetten, zodat we misschien via die weg nog mensen kunnen aanspreken. Als er zo 
nog andere ideeën zijn, dan zijn die zeker welkom. Ingrid Snyders zal alle websites 
van de kranten eens afschuimen om te zien of we ook in andere kranten kunnen 
verschijnen. 



 
3 

Ingrid Snyders zal ook strooibriefjes of zoiets maken, die we op verschillende 
plaatsen kunnen achterlaten of ophangen.  
Dorien Vandermaesen gaat ons nog eens in de B-magazine laten zetten. 
Maarten Willems zal eens kijken naar De Vereniging op Studio Brussel, om te zien 
of Carrousel geen plaatjes kan aanvragen. Hij gaat ook nog andere dingen bekijken, 
die eventueel voor kunnen zorgen dat Carrousel wat meer naambekendheid krijgt. 

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
- Inpakactie: De inpakactie verliep minder vlot dan anders, omdat Dreamland 

een nieuwe manager heeft en in het begin iets minder enthousiast was over 
Carrousel. Naar het einde toe was hij enthousiaster. Hij zei toch ook dat wij 
volgend jaar mogen terugkomen. De opbrengst is wel minder dan vorig jaar. 
Raf Wolfs stelde voor om een roll-up te maken, deze kunnen we compact 
meenemen en het bewaart veel beter. Het nadeel hiervan is dat het elk jaar 
hetzelfde is. Raf Wolfs gaat eens opzoeken hoe duur dit is en wat we 
hiervoor allemaal moeten doen.  
Het blijft natuurlijk steeds de bedoeling dat iedereen eens een paar keer 
komt inpakken, want deze periode is wel heel belastend voor sommige 
mensen!!! Familieleden en kennissen zijn ook welkom. 
Houdt ook steeds rekening met de kalender en vul deze goed in. Als er al 

mensen opstaan is het natuurlijk leuker als je een ander moment invult! 
 

- Kerstkamp: Overpelt heeft ons laten weten dat de traiteur veranderd is, dus 
het is fijn om te horen dat ze met onze evaluatie rekening houden. 
Het was een heel fijn kamp, maar het eten viel dus wel tegen. Het was ook 
een vrij druk kamp, omdat er niet zoveel begeleiders waren. Maar het was 
wel indrukwekkend om te zien dat we met zo weinig begeleiders toch een 
zeer tof kamp konden maken, met zeer fijne activiteiten! 
De nieuwe gasten zijn alle 4 goed meegevallen. Michaël en Andries hebben 
heel enthousiast gereageerd. Nabora gaat ook terug mee, dus vond het vast 
ook heel leuk. Van Francis hebben we niets gehoord, dus daar hebben we 
minder zicht op. 
 

- Eetdag: De eetdag is heel goed verlopen, ondanks het weinige volk, want we 
waren jammer genoeg met weinig helpers.  
De diepvries was jammer genoeg kapot gegaan, dus daardoor is het met de 
ijs wel moeilijk verlopen. We hadden hierin misschien wat harder moeten 
zijn, en Bestfood moeten opbellen en eisen dat ze onze ijs zouden 
vergoeden. 
Het gemixte eten vertraagt de keuken ook enorm. We kunnen volgend jaar 
eens proberen om alles op voorhand te mixen, zodat het ’s middags vlotter 
verloopt. Linda Volders moet ook laten weten aan Wiric dat er geen 
gefrituurde dingen gemixt kunnen worden.  
Er was dit jaar ook te veel overschot, er is ergens iets misgelopen met de 
hoeveelheden. Dit moet zeker nagekeken worden.  
 
We moeten ook eens bespreken voor de volgende eetdag of we misschien 
eens een nieuw gerecht op de kaart zetten. Hoewel iedereen wel enthousiast 
blijft over het eten. De andere desserten zijn ook heel uitgebreid. We hebben 
ook veel overschot, dus misschien moeten we eens kijken of we daar niets 
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van kunnen weglaten. Misschien is het ook een optie om iets te veranderen 
aan de kaart, zodat de mensen kunnen aanduiden welk dessert ze precies 
willen. 
Er moeten ook nagedacht worden wat we met de aperitief gaan doen, want 
het bier is op.  
De eetdag heeft dit jaar opnieuw goed opgebracht, wel iets minder dan vorig 
jaar. Er waren ook wat minder eters.  
’s Middags bij het opdienen is het misschien ook een goed idee om nog een 
4e persoon hebben die bij iedereen kan meelopen als er grote groepen zijn. 
Jos en Mia waren topafwassers en willen volgend jaar zeker terugkomen, ook 
de broer van Maarten wil volgend jaar komen helpen. De afwassers ’s 
middags waren jammer genoeg met wat weinig, maar ze hebben dit ook 
uitstekend gedaan! 
  

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

 
7. Toelichting financiële toestand. 

Linda Volders heeft de laatste weken de boeken terug helemaal in orde gemaakt. 
We dit jaar ook veel giften gekregen.  
De financiële toestand is momenteel goed. We moeten natuurlijk voorzichtig 
blijven met onze uitgave.   
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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 (17-26 juli 2015) 
Kerst 2015: 't Pelterke, Overpelt (26-29 december 2015) 
Pasen 2016: Home Fabiola, Maasmechelen (25-28 maart 2016) 
Zomer 2016: Home Fabiola, Maasmechelen (15-24 juli 2016) 
 
We hebben even besproken of het nieuwe systeem zeker kan doorgaan, omdat er 
de laatste tijd toch wat minder begeleiding is. We moeten toch ook weten dat er 
genoeg enthousiaste mensen zijn die dan in de zomer ook meegaan, omdat we dit 
met enkele mensen niet kunnen opvangen!!! 
 
Dorien Vandermaesen gaat dit jaar ook nog eens kijken in Sporta in Maaseik, om 
daar tijdens het kerstkamp 2016 naar toe te gaan. 

  
Zomer 2016 gaan we naar Maasmechelen, omdat we met het nieuwe systeem even 
willen bekijken of alles goed loopt en het dan minder risicovol is om naar een 
vertrouwde kampplaats te gaan. Dorien Vandermaesen heeft dit vastgelegd. 
 
In Brugge zijn er ook enkele jeugdherbergen die eventueel geschikt zouden zijn 
voor onze groep. Frie Vandemeulebroucke en Benoit Heens gaan in maart deze 
jeugdherbergen bezoeken. Dan kunnen we daar in 2017 naartoe gaan.  
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9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Paaskamp: 
 

 Algemene info: 
 

- Aankomst begeleiding: 15u00, Dorien Vandermaesen heeft nagevraagd of 
we al vanaf 14u00 konden komen, maar het gebouw is pas vrij om 15u00, 
dus dan zijn we welkom. 

- Aankomst gasten: 17u00 
- Vertrek gasten: 13u00  
- Vertrek begeleiding: 14u00 
- Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00 (de laatste middag om 

11u30), ’s avonds: 18u00.  
- Vegetarische maaltijden: 3, Het suikervrije eten voor Annie is blijkbaar 

moeilijker, Linda Volders zal ook suikervrij beleg voor haar voorzien. 
- Vieruurtje: aanwezig  
- Lakens: Alle bedden zijn voorzien van lakens, dekens en kussens. Dit is in de 

prijs inbegrepen. 
- Drank: Drank mag zelf worden meegebracht, Raf Wolfs gaat de drank 

meebrengen. Femke Beets zal ook plastic bekers meegeven en nakijken of er 
nog genoeg bekers zijn. 

- Regels en informatie: Afval sorteren, buiten roken. We moeten zelf voor het 
uitdelen van het eten, de afruim en de afwas zorgen. Er zijn 2 kinderbedjes 
en kinderstoeltjes aanwezig, lakens moeten daarvoor zelf worden 
meegebracht. Er is geen internet aansluiting in het verblijf. 
Bij het ontbijt krijgt iedereen standaard 2 tassen koffie/thee, meerverbruik 
wordt extra aangerekend. 
Parking is voorzien achter het gebouw, gelieve niet door de kinderboerderij 
en het domein te rijden. Bart Put gaat enkele wegwijzers maken zodat de 
parking goed worden opgenomen. 
De broodresten mogen aan de dieren gegeven worden, ander eten niet. 
De kamers worden per 4 personen berekend + 1 extra kamer. Indien we 
meer kamers willen, moeten we hiervoor 20 euro per nacht bijbetalen. 
(Dorien zal de kamerindeling opmaken en dan kamers bij aanvragen). 

- Vertrek: Borstelen, tafels afvegen, buffet proper maken, afwasmachine 
proper maken en vuilnisbakjes leegmaken (op de parking is minicontainer). 
De kamers moeten om 10u00 leeg zijn. 

- Adres: Neerharenweg 12, 3620 Lanaken 
 

 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (17) GASTEN  MEISJES (11) 

Ronald Bernard  
Ivan Collier 
Bert Wuyts 
Bart Phillipaers 
Willy Willems 
Paul Van Montague 
Olivier Swinnen 

Nancy Gijsbrechts 
Ann Brepoels 
Ellen Kackzmaeczyk 
Hanne Vanbrabant 
Ingrid Celis 
Okke Van der Guchten (vanaf za ochtend) 
Nabora Lagaeysse  
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Dirk Volders 
Patrick Pollers 
Marc Smets 
Maurice Strouwens 
Paul Oor 
Rudi Verbruggen 
Luc Cuypers 
Johan Reynders 
Danny Simonis 
Erik Laenen 

Annie Blockx 
Sara Pans 
Inne Wittemans 
Delfine Demulder 

BEGELEIDING  JONGENS (6) BEGELEIDING  MEISJES (12) 

Raf Wolfs 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Bart Put 
Benoit Heens 
Tom Vansloen 

Frie Vandemeulebroucke 
Linda Volders 
Hilde Robert 
Ingrid Snyders 
Nancy Gilis  
Joni Vandermaesen 
Lotte Put 
Tine Put 
Ine Baeten 
Marlies Vandermaesen 
Dorien Vandermaesen 
Silke Vandermaesen 
 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Raf Wolfs 

Drank, Muziek Patrick Vandermaesen, Lotte Put, Bart Put 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Linda Volders, Ingrid Snyders, Marlies Vandermaesen 

Fotograaf Hilde Robert 

Naamkaartjes Ine Baeten 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Raf Wolfs 

Materiaalmeester Ine Baeten, Joni Vandermaesen 

Avondversnaperingen Linda Volders 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Programma flap-over Ine Baeten 

Bloggers Hilde Robert, Dorien Vandermaesen 

 
 

 Programma: 
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 Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 18/04 
 

 Uitpakken  Spel (Frie 
Vandemeulebroucke en 
Benoit Heens) 

Zaterdag 19/04 
 

Knutselen (Marlies 
Vandermaesen, Raf 
Wolfs) 

Activiteiten in het 
Pietersheim (Hilde 
Robert) 

Spel (Dorien 
Vandermaesen) 

Zondag 20/04 
 

Paaseitjes rapen 
+ Fotozoektocht 
(Hilde Robert) 

Spel (Joni 
Vandermaesen) 

Spel (Ine Baeten en 
Ingrid Snyders) 

Maandag 21/04 
 

Inpakken en bezoek 
kinderboerderij en 
speeltuin 

  

 
Iedereen moet op tijd aan Ine Baeten laten weten wat de naam van hun activiteit is, 
zodat zij het overzicht kan maken. 
Linda Volders heeft paaseitjes gezorgd.  
 

10. Varia: 
 

- Krantje:  
Het krantje was dit jaar echt heel mooi! 

 
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + voorwoord: Marlies Vandermaesen 
  + verslag paaskamp: Ine Baeten 

   + verslag Special Olympics: Er zijn dit jaar geen nationale spelen 
  + verslag kerstkamp: Femke Beets 
  + verslag zomerkamp: Dorien Vandermaesen 
  + verjaardagskalender: Raf Wolfs 
  + verslag begeleidersdag: Ine Baeten 
  + begeleidersvoorstelling: Linda Volders 

+ Wist-je-datjes: Linda Volders 
+ Interviews: Natalie Gebruers  

  + Doe de test: Dorien Vandermaesen 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Lekker koken: Patrick Vandermaesen 
  + Dierenrubriek: Raf Wolfs 
  + Gespot in de media: Ingrid Snyders 

+ Speelhoek: Joni Vandermaesen 
+ Film- of boekbespreking: Frie Vandemeulebroucke 
+ Horoscoop: Frie Vandemeulebroucke 
+ De leukste link: Femke Beets  
+ Bedankje en blik in de toekomst: Hilde Robert 
 

  Deadline: 10 januari 2015 
 

- Ledenwerving: zie ledeninfo 
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- Sponsoring: De kiwani’s hebben de verjaardagskalender en een stukje van 
het krantje gesponsord.  

 
Linda Volders wil ook nog een aanvraag doen voor Hart Voor Limburg. 
Linda Volders heeft ook naar Stefan Everts gemaild ivm een motorcross 
voor goede doelen, dit is echt uitgedraaid op niets.  
Linda Volders gaat ook nog een gift aanvragen bij de firma van Femke Beets 
haar schoonzus, Suez. 
Ingrid Snyders stelt ook voor om bij Cera een gift aan te vragen. Dit zal eens 
bekeken worden. 

 
- Begeleidersdag: Nina Thoelen en Marlies Vandermaesen willen graag de 

begeleidersdag organiseren. Silke Vandermaesen gaat ook nog een handje 
toesteken. Het nieuwe vaste moment voor de begeleidersdag is dus het 
eerste weekend van oktober. Het zal doorgaan op zondag 5 oktober. 

 
- Nieuwjaarsreceptie: We leggen de nieuwjaarsreceptie vast op 10 januari. 

Linda Volders zal deze organiseren.  
 

- Kwis KWB: De KWB van Koersel stelt voor om een tweede quiz te 
organiseren voor Carrousel. De KWB wil hem helemaal in elkaar steken. Ze 
verwachten enkel wat tappers en obers op de dag zelf. De opbrengst zal ook 
integraal naar Carrousel gaan. We willen graag ergens in mei deze quiz 
organiseren. Marlies Vandermaesen en Ronny Vandermaesen gaan even 
samen zitten om dit te bespreken. 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2014  18-21 april 2014, Pietersheim  

Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 

Zomerkamp 2014  19-26 juli, De Iep 

Begeleidersdag 2014 5 oktober 

Inpakactie 2014 Eind november en december (zie website) 

Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 

Kerstkamp 2014 26-29 december, Home Fabiola  

Nieuwjaarsreceptie 2015 10 januari 

Eetdag 2015 28 februari 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering gaat door op 29 juni, om 14u. De vergadering gaat door in de 
Hemelstraat 27, 3582 Koersel. Linda Volders zorgt voor het eten. 
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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. 

- Activiteiten voor het paaskamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - Suikervrij beleg voor Annie  

- Avondversnaperingen kopen 

- Gift aanvragen bij Suez 

- Dossier Hart voor Limburg 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

- Eten voor de volgende vergadering voorzien 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met het Pietersheim 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- Sporta Maaseik bezoeken 

- Carrousel in B-magazine zetten 

Ingrid Snyders - Kranten contacteren om Carrousel wat 
naambekendheid te bezorgen 

- Strooibriefjes maken 

Maarten Willems - Radiozenders contacteren om Carrousel wat 
naambekendheid te bezorgen. 

Raf Wolfs - Informatie zoeken over een roll-up 

- Drank kopen voor op kamp 

- Taakverdeling maken 

Ronny Vandermaesen - De nieuwe Carrouselquiz bespreken 

Hilde Robert - scholen contacteren voor begeleiders 

- Laatste berichtjes bezorgen 

Ine Baeten - Het programma overzicht maken 

- De naamkaartjes maken 

Frie 
Vandemeulebroucke 

- Jeugdherbergen Brugge bezoeken 

Benoit Heens - Jeugdherbergen Brugge bezoeken 

Marlies Vandermaesen - Contact opnemen met de Kiwani's ivm kerstcadeaus en 
krantjes.  

- Contact opnemen met Anne Celen ivm kerstkroeg 

- begeleidersdag organiseren 

Marlies Vandermaesen - Begeleidersdag organiseren 

- De nieuwe Carrouselquiz bespreken 

Silke Vandermaesen - Begeleidersdag organiseren 

Nina Thoelen - Begeleidersdag organiseren 

 
 
1 maart 2014 
Dorien Vandermaesen 


