
 
1 

 

VOORBEREIDENDE VERGADERING  
kerstkamp 

Zondag 10 november 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: Ine Baeten, Raf Wolfs, Dorien Vandermaesen, Femke Beets, Maarten 
Willems, Hilde Robert, Patrick Vandermaesen, Joni Vandermaesen, Marlies 
Vandermaesen, Tom Vansloen, Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Nancy Gilis, 
Nina Thoelen 
 
Verontschuldigd: Olivier Van Goethem, Natalie Gebreurs, Gert-Willem Van 
Gompel, Sanne Lievens, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Bart Put, Ingrid 
Snyders, Silke Vandermaesen, Tinne Put, Lotte Put, Anne Celen, Bart Weltens 
 
Afwezig: Jonas Moons, Demi Geets, Julie Lenaerts, Tasha Jamoul, Marco 
Contartese, Cindy Geutjens, Caroline Morelli 
 
De opkomst op de vergadering is jammer genoeg heel bedroevend. We hebben 
geen algemene vergadering kunnen doen omdat er geen tweede derde meerderheid 
aanwezig was. Dit is zeer jammer, vooral voor de mensen die er wel waren!!! 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
Online zijn de verslagen nog niet beschikbaar omdat er nog enkele problemen zijn 
met de website. Dit wordt zo snel mogelijk in orde gemaakt. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  

 
Linda Volders doet de huisbezoeken met de nieuwe gasten. Zij heeft hier een lijst 
voor gemaakt, zodat eventueel andere mensen dat ook kunnen doen. 
Er gaan dit kamp veel nieuwe gasten mee, omdat we met het oog op de toekomst 
(in ons nieuwe systeem) toch genoeg gasten moeten blijven meenemen. 
 

- Michaël Hendrickx: Hij woont in de Schalm, dit is een huis van Sint-
Ferdinand. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking en af en toe wat 
gedragsproblemen. Hij kan slapen in een stapelbed, maar dit is wel nieuw 
voor hem. Hij is vrij zelfstandig. Hij stottert soms wel als hij emotioneel 
wordt, hij vindt dit zelf niet leuk en wij mogen er ook zeker niet mee lachen! 
Als het soms wat druk wordt, heeft hij soms een time out nodig. Hij heeft 
ook migraine, maar kan zelf aangeven wanneer er een aanval optreedt.  
 

- Wouter Van Haverbeke: Wouter heeft een ernstige mentale handicap, kan 
niet ver stappen. Hij kan niet in een stapelbed. Hij heeft veel hulp nodig. Hij 
praat graag. 

 
- Andries Daniëls: Andries heeft het syndroom van down. Hij gaat naar het 

dagcentrum in ’t Weyerke. Hij kan in een bovenbed slapen. Hij heeft hulp 
nodig op het toilet, tijdens het eten klaarmaken en het douchen. Hij is bang 
van confetti en sneeuw. Hij heeft psoriasis.  
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- Francis Bleux: Hij woont in Koersel en heeft het syndroom van down, hij 
heeft een ernstige mentale handicap. Hij is niet goed verstaanbaar. Hij is ook 
heel verwend dus dat zal soms moeilijk zijn, zeker in de verzorging. Hij kan 
niet ver stappen en kan beter niet boven liggen in een stapelbed. 

 
- Nabora Lagaeysse: Ze woont in Martine Van Camp. Ze heeft een 

lichtmentale beperking, kan waarschijnlijk wel in stapelbed. Controle nodig 
bij verzorging. Ze rookt en krijgt dagelijks haar sigaretten.  
  
 

Nieuwe begeleiding: 
 
Johnny Janssen heeft contact opgenomen via mail. Hij is lid van de Kiwani’s en 
wil graag eens komen helpen op kamp. Linda heeft hem teruggemaild, maar 
heeft nog geen contact terug opgenomen. 
 
De broers van Catherine van de Special Olympics hebben interesse om mee te 
gaan. Linda Volders gaat nog contact met hen opnemen. 
 
Er mogen steeds nieuwe begeleiders worden gezocht, want we vinden nog 
steeds meer nieuwe gasten, dan begeleiders.  

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
- Zomerkamp: Het kamp was in Duin en zee. Het was een warm kamp. Het 

was wel een heel leuk kamp. 
Het reizen verliep niet zo heel vlot. De terugreis was jammer genoeg geen 
succes. We moeten wel altijd een lijst meenemen van de gasten, zodat we 
iedereen dan kunnen verwittigen. Hier moeten we allemaal aan proberen te 
denken.  
Het kamp was ook jammer genoeg heel duur. Reizen met de tram en trein is 
ook niet zoveel goedkoper dan reizen met de bus.  
Het is ook een dure kampplaats, we kunnen dus niet vaak naar die 
kampplaats gaan. Om de vijf jaar is dit mogelijk, maar vaker zeker niet. 
Ofwel moeten we een goedkopere kampplaats aan zee vinden.  
 

- Begeleidersdag: De activiteit heeft geen geld gekost en was toch heel leuk. 
We waren samen en dat is immers de bedoeling van de begeleidersdag.  
Jammer dat niet iedereen mee ging naar Paco, want dit was toch een mooie 
afsluiter van de dag. 
 

- 30-jaar: Het was een mooie tentoonstelling. De opkomst van oud-
begeleiders en oud-gasten was heel beperkt. Hier kunnen we natuurlijk niets 
aan doen. De mensen die er wel waren, hadden wel alleen maar positieve 
reacties, dus dat is heel leuk. We mogen heel tevreden zijn met het resultaat. 
 
De pannenkoekendag verliep ook vrij vlot en heeft toch was geld 
opgeleverd. Als we in de toekomst nog iets nodig hebben, wat geld moet 
opbrengen, kunnen we zeker nog eens een pannenkoekendag doen. 
In totaal heeft het 30-jarig bestaan toch wat kosten opgeleverd.  
 



 
4 

Het was zeer jammer dat er toch op veel momenten weinig opkomst was 
van helpers. Het klaarzetten en het opruimen verliep heel moeizaam en dit is 
zeer jammer! Er zijn enkele mensen die heel hard aan het 30-jarig bestaan 
hebben gewerkt en dit was nogal een zware belasting voor deze mensen.  
 

- KWB-quiz: De opbrengst van deze quiz gaat naar VZW Carrousel. Bij de 
nieuwjaarsreceptie van de KWB krijgen we de opbrengst. Het was een 
gezellige avond.  
 
 

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 moeten natuurlijk voorzichtig 
blijven met onze uitgave.   
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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 (17-26 juli 2015)  

 
Kerst 2015 gaan we reserveren in Lanaken in het Pietersheim.  Linda Volders en 
Dorien Vandermaesen gaan ook nog een gaan kijken in Sporta in Maaseik. Dit is 
nog niet gelukt, volgend jaar gaan ze hier zeker werk van maken. 

 Pasen 2016 gaan we reserveren in Overpelt. 
 

In Brugge zijn er ook enkele jeugdherbergen die eventueel geschikt zouden zijn 
voor onze groep. Frie Vandemeulebroucke en Benoit Heens zien het wel zitten om 
eens te gaan kijken. Dorien Vandermaesen zal hen hier nog informatie over 
doorsturen. 
 
In Dworp (een vormingscentrum) en het Dommelhof moet Dorien Vandermaesen 
eens kijken of er een mogelijkheid is om te verblijven. Joni Vandermaesen gaat 
Dorien ook nog info bezorgen over een mogelijke kampplaats.  
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Inpakactie: De inpakactie gaat morgen van start en duurt nog tot eind december. 
Er staan nog niet veel mensen op de kalender ingevuld en het is zeker nodig dat alle 
open plaatsen worden opgevuld. Het zou echt leuk zijn moest iedereen nog eens 
kijken of hij vrij is en zich toch min. 1 of 2 keer op de lijst invullen. Het is ook van 
belang om dit niet op het laatste moment te doen, want voor alle legen plaatsen 
moet een oplossing worden gezocht en natuurlijk liefst zo snel mogelijk! 
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Indien er moeilijkheden zijn met de inpaklijst en je kan er niet op dan kan je altijd 
ook eens bellen naar Marlies Vandermaesen of Linda Volders. Zij zullen jou graag 
helpen. 
 
Kerskamp: 
 

 Algemene info: 
 

- Aankomst begeleiding: 11u  
- Aankomst gasten: 14u 
- Vertrek gasten: 14u 
- Vertrek begeleiding: na het opruimen 
- Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00, ’s avonds: 18u00. 

Vegetarische maaltijden: 3 vegetariërs  
- Vieruurtje: aanwezig  
- Lakens: Er zijn geen lakens voorzien, dus die moeten we zelf meebrengen. 
- Drank: Drank is verplicht af te nemen behalve wijnen en aperitieven. We 

krijgen een boete indien we dit niet nakomen. 
- Regels: afval sorteren, buiten roken. 
- Vertrek: Borstelen en vuilniszakjes leegmaken. De kamers moeten om 10u00 

leeg zijn. 
 

 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (23) GASTEN  MEISJES (9) 

Paul Van Montague 
Ronald Bernard 
Erik Laenen 
Johan Reynders 
Bert Wuyts 
Patrick Pollers 
Dirk Volders 
Danny Simonis 
Wouter Van Geel 
Olivier Swinnen 
Ivan Collier 
Paul Oor 
Filip Meeus 
Filip Vertessen 
Maurice Strouwen 
Luc Cuypers 
Rudi Verbruggen 
Michaël Hendrickx 
Wouter Van Haverbeke 
Andries Daniëls 
Francis Bleux 
Bart Phillipaers 
Marc Smets 

Nancy Gijsbrechts 
Okke Van der Guchten 
Ellen Kacsmarczyk 
Ann Brepoels 
Ingrid Celis 
Hanne Vanbrabant 
Delfine Demulder 
Nabora Lagaeysse 
Liesl Willems 

BEGELEIDING  JONGENS (6) BEGELEIDING  MEISJES (10) 

Raf Wolfs Femke Beets 
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Maarten Willems 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Benoit Heens (vrij 27/12 avond na het eten) 
Tom Vansloen (dagen nog doorgeven) 

Joni Vandermaesen 
Linda Volders 
Marlies Vandermaesen 
Ine Baeten 
Nina Thoelen 
Dorien Vandermaesen 
Nancy Gilis (‘s ochtends en ‘s avonds geen 
eten) 
Hilde Robert (za middag en avond niet) 
Frie Vandemeulebroucke (vrij 27/12 avond 
na het eten) 

 
KIDS  JONGENS (3) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 
Finn Vanderstraeten 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Maarten Willems 

Drank, Muziek Tom Vansloen, Patrick Vandermaesen, Nina Thoelen, 
Benoit Heens 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Linda Volders, Hilde Robert, Marlies Vandermaesen 

Fotograaf Maarten Willems 

Naamkaartjes Femke Beets 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Raf Wolfs 

Materiaalmeester Femke Beets, Ine Baeten 

Avondversnaperingen Nina Thoelen 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Programma flap-over Ine Baeten 

Bloggers Nancy Gilis, Linda Volders, Frie Vandemeulebroucke 

 
We willen als kerstcadeau een fleecedeken geven. Eventueel kunnen we ons manneke er 
laten op borduren door de mama Maarten Willems. Hij gaat navragen hoeveel het kost. 
Dorien Vandermaesen zal eens kijken waar ze goedkope fleecedekentjes verkopen. 
 

 Programma: 
 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Donderdag 26/12 
 

 Uitpakken  Gezelschapspelen 
(Femke Beets, Maarten 
Willems) 

Vrijdag 27/12 
 

Knutselen (Linda 
Volders, Ine 
Baeten) 

Voorstelling in CC 
(Hilde Robert) 

Spel (Linda Volders) 
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Zaterdag 28/12 
 

Domino (Joni 
Vandermaesen) 

Spel (Frie 
Vandemeulebroucke 
en Benoit Heens) 

De pakjeskaraoke 
(Dorien Vandermaesen) 

Zondag 29/12 
 

Raf en Ronny show 
(Ronny 
Vandermaesen, Raf 
Wolfs) 

  

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

10. Varia: 
 

- Ledenwerving: Hilde Robert gaat weer mailen naar de scholen om eventuele 
nieuwe begeleiders aan te spreken. 
Hilde Robert gaat ook op facebook nog eens wat reclame proberen te 
maken. 
Ronny Vandermaesen gaat Carrousel nog eens in de B-magazine zetten.  
Nieuwe gasten moeten momenteel niet gezocht worden.  
 

- Sponsoring: De duivenbond gaat jammer genoeg stoppen met hun 
organisatie. We kunnen dus in de toekomst geen sponsoring meer krijgen 
van hen.  
Linda Volders heeft een sponsor aanvraag ingediend bij de firma Kramp. Als 
ze willen sponsoren moeten we hen wel op onze website vermelden, maar 
dit is geen probleem. Dit kan altijd geregeld en aangeboden worden! 
De kiwani’s moeten aangeschreven worden voor onze kerstcadeaus en voor 
de druk van onze krantjes. Marlies Vandermaesen zal dit doen. 
 
Marlies Vandermaesen vraagt zich ook af of we niemand kennen in de 
motorcross wereld. Zij sponsoren vaak goede doelen via een eetdag. Op de 
duivenbond zijn er mensen die aangaven dat ze dat voor hen doen. Dus 
misschien zijn er nog organisaties die dit doen.  
Stefan Everts doet ook jaarlijks een cross en die opbrengst zou ook gaan 
naar goede, hier is een website voor.  
 
We zijn ook een goedgekeurde actie voor Music for Life. We hebben alleen 
geen fut om een actie te organiseren. Kent iemand mensen die voor ons een 
actie willen organiseren? 
 
Er is ook een optie om op een festival te gaan helpen voor Carrousel. Op 
pukkelpop of zelfs Paal op stelten is het misschien mogelijk om te gaan 
helpen voor een vergoeding. Deze vergoeding gaat dan natuurlijk naar 
Carrousel. De helpers kunnen dan ook gratis genieten van dat festival. 
 
We moeten aan Anne Celen nog even vragen of we misschien nog kunnen 
deelnemen aan de kerstkroeg. Marlies Vandermaesen gaat haar hier over 
mailen. 
 

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

   + verslag Special Olympics: Raf Wolfs 
  + verslag kerstkamp: Nina Thoelen 
  + 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: Nancy Gilis 
  + 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!!! 
 

- Begeleidersdag: Nina Thoelen en Marlies Vandermaesen willen graag de 
begeleidersdag organiseren. We denken erover om 1 van de 2 algemene 
vergadering te schrappen. Vermits de opkomst toch beperkt is, heeft dit 
weinig nut. Indien nodig organiseren we nog een vergadering op 
zomerkamp. Op deze manier komt er ook een vast moment vrij voor de 
begeleidersdag . Het nieuwe vaste moment voor de begeleidersdag is dus 
het eerste weekend van oktober. 
 

- Marc Smets: Marc zijn voogd heeft beslist dat Marc Smets niet meer mee 
mag op kamp. Hij zal momenteel dus niet meer mee kunnen gaan. ’t 
Weyerke gaat er echter alles aan doen dat deze beslissing wordt herzien, 
maar we zullen dus momenteel moeten afwachten. Dit zal samen met de 
vrederechter besproken worden, dus hopelijk wordt dit nog herzien. (Linda 
Volders heeft al opnieuw contact gehad met 't Weyerke en inmiddels is er al 
van hogerhand uit beslist dat Marc mee kan!) 

 
- Kevin Steurs en zijn bril: Kevin moet revalideren van een operatie en kan 

daarom momenteel niet mee.  
Kevin Steurs zijn bril is op zomerkamp gesneuveld en heeft nu een deel van 
de kosten van zijn bril teruggekregen. Een ander deel (de franchise) moest in 
onderling overleg worden geregeld. De moeder van Kevin eist nu dat wij dit 
terug betalen. We zullen dit deze keer ook doen. 
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Momenteel is het dus niet duidelijk wie de franchise moet betalen, maar in 
de toekomst moeten we aangeven dat de deelnemers zelf moeten opdraaien 
voor hun franchise. Zo kunnen we in de toekomst problemen, discussies en 
extra kosten vermijden.  

 
- Special Olympics: Deze gaan door in Antwerpen officieel van 9 tot 21 

september. De atletiek gaat door in mol. De opening is in Brussel en de 
sluiting is in Antwerpen. De medailles worden uitgereikt van woensdag 17 
tot zaterdag 20 september. Linda Volders moet zo snel mogelijk wie er 
wanneer kan komen helpen. Laat dit voor 25 november weten.  
 

- Eetdag: Er is een grotere friteuse besteld voor de eetdag, zodat het hopelijk 
wat vlotter verloopt. Er is ook diepvries al besteld. De eetkaarten moeten 
wel zeker tegen het kerstkamp gedrukt worden, zodat ze meegegeven 
kunnen worden met de gasten. 

 
- Brigidahuis: Willen we nog aangesloten vereniging blijven of niet. Levert dit 

wel genoeg voordelen op? We moeten ook naar enkele vergaderingen gaan 
en op hun pannenkoekendag moeten we ook gaan helpen.  
We krijgen door het brigidahuis wel meer bekendheid in Koersel en 
omgeving, maar is het dat waard? We gebruiken de zaal volgend jaar slechts 
een keer.  
Als we het nog doen is het misschien wel goed om opslagruimte te vragen 
voor Carrousel, zodat er dingen voor de eetdag kunnen opgeslagen worden. 
Ronny Vandermaesen wil met liefde naar de vergaderingen van het 
Brigidahuis gaan. Dus voorlopig gaan we proberen 1 jaar een aangesloten 
vereniging te blijven. Volgend jaar zal dit echter opnieuw worden 
geëvalueerd. 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 

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 

Eetdag 2014 22 februari 

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 Zaterdag 27 september 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

De volgende vergadering gaat door op ZATERDAG 1 maart om 14u in de Hemelstraat 
27, 3582 Koersel. Patrick Vandermaesen 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 kerstkamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

- Laten weten of je komt helpen op de Special Olympics 

- De naam van je activiteit aan Ine laten weten. 

- De inpakkalender invullen 

Linda Volders - Contact opnemen met de broers van Catherine om mee 
te gaan op kamp 

- Sporta Maaseik bezoeken 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met 't Pelterke 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- Sporta Maaseik bezoeken 

- reserveren in Overpelt en Lanaken 

- informatie bezorgen over jeugdherbergen Brugge aan 
Frie en Benoit 

- enkele eventuele nieuwe kampplaatsen bekijken 

Patrick Vandermaesen - Het eten voor de volgende vergadering zorgen 

Bart Weltens - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

- de website verder in orde maken 

Femke Beets - Naamkaartjes maken 

Ronny Vandermaesen - Carrousel in de B-magazine zetten 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

- Met liefde naar de vergaderingen van het Brigidahuis 
gaan. 

Joni Vandermaesen - Info over kampplaats doorsturen naar Dorien. 

Hilde Robert - scholen mailen voor begeleiders 

- Op facebook reclame maken voor Carrousel 

- Toevoegen aan de laatste berichtjes dat de deelnemers 
hun franchise zelf moeten betalen. 

Nina Thoelen - avondversnaperingen zorgen 

- de begeleidersdag organiseren 

Ine Baeten - Het programma overzicht 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 

Raf Wolfs - Taakverdeling maken 

 
 
10 november 2013 
Dorien Vandermaesen 


