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ALGEMENE VERGADERING EN 
VOORBEREIDENDE VERGADERING  

zomerkamp 
Zaterdag 29 juni 2014 

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: Linda Volders, Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Raf Wolfs, 
Nancy Gilis, Joni Vandermaesen, Femke Beets, Maarten Willems, Patrick 
Vandermaesen, Hilde Robert, Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Tom 
Vansloen, Dorien Vandermaesen, Bart Weltens, Lotte Put, Ine Baeten, Ingrid 
Snyders, Bart Put, Tine Put, Silke Vandermaesen 
 
Verontschuldigd: Natalie Gebreurs, Gert-Willem Van Gompel, Anne Celen, Els 
Van Baeveghem 
 
Afwezig: : Olivier Van Goethem, Nina Thoelen, Elke Berrevoets 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 

 Paulien Cams: Ze heeft het syndroom van down, 22 jaar. Ze is heel 
gemakkelijk, een stapelbed is geen probleem. Ze is heel actief en kan veel. Ze is 
meestal ook heel opgewekt en heel gemakkelijk in de omgang. Ze is dol op 
pretparken en durft overal in te gaan. 
 

 Kim Gielen: 30 jarige dame zonder mentale handicap. Ze is zeer slechtziend, 
dus heeft enkel een lichamelijke handicap. Ze is wel gewoon om met veel 
mensen met een mentale handicap om te gaan. Ze is volledig zelfredzaam en 
heeft geen verzorging nodig. Misschien is het aangewezen om iemand aan te 
duiden waarbij ze terecht kan. Het lijkt ons ook beter om haar bij de 
begeleiding op de kamer te leggen.  

 

 Luc Neefs: 54 jarige man van ’t Gielsbos. Hij heeft een mentale handicap, stapt 
goed, maar heeft toch wat last van het been. Ze weten niet of hij op een 
stapelbed kan. Hij vraagt ook niet altijd hulp als hij iets niet kan. Hij heeft hulp 
nodig met wassen en aankleden. Hij heeft een slikprobleem, boterhammen 
zonder korsten en vlees heel klein gesneden of mixen. Hij heeft hulp nodig met 
deze voorbereiding. Hij eet met een lepel i.p.v. met een vork, een speciaal bord 
en slabben. Op uitstap of op restaurant wordt hij geholpen met eten, omdat hij 
toch wat knoeit. Hij is aangenaam in omgang. Hij heeft epilepsie, maar is 
aanvalsvrij. Hij praat heel stil en kan niet luid praten.  

 
 

Nieuwe begeleiding: 
 

 Els Van Baeveghem: Een begeleiders die op eerste gezicht mee op kamp wilde 
gaan en leek heel enthousiast. Nu gaat ze echter toch niet mee op kamp. Dorien 
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Vandermaesen gaat nog eens informeren of ze nog interesse heeft voor verdere 
kampen. 
 

 Anne Celen: Dorien Vandermaesen gaat contact op nemen met haar om haar 
interesse voor de toekomst af te tasten. Ze moet kiezen of ze zal meegaan of 
niet en anders wordt zij ook geschrapt uit de begeleiderslijst.  
 
Carrousel heeft dringend nood aan nieuwe begeleiders, dus als je enthousiaste 
mensen kent breng hen zeker mee. Blijf dus zeker nieuwe mensen zoeken om 
mee op kamp te gaan! 

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 

 Paaskamp: Het was een heel fijn kamp. Het was fijn dat het op een andere 
plaats was en dat we heel wat nieuwe dingen konden doen. Het eten was oké, 
maar kan nog beter. Het ontbijt was één dag te laat en het eten was soms ook 
wat weinig.  
Het waren leuke activiteiten, we hebben veel buitenactiviteiten kunnen doen. 
De kampplaats is zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 

6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
Er wil niemand zich aansluiten bij de Raad van Bestuur. De huidige Raad van 
Bestuur is goedgekeurd. 

 
7. Toelichting financiële toestand. 

De financiële toestand is momenteel goed. We moeten natuurlijk voorzichtig 
blijven met onze uitgave.   
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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) 
Kerst 2016: 
Pasen 2017: 
Zomer 2017: Pietersheim, Lanaken (14-23 juli 2017) 
 
 
Dorien Vandermaesen is gaan kijken in Sporta Maaseik en ze vindt dit wel geschikt, 
zeker voor een kerstkamp. Ze heeft een aanvraag gedaan voor kerst 2016, maar zal 
pas eind volgende week weten of deze periode dan beschikbaar is. Indien dit niet 
het geval is, kunnen we eventueel ook tijdens de paasperiode naar daar gaan. Sporta 
Maaseik is echter wel duurder en de groep vindt dit momenteel een te groot risico 
om te nemen, omdat we met een nieuwe werking van start gaan.  
Misschien is het een optie om naar De Hoge Rielen te gaan, maar het is een 
probleem omdat we daar pas heel laat kunnen reserveren. De Blauwput in Leuven 
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is misschien een optie of de nieuwe jeugdherberg in Hasselt. De drie boomkesberg 
in Oostmalle is misschien ook optie. De Velinck in Tongeren is een jeugdherberg 
waar we misschien naar toe kunnen. Het boswachtershuis in Westerlo in misschien 
ook terug geschikt om naar toe te gaan. Vooral dit laatste is een zeer leuke optie 
voor de groep die dan wat kleiner zal zijn. Het Laathof in Bornem zou ook terug 
een optie zijn om op kamp te gaan. Dorien Vandermaesen gaat proberen Het 
Laathof bij kerst te reserveren en bij Pasen het Boswachtershuis.  
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Zomerkamp: 
 

 Algemene info: 
 

 Aankomst begeleiding op parking: 8u30 

 Aankomst gasten op parking: 8u45 (ingeschatte aankomst tussen 11u30 en 
12u00, Dorien Vandermaesen vraagt ook om de eerste dag om 13u00 te 
eten.) 

 Vertrek begeleiding en gasten op kampplaats: 13u30 vertrekken (Dorien 
Vandermaesen vraagt om die dag om 11u30 te eten.) 

 Thuiskomst op parking: 16u00 

 Busvervoer: Linda Volders heeft de Zwerver van Heusden-Zolder voor het 
busvervoer afgehuurd, voor vertrek en thuiskomst. Linda Volders volgt dit 
verder op. 

 Bagagevervoer: Raf Wolfs zijn bus gaat rijden samen met de aanhangwagen 
van Ronny Vandermaesen. 

 Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00, ’s avonds: 18u00 (op 
zondagavond wensen we geen eten, op dinsdagmiddag willen we een lunch 
mee voor op uitstap). 

 Vegetarische maaltijden: 1 vegetarische maaltijd  

 Vieruurtje: zijn inbegrepen 

 Lakens: Lakens moeten zelf meegebracht worden, er kunnen wel lakens ter 
plekke gehuurd worden. 

 Drank: Eigen drank mag niet worden meegebracht. 

 Regels en informatie: Afval sorteren, buiten roken. We moeten zelf 
afruimen, afwassen en borstelen. Er is draadloos internet beschikbaar.  
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van toegewezen kamers, er worden 
2,5 personen per kamer geteld. Meerdere kamers kunnen bij afgehuurd 
worden. Als we met de voorziene 46 personen komen, krijgen we alle 
kamers ter beschikking.  
Er mag geen meubilair buiten worden gezet en de bedden mogen niet 
verplaats worden. Op de oprijlaan van de Iep mag niet geparkeerd worden, 
wel laden en lossen. Er mag geparkeerd worden op de parking van de buren, 
Ons Tehuis. 
De schoenen moeten in de inkomhal blijven en daar moeten pantoffels 
aangedaan worden.  

 Vertrek: Borstelen en vuilnisbakjes leegmaken en op de juiste plaats sorteren. 
De kamers moeten om 9u00 leeg zijn. Dorien Vandermaesen zal vragen of 
dit later mogelijk is. 
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 Adres: Poperingseweg 34, 8900 Ieper 
 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (17) GASTEN  MEISJES (13) 

Johan Reynders 
Paul van Montague 
Ronald Bernard 
Bert Wuyts 
Erik Laenen 
Olivier Swinnen 
Marc Smets 
Michaël Henderycks 
Kurt Devos 
Patrick Pollers 
Filip Meeus 
Filip Vertessen 
Rudi Verbruggen 
Luc Cuypers 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Luc Neefs 
Bart Phillipaers 
 
 

Katharina Peeters 
Paulien Cams 
An Brepoels 
Kim Gielen 
Nancy Gijsbrechts 
Okke Van der Guchten 
Hanne Vanbrabant 
Delfine Demulder 
Annie Blockx 
Ellen Kackzmarczyck 
Liesl Willems  
Ingrid Celis 
Nabora Lagaeysse 
 

BEGELEIDING  JONGENS (7) BEGELEIDING  MEISJES (9) 

Raf Wolfs 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
Maarten Willems 
Gert-Willem Van Gompel 
Benoit Heens (za-ma volledig, di-vrij ontbijt en 
avondeten wel, za alleen ontbijt ) 
Tom Vansloen (ma avondeten en slapen, di hele 
dag, wo tot en met avondeten, do avondeten en 
slapen, vrij en za hele dag)  

Frie Vandemeulebroucke 
Linda Volders 
Hilde Robert 
Nancy Gilis  
Joni Vandermaesen 
Marlies Vandermaesen 
Dorien Vandermaesen 
Femke Beets 
Natalie Gebreurs  
 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Maarten Willems 

Drank, Muziek Ronny Vandermaesen, Tom Vansloen, Gert-Willem 
Van Gompel, Patrick Vandermaesen 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Linda Volders, Dorien Vandermaesen, Hilde Robert 

Fotograaf Nancy Gilis, Hilde Robert 
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Naamkaartjes Linda Volders met assistentie van Frie 
Vandemeulebroucke 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Raf Wolfs 

Materiaalmeester Femke Beets, Maarten Willems 

Avondversnaperingen Frie Vandemeulebroucke en Benoit Heens 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Kampprogramma Femke Beets 

Bloggers Linda Volders, Marlies Vandermaesen en Frie 
Vandemeulebroucke 

 
 

 Programma: 
 

Thema: Peace (vrede) 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Zaterdag 
19/07 
 

Busreis (Linda Volders) Spel (Linda Volders) Hippiespel (Hilde 
Robert en Dorien 
Vandermaesen) 

Zondag  
20/07 
 

Spel (Nathalie Gebreurs 
en Gert-Willem Van 
Gompel) 

Wandeling Ieper 
(Benoit Heens en Frie 
Vandemeulebroucke) 

Etentje en Last Post 
(Benoit Heens en Frie 
Vandemeulebroucke) 

Maandag 
21/07 
 

Knutselen (Marlies 
Vandermaesen en Linda 
Volders) 

Mijn bataljon kan dat 
(Femke Beets en 
Maarten Willems) 

Oorlogsquiz (Linda 
Volders) 

Dinsdag  
22/07 

Uitstap Bellewaerde 
(Benoit Heens en Frie 
Vandemeulebroucke) 

Uitstap Bellewaerde 
(Benoit Heens en Frie 
Vandemeulebroucke) 

Film (Femke Beest) en 
rust 

Woensdag 
23/07 

Brunch 10u30 (Dorien 
Vandermaesen) 

Risk (Dorien 
Vandermaesen) 

Spel (Joni 
Vandermaesen en 
Nancy Gilis) 

Donderdag 
24/07 

Cowboys versus 
Indianen (Hilde Robert 
en Dorien 
Vandermaesen) 

Milieuboerderij (Benoit 
Heens en Frie 
Vandemeulebroucke) 

Kampvuur (Hilde 
Robert) en liederen 
(Maarten Willems) 

Vrijdag  
25/07 

Spel (Ronny 
Vandermaesen, Patrick 
Vandermaesen en Raf 
Wolfs) 

Volksspelen (Hilde 
Robert) 

Harmonie (Benoit 
Heens) en feestje met 
DJ Raf 

Zaterdag 
26/07 

Karaoké (Joni 
Vandermaesen) 

Busreis (Linda 
Volders) 

 

 
Iedereen moet op tijd aan Femke Beets laten weten wat de naam van hun activiteit 
is, zodat zij het overzicht kan maken. 
Okke Van der Guchten en Patrick Pollers zijn jarig dit kamp. Dorien 
Vandermaesen zal een cadeautje zorgen van ongeveer 20 euro. 
Hilde Robert brengt de sjaaltjes mee en de pillendozen voor op uitstap en stuurt 
ook de kaartjes voor de koffers mee. De kaartjes voor de uitstap moeten zeker ook 
nagekeken worden. 
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Maarten Willems zal ervoor zorgen dat de krant op kamp aankomt. We kunnen 
daar ook mooie prijzen mee winnen. 
 

10. Varia: 
 

 Infomomenten: 3 oktober is het infomoment i.v.m. onze nieuwe werking. Het 
is wel belangrijk dat iedereen hier op aanwezig kan zijn. De uitnodigingen naar 
de gasten is ook vertrokken, maar het is niet de bedoeling om hen hier al 
informatie over te geven!!! 
De werkgroep Femke Beest, Hilde Robert, Dorien Vandermaesen en Marlies 
Vandermaesen hebben deze infodag uitgewerkt, zodat iedereen het nieuwe 
systeem goed begrijpt. We hebben de power point bekeken en eventuele 
onduidelijkheden aangepast.  
We moeten voor het infomoment nog eens bekijken of er nog mensen zijn die 
ook het zomerkamp nog steeds niet mee kunnen, omdat we dan op uitstap 
gaan.  
 

 Quiz-KWB: 4 oktober organiseert Carrousel een quiz. De KWB-Koersel heeft 
deze Quiz gemaakt voor ons. We moeten enkel de drank doen en de zaal een 
beetje klaarzetten.  
 

 Begeleidersdag: De begeleidersdag viel normaal op 5 oktober. Dit valt nogal 
moeilijk, vermits we dan 3 dagen na elkaar aanwezig moeten zijn voor 
Carrousel. We denken dat het leuker is om dan op zaterdag 4 oktober rond 
15u00 samen met de begeleiding te gaan eten. Er bestaat ook een gelegenheid 
tot kamperen de nacht van vrijdag op zaterdag om de groepssfeer nog meer te 
bevorderen. Voor 15u00 kan de zaal voor de Quiz dan ook gezamenlijk worden 
klaargezet. 

 

 Krantje:  
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 
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  Deadline: 10 januari 2015 

 

 Ledenwerving: We gaan de instellingen in de buurt nog niet aanschrijven 
voor 3 oktober, maar we wachten af tot januari. Als we zien dat we dan nog 
heel wat gasten kunnen meenemen dan gaan we deze instellingen nog 
aanschrijven. 
Hilde Robert heeft de scholen aangeschreven. 
 

 Sponsoring: Marlies Vandermaesen zal de Kiwani’s nog contacteren om te 
vragen voor sponsoring voor een uitstap op kamp. 
Linda Volders moet ook het formulier Suez nog eens bekijken. Linda 
Volders zal ook het formulier van Hart voor Limburg nog eens bekijken. 

 

 Dag vergadering: We proberen met de studenten rekening te houden in onze 
keuze van vergadering, maar vermits deze personen nooit hun weg naar de 
vergadering vinden, gaan we dit afschaffen. Het is immers te laat om alles nu 
nog te regelen. Busreizen, uitstappen en de kampplaatsen moeten eerder 
geregeld worden, dus willen we de vergadering het eerste weekend van juni 
doen. 
 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Voorbereiding zomerkamp Eerste weekend van juni 

Zomerkamp 2014  19-26 juli, De Iep 

Begeleidersdag 2014 4 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 

Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2015  3-6 april 2015, 't Pelterke 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering gaat door op 23 november om 14u00 in de Processiestraat 14 
in Paal. Marlies Vandermaesen zorgt ook voor het eten. 
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Activiteiten voor het zomerkamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

- naamkaartjes maken 

- Busreis verder regelen 

- Hart voor Limburg dossier invullen 

- Suez dossier invullen 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met De Iep 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- Carrousel in B-magazine zetten 

- Cadeau kopen voor Okke en Patrick 

- Anne en Els mailen 

- 2 volgende kampplaatsen reserveren 

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

- De krant op kamp regelen 

Raf Wolfs - Taakverdeling maken 

Hilde Robert - sjaaltjes en pillendozen meebrengen 

- Laatste berichtjes bezorgen 

Frie 
Vandemeulebroucke 

- Versnaperingen kopen 

Benoit Heens - Versnaperingen kopen 

Femke Beets - Kampprogramma maken 

Marlies Vandermaesen - Begeleidersdag organiseren 

- Kiwani's contacteren voor uitstap 

Silke Vandermaesen - Begeleidersdag organiseren 

Nina Thoelen - Begeleidersdag organiseren 

 
 
29 juni 2014 
Dorien Vandermaesen 


