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ALGEMENE VERGADERING EN 
VOORBEREIDENDE VERGADERING  

kerstkamp 
Zaterdag 23 november 2014 

Processiestraat 14, Paal 
 

 
 
 
 

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 



 
2 

1. Aanwezigheden: 
 

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

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 

 Natalie Robijns: Ze zit in het dagcentrum van ’t Roer, ze is 22 jaar en wil graag 
meegaan op kamp. Ze moet nog een bezoekje krijgen van Carrousel.  

 
 

Nieuwe begeleiding: 
 

 Nina Thoelen: Nina heeft laten weten dat ze niet langer mee gaat op kamp en 
wil geschrapt worden van de begeleiderslijst. 
 

 Yenthe Vilters: 14 jaar en wil graag als helper meekomen. Ze gaat mee op 
kerstkamp.  
 
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. 

 

 Zomerkamp: De prijs van het zomerkamp viel heel goed mee. Dus financieel 
gezien is de Iep zeker een locatie om nog eens naar terug te keren. 
We werden daar wel goed verzorgd en veel gedaan gekregen van de mensen van 
de Iep. Normaal is het wel niet de bedoeling om activiteiten in de eetzaal te 
doen, dus dit moet op voorhand besproken worden of de extra zaal moet 
eventueel afgehuurd worden. 
De kamers walen wel wat krap en vochtig. Een kinderbedje is ook moeilijk te 
plaatsen in de kamers. 
Het incident tijdens de uitstap was ook iets minder. 
De activiteiten waren zeer leuk en de uitstappen waren verder geslaagd.  
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 Infomoment: Het infomoment was informatief en duidelijk. Er zijn achteraf 
weinig reacties op gekomen van de gasten en hun achterban. 
 

 Begeleidersmoment: Het eten was lekker! 
 

 Quiz Carrousel: We hadden veel prijzen die werden geschonken. Dat was zeer 
leuk. We hebben ook wel een mooi bedrag verdiend aan de quiz. De zaal was 
wel een grote kostprijs. De avond was gezellig.  
De drank was wel niet koud dus die moet volgende keer vroeger in de koelkast 
worden gezet. 
De vraag is of we deze quiz nog eens willen doen? De KWB heeft er voor 
gezorgd dat er alweer bijna een nieuwe quiz af is. Het werk op voorhand moet 
dan wel beter verdeeld worden want Ronny Vandermaesen en Linda Volders 
hebben nu alles moeten doen.  
Het concept van dit jaar, eerst samen met de begeleiders gaan eten (i.p.v. de 
begeleidersdag) en dan ’s avonds de quiz is wel een leuk concept. Zo wordt er 
ook niet nog een extra dag van de begeleiding gevraagd. Iedereen zit het dus 
wel zitten om dit concept aan te houden. 
 
De nieuwe quiz/begeleidersetentje zal doorgaan volgend jaar op 26 september. 
Het is dan ook een goed idee om op toekomstige quizzen wat flyers te gaan 
leggen om reclame te maken. Femke Beets, Ronny Vandermaesen en Maarten 
Willems gaan reclame maken op de judo kerstquiz.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie (10/01) kan er ook iemand snel briefjes gaan 
leggen op de quiz die doorgaat in de Cor. Tijdens de voorbereidende vrijdag 
van de eetdag (27/02) kunnen we ook een flyer gaan leggen op de quiz in stal.  
 
 

6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
Niemand wil 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. 
 

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: Het Laathof, Bornem (26-29 december 2016) 
Pasen 2017: Jeugdherberg, Hasselt (14-17 april 2017) 
Zomer 2017: Pietersheim, Lanaken (14-23 juli 2017) 
 
 
Dorien Vandermaesen heeft navraag gedaan bij het boswachtershuis en dit is niet 
meer vrij gedurende de periode van het paasweekend 2017. Nu heeft Dorien ook 
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contact opgenomen met de nieuwe jeugdherberg van Hasselt om daar tijdens het 
paasweekend te verblijven. Ze wacht hierover nog op antwoord. Indien dit ook niet 
mogelijk is, stelt Dorien voor om in 't Pelterke te reserveren.  
We kunnen eventueel kerstweekend 2017 naar Westerlo gaan. 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Zomerkamp: 
 

 Algemene info: 
 

 Aankomst begeleiders: 11u 

 Aankomst gasten: 14u30 

 Vertrek gasten: 13u30 

 Vertrek begeleiders: na de opruim 

 Maaltijden: ’s ochtends: 8u30 (aanvragen), ’s middags: 12u00 (behalve op 
zondag om 12u30), ’s avonds: 18u00  

 Vegetarische maaltijden: 2  vegetarische maaltijd  

 Vieruurtje: Er zullen vieruurtjes aanwezig zijn. Ingrid Snyders moet deze dus 
niet zorgen. 

 Lakens: Er zijn lakens op de kampplaats 

 Drank: We bestellen de drank daar. Deze moet op voorhand besteld 
worden. 

 Regels en informatie: De afruim en afwas moeten we zelf doen. Het afval 
moet gesorteerd worden, er moeten buiten gerookt worden en er mag geen 
papier worden achtergelaten in het bos. 

 Vertrek: keukenmateriaal natellen, ramen sluiten, verwarming uitzetten, 
lakens van de bedden doen en verzamelen, de slaapkamers moeten leeg zijn 
voor 10u00. 

 Adres: Weldoenerslaan 5, Maasmechelen 
 
 
 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (20) GASTEN  MEISJES (12) 

Johan Reynders 
Ronald Bernard 
Andries Daniëls  
Marc Smets 
Ivan Collier 
Michaël Hendrickx 
Dirk Volders 
Bert Wuyts 
Wouter Van Geel 
Bart Phillipaers 
Filip Vertessen 
Luc Cuypers 
Filip Meeus 

An Brepoels 
Mieke Salden 
Nandy Gijsbrechts 
Kim Gielen 
Katharina Peeters  
Delfine Demulder  
Hanne Van Brabant  
Okke Van der Guchten 
Ellen Kaczmarczyck  
Ingrid Celis 
Inne Wittemans  
Sara Pans 
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Paul Oor 
Rudi Verbruggen 
Gert Vanhoutvink 
Luc Neefs 
Erik Laenen 
Danny Simonis 
Olivier Swinnen 

BEGELEIDING  JONGENS (6) BEGELEIDING  MEISJES (12) 

Raf Wolfs 
Benoit Heens (vrijdagavond niet eten) 
Bart Put 
Maarten Willems 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
 

Ine Baeten 
Linda Volders 
Dorien Vandermaesen 
Marlies Vandermaesen 
Frie Vandemeulebroucke (vrijdagavond niet 
eten) 
Ingrid Snyders 
Tine Put 
Femke Beets 
Hilde Robert 
Joni Vandermaesen 
Yenthe Vilters 
Nancy Gilis 
 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 App store: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Yenthe Vilters, Joni Vandermaesen 

Drank, Muziek Patrick Vandermaesen, Benoit Heens, Bart Put 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Dorien Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Hilde 
Robert 

Fotograaf Maarten Willems 

Naamkaartjes Femke Beets 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Raf Wolfs 

Materiaalmeester Femke Beets, Maarten Willems  

Avondversnaperingen Ingrid Snyders 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Kampprogramma (enkel kaartjes) Ine Baeten 

Bloggers Nancy Gilis, Frie Vandemeulebroucke 
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 Programma: 
 

 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 26/12 
 

 Aankomst en bedden 
maken + kringspeken 
(Patrick 
Vandermaesen) 

Carrouselraad (Joni 
Vandermaesen) 

Zaterdag 
27/12 
 

Knutselen (Bart Put, 
Lotte Put, Ingrid 
Snyders) 

Spel (Frie 
Vandemeulebroucke, 
Benoit Heens) 
 
 

Spel (Ine Baeten) 

Zondag 
28/12 

Zwemmen 11u-12u + 
niet zwemmersactiviteit 
(Dorien Vandermaesen) 

Spel (Linda Volders, 
Marlies Vandermaesen) 
 
 

Pakjesspel (Hilde 
Robert, Dorien 
Vandermaesen) 

Maandag 
29/12 

Karaoke (Maarten 
Willems) 

Afhalen en vertrek 
(Patrick Vandermaesen 
toont het filmpje van 
de trouw) 

 

 
Iedereen moet op tijd aan Ine Baeten laten weten wat de naam van hun activiteit is, 
zodat zij het overzicht kan maken. 
 
Kerstcadeautjes: Fleecedeken met logo van Carrousel op. Ronny Vandermaesen 
zorgt de fleecedekens en Maarten Willems zorgt dat de het logo van Carrousel erop 
komt. Indien dekens te duur zijn zorgen we een handdoek.  
 
 

10. Varia: 
 

 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 (valt weg) 
  + 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 
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+ Horoscoop: Frie Vandemeulebroucke 
+ De leukste link: Femke Beets  
+ Verslag Quiz: Marlies Vandermaesen 
+ Bedankje en blik in de toekomst: Hilde Robert 
 

  Deadline: 10 januari 2015 
 

 Eetdag : We gaan de prijzen verhogen. Elke hoofdschotel slaat 1 euro op. 
We splitsen het kindermenu op. Curryworst blijft 6 euro, kindervidé en 
stoofvlees wordt 8 euro. De drank slaat dit jaar niet op. 
De eetdag 2016 gaat door op 13 februari. (De zaal was niet vrij tijdens het 
weekend dat we het normaal wilde doen.) 
 

 Sponsoring: Carrousel is ook een goed doel voor Music for life. Maak hier 
zeker reclame voor via Facebook. Corsala, Marlies Vandermaesen (haar 
werkgever) wil een deel van hun opbrengst van de kerstmarkt via Music for 
life aan Carrousel schenken. 
Andere acties mogen zeker nog op poten worden gezet. 
Linda Volders heeft nog een paar andere aanvragen ingediend voor de 
sponsoring. 

 

 Inpakactie: Er is zeker nog nood aan extra inpakkers!!!! Iedereen moet er 
zeker enkele keren opstaan en als je nog andere mensen kent die willen 
komen inpakken, zeker vragen! 
 
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

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 

Voorbereiding zomerkamp Eerste weekend van juni 

Zomerkamp 2015 17-26 juli, Home Fabiola 

Quiz/Begeleidersetentje 2015 26 september 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering gaat door op 22 februari om 14u00. De vergadering gaat door 
ten huize Vandermaesen, Hemelstraat 27 te Koersel. Dorien Vandermaesen zal voor 
het eten zorgen. 
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - DE INPAKKALLENDER AANVULLEN 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Activiteiten voor het zomerkamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

- Hart voor Limburg dossier invullen 

- Suez dossier invullen 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met Home Fabiola 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- Carrousel in B-magazine zetten 

-  

Maarten Willems - reclame maken op judoquiz 

- zorgen dat er een logo op de fleecedekens komt 

Raf Wolfs - Taakverdeling maken 

Hilde Robert - Laatste berichtjes bezorgen 

Ronny Vandermaesen - reclame maken op judoquiz 

- fleecedekens bezorgen aan Maarten 

Femke Beets - reclame maken op judoquiz 

- naamkaartjes maken 

Ine Baeten - Dagoverzicht maken 

Ingrid Snyders - versnaperingen zorgen  

 
 
23 november 2014 
Dorien Vandermaesen 


