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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
paaskamp 

Zondag 22 februari 2015 
Hemelstraat 27, 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: Marlies Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, 
Joni Vandermaesen, Yenthe Vilters, , Maarten Willems, Femke Beets, Patrick 
Vandermaesen, Raf Wolfs, Linda Volders, Ine Baeten, , Ingrid Snyders, Bart Put, 
Lotte Put, Tine Put, Ine Baeten, Silke Vandermaesen 
 
Verontschuldigd: Natalie Gebruers, Bart Weltens, Nancy Gilis, Tom Vansloen, Frie 
Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Sanne Lievens, Anne Celen, Gert-Willem Van 
Gompel 
 
Afwezig: Olivier Van Goethem, Elke Bervoets 
 

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 heeft een bezoek gekregen van Carrousel en was wel 
geïnteresseerd. Ze schrok echter van de aanwezigheid van kinderen, dus zal ze 
toch niet deelnemen. 
 

 Bianca Valckx: Bianca is een jongedame afkomstig uit Westerlo. Ze zal het 
komende paaskamp meegaan. Ze heeft hulp nodig bij de grote toilet. Ze heeft 
ook een sonde en moet regelmatig gespoeld worden. Bij het douchen heeft ze 
ook hulp nodig en ze moet douchen in een aangepaste douche met stoel. Ze 
kan niet in een stapelbed slapen. 
Verbaal is ze heel sterk. Ze heeft geen hulp nodig bij het eten. Ze is 
veganistisch. 

 

 Ilhan Yardimci: Hij is bewoner in Den Heuvel, bij Ivan Collier. Hij wandelt zeer 
veel en erg graag. We zullen dan ook in de gaten moeten houden dat hij niet 
alleen gaat wandelen. Hij spreekt vrij goed Nederlands. Hij kan misschien in een 
bovenbed slapen, maar heeft het nooit gedaan. Hij heeft ondersteuning nodig 
bij het wassen. Hij eet ook liever geen varkensvlees, maar weet het verschil niet 
met ander vlees.  
Hij zwemt graag, maar kan niet zwemmen. Hij wordt niet agressief en heeft een 
fascinatie voor de politie. Hij praat veel tijdens de nacht en zoekt af en toe naar 
eten ’s nachts. Het is wel mogelijk om afspraken hierover met hem te maken. 
Hij gaat aan kampen deelnemen als Ivan er niet bij is, omdat ze niet zo'n goede 
band hebben. 

 

 Birgit Vaes: Birgit is een jongedame uit Zelem met het downsyndroom. Ze kan 
goed stappen. Ze heeft nog nooit in een stapelbed  gelegen, maar kan het 
misschien wel proberen. Ze is zeer zelfstandig. Ze zwemt goed en kan lezen en 
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schrijven. Ze is een beetje angstig voor onweer en ongelijke ondergrond. Ze 
durft wel wat te veel eten.  

 

 Gonda Crauwels: Gonda is een dame van 46 jaar oud. Ze heeft een mentale 
achterstand en kan niet praten. Ze praat wel graag met anderen, met behulp van 
de blissmethode. Dit zijn allemaal symbolen waarmee ze zich verstaanbaar kan 
maken. Ze gebruikt soms ook gebaren, maar dit zijn eerder gebaren die ze zelf 
bedacht heeft.  
Ze kan niet in een stapelbed liggen. Bij uitstappen en lange afstanden heeft ze 
een rolstoel nodig. Ze heeft hulp nodig bij het grote toilet, maar ze vraagt 
hierom. Ze hebben gekozen om een kamp zonder Ronald Bernard omdat dit 
niet altijd even goed gaat.  
Bij het eten heeft ze voorbereidende hulp nodig. Ze eet niet graag droge 
voeding, dus er moet altijd een sausje of koffie of dergelijke over gegoten 
worden. Ze heeft hulp nodig bij wassen en aankleden (ondergoed en knopen 
dichtdoen). Ze schrikt snel. Uit voorzorg doen ze bij uitstapjes een pamper aan. 

 

 Jarno Govaere: Hij is 14 jaar en gaat dus nog naar school. Hij woont nog thuis. 
Hij heeft autisme, ADHD en Gilles de la Tourette. Hij heeft veel tics zowel 
verbaal als lichamelijk. Dit is soms tijdens het eten iets moeilijker. Zijn tics 
worden ook erger als hij zich verveeld of als er iets is. Er is echter niets wat 
helpt, hem bezighouden is de beste oplossing.  
Het is een vrij slimme jongen en verbaal sterk. Hij is vrij zelfstandig. Hij kan 
lezen en een beetje schrijven. Hij is meestal goed gezind. Hij heeft een beetje 
schrik van onweer, spinnenwebben en zoembeesten. Hij heeft een allergie voor 
penicilline. Hij heeft af en toe ’s nachts een ongelukje. Hij slaapt niet zo goed 
dus heeft een rustige kamer nodig. Het is een idee om hem samen met 
Abdelkrim op de kamer te leggen. Hij ligt liever niet in een stapelbed. 

 
 

Verder staan er nog enkele gasten te popelen om van ons een bezoekje te 
krijgen: een jongeman met fragile X syndroom. Hij zit in het dagcentrum van ’t 
Weyerke. Verder is er nog de instelling Blijdorp uit Dendermonde. Ze hebben 
interesse om mensen mee te sturen met Carrousel. Er is ook een aanvraag 
gekomen van een leerkracht uit Aalst die voor een 22-jarige leerling een 
vakantieplaats zoekt.  

 
 

Nieuwe begeleiding: 
 

Er zijn geen nieuwe begeleiders en de lijst van de gasten wordt steeds langer. 
Dus het is echt nodig om steeds nieuwe begeleiders te zoeken!!! Iedereen moet 
hier dus actief naar op zoek! 
 
Joni Vandermaesen heeft gevraagd om tijdens de godsdienstlessen bij haar op 
school een uiteenzetting te geven over Carrousel. Joni is hier heel enthousiast 
over en wil dit graag doen. Het is misschien een goed idee om ook een ouder 
lid van de vereniging mee te nemen naar de presentaties.  
Joni gaat praktische afspraken maken met de leraar hierover. Waarschijnlijk 
zullen de presentaties doorgaan tijdens de derde semester. Nadien willen we 
zeker ook navraag doen om ook eens langs te gaan in het beroepsonderwijs van 
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de school, want daar zitten misschien ook gegadigden om mee te gaan op 
kamp. 
 
Hilde Robert gaat ook nog even de hoge scholen bekijken om hen te mailen en 
zo eventueel nieuwe begeleiders te lokken.  

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 

 Kerstkamp: We zijn naar Maasmechelen geweest. Iedereen was tevreden en 
vindt het een leuke kampplaats. De drank was wel veranderd, de prijs en het 
merk. Het is dan ook zeker nodig om zelf wat drank te voorzien. Misschien 
moeten we ook even aangeven dat het drankje (water) bij het vieruurtje niet 
altijd nodig is. We moeten ook iets zorgvuldiger de kasten natellen (voor en na) 
zodat we het factuur kunnen controleren.  
 

 Inpakactie: We hebben ongeveer evenveel inkomsten van onze inpakactie als 
vorig jaar. Dit is zeer positief, vermits er heel wat minder volk was. De sfeer 
was minder leuk dan anders, we stonden ook opnieuw op een andere plaats, 
dichter bij de uitgang. De nieuwe baas leek wel tevreden. 
In de Vatana in Paal waren ze op zoek naar inpakkers. Marlies Vandermaesen 
heeft contact opgenomen met de zaakverantwoordelijke. Ze wacht op 
antwoord. Als we met dezelfde voorwaarde als in Dreamland kunnen gaan 
inpakken in de Vatana lijkt dit ons een verbetering. Als dit niet het geval is, dan 
zullen we naar Tongerlo blijven gaan. Als we terug naar Tongerlo gaan, is het 
wel een optie om een hogere tafel te vragen om wat rugbesparend te werken. 

 

 Nieuwjaarsreceptie: Het is jammer dat het steeds dezelfde mensen zijn die we 
terugzien. Het zijn altijd dezelfde mensen die niet komen opdagen. Is het een 
verplichting voor mensen of niet? Misschien is het te veel?  
Anderen geven dan weer aan dat het wel leuk is om iets te doen met de 
begeleiding, naast het kamp. Zo leren we elkaar weer op een andere manier 
kennen. Het is op zich ook al jammer dat de begeleidersdag is afgeschaft omdat 
er veel mensen geen tijd hiervoor willen vrijmaken.  
Misschien hoeft de nieuwjaarsreceptie geen nieuwjaarsreceptie meer te zijn, 
maar is een ander moment op samen te komen even leuk. Vermits te periode 
voor sommige zeer druk is.  
Sommigen opperen wel dat de nieuwjaarsreceptie dan weer nuttig kan zijn om 
sympathisanten uit te nodigen die op eetdag of tijdens de inpakactie komen 
helpen. Dit vinden de meesten echter niet nodig.  
Het is misschien wel leuk om een kaartje rond te sturen tijdens de week van de 
vrijwilliger. Ze krijgen sowieso voor een attentie na de eetdag en inpakactie, dus 
we zijn al goed bezig!  

 
Conclusie: De meerderheid vindt het wel nodig om tijd te maken voor een 
begeleidersmoment, maar dit hoeft geen nieuwjaarsreceptie te zijn. Dus de 
nieuwjaarsreceptie gaat niet meer door, maar we gaan in plaats een andere dag, 
op een rustiger moment afspreken. Deze datum zullen we de volgende 
vergadering bespreken. 

 

 Pannenkoekendag Brigidahuis: De organisatie is echt vreselijk. Sommige dingen 
zijn niet praktisch en zelfs onhygiënisch. Het is niet leuk voor de mensen die 
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die dag moeten gaan helpen. We maken ook weinig gebruik van het Brigidahuis, 
enkel voor de nieuwjaarsreceptie. We beslissen dan ook om niet langer lid te 
zijn van deze organisatie! Ronny Vandermaesen zal een mail naar hun 
organisatie sturen om deze beslissing mee te delen. 
 

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

Jammer genoeg zijn er twee leden die zullen stoppen met de raad van bestuur: Tom 
Vansloen en Femke Beets. Ze willen geen afstand nemen van Carrousel, maar 
willen niet langer investeren in de raad van bestuur.  
We zitten nu met vijf mensen in de raad van bestuur. We willen dan ook zeker een 
paar mensen bij de raad van bestuur vragen. 
Frie Vandemeulebroucke stelt zich kandidaat om bij de raad van bestuur te komen. 
De woonafstand is misschien wel wat ver, maar op afstand kan ze wel heel wat 
praktische dingen regelen.  
 
Femke Beets wil wel graag een paar taken op zich blijven nemen. 
Verder zijn er geen kandidaten. Indien iemand zich nog kandidaat wil stellen die 
niet op de vergadering aanwezig was, kan hij/zij zich nog kandidaat stellen bij de 
voorzitter. 
 
Er is ook een mogelijkheid om iemand buiten de vereniging te vragen om bij de 
raad van bestuur te komen. Een ouder lijkt ons geen goed idee, omdat dat een 
beetje belangenvermenging is. Marleen Put van Martine van Camp is misschien een 
interessante optie. Inne Gastmans is ook een optie. Catherine Debrouwer van 
Special Olympics is misschien ook een optie. Iedereen is het ermee eens dat we een 
buitenstaander bij de raad van bestuur kunnen vragen. 
 
Ondanks deze veranderingen heeft de raad van bestuur niet stilgezeten i.v.m. het 
nieuwe systeem. De raad van bestuur heeft alle Carrouselers een jaaruitnodiging 
gestuurd. De gasten hebben hun favoriete bestemmingen doorgegeven. We hebben 
deze naast elkaar gelegd en bij sommige herverdeeld. We hebben momenteel 25 
deelnemers voor het paaskamp, 20 deelnemers voor zomer 1, 15 deelnemers voor 
zomer 2 en 26 deelnemers voor het kerstkamp. We hebben dan ook beslist dat 
nieuwe mensen enkel kunnen zich nog kunnen inschrijven voor zomer 2. 
De betalingen lopen nog wat minder goed, dus dit moeten we in de gaten houden 
en is moeilijk voor de penningmeester.  
We hebben ook al besproken dat het misschien beter zou zijn om de optie Pasen en 
Kerst te laten wegvallen, zodat de mensen meer voor de zomer kiezen.  
 
We zouden ook willen vragen aan de begeleiding om in de mate van het mogelijke 
in het begin van jaar zich al in te schrijven voor alle kampen. Misschien kan 
iedereen dit dan nog niet zeggen, maar zo krijgen we toch een beter zicht op het 
aantal. De begeleiders mogen wel 4 kampen kiezen om aan deel te nemen! 

 
7. Toelichting financiële toestand. 

De financiële toestand is momenteel goed. We moeten natuurlijk voorzichtig 
blijven met onze uitgave. Het is ook moeilijker in te schatten hoe goed we er net 
voor staan omdat we nu al veel voorschotten binnen hebben gekregen i.t.t. de 
vorige jaren. Hoeveel invloed de nieuwe werking op het financiële zal hebben, 
weten we nog niet. 
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8. Kampplaatsen in de toekomst. 

 
Pasen 2015: ’t Pelterke, Overpelt (3-6 april 2015)  
Zomer 1 2015: Home Fabiola, Maasmechelen (17-21 juli 2015) 
Zomer 2 2015: Home Fabiola, Maasmechelen (22-26 juli 2015) 
Kerst 2015: 't Pelterke, Overpelt (26-29 december 2015) 
Pasen 2016: Home Fabiola, Maasmechelen (25-28 maart 2016) 
Zomer 2 2016: Home Fabiola, Maasmechelen (15-19 juli 2016) 
Zomer 2 2016: Home Fabiola, Maasmechelen (20-24 juli 2016) 
Kerst 2016: Het Laathof, Bornem (26-29 december 2016) 
Pasen 2017: Jeugdherberg, Hasselt (14-17 april 2017) 
Zomer 1 2017: Pietersheim, Lanaken (14-18 juli 2017) 
Zomer 2 2017: Pietersheim, Lanaken (19-23 juli 2017) 
 
Lotte Put haalt aan dat er in het Efrogebouw van Home Fabiola veel minder 
stapelbedden zijn. Het is dan ook interessant om daar nog eens te gaan kijken. Ook 
in de andere, nieuwe gebouwen van Home Fabiola kunnen we nog eens langsgaan.  
 
Dorien Vandermaesen stelt voor om kerstweekend 2017 't Pelterke te reserveren.  
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Eetdag: Er zijn weinig helpers! Dit zeer jammer, vooral omdat er weer heel wat 
begeleiders NIET komen helpen. 
 We hebben vooral niemand om ’s middags af te wassen. We hebben ook een ober 
te kort.  
Er zijn ook wel minder eters dan vorig jaar, dus hopelijk komen er wel nog wat bij! 
 
Raf Wolfs zijn papa wil opnieuw de groenten sponsoren.  
We hebben ook een nieuwe bloemist moeten zoeken. Nu sponsort een lid van de 
zwemclub Avali onze bloemen. 
Een tv en wat tekeningen zijn wel interessant voor de kinderen. Femke Beets zorgt 
voor tekeningen en kleurpotloden. Bart Put zorgt voor de tv, Linda Volders zorgt 
voor de DVD’s. Ingrid en Bart zorgen ook voor enkele grote kookpotten en 
pollepels van de chiro.  
Ronny Vandermaesen bekijkt ook even of de overheadprojector nog in orde is en 
kan bediend worden. 
Patrick Vandermaesen zorgt voor de fotoreportage.  
 
We beginnen te werken om 7u30 op zaterdag. Vrijdag beginnen we om 9u00.  
 
Paaskamp: 
 

 Algemene info: 
 

 Aankomst begeleiders: 15u00, de werkers komen zo vroeg mogelijk. 

 Aankomst gasten: 17u00 (de eerste dag eten we om 18u30, Dorien 
Vandermaesen vraagt dit aan) 

 Vertrek gasten: 14u00 

 Vertrek begeleiders: na de opruim (ten laatste 16u00) 
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 Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u30, ’s avonds: 18u00  

 Aangepaste maaltijden: 2 vegetarische maaltijd, 1 suikervrije maaltijd 

 Vieruurtje: Er zullen vieruurtjes aanwezig zijn. We kunnen dagelijks kiezen 
tussen fruit of koek. Dorien vraagt na of het mogelijk is om elke dag enkele 
fruitstukken te krijgen. Als we echt moeten kiezen, kiezen we koek. 

 Lakens: Lakens moeten we zelf meebrengen 

 Drank: Het is verplicht de drank daar af te nemen. (Linda Volders geeft even 
door aan Dorien hoeveel drank er meestal wordt geconsumeerd.) 

 Regels en informatie: niet binnen roken, afval sorteren, enkel afruimen. 

 Vertrek: 10u00 kamers leeg, alle lokalen uitborstelen, alle afval in de 
vuilnisemmertjes, dekens opplooien en in de kast leggen. 

 Adres: Jeugdlaan 4, Overpelt 
 
 
 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (15) GASTEN  MEISJES (11) 

Dirk Volders 
Willy Willems 
Wouter Van Geel 
Marc Smets 
Bart Phillipaers 
Paul Oor 
Eric Laenen 
Yvan Collier 
Danny Simonis 
Maurice Strouwen 
Paul Van Montagu 
Michaël Hendrickx 
Gert Van Houtvinck 
Jarno Govaere 
Abdelkrim Missault 

Bianca Valckx 
Okke Van der Gugten 
Delfine Demulder 
Hanne Van Brabant 
Ingrid Celen 
Ellen Kaczmarczyk 
Annie Blockx 
Sara Pans 
Paulien Cams 
Ann Brepoels 
Inne Wittemans 

BEGELEIDING  JONGENS (6) BEGELEIDING  MEISJES (12) 

Raf Wolfs 
Benoit Heens (vrijdagavond niet eten) 
Bart Put 
Maarten Willems (vrijdag t.e.m. 
zaterdagavond) 
Patrick Vandermaesen 
Ronny Vandermaesen 
 

Ine Baeten 
Linda Volders 
Dorien Vandermaesen (zaterdagavond 
t.e.m. maandag) 
Marlies Vandermaesen 
Frie Vandemeulebroucke (vrijdagavond niet 
eten) 
Ingrid Snyders 
Tine Put 
Femke Beets (vrijdag t.e.m. zaterdagavond) 
Hilde Robert 
Silke Vandermaesen 
Yenthe Vilters 
Lotte Put 
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KIDS  JONGENS (1) KIDS  MEISJES (2) 

Daan Vansloen Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 App store: 
 

Pipo Marlies Vandermaesen 

wekker Yenthe Vilters 

Drank, Muziek Patrick Vandermaesen, Ronny Vandermaesen, Lotte 
Put 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs 

Medicijnen Hilde Robert, Ingrid Snyders, Linda Volders 

Fotograaf Hilde Robert, Marlies Vandermaesen 

Naamkaartjes Tine Put 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Ine Baeten, Femke Beets, Dorien Vandermaesen 

Avondversnaperingen Marlies Vandermaesen 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Kampprogramma (enkel kaartjes) Ine Baeten 

Bloggers Linda Volders, Frie Vandemeulebroucke  

 
 

 Programma: 
 

 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Vrijdag 03/04 
 

 Aankomst en bedden 
maken  

Spel (Hilde Robert en 
Ine Baeten) 

Zaterdag 
04/04 
 

Knutselen (Femke Beets 
en Maarten Willems) 

Kippegeit 
(toneelvoorstelling 15u, 
Dorien Vandermaesen) 
 

Spel (Linda Volders) 

Zondag 
05/04 

Paaseitjes rapen, 
combinatie met 
kringspelen, speeltuin of 
gezelschapspelen 
(Marlies Vandermaesen) 

Spel (Benoit Heens, 
Frie 
Vandemeulebroucke) 
 

Hoger Lager (Bart Put 
en Ingrid Snyders) 

Maandag 
06/04 

Karaokespel (Hilde 
Robert en Ine Baeten) 

  

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

 
 

10. Varia: 
 

 Krantje:  
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
  + verslag paaskamp: Ingrid Snyders 
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  De andere rubrieken verdelen we later.   
 

 Quiz Carrousel: De Quiz gaat dit jaar door op 26 september. Er mogen nog 
veel flyers verspreid worden tijdens andere quizzen.  
 

 Sponsoring: Raf Wolfs heeft voor sponsoring gezorgd. Bart Put en Ingrid 
Snyders zorgen voor sponsoring van collega’s. De firma Kramp heeft ook 
opnieuw gesponsord. We hebben ook een sponsoring gekregen van iemand 
die we niet kennen. 

 
Het geld van Music for life hebben we nog steeds niet gekregen. Het is ook 
opeens niet meer fiscaal aftrekbaar. We weten wel dat er mensen plaatjes 
aangevraagd hebben en dat er acties zijn gevoerd voor Carrousel. Alles is 
echter niet duidelijk verlopen en we weten financieel dus niet wie wat 
gegeven heeft. 
In de toekomst lijkt het ons ook niet vruchtbaar om nog mee te doen.  
 
Het is heel belangrijk om steeds sponsors te zoeken.  
Joni Vandermaesen gaat navraag doen op haar school om Carrousel te 
sponsoren via de sponsorloop. 

 

 Ad rem: Er is een krantje in Beringen waar verenigingen reclame kunnen 
maken voor hun organisatie. Er staat ook reclame in, waardoor publicatie in het 
krantje de vereniging niets meer kost. Marlies Vandermaesen gaat navragen of 
we hier ook onze vereniging in kunnen voorstellen. We willen voornamelijk 
begeleiders aanspreken met dit krantje.  
 

 Folders: De folder klopt niet meer vermits ons systeem veranderd is. Ook het 
bedrag van de fiscale aftrekbaarheid klopt niet meer. Gaan we deze folders 
aanpassen of gaan we er nieuwe laten maken?  
We willen er graag nieuwe laten maken. We moeten misschien wel een niet te 
grote oplagen laten drukken. Ronny Vandermaesen vindt op internet ook heel 
wat firma’s die dat doen. Ronny Vandermaesen laat na het paaskamp een 
nieuwe flyer maken. Op het paaskamp kunnen we ook even bespreken welke 
kleuren de flyer kan hebben en welke foto’s er op kunnen staan.  

 

 Etentje Quiz: Iemand moet dit organiseren en reserveren. Dorien 
Vandermaesen zal dit doen.  
 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 

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 

Inpakactie 2015 Eind november en december (zie website) 
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Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 

Kerstkamp 2015 26-29 december, Home Fabiola  

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering gaat door op zaterdag 30 mei om 15u00. Hilde Robert zorgt 
voor het eten. De vergadering gaat door in ten huize van Vansloen-Vandermaesen in 
de Processiestraat 14, Paal.  
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - DE INPAKKALLENDER AANVULLEN 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Activiteiten voor het paaskamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - DVD's eetdag zorgen 

- Nieuwe mensen bezoeken 

- bloemen eetdag zorgen 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met 't Pelterke 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- 't Pelterke reserveren 

- Restaurant Quizetentje reserveren 

Joni Vandermaesen - Navraag doen op school i.v.m. presentatie en 
sponsorloop 

Raf Wolfs - Taakverdeling maken 

Hilde Robert - Laatste berichtjes bezorgen 

- Hoge scholen contacteren 

Ronny Vandermaesen - Brigidahuis mailen om te laten weten dat we geen lid 
meer willen zijn. 

- Flyers aanpassen 

Ine Baeten - Dagoverzicht maken 

Marlies Vandermaesen - versnaperingen zorgen  

- contact met Vatana onderhouden 

- paashaas spelen 

- krantje ad rem regelen 

Ingrid Snyders - materiaal chiro zorgen 

- tv meebrengen eetdag 

Femke Beets - kleurplaten eetdag voorzien 

Tine Put - naamkaartjes maken 

Patrick Vandermaesen - fotoreportage maken 

 
 
22 februari 2015 
Dorien Vandermaesen 


