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1. Aanwezigheden:	  
	  

Aanwezig:	  Hilde	  Robert,	  Yenthe	  Vilters,	  Raf	  Wolfs,	  Ine	  Baeten,	  Silke	  
Vandermaesen,	  Sam	  Depré,	  Catherine	  Debrouwer,	  Patrick	  Vandermaesen,	  
Dorien	  Vandermaesen,	  Niki	  Dubois,	  Gino	  Hoebers,	  Joni	  Vandermaesen,	  Ronny	  
Vandermaesen,	  Marlies	  Vandermaesen,	  Linda	  Volders,	  Tom	  Vansloen,	  Ingrid	  
Snyders,	  Linda	  Vilters,	  Natalie	  Gebruers,	  Stefanie	  Gebruers,	  Tine	  Put,	  Femke	  
Beets,	  Maarten	  Willems	  
	  
Verontschuldigd:	  Lotte	  Put,	  Bart	  Weltens,	  Frie	  Vandemeulebroucke,	  Benoit	  
Heens,	  Sanne	  Lievens,	  Nancy	  Gilis,	  Stefanie	  Gebreurs,	  Inne	  Gastmans,	  Gert-‐
Willem	  Van	  Gompel	  
	  
Afwezig:	  Elke	  Bervoets,	  Olivier	  Van	  Goethem	  
	  

2. Goedkeuring	  en	  opvolging	  verslag	  vorige	  vergadering.	  
	  

Het	  verslag	  van	  de	  vorige	  vergadering	  is	  goedgekeurd.	  
	  

3. Overlopen	  van	  de	  agenda.	  
	  

4. Ledeninfo.	  
	  
Gasten:	  	  
	  
• Ann	  Janssens:	  Zij	  heeft	  een	  ernstig	  mentale	  handicap,	  ze	  is	  ongeveer	  50	  jaar	  

oud.	  Zij	  woont	  in	  een	  voorziening	  in	  Ranst,	  nl.	  Zevenbergen.	  Zij	  praat	  niet	  
veel	  en	  drukt	  zich	  uit	  met	  smog	  en	  zelf	  uitgevonden	  gebaren.	  Zij	  is	  vrij	  
zelfstandig.	  Ze	  eet	  zelfstandig	  en	  kan	  zelfstandig	  stappen.	  Bij	  het	  wassen	  
heeft	  ze	  wel	  veel	  hulp	  nodig.	  	  
Ze	  vertoont	  smeergedrag,	  maar	  draagt	  hiervoor	  een	  body	  zodat	  ze	  dit	  
minder	  kan	  doen.	  	  
Ze	  zwemt	  graag.	  	  

	  
	  

Nieuwe	  begeleiding:	  
	  

• Stefanie	  Gebruers:	  Zij	  is	  de	  zus	  van	  Natalie	  en	  gaat	  dit	  kerstkamp	  meegaan	  
met	  ons.	  Ze	  is	  16	  jaar.	  
	  

• Sam	  Depré:	  Hij	  is	  de	  vriend	  van	  Silke,	  hij	  is	  27	  jaar.	  Hij	  zal	  ook	  meegaan	  op	  
kerstkamp.	  

	  
• Gino	  Hoebers:	  Hij	  zal	  zich	  voortaan	  ook	  inzetten	  voor	  Carrousel.	  Hij	  sluit	  

zich	  aan	  bij	  de	  raad	  van	  bestuur	  en	  zal	  zich	  voornamelijk	  richten	  op	  het	  
sportluik	  van	  Carrousel.	  
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Verder	  zijn	  er	  geen	  nieuwe	  begeleiders	  en	  de	  lijst	  van	  de	  gasten	  wordt	  
steeds	  langer.	  Dus	  het	  is	  echt	  nodig	  om	  nog	  nieuwe	  begeleiders	  te	  
zoeken!!!	  Iedereen	  moet	  hier	  dus	  actief	  naar	  op	  zoek!	  
	  

	  
5. Evaluatie	  van	  de	  voorbije	  activiteiten.	  

	  
• Zomerkamp:	  	  

We	  hebben	  voor	  het	  eerst	  twee	  zomerkampen	  georganiseerd.	  Deze	  
kampen	  gingen	  door	  in	  Home	  Fabiola,	  Maasmechelen.	  
	  
Financieel	  zijn	  de	  kampen	  heel	  goed	  meegevallen.	  We	  hebben	  zoals	  altijd	  
wel	  een	  groot	  budget	  moeten	  bijleggen	  uit	  de	  kas.	  We	  willen	  voorlopig	  het	  
inschrijvingsgeld	  van	  de	  kampen	  niet	  aanpassen,	  omdat	  het	  financieel	  
doenbaar	  is.	  
	  	  
De	  uitstap	  naar	  Gaiapark	  was	  wel	  veel	  goedkoper	  dan	  de	  uitstap	  naar	  
Toverland.	  Naar	  ons	  gevoel	  waren	  het	  wel	  twee	  evenwaardige	  uitstappen,	  
de	  kwaliteit	  blijft	  primeren!	  De	  prijs	  kunnen	  we	  de	  volgende	  keer	  misschien	  
wat	  compenseren	  door	  een	  klein	  extraatje,	  zoals	  een	  ijsje.	  
Het	  is	  voor	  de	  begeleiding	  echter	  wel	  een	  meerwaarde	  dat	  de	  uitstappen	  
verschillen.	  	  
Het	  zou	  ook	  fijner	  zijn	  voor	  de	  begeleiding	  als	  er	  twee	  verschillende	  
workshops	  plaatsvinden.	  	  
Afwisseling	  maakt	  het	  net	  iets	  leuker.	  
	  
Het	  was	  wel	  voelbaar	  dat	  het	  kamp	  twee	  dagen	  langer	  was,	  net	  iets	  
vermoeiender.	  Het	  was	  ook	  fijn	  dat	  we	  een	  avond	  rust	  hadden.	  	  
De	  groep	  van	  zomerkamp	  1	  was	  wel	  anders	  dan	  de	  groep	  van	  zomerkamp	  2.	  	  
Het	  waren	  heel	  fijne	  kampen.	  De	  activiteiten	  waren	  zeer	  leuk.	  Er	  zat	  
meestal	  voldoende	  verschil	  tussen	  de	  activiteiten	  van	  zomer	  1	  en	  zomer	  2.	  
Dit	  maakte	  dat	  de	  activiteiten,	  ook	  tijdens	  zomer	  2,	  nog	  interessant	  bleven	  
voor	  de	  begeleiders.	  
Sommige	  begeleiders	  vonden	  het	  kampthema	  niet	  afwisselend.	  Enkele	  
gasten	  vonden	  het	  thema	  ook	  iets	  te	  kinderachtig.	  
	  
Het	  grootste	  minpunt	  van	  het	  kamp,	  was	  de	  accommodatie	  en	  voornamelijk	  
het	  eten.	  Het	  eten	  gaf	  altijd	  problemen,	  zoals	  de	  Halalmaaltijden	  die	  nooit	  
in	  orde	  waren,	  hoewel	  dit	  wel	  een	  meerprijs	  was.	  Er	  was	  ook	  vaak	  geen	  
vervangproduct	  voor	  de	  vegetariërs	  en	  veganisten.	  Dus	  er	  was	  veel	  geloop	  
voor	  het	  eten.	  Dorien	  Vandermaesen	  zal	  bij	  de	  volgende	  boeking	  bij	  Home	  
Fabiola	  de	  accommodatie	  hier	  nog	  even	  attent	  op	  maken.	  	  
	  
Er	  waren	  nog	  enkele	  minpuntjes,	  zoals	  de	  mierenplaag	  die	  niet	  werd	  
opgelost	  door	  de	  verblijfplaats.	  De	  groep	  die	  in	  het	  andere	  gebouw	  zat	  was	  
soms	  ook	  storend.	  	  
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De	  nieuwe	  gasten	  zijn	  allemaal	  goed	  meegevallen.	  Céderic	  en	  Steffie	  
moeten	  wel	  kort	  gehouden	  worden.	  
Kevin	  Steurs	  was	  na	  lange	  tijd	  ook	  nog	  eens	  meegekomen	  en	  hij	  vond	  het	  
dit	  keer	  erg	  leuk.	  	  

	  
• Etentje	  en	  Quiz:	  	  

De	  voorbereidingstijd	  voor	  de	  quiz	  was	  lang	  genoeg.	  Dus	  misschien	  moeten	  
we	  volgend	  jaar	  iets	  minder	  tijd	  voorzien.	  
Het	  opruimen,	  daarentegen	  moest	  wel	  heel	  erg	  snel	  gebeuren.	  Dit	  was	  niet	  
aangenaam,	  we	  werden	  buiten	  gekeken	  en	  niet	  vriendelijk	  behandeld.	  Dit	  is	  
duidelijk	  geëvalueerd	  naar	  O.C.	  De	  Buiting	  toe.	  
	  
De	  toog	  was	  niet	  zo	  praktisch	  opgebouwd.	  De	  frigo’s	  stonden	  niet	  handig	  en	  
de	  drank	  was	  niet	  heel	  koud.	  
We	  moeten	  in	  de	  toekomst	  bekijken	  of	  we	  geen	  vat	  moeten	  aansteken,	  
want	  dit	  is	  dit	  jaar	  misgelopen.	  	  
De	  sandwiches	  zijn	  slecht	  verkocht.	  Misschien	  is	  Croque	  monsieurs	  een	  leuk	  
alternatief.	  De	  kaasblokjes	  en	  de	  chips	  verkochten	  wel	  goed	  en	  de	  soep	  was	  
een	  groot	  succes.	  
We	  moeten	  volgend	  jaar	  zeker	  herbekijken	  wat	  we	  qua	  eten	  voorzien.	  
We	  hebben	  goed	  verdiend	  aan	  onze	  Quiz.	  
	  
We	  hadden	  iets	  te	  veel	  prijzen,	  waardoor	  het	  een	  verwarrende	  bedoening	  
werd.	  5	  à	  6	  prijzen	  zijn	  wel	  voldoende.	  De	  peren	  zijn	  ook	  niet	  nodig.	  De	  niet	  
winnende	  ploegen	  moeten	  GEEN	  prijs	  krijgen.	  
	  
Sommige	  ploegen	  hebben	  ook	  opgemerkt	  dat	  sommige	  rondes	  eentonig	  
waren.	  Bijvoorbeeld	  een	  ronde	  enkel	  over	  productiehuizen	  is	  niet	  
afwisselend.	  Er	  was	  wat	  weinig	  diversiteit!	  Af	  en	  toe	  een	  luchtige	  vraag	  of	  
een	  muziekvraag	  kan	  een	  fijne	  afwisseling	  zijn.	  
In	  het	  begin	  werden	  de	  vragen	  veel	  te	  snel	  gesteld.	  
De	  quiz	  was	  qua	  moeilijkheidsgraad	  goed	  voor	  ervaren	  Quizploegen,	  voor	  
de	  sympathisanten	  was	  het	  wel	  heel	  moeilijk.	  	  

	  
Roger,	  de	  quizmaker	  is	  niet	  altijd	  een	  aangename	  persoon	  om	  mee	  samen	  
te	  werken.	  Hij	  moeit	  zich	  met	  de	  hele	  organisatie.	  Als	  presentator	  is	  hij	  ook	  
soms	  storend.	  Hij	  brengt	  ook	  onkosten	  in	  die	  hij	  gemaakt	  heeft	  (zoals	  
benzine),	  terwijl	  geen	  enkele	  vrijwilliger	  binnen	  onze	  vereniging	  dit	  doet.	  
	  
We	  willen	  een	  evaluatie	  houden	  met	  Roger	  en	  even	  enkele	  punten	  
aanhalen.	  Ronny	  Vandermaesen	  gaat	  dit	  bespreken:	  

o We	  hebben	  geen	  onkostenrekening	  
o We	  willen	  meer	  diversiteit	  
o We	  zorgen	  de	  prijzen	  
o We	  willen	  onze	  eigen	  vereniging	  meer	  op	  de	  voorgrond	  brengen	  

(eventueel	  met	  eigen	  presentator).	  	  
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Het	  etentje	  voorafgaande	  aan	  de	  quiz	  was	  ook	  zeer	  lekker	  en	  gezellig!	  	  
De	  afwezigen	  hebben	  weer	  iets	  gemist.	  

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

Gino	  en	  Catherine	  zijn	  bij	  de	  raad	  van	  bestuur	  gekomen.	  Zij	  willen	  samen	  met	  
Linda	  Vo.	  en	  Ilse	  (van	  Nike)	  het	  luik	  @sport	  verder	  uitwerken	  binnen	  Carrousel.	  
Dit	  viertal	  was	  vroeger	  zeer	  actief	  binnen	  special	  olympics	  en	  wil	  hun	  inzet	  voor	  
mensen	  met	  een	  beperking	  verder	  zetten	  binnen	  Carrrousel.	  
Ze	  hebben	  ook	  een	  grote	  achterban	  van	  vrijwilligers	  die	  zich	  ook	  willen	  blijven	  
inzetten	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking.	  Zij	  zullen	  dus	  ook	  actief	  deelnemen	  
aan	  Carrousel	  @sport.	  
	  
Gino	  en	  co	  hebben	  via	  special	  olympics	  veel	  partners	  leren	  kennen.	  Deze	  
partners	  willen	  nu	  vooral	  het	  viertal	  en	  hun	  achterban	  blijven	  steunen	  en	  niet	  
special	  olympics.	  Enkele	  van	  deze	  partners	  zullen	  dan	  ook	  in	  de	  toekomst	  
Carrousel	  @sport	  steunen,	  zowel	  op	  praktisch	  als	  financieel	  vlak.	  
	  
Carrousel	  @sport	  zal	  twee	  activiteiten	  organiseren:	  

o Integratiecup:	  een	  heterogene	  groep	  van	  14+’ers	  moeten	  
samenwerken	  om	  een	  8-‐tal	  proeven	  goed	  uit	  te	  voeren.	  De	  
deelnemers	  zijn	  mensen	  uit	  het	  bedrijfsleven,	  studenten	  
ergotherapie	  en	  mensen	  met	  een	  handicap.	  	  
Deze	  cup	  gaat	  door	  op	  vrijdag	  3	  juni	  in	  het	  Action	  park	  in	  Kiewit.	  
Deze	  locatie	  wordt	  gesponsord.	  	  
PXL	  (ergotherapie),	  Stichting	  Vlaamse	  Schoolsport	  Limburg	  en	  Nike	  
Laakdal	  zullen	  deze	  cup	  ondersteunen.	  	  
	  

o Sport	  en	  fun	  Trophy:	  de	  bedoeling	  van	  deze	  dag	  is	  om	  mensen	  met	  
een	  beperking	  te	  laten	  kennismaken	  met	  sport	  en	  beweging.	  Ze	  
kunnen	  waarschijnlijk	  doorschuiven	  tussen	  verschillende	  
activiteiten.	  De	  deelnemers	  mogen	  meedoen	  vanaf	  8	  jaar.	  Ze	  zullen	  
waarschijnlijk	  opgesplitst	  worden	  per	  type.	  	  
Deze	  dag	  mag	  doorgaan	  op	  het	  bedrijfsterrein	  van	  Nike	  in	  Laakdal,	  
op	  vrijdag	  9	  september	  2016.	  Alle	  medewerkers	  van	  Nike	  zullen	  hier	  
bij	  betrokken	  worden.	  	  
Nike	  International,	  Nike	  ELC	  Laakdal	  en	  Telenet	  zijn	  opnieuw	  
sponsors.	  De	  Stichting	  Vlaamse	  Schoolsport	  Limburg	  en	  Antwerpen	  
willen	  Carrousel@sport	  ook	  ondersteunen.	  

	   	  
De	  twee	  activiteiten	  vinden	  plaats	  op	  vrijdagen.	  Dit	  is	  natuurlijk	  erg	  jammer	  
voor	  mensen	  met	  een	  job.	  De	  deelnemers	  van	  de	  activiteiten	  zijn	  echter	  
voornamelijk	  scholen	  en	  instellingen.	  Voor	  deze	  groepen	  is	  een	  weekenddag	  
zeer	  moeilijk,	  vandaar	  dat	  deze	  keuze	  gemaakt	  is.	  	  
Iedereen	  is	  natuurlijk	  altijd	  welkom	  om	  te	  komen	  helpen	  of	  mee	  te	  komen	  
genieten	  van	  de	  sfeer,	  ook	  al	  is	  het	  maar	  voor	  enkele	  uurtjes.	  
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Alle	  ideeën	  omtrent	  deze	  activiteiten	  worden	  zeker	  in	  groep	  besproken	  
worden,	  zodat	  de	  hele	  Carrouselgroep	  achter	  de	  beslissingen	  kunnen	  staan.	  
Communicatie	  is	  zeker	  belangrijk	  en	  er	  mogen	  steeds	  vragen	  worden	  gesteld.	  	  
@sport	  hoopt	  dat	  er	  een	  fijne	  samenwerking	  komt	  met	  @kampen	  zodat	  we	  
samen	  een	  grote	  fijne	  vriendgroep	  kunnen	  worden.	  

	  
@kampen	  heeft	  er	  alle	  vertrouwen	  in	  en	  gelooft	  in	  de	  nieuwe	  sportwerking.	  
Het	  is	  ook	  niet	  nodig	  om	  voor	  elke	  klein	  ding	  toestemming	  te	  vragen	  aan	  
@kampen.	  

	  
7. Toelichting	  financiële	  toestand.	  

De	  financiële	  toestand	  is	  momenteel	  goed.	  We	  hebben	  een	  tweede	  rekening	  
geopend	  op	  naam	  van	  @sport,	  zodat	  de	  financiën	  toch	  wat	  gescheiden	  kunnen	  
blijven.	  Zo	  is	  het	  ook	  mogelijk	  dat	  enkele	  sponsors	  enkel	  het	  deel	  @sport	  of	  
@kampen	  sponsoren.	  
We	  hebben	  voldoende	  werkingsgeld	  op	  beide	  rekeningen	  staan.	  
	  
We	  zijn	  ook	  goedgekeurd	  als	  vereniging	  bij	  Global	  Giving	  van	  Nike.	  Dus	  
werknemers	  en	  sympathisanten	  van	  Nike	  vanuit	  de	  hele	  wereld	  kunnen	  giften	  
geven	  aan	  Carrousel.	  
	  

8. Kampplaatsen	  in	  de	  toekomst.	  
	  

Kerst	  2015:	  't	  Pelterke,	  Overpelt	  (26-‐29	  december	  2015)	  
	  
Pasen	  2016:	  Home	  Fabiola,	  Maasmechelen	  (25-‐28	  maart	  2016)	  
Zomer	  1	  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)	  
Kerst	  2017:	  ’t	  Pelterke,	  Overpelt	  (26-‐29	  december	  2017)	  

	  	  
Pasen	  2018	  willen	  we	  terug	  reserveren	  in	  Home	  Fabiola.	  
De	  zomer	  2018	  willen	  we	  terug	  reserveren	  in	  De	  Iep.	  We	  moeten	  dit	  tegen	  dan	  
nog	  wel	  eens	  praktisch	  bekijken,	  maar	  dat	  moet	  mogelijk	  zijn.	  
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9. Voorbereiding	  toekomstige	  activiteiten	  
	  

Inpakactie:	  
De	  inpakactie	  is	  veranderd	  van	  locatie	  en	  vindt	  dit	  jaar	  plaats	  in	  ‘Vatana’	  te	  Paal	  
(vlak	  aan	  de	  afrit	  van	  de	  autosnelweg).	  	  
	  
De	  uitbater	  van	  ‘Vatana’	  was	  zeer	  enthousiast	  over	  het	  initiatief.	  	  
Ze	  wil	  wel	  dat	  we	  ons	  gedragen	  zoals	  de	  werknemers	  van	  de	  winkel:	  Ze	  wil	  dat	  
we	  vriendelijk	  zijn	  tegen	  de	  klanten	  en	  mooie	  pakjes	  maken.	  We	  krijgen	  ook	  
extra	  voordelen,	  want	  we	  mogen	  gebruik	  maken	  van	  de	  kantine	  en	  krijgen	  
drank	  als	  we	  dorst	  hebben.	  
	  
We	  hebben	  ook	  stickers	  voorzien,	  maar	  de	  bazin	  wil	  wel	  graag	  dat	  we	  vragen	  
aan	  de	  klant	  of	  we	  er	  eentje	  mogen	  opplakken.	  
Ze	  wil	  ook	  graag	  dat	  we	  al	  het	  materiaal	  van	  daar	  gebruiken,	  zodat	  er	  achteraf	  
geen	  discussie	  mogelijk	  is.	  	  
De	  klanten	  mogen	  zelf	  niet	  inpakken,	  dit	  is	  een	  voordeel.	  
	  
Het	  is	  ook	  zeker	  de	  bedoeling	  dat	  je	  gaat	  inpakken	  als	  je	  op	  de	  lijst	  staat,	  want	  
in	  	  ‘Vatana’	  voorzien	  ze	  anders	  personeel	  voor	  het	  maken	  van	  pakjes.	  	  
Je	  moet	  alle	  uren	  die	  op	  de	  lijst	  staan	  aanwezig	  zijn!	  Dus	  vroeger	  naar	  huis	  
gaan,	  is	  geen	  optie	  (behalve	  als	  je	  dit	  op	  voorhand	  aangeeft	  op	  de	  kalender).	  
	  
We	  zullen	  wel	  een	  goede	  indruk	  moeten	  maken,	  zodat	  we	  volgend	  jaar	  daar	  
terug	  kunnen	  gaan	  (want	  in	  Dreamland	  zijn	  we	  misschien	  niet	  meer	  welkom).	  
Dus	  iedereen	  zal	  zijn	  beste	  beentje	  moeten	  voorzetten.	  
	  
Bekijk	  zeker	  de	  inpakkalender	  want	  er	  kunnen	  nog	  uren	  bijkomen,	  bijvoorbeeld	  
op	  zondag!	  
Kom	  ook	  allemaal	  zo	  veel	  mogelijk,	  zodat	  de	  taken	  verdeeld	  worden!	  Veel	  
handen	  maakt	  het	  werk	  licht!!!	  
Iedereen,	  die	  een	  beetje	  kan	  inpakken,	  en	  wil	  helpen	  is	  altijd	  welkom.	  
En	  een	  laatste	  goede	  raad	  van	  de	  bazin:	  vergeet	  ja	  labello	  niet!	  
	  
Kerstkamp:	  
	  
• Algemene	  info:	  

	  
• Aankomst	  begeleiders:	  11u	  (aanvragen)	  
• Aankomst	  gasten:	  14u	  
• Vertrek	  gasten:	  13u30	  
• Vertrek	  begeleiders:	  na	  de	  opruim	  	  
• Maaltijden:	  ’s	  ochtends:	  8u30,	  ’s	  middags:	  12u00	  (aanvragen,	  want	  

normaal	  is	  het	  12u30),	  ’s	  avonds:	  18u00	  	  
• Aangepaste	  maaltijden:	  1	  vegetariër	  (misschien	  2	  als	  Joni	  meegaat),	  1	  

gluten-‐	  en	  lactosevrij.	  
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• Vieruurtje:	  Er	  zullen	  vieruurtjes	  aanwezig	  zijn.	  We	  kunnen	  dagelijks	  
kiezen	  tussen	  fruit	  of	  koek.	  Aanvragen	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  elke	  dag	  
enkele	  fruitstukken	  te	  krijgen	  (extra).	  Als	  we	  echt	  moeten	  kiezen,	  kiezen	  
we	  een	  koek.	  

• Lakens:	  Lakens	  moeten	  we	  zelf	  meebrengen	  
• Drank:	  Het	  is	  verplicht	  de	  drank	  daar	  af	  te	  nemen.	  	  
• 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	  (voorkant	  van	  het	  gebouw,	  onze	  

accommodatie	  ligt	  op	  de	  Ringlaan	  149).	  
	  
	  

• Deelnemers	  (totaal:	  )	  
	  
GASTEN	  	  JONGENS	  (20)	   GASTEN	  	  MEISJES	  (3)	  
Ronald	  Bernard	  
Yvan	  Collier	  
Luc	  Cuypers	  
Andries	  Daniels	  
Filip	  Meeus	  
Abdelkrim	  Missault	  
Luc	  Neefs	  
Paul	  Oor	  
Patrick	  Pollers	  
Johan	  Reynders	  
Marc	  Smets	  
Maurice	  Strouwen	  
Wouter	  Van	  Geel	  
Gert	  Van	  Houtvinck	  
Dimitri	  Vangoetsenhoven	  
Rudi	  Verbruggen	  
Filip	  Vertessen	  
Dirk	  Volders	  
Willy	  Willems	  
Bert	  Wuyts	  

Kim	  Gielen	  
Nancy	  Gijsbrechts	  
Mieke	  Salden	  

BEGELEIDING	  	  JONGENS	  (4)	   BEGELEIDING	  	  MEISJES	  (12)	  
	  
ZEKER:	  
Raf	  Wolfs	  
Ronny	  Vandermaesen	  
Patrick	  Vandermaesen	  
Niki	  Dubois	  
Sam	  Depré	  (geen	  verzorging)	  
	  
MISSCHIEN:	  
Maarten	  Willems	  

	  
ZEKER:	  
Dorien	  Vandermaesen	  
Linda	  Volders	  
Hilde	  Robert	  
Ine	  Baeten	  	  
Natalie	  Gebruers	  
Stefanie	  Gebruers	  (nog	  niet	  verzorgen)	  
Linda	  Vilters	  
Yenthe	  Vilters	  (geen	  verzorging)	  
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Enkele	  helpers	  via	  @sport	  
	  
	  
	  

Sally	  Van	  Meroye	  (geen	  verzorging)	  
Nancy	  Gilis	  
Ingrid	  Snyders	  (vanaf	  zo	  21u)	  
Tine	  Put	  (vanaf	  zo	  21u,	  beginnende	  
verzorging	  )	  
	  
	  
MISSCHIEN:	  
Marlies	  Vandermaesen	  
Joni	  Vandermaesen	  (geen	  mannen)	  
Catherine	  De	  Brouwer	  	  
Femke	  Beets	  
	  

KIDS	  	  JONGENS	  (1)	  
Daan	  Vansloen	  

KIDS	  	  MEISJES	  (1)	  
Marthe	  Vandermaesen	  

	  
GELIEVE	  ZO	  SNEL	  MOGELIJK	  AAN	  DORIEN	  TE	  LATEN	  WETEN	  OF	  JE	  AL	  DAN	  NIET	  
MEEKAN,	  DIT	  IS	  NOODZAKELIJK	  OM	  DE	  MAALTIJDEN	  TE	  REGELEN!!	  

	  
• App	  store:	  
	  

Kamp	   kerstkamp	  
Pipo	   Hilde	  Robert	  
Wekker	   Stefanie	  Gebruers	  
Drank,	  muziek	   Stefanie	  Gebruers,	  Niki	  Dubois,	  Patrick	  Vandermaesen	  
Praktische	  coördinatie	  (PC)	   Raf	  Wolfs	  	  
Medicijnen	   Linda	  Volders,	  Dorien	  Vandermaesen,	  Ingrid	  Snyders	  
Fotograaf	   Natalie	  Gebruers,	  Nancy	  Gilis	  
Naamkaartjes	   Yenthe	  Vilters	  en	  Silke	  Vandermaesen	  
Verzorgingslijst,	  
kamerindeling	  

Dorien	  Vandermaesen	  

Taakverdeling	   Raf	  Wolfs	  
Materiaalmeester	   Ine	  Baeten,	  Linda	  Vilters	  
Avondversnaperingen	   Linda	  Volders	  
Laatste	  berichtjes	   Hilde	  Robert	  
Dienstregeling	   Ine	  Baeten	  
Bloggers	   Linda	  Volders,	  Ingrid	  Snyders	  
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• Dienstregeling:	  
	  

	   Voormiddag	   Namiddag	   Avond	  
Zaterdag	  26/12	  
	  

	   Aankomst	  
Gezelschapspelen	  
(Hilde	  en	  Ine)	  

Spel	  (Niki	  en	  Dorien)	  

Zondag	  27/12	  
	  

Knutselen	  (Ine	  en	  
Marlies)	  

Spel	  (Natalie	  en	  
Stefanie)	  

Bingo	  (Hilde)	  

Maandag	  28/12	   Workshop	  (Linda	  Vo.)	   Sport	  (@sport,	  
reservatie	  sporthal	  
Dorien)	  

Pakjesspel	  (Linda	  Vo.)	  

Dinsdag	  29/12	   Karaoke	  (Ine	  en	  Hilde)	   Vertrek	   	  
	  
De	  kerstcadeautjes	  zijn	  geregeld.	  Wat	  de	  cadeautjes	  zijn,	  is	  een	  verrassing.	  
	  

10. Varia:	  
• Bijdrage	  kamp:	  Er	  is	  wat	  verwarring	  over	  de	  bijdrage	  van	  het	  kamp.	  Nu	  

leggen	  we	  de	  bijdrage	  officieel	  vast.	  Kerst	  en	  Pasen:	  10	  euro,	  
zomerkamp	  1	  OF	  zomerkamp	  2:	  15	  euro,	  zomerkamp	  1	  EN	  zomerkamp	  
2:	  20	  euro.	  
	  

• Krantje:	  	  
Nieuwe	  eindredacteur	  van	  de	  krant	  is	  Frie	  Vandemeulebroecke.	  
Taakverdeling	  journalisten	  voor	  het	  volgende	  krantje:	  	  

• verslag	  paaskamp:	  Ingrid	  Snyders	  
• verslag	  kerstkamp:	  Ine	  Baeten	  
• verslag	  zomerkamp	  1:	  Hilde	  Robert	  
• verslag	  zomerkamp	  2:	  Dorien	  Vdm	  
• familienieuws:	  Linda	  Volders	  
• spelletjeshoek:	  	  Yenthe	  Vilters	  
• doe	  de	  test:	  Dorien	  Vdm	  
• verjaardagskalender:	  Marlies	  Vdm	  
• voorstelling	  begeleiding:	  Natalie	  Gebreurs	  
• gespot	  in	  de	  media:	  Ingrid	  Sneyders	  
• voorwoord:	  Marlies	  Vdm	  
• interview:	  Joni	  Vdm	  	  
• lekker	  koken:	  Linda	  Volders	  
• leuke	  link:	  Hilde	  Robert	  
• voorstelling	  @sport:	  Catherine	  Debrouwer	  en	  Gino	  

Hoebers	  
	  

Deadline:	  	  10	  januari	  2016.	  
	  

• Etentje	  Quiz:	  Dit	  vindt	  plaats	  op	  24	  september.	  Linda	  Volders	  zal	  het	  
etentje	  organiseren.	  
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• Sponsoring:	  	  
o We	  zijn	  terug	  geselecteerd	  als	  goed	  doel	  bij	  Music	  for	  Life.	  Acties	  zijn	  

dus	  altijd	  mogelijk	  en	  kunnen	  geregristreerd	  worden	  via	  de	  website	  
van	  Studio	  Brussel.	  Ook	  plaatjes	  aanvragen	  is	  mogelijk.	  
Linda	  en	  Hilde	  zijn	  ook	  gaan	  aanbellen	  bij	  Koen	  Buyse,	  maar	  hij	  deed	  
niet	  open.	  Hilde	  gaat	  hem	  nu	  een	  brief	  sturen,	  om	  te	  vragen	  of	  hij	  
Carrousel	  niet	  willen	  sponsoren	  via	  Music	  for	  Life.	  

o We	  kunnen	  misschien	  ook	  subsidies	  krijgen	  via	  Stad	  Beringen	  via	  de	  
Sportraad.	  Hilde	  zal	  dit	  bekijken.	  

o Hart	  Voor	  Limburg	  heeft	  een	  nieuwe	  voorzitter,	  Stijn	  Coninckx.	  Dus	  
misschien	  kunnen	  we	  wel	  via	  zijn	  broer	  (een	  kennis)	  een	  nieuw	  
dossier	  indienen.	  

	  
• Folders:	  De	  folder	  moet	  worden	  aangepast,	  zodat	  het	  nieuwe	  luik	  

@sport	  ook	  aan	  bod	  komt.	  Ronny	  zal	  dit	  verder	  uitwerken.	  
	  

• Brigidahuis:	  We	  horen	  vanaf	  nu	  niet	  meer	  onder	  de	  kring	  van	  het	  
Brigidahuis.	  We	  kunnen	  hier	  dus	  geen	  gebruik	  meer	  van	  maken,	  maar	  we	  
worden	  dus	  ook	  niet	  meer	  verwacht	  om	  op	  de	  pannenkoekdag	  te	  
helpen!	  

	  
• Ad	  rem:	  Marlies	  heeft	  naar	  hen	  gemaild,	  maar	  heeft	  er	  geen	  reactie	  op	  

gekregen.	  
	  

• Website:	  Hilde	  en	  Linda	  zijn	  de	  inhoud	  van	  de	  website	  aan	  het	  bekijken	  
en	  verder	  aan	  het	  uitwerken.	  Zij	  gaan	  al	  hun	  bevindingen	  doorgeven	  aan	  
Bart	  Weltens.	  

	  
• Quiz	  KWB:	  op	  20	  november	  is	  de	  quiz	  van	  de	  KWB,	  meestal	  gaan	  we	  met	  

Carrousel	  wel	  meedoen.	  Interesse?	  	  
	  

	  
	  

11. Jaaragenda	  dit	  en	  volgend	  jaar.	  
	  

Inpakactie	  2015	   Eind	  november	  en	  december	  (zie	  website)	  
Kerstkamp	  2015	   26-‐29	  december,	  ‘t	  Pelterke	   	  
Voorbereiding	  Paaskamp	   7-‐8	  weken	  voor	  het	  paaskamp	  
Paaskamp	  2016	   	   25-‐28	  maart	  2016,	  Home	  Fabiola	  
Eetdag	  2016	   16	  april	  2016	  
Carrousel’s	  integratiekup	  (Kiewit)	   Vrijdag	  3	  juni	  2016	  
Voorbereiding	  zomerkamp	   Eerste	  weekend	  juni	  
Zomerkamp	  2016	   15-‐24	  juli	  2016,	  Home	  Fabiola	  
Carrousel	  sport	  &	  fun	  trophy	  (Nike)	   Vrijdag	  9	  september	  2016	  
Quiz/Begeleidersetentje	  2016	   24	  september	  2016	  
Voorbereiding	  Kerstkamp	   Laatste	  weekend	  van	  oktober	  
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12. Wreveluurtje:	  	  
Niet	  van	  toepassing.	  

	  
13. Afspraak	  volgende	  vergadering.	  
De	  afspraak	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  is	  op	  zondag	  31	  januari.	  Deze	  zal	  
plaatsvinden	  ten	  huizen	  Vandermaesen,	  Hemelstraat	  27,	  3582	  Koersel.	  Raf	  Wolfs	  
zorgt	  voor	  het	  eten.	  
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To-‐do	  lijst.	  
	  

IEDEREEN	   - Dringend	  zoeken	  naar	  nieuwe	  begeleiders.	  
- De	  inpakkalender	  aanvullen!	  
- Sponsors	  zoeken.	  
- Activiteiten	  voor	  het	  kerstkamp	  voorbereiden!	  
- Artikels	  voor	  het	  krantje	  schrijven!	  

Linda	  Volders	   - Het	  adressenbestand	  van	  Carrousel	  opschonen.	  
- Avondversnaperingen	  verzorgen	  
- Restaurant	  Quizetentje	  reserveren	  

Dorien	  Vandermaesen	   - Praktische	  afspraken	  regelen	  met	  ‘t	  Pelterke	  
- De	  Iep	  en	  Home	  Fabiola	  reserveren	  

Yenthe	  Vilters	   - Naamkaartjes	  maken	  
Raf	  Wolfs	   - Taakverdeling	  kerstkamp	  maken	  

- Lijst	  taakverdeling	  maken	  
Hilde	  Robert	   - Laatste	  berichtjes	  zomerkamp	  bezorgen	  

- Een	  brief	  sturen	  naar	  Koen	  Buyse	  
- Subsidies	  sportraad	  bekijken	  

Silke	  Vandermaesen	   - Naamkaartjes	  maken	  
Ronny	  Vandermaesen	   - Flyers	  aanpassen	  en	  offertes	  hiervoor	  vragen	  

- Evaluatie	  met	  Roger	  
Ine	  Baeten	   - Dienstregeling	  maken	  
Femke	  Beets	   - 	  
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