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RAAD VAN BESTUUR  
3 februari 2017 

Hemelstraat 27, 3582 Koersel-Beringen 
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5. Ledenlijst en jaarrekening. 

 
6. Administratieve verplichtingen. 
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8. Afspraak volgende vergadering. 

 
9. To do lijst. 

 



 2 

1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Hilde Robert, 
Dorien Vandermaesen, Gino Hoebers, Inne Gastmans 

 
Verontschuldigd: Frie Vandemeulebroucke, Catherine Debrouwer 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Dorien is vergeten het vorige verslag online te plaatsen. Ze zal dit nog doen. 
 
3. Overlopen van de agenda. 

 
4. Financiële situatie. 

Het kleingeld van de inpakactie is binnen gebracht op de bank en zal later op de rekening 
verschijnen. 
Wij krijgen ook eerdaags nog een mooie gift voor @sport van Telenet.  
We staan er momenteel financieel goed voor zowel voor @vakanties als @sport. 
Daardoor kunnen we tijdens de activiteiten iets meer budget uitgeven. 

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

De jaarbegroting die de penningmeester,Linda heeft opgesteld is goedgekeurd door de raad 
van bestuur.  
Linda geeft de jaarreking door voor de deadline. 
De giften voor Carrousel zijn fiscaal aftrekbaar tot einde 2018. We moeten dus vanaf 1 
januari 2018 een nieuwe aanvraag indienen. We moeten hiervoor de verslagen (van 2015, 
2016, 2017), de boekhouding, de statuten en een motivatiebrief doorsturen naar de dienst 
belastingen. Hierna volgt een controle van de belastingen.  
Dorien bezorgt de verslagen aan Linda en Ronny. 

 
6. Administratieve verplichtingen. 

Inne kan bevestigen, nadat ze dit heeft nagevraagd, dat we aan alle administratieve 
verplichtingen voldoen. 
De statuten moeten opnieuw aangepast worden omdat er twee mensen van de raad van 
bestuur verhuist zijn. Linda zal deze aanpassen. De statuten moeten ook herzien worden 
i.v.m. leden. Linda zal dit bekijken, indien ze hulp nodig heeft, vraagt ze dit. 

 
7. Varia 

Taakverdeling binnen de raad van bestuur: 
Ronny Vandermaesen: 

- mailadressen beheren 
- materiaal bestellen en printen 
- dropbox beheren 

 
Linda Volders: 

- penningmeester 
- adressenlijst 
- inschrijvingen ontvangen 
- nieuwe leden bezoeken 
- verzekeringen 
- voorbereidende kampenbox 

 
Frie Vandemeulebroucke: 
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- krantje 
- website: inhoud 
- facebook 

 
Inne Gastmans: 

- eetdag 
- mailing scholen 
- paaseierne en kerstcadeaus aankopen 

 
Hilde Robert: 

- briefwisseling gasten 
- sponsoring 
- inventaris en materiaal 

 
Marlies Vandermaesen: 

- voorzitter 
- inpakactie 
- antwoorden mailing info@vzwcarrousel.be 
- quiz 

 
Dorien Vandermaesen: 

- kampplaatsen reserveren 
- contactpersoon kampplaatsen  
- verzorging en kamerindeling 
- secretaris 

 
Iedereen is akkoord met de taken die hij of zij heeft. 
Frie behoudt haar taken, maar wil graag eens samen zitten om te weten wanneer alles moet 
verschijnen op de webiste. Er wordt hiervoor een takenlijst/overzicht gemaakt. 
 
Catherine en Gino gaan eens samen bekijken welke taken er precies voor @sport moet 
gebeuren. Ze beheren alvast het materiaal van @sport en sponsoring @sport. 
 
Taakomschrijvingen: 
Sommige mensen vergeten af en toe hun taak automatisch uit te voeren en dan moet Linda 
nog vaak een herinnering sturen. Dit is echter nog een grote belasting voor Linda! Een idee is 
dan ook om een taakomschrijving op te stellen voor elke taak. Dit zorgt er ook voor dat de 
taken makkelijker kunnen worden doorgegeven en dat Linda ontlast wordt. 
 
Iedereen moet dus voor zichzelf en hun eigen taken een taakomschrijving oplijsten. De taken 
moeten hierin staan en ook een richtdatum voor wanneer deze taken moeten worden 
uitgoerd. Hiervoor kan natuurlijk hulp gevraagd worden, zodat de lijst zeker volledig is. Dit 
moet gebeuren voor onze volgende vergadering!  
 
Voor de sponsoring moeten er altijd heel veel lijsten worden ingevuld. Hilde heeft deze 
enkele van deze lijst op googledocs gezet. Deze worden echter door niemand aangevuld. 
Hilde was natuurlijk sowieso van plan deze lijsten te finaliceren.  
Misschien is sponsoring ook een te grote taak om alleen op te nemen.  
We willen de sponsoring dan ook lichtelijk wijzigen. 
Iedereen kijkt uit naar initiatieven en Hilde is het verzamelpunt. Zij zoekt zelf ook heel wat 
initiatieven.  
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Hilde zoekt per project een compagnon uit de raad van bestuur die ze dan kan aanspreken 
om haar tijdens dat dossier te helpen. Hilde dient de dossiers in.  
Hilde zal ook een basisdocument bijhouden waarin staat welke documenten ingevuld moeten 
worden en wie dat moet doen. Ze gaat de vorige, reeds ingevulde, dossiers beschikbaar 
maken zodat we daar inspiratie kunnen uitputten.  
De afspraken voor de volgende twee documenten zijn: 
Hilde doet dat de lijst van ING en Linda helpt bij sponsorlijst van de provincie. 
 
Misschien is het interessant om iemand nog de taak toe te wijzen om nieuwe vrijwilligers aan 
te spreken. Als iemand deze taak op zich neemt dan is het natuurlijk niet de bedoeling om 
alles alleen te moeten uitvoeren. We hebben vooral een eindverantwoordelijke nodig. 
Bijvoorbeeld extra reclame maken in de pers, naar een beurs gaan om onze organisatie te 
promoten, iets doen tijdens de week van vrijwilliger, de website www.goededoelen.be 
beheren, enz… 
Deze taken zitten nu wat verdeeld bij verschillende mensen.  
Inne zal eens bekijken of ze het ziet zitten om dit te doen, ze laat dit weten op de eetdag. 
Anders moeten we eens kijken of iemand anders dit op zich wil nemen. 
 
Bij vertrek op kamp, zijn er heel wat dingen die op voorhand moeten gebeuren, zoals de 
naamkaartjes lijst, de medicijnenbox, het nakijken van de EHBO-koffer, enz…  
We willen deze taak toevoegen aan de voorbereiding vna de vergadering. We gaan een 
voorbereidende administratieve dag doen en dit melden we op de vergadering, zodat iedereen 
dan kan komen helpen.  
 
Hilde geeft aan dat Martine van Camp soep zou kunnen maken voor de quiz. Marlies meldt 
ook even dat er nieuwe prijzen voor de winnaars nodig zijn voor de volgende quiz.  
Marlies neemt de taak van het etentje voor de quiz ook op zich. 
Ronny gaat ook quizflyers maken voor op de eetdag uit te delen. 
 
Inschrijfsysteem kampen: 
De vraag is of onze nieuwe inschrijfsysteem werkt.  
Alle gasten krijgen in januari een brief met de opties van de kampen die ze kunnen 
deelnemen. Ze sturen hun keuze op en Linda en Hilde beslissen dan wie welk kamp kan 
meegaan. Nadien moeten de voorschotten betaald worden en vlak voor het kamp wordt de 
rest van het bedrag doorgegeven en worden de laatste berichtjes opgestuurd. 
 
IN 2017 hebben we er al voor gekozen om de optie “Kerst en pasen” te laten vallen. Deze 
optie bestaat nu wel nog voor de mindere mobiele of gedragsgestoorde mensen. Hierdoor 
zijn er enkele mensen wel teleurgesteld.   
Dit jaar hebben we ook onze limiet van 25 mensen overschreden, dus gaan er bij Kerst 29 
mensen mee.  
Op deze manier gaan er natuurlijk weer geen nieuwe mensen meekunnen, omdat onze 
kampen nog steeds erg vol zitten! 
 
In de toekomst willen we dan ook de optie “Kerst en Pasen” niet meer aanbieden aan de 
mensen die minder mobiel en/of gedragsgestoord zijn. De optie Kerst en Pasen bestaat 
volgend jaar dus NIET meer, voor niemand! 
 
We zullen in de toekomst moeten bekijken of we een stop moeten zetten op de 
inschrijvingen of om iedereen maar één kamp te laten meegaan. Momenteel is het te vroeg 
om deze stap te nemen. 
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We moeten ook zeker in de gaten houden dat we de mensen die niet meer mobiel genoeg zijn 
om met onze groep mee te gaan, laten gaan. 
 
Een voorstel is om de inschrijvingen vroeger op te sturen, want er zijn verschillende mensen 
die op voorhand bellen om te vragen wanneer de kampen doorgaan. 
December is echter een hele moeilijke periode, dus we gaan het voorlopig in januari laten. 
 
Kampen en prijzen volgend jaar: 
De kerst- en paaskampen zijn 100 euro goedkoper dan de zomerkampen. Misschien is het 
handig om even te formuleren en de mensen te informeren waarom het zomerkamp duurder 
is, zodat de mensen meer geneigd zijn om voor de zomer te kiezen. 
 
Zomerkamp 2018 vervoer: 
Voor het zomerkamp 2018 gaan we een bus huren, maar de wisseling van kampen zorgt voor 
wat moeilijkheden. 
 
We hebben vier ritten nodig. Gino gaat navragen bij De Dageraad hoeveel zou dit kosten.  
Onze opstapplaats kan ook in Kortessem aan de school zijn. 
Dorien zal doormailen aan Gino en Ronny wanneer de bussen precies moeten rijden. 
Vervolgens bezorgen Gino en Ronny de prijzen voor mei aan Linda. 
 
We moeten sowieso vrijwilligers zoeken om op de bus te zitten en op en af te willen rijden, 
zowel op dinsdag als op woensdag. We moeten wel even nadenken over de ontvangst van de 
gasten en het verzamelen van de medicatie.  
De vrijwilligers moeten 1 keer met de gasten naar ons rijden en zonder gasten terugkeren of 
omgekeerd. Tussenin moeten we een versnapering voor deze mensen voorzien, zodat ze even 
kunnen bekomen. 
 
Laten we echter eerst en vooral de bus zoeken, de bus moet voor 1 juli vastliggen! 
 
Afspraken tussen vakanties en sport: 
Er zijn al heel veel dingen goed verlopen met @sport! Er zijn echter nog wat kinderziektes in 
de samenwerking die we graag willen verbeteren. 
  
Catherine, Gino en Linda willen samen eens kijken hoe ze de achterban van @sport meer 
kunnen motiveren of hoe ze deze mensen beter kunnen betrekken. 
Catherine en Dorien moeten nog een teambuilding organiseren, misschien is dit een goede 
kans om toenadering te zoeken. 
We zouden ook moeten weten wie zich voor welke activiteiten wil engageren. Willen de 
mensen @sport ook op andere momenten komen? De mensen van @vakanties zetten zich in 
voor de sportactiviteiten, maar omgekeerd gebeurt dit minder.  
Dit is mischien ook veroorzaakt door onduidelijkheid en gebrek aan communicatie naar de 
sportmensen. De mensen van @sport weten misschien ook niet wat er van hen verwacht 
wordt.  
 
Er moet eerst en vooral een jaarplan worden opgesteld, zodat de mensen van @sport weten 
wat er van hen verwacht wordt en wat alle activiteiten zijn. 
Misschien is het interessant om de mensen van @sport een mail te sturen om hun 
engagement na te vragen. Catherine, Gino en Linda zullen dit doen. 
Er is ook een mogelijkheid om misschien twee profielen op te stellen voor de leden van 
@sport. Diegene die actief willen deelnemen en diegene die af en toe willen komen helpen op 
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een sportactiviteit. De eerste willen we zeker opnemen in onze Carrousellijst. De anderen 
moeten we zeker op een ‘sympathiasantenlijst’ @sport zetten of iets dergelijks. 
De mensen die zich actief willen inzetten krijgen ook een mailadres van VZW Carrousel en 
wordt van alles op de hoogte gehouden en ze moeten ook een login krijgen van de website. 

 
Nieuwe zaal Koersel 2019: 
In 2019 zou de nieuwe zaal in Koersel af zijn. We willen de quiz laten doorgaan in deze 
nieuwe zaal. De eetdag laten we dat jaar nog doorgaan in De Kardijk. In 2018 gaan we de 
quiz ook laten doorgaan in De Kardijk. 

 
8. Afspraak volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op 11 juni om 10u (voor de vergadering) in Hemelstraat 
27, 3582 Koersel. 



 7 

To do lijst. 
 
Iedereen → Een duidelijke taakomschrijving, met data van zijn taken maken 

→ Vrijwilligers zoeken voor op de bus 2018 
Marlies 
Vandermaesen 

→ Etentje quiz reserveren 
→ Extra dag ‘administratie kamp’ toevoegen aan vergadering 

voorbereiding 
Dorien 
Vandermaesen 

→ De verslagen aan Linda bezorgen van 2015, 2016 en 2017 voor 
de fiscale aftrekbaarheid. 

→ Extra dag ‘administratie kamp’ toevoegen aan vergadering 
voorbereiding 

→ De precieze busritten doorgeven aan Gino en Ronny 
Inne Gastmans → De taak (nieuwe) vrijwilligers bekijken 
Ronny 
Vandermaesen 

→ Flyers voor de quiz maken om op de eetdag uit te delen 
→ Vragen aan het vorige busbedrijf hoeveel busprijzen zijn 

Linda Volders → Jaarrekening neerleggen. 
→ Nieuwe aanvraag indienen voor fiscale aftrekbaarheid 
→ De statuten aanpassen 
→ Sponsoring provincie 
→ De sportachterban informeren en naar hun engagement polsen. 

Hilde Robert → Sponsoring ING 
Gino Hoebers → Taken van @sport oplijsten 

→ Vragen aan De Dageraad hoeveel busprijzen zijn 
→ De sportachterban informeren en naar hun engagement polsen. 

Catherine De 
Brouwer 

→ Taken van @sport oplijsten 
→ De sportachterban informeren en naar hun engagement polsen. 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
3 februari 2017 


