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         VZW  Carrousel 

Hemelstraat 27 

3582 Koersel 

 
Raad van Bestuur  

11 september 2005 
Locatie: Ronny en Linda, Hemelstraat 27 te 3582 Koersel 

 
Agenda 
 
1. Aanwezigheden 
2. Goedkeuring van het vorige verslag van de raad van bestuur van 16 oktober 2004 
3. Agenda 
4. Bestuursthema’s: de vzw als juridische eenheid 

4.1.  Presentatie over publicitaire verplichtingen 
4.2.  Presentatie over jaaroverzicht 

5. Samenstelling en takenpakket Raad van Bestuur: 
5.1.  Tevredenheid bij de Raad van Bestuur over taakinvulling? 
5.2. Uitbreiding van het takenpakket: 
5.3. Uitbreiding van de Raad van Bestuur   

6. Financiële situatie  
7. Varia 

7.1. Login van de website  
7.2.   Versturen van de verslagen naar de RvB 

8. Afspraak volgende vergadering 
9. To do 
 
 
1. Aanwezigheden 

 
Aanwezig: Ronny, Linda Vi, Linda Vo, Patrick, Inne, Anne 
 
 
2. Goedkeuring van het vorige verslag van de raad van bestuur van 16 oktober 2004 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
3. Overlopen van agenda 

 
 

4. Bestuursthema’s: de vzw als juridische eenheid 
a.   presentatie over publicitaire verplichtingen 
b. presentatie over jaaroverzicht 
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De presentaties worden overlopen en aangepast. Ze worden als bijlage bij het verslag 
gevoegd. 
 
 
5. Samenstelling en takenpakket Raad van Bestuur: 

 
5.1. Tevredenheid bij de Raad van Bestuur over taakinvulling? 
 
Iedereen is op dit moment tevreden met de huidige invulling van het takenpakket.  
Anne deelt mee dat zij voorlopig zeker nog secretaris wil blijven, maar op termijn toch wil 
stoppen. Het wordt haar een beetje te druk in combinatie met werk en huishouden.  
 
De cohesie in de begeleidersgroep lijkt de afgelopen jaren wat verminderd te zijn. Jonge 
begeleiders haken af, of verlaten de groep al snel. Dit om verschillende redenen: jonge 
mensen gaan studeren, voelen zich niet meer goed in de groep, gaan een aantal keer mee en 
haken dan af. Er moet wellicht een aantal initiatieven genomen worden om hier iets aan te 
veranderen: 

- meer teambuilding op kamp zelf 
- persoonlijke gesprekken met afhakende leden (Lies, Bert, Steven, Laure, Tim, Wendy, 

Caroline) 
 
Lies en Bert hebben ondertussen laten weten dat ze definitief stoppen met Carrousel. Hun 
motivatie en feeling met de groep is de laatste tijd wat verdwenen, het wordt ook te druk voor 
hen in combinatie met studie en andere hobby’s.  
Steven heeft laten weten dat ook hij het eerstkomende jaar niet meer meegaat. Hij wordt 
leider bij de Chiro, en dit zal heel veel van hem vragen. Steven wil nog wel helpen bij 
nevenactiviteiten. 
 
5.2.Uitbreiding van het takenpakket 
 
Naar aanleiding van de nieuwe websitemogelijkheden, komt er een aantal taken bij voor de 
Raad van Bestuur. 
 

1. Wie zorgt ervoor dat de webmaster alles krijgt? 
- de verslagen van de vergaderingen (ook de oude) 
(van de laatste drie jaar) 
 ◊  Anne stuurt verslagen door vanaf 2004 
 ◊  Ronny zoekt verslagen op van voor deze periode 
 
- de verslagen van de beheerraad (ook de oude) 
(van de laatste drie jaar) 
 ◊  Anne stuurt verslagen door vanaf 2004 
 ◊  Ronny zoekt verslagen op van voor deze periode 

 
- de gastenlijst  

 ◊  Er wordt voor gekozen om de gastenlijst in een Excel-document te zetten 
 ◊  Linda Vo is verantwoordelijke 
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- de begeleiderslijst  
 ◊  Er wordt voor gekozen om de begeleiderslijst in een Excel-document te 
zetten 

 ◊  Linda Vo is verantwoordelijke 
 
 
2. Documenten die zeker bij op de website moeten komen 

 
- de medische fiche 

 ◊  wordt er bij opgezet, Linda Vi zorgt ervoor 
 

- de laatste berichtjes 
 ◊  worden niet op de website gezet 
 

- de valiesinhoud 
 ◊  wordt er bij opgezet, Linda Vi zorgt ervoor 
 

- Inschrijven voor een kamp voor de begeleiding 
 ◊  wordt er bij opgezet 

 
Hieronder volgt een beperkt overzicht van de nieuwe mogelijkheden van de website: 
 

- Via een link kan je een mail sturen naar heel de begeleiding 
(begeleiding@vzwcarrousel.be) 
- Idem voor de RvB: raadvanbestuur@vzwcarrousel.be 
- Per activiteit kunnen we een aparte subwebsite ontwikkelen (we kunnen tot 5 
gaan), bv. http://zomerkamp.vzwcarrousel.be  met hier al de gegevens van het 
zomerkamp 
- Iedereen krijgt een persoonlijk emailadres, bv. 
ronnyvandermaesen@vzwcarrousel.be 
- Er komt een standaard word-document op voor de vergaderingen. 

 
5.3.Voorstel om Marlies erbij te nemen.  
 
Marlies wil graag meewerken aan de goede werking van Carrousel, dit zorgt voor verjonging 
van de RvB.  
Marlies wordt in een unanieme stemming aanvaard in de Raad van Bestuur. 
 
 
6. Financiële situatie door Inne 
 
 
7. Varia 
 
7.1.Login van de website  
 
Iedereen kan met een persoonlijk paswoord op de begeleiderssite van de website. Hiervoor 
moet je aan Bart een paswoord doorgeven. Hij kan dit dan aanmaken, maar ook wegdoen om 
misbruiken tegen te gaan 
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7.2.Versturen van de verslagen naar de RvB 
 
Elk lid van de Raad van Bestuur kiest ervoor om de verslagen van de vergaderingen ofwel 
schriftelijk, ofwel via e-mail te ontvangen. Elk lid kiest ervoor deze via e-mail te ontvangen. 
 
 
8. Afspraak voor volgende vergadering 
 
De volgende Raad van Bestuur gaan door op zondag 12 maart 2006 (uur en locatie nog af te 
spreken). 
 
 
9. To do 
 
Anne Verslagen naar Bart mailen 
Iedereen Logins, paswoorden doorgeven aan Bart 
Inne Webtekst opzoeken i.v.m. bijlage 5 
Linda Vi Medische fiche, valiesinhoud, bericht voor 

inschrijven voor begeleiders doorgeven aan 
Bart om op website te zetten 

Linda Vo Gastenlijst en begeleiderslijst in Excel-
document doorgeven aan Bart om op website 
te zetten 

Patrick Oude verslagen intypen en naar Bart mailen 
Ronny Oude verslagen naar Bart mailen 
 
 
 


