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1. Aanwezigheden 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie 
 

5. Uitbreiding Raad Van Bestuur? 
 

6. Ledenlijst en jaarrekening. 
 

7. Administratieve verplichtingen. 
 

8. Varia 
 

9. Afspraak volgende vergadering. 
 

10. To do lijst. 
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1. Aanwezigheden. 
 
Aanwezig: Ronny, Linda Vo, Linda Vi, Patrick, Marlies, Inne 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 
Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie 
 
Niet van toepassing. 
 

5. Uitbreiding Raad Van Bestuur? 
 
De statuten moeten nog aangepast worden door de vernieuwing van de secretaris en het 
ontslag van Anne. Dit wordt voor het zomerkamp in orde gebracht door Ronny en Linda Vo.  
Er wordt beslist dat er voorlopig niemand bij de Raad van Bestuur komt. Er is te weinig 
begeleiding om te raad van bestuur uit te breiden. 
 

6. Ledenlijst en jaarrekening. 
 
Jaarrekening: Er is een boekje met meer informatie over het neerleggen van de jaarrekening. 
Inne neemt dit mee en pluist dit uit. Inne zoekt dit allemaal uit tegen de voorbereidende 
vergadering van het zomerkamp. 
 
Ledenlijst: Ronny en Linda Vo zoeken meer informatie over het neerleggen van de ledenlijst. 
Dit wordt ook in orde gemaakt tegen de voorbereidende vergadering van het zomerkamp. 
 

7. Administratieve verplichtingen. 
 
We hebben een lijst van alle administratieve verplichtingen per jaar nodig. Patrick heeft hier 
al een voorbeeld van. Hij gaat dit nog nakijken en veranderen waar nodig is. Hij stuurt dit 
daarna door naar iedereen van de vergadering. 
 

8. Varia 
 

- sponsoring website: Een pop-up vinden we maar niets voor onze website. Het is nog 
altijd een website voor Carrousel en niet voor de sponsors. 
Een tabblad voor sponsors is misschien wel haalbaar. Daaronder kunnen dan links 
staan naar de sponsors. Er moeten nog andere sponsors gezocht worden zodat niet 
alleen Robby zijn bedrijf eronder staat. Er kan dan best iemand aangesteld worden die 
verder zoekt naar andere sponsors. Dit mag ook iemand zijn van de begeleiding. 
Wanneer er geen andere sponsors gevonden worden, gaan we niet alleen Robby als 
sponsor vermelden op de website. 
Het geld kan gebruikt worden voor de algemene werking van Carrousel en niet alleen 
voor de website. 
Wanneer er sponsors gevonden zijn, wordt er wel een periode afgesproken dat zij 
vermeldt worden op de site. Bv De link blijft er een jaar opstaan. 
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- aankoop bureaumateriaal: Er is wat bureaumateriaal aangekocht voor Carrousel. Dit is 
alleen toegankelijk voor de begeleiding.  

 
9. Afspraak volgende vergadering. 

 
Bij de volgende voorbereidende vergadering van het zomerkamp wordt er een half uur op 
voorhand afgesproken voor een raad van bestuur. 
 

10. To do lijst. 
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