
 

RAAD VAN BESTUUR  
22 november 2007 

Hemelstraat 27, Koersel 
 

 
 
 
 

1. Aanwezigheden 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 
3. Overlopen van de agenda. 
 
4. Financiële situatie.  

 
5. Ledenlijst en jaarrekening. 

 
6. Administratieve verplichtingen. 

 
7. Varia 

 
8. Afspraak volgende vergadering. 

 
9. To do lijst. 

 



1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Linda Vilters, Patrick Vandermaesen, Linda Volders, Inne Gastmans, Lise 
Suls, Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 

 
3. Overlopen van de agenda. 

 
4. Financiële situatie. 

Lise Suls neemt ad interim de boekhouding over van Inne Gastmans. Voorlopig is het 
zeker voor een half jaar. In de toekomst kan dit zeker nog herbekeken worden. Lise Suls 
versterkt ook de raad van bestuur.  
 

5. Ledenlijst en jaarrekening. 
Hoe moet de ledenlijst en de jaarrekening er uit zien? Waar moet het binnen gebracht 
worden? Lise gaat dit navragen. 
Ronny contacteert Luc ook nog eens voor de zekerheid. 
 
De veranderingen van het staatsblad moeten nog in orde gebracht worden. Ronny gaat dit 
voor het einde van het jaar in orde brengen.  

 
6. Administratieve verplichtingen. 

Zie jaaroverzicht van Patrick. Iedereen bekijkt deze lijst en kan nog aanvullingen maken. 
 

7. Varia 
Duivenbond: Is op 7 oktober geweest. Op 4 december is de uitreiking van de cheque. Er 
is nagevraagd of er elk jaar een nieuwe aanvraag moet gebeuren. Dit is niet nodig. Er 
moet alleen nog nagevraagd worden op welk tijdstip van het jaar we de aanvraag moeten 
doen. De nieuwe aanvragen moeten gebeuren voor januari. Ze komen zelf begin februari 
samen om de projecten te selecteren. De uitreiking van de cheque is gebeurd. Het was een 
mooi bedrag. 
 
Missiefeest Sint-Franciscuscollege Heusden: We zijn er dit jaar niet bij. Volgend jaar moet 
de brief vroeger opgestuurd worden. 
 
Kwis van KWB Koersel: We zijn mee gaan kwissen. Het was een gezellige avond, we 
hebben spijtig genoeg niet gewonnen. De winnaars hebben hun geldprijzen terug aan ons 
geschonken. Daarbij krijgen we de opbrengst van de avond. De KWB wil graag dat we 
een project indienen aan wat we het geld willen besteden. Zij geven liever iets materiaal in 
plaats van het geld zelf. Er moet tegen zondag beslist worden. 
 
 



T-shirten:  
- Ronny belt nog eens met de papa van Nele om verdere afspraken te maken.  
- De t-shirten zouden gratis aangeboden worden aan de gasten en de begeleiders. We 

krijgen ze gesponsord, dus wij moeten er niet aan verdienen. Wanneer er iemand 
een tweede of derde t-shirt wil, gaan we wel een kleine bijdrage vragen. 

- Linda Vilters heeft een aantal offertes bij. Ze gaat ook nog eens verder kijken. 
- De vorige t-shirten en truien kostten 55 000 BEF. Dit is 7 jaar geleden en ongeveer 

voor 70 stuks. 
- Marlies gaat vragen aan iemand van het speelplein hoeveel zij betaalt hebben voor 

hun t-shirten. 
 
Kienavond:  
- De opbrengst van de kienavond bedraagt 512 euro. Hier moet de verwarming nog 

vanaf getrokken worden. 
- We hebben de prijzen van drank en eten die we vooropgesteld hadden niet 

gebruikt. We hebben alles aan 1,5 euro verkocht. 
- Lekkere soep. De soep zelf heeft maar 15 euro gekost. 
- Er waren net iets te veel broodjes maar niet echt veel te veel. Goed dat we geen 

taart gekocht hebben. 
- De avond zelf was geen groot succes. Er zijn 125 mensen komen opdagen. We 

gaan in de toekomst geen kienavond meer organiseren.  
- De eetdag zal volgend jaar toch moeten doorgaan! 

 
Inpakactie:  
- De kalender is klaar. Hij staat online. De bedoeling is dat we zondag op de 

vergadering de kalender verder gaan aanvullen. 
- De leden van de raad van bestuur kunnen dit al aanvullen op de site. 

 
Kampprijzen: De prijzen moeten in het begin van het volgende jaar nog eens herbekeken 
worden. 

 
8. Afspraak volgende vergadering. 

29 juni 2008 om 13u. 
 



9. To do lijst. 
 

Iedereen! − Lijst met administratieve verplichtingen nakijken en 
veranderingen aanduiden en doorgeven aan Patrick. 

Ronny − Navragen bij Luc of hij op de hoogte zijn van de jaarrekening en 
ledenlijst. 

− De veranderingen in het Staatsblad doorgeven voor het einde van 
het jaar. 

− Bellen naar de controle der belastingen om te vragen wat het 
resultaat van de controle was.  

− Navragen in welke periode van het jaar we een nieuwe aanvraag 
voor de Duivenbond moeten doen. 

− Bellen naar Léticia. 

− KWB logo vragen. Site in orde brengen via Bart. 
 

Linda Vi − Nog verder kijken voor prijzen voor t-shirten en truien. 

Marlies − Navragen bij het speelplein hoeveel zij betaalt hebben voor hun 
t-shirten. 

Patrick − Veranderingen aanbrengen in het jaaroverzicht. 

Lise − Navragen hoe de jaarrekening en de ledenlijst er moet uitzien en 
waar het moet binnen gebracht worden. 

− Nieuwe kaart voor de jeugdherberg aanvragen tegen de 
zomervakantie. 

−  

 
Marlies Vandermaesen 
 

 
 
 

7 december 2007 
 
 


