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

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
Op financieel gebied staat Carrousel er niet zo schitterend voor. Het zomerkamp heeft 
ons veel gekost en als we alle uitgaven goed bekijken, is ons kampgeld te weinig. Onze 
kampprijs zal omhoog moeten willen we de kampen nog kunnen bekostigen.  
De uitstappen mogen wel niet inboeten want dat is het gevolg van een mobiele groep. De 
kampprijzen worden dus voor kerst en Pasen, € 200 en voor de zomer €400. 
 

5. Ledenlijst en jaarrekening. 
 

- Jaarrekening: Deze jaarrekening moet neergelegd worden in 1 exemplaar. Dit hoeft 
niet op een speciaal formulier, er mag zelf iets ontworpen worden. Op dit 
formulier moeten de volgende dingen, getypt vermeld worden: benaming VZW, 
rechtsvorm, nauwkeurig adres van de zetel, identificatienummer (nummer 
vereniging) en ondernemingsnummer. Dit alles moet naar de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg (Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt) opgestuurd worden. 
Linda Volders stuurt de begeleidende brief door naar Inne Gastmans. 

- De ledenlijst is klaar om neergelegd te worden. Deze moet eveneens opgestuurd 
worden naar de rechtbank van eerste aanleg. Niet vergeten dat van al deze 
documenten een dubbel moet meegestuurd worden zodat ze dit kunnen 
afstempelen. Deze afgestempelde versie is dan ook het bewijs dat de documenten 
neergelegd zijn en worden bewaard op de hoofdzetel. 

 
6. Administratieve verplichtingen. 

- Jaaroverzicht: 
* Neerlegging van ledenlijst en jaarrekening gaat zo snel mogelijk gebeuren. 
* De rest van de aanpassingen worden schriftelijk aangebracht op het jaaroverzicht. 
Patrick past dit allemaal aan zodat we een digitale versie hebben. Hij stuurt deze 
ook door naar iedereen van de Raad Van Bestuur.  

 
7. Varia 

- Raad Van Bestuur: Het is misschien nodig om een verjonging in de raad van 
bestuur door te voeren. 
De ouderen zitten ondertussen al 25 jaar in deze raad, het is dus hoog tijd dat de 
jongeren ook eens een kans krijgen. Misschien is het ook tijd om de voorzitter te 
vervangen door een jonger iemand. 
De vraag van de huidige voorzitter is om de functie van ere-voorzitter in te voeren. 
Deze zou dan een adviserende rol gaan spelen naar de nieuwe voorzitter toe. Ook 
de vraag om opnieuw de functie van ondervoorzitter in te voeren is geopperd. Alle 
taken die te doen zijn kunnen dan van in het begin verdeeld worden tussen de 
nieuwe voorzitter en de ondervoorzitter. Deze veranderingen met de juiste 
taakomschrijvingen zullen dan na verloop van tijd moeten verschijnen in het 



staatsblad. 
Eerst zal er dus worden gevraagd aan de vergadering om nieuwe kandidaten voor 
de raad van bestuur tegen de volgende algemene vergadering (juni 2010) Iedereen, 
dus ook de huidige raad, kan zich kandidaat stellen voor de raad. De raad van 
bestuur zal zich in eerste instantie buigen over de kandidaten, waarna tot stemming 
zal worden over gegaan in de algemene vergadering. In de algemene vergadering 
van oktober zullen dan de vervangingen en veranderingen worden doorgevoerd. 
Marlies zal iedereen op de hoogte brengen per mail. 

- Zomerkamp: De Raad van Bestuur wil het alcoholverbruik op kamp binnen de 
perken houden. Ook de nachtwandelingen moeten worden besproken. 
De uitstappen mogen wel niet inboeten want dat is het gevolg van een mobiele 
groep. 

- De raad van bestuur staat achter de inpakactie op 11/11, als er volk is om te gaan. 
 

 
8. Afspraak volgende vergadering. 

Voor de voorbereidende vergadering van het Kerstkamp. (laatste weekend van 
november) 

 



9. To do lijst. 
 
Linda Vo  Begeleidende brief van de ledenlijst en jaarrekening doorsturen 

naar Inne. 
Patrick  Het jaaroverzicht aanpassen en doorsturen naar iedereen. 
Marlies  Iedereen op de hoogte stellen van de kandidaatstelling voor de 

Raad Van Bestuur via mail. 
Inne  De jaarrekening in orde brengen en neerleggen. 
 
 
 
Marlies Vandermaesen 
 

 
 
 

16 oktober 2009 


