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1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Linda Volders Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Lise Suls, Tom 
Vansloen, Hilde Robert, Dorien Vandermaesen 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
Er zijn problemen met de verzekering. De vrijwilligers zijn voor een kamp verzekerd, 
maar de gasten niet. Als we willen dat de gasten verzekerd zijn, dan moeten we elk kamp 
een namenlijst van de gasten doorgeven.  
Voor het kerstkamp hebben we dit gedaan, hierdoor is de verzekering echter heel veel 
opgeslagen. 
In Beringen geven ze gratis verzekering voor vrijwilligers voor eendagsactiviteiten. 
Misschien is dit interessant voor tijdens de eetdag. 
 
De verzekeringsagent geeft onvoldoende informatie. Het is nodig dat we een goede 
verzekeringsagent zoeken. Lise Suls gaat nog wat informatie hierover verzamelen.  
Als we het aanbod kennen, moeten we nog discussiëren over de franchise. Moeten de 
leden dit zelf betalen? 
 
Het is moeilijk om het kleingeld binnen te brengen van de inpakactie. We kunnen slechts 
5 kilo per persoon per maand naar de nationale bank in Hasselt brengen. De nationale 
bank is ook enkel open door de week. 
Misschien moeten we hulp vragen aan mensen buiten de raad van bestuur om mee te 
komen. Tom Vansloen, Ronny Vandermaesen, Linda Volders en Dorien Vandermaesen 
gaan in de komende week nog. Hilde Robert gaat dit ook nog even vragen aan haar 
familie. Ine Baeten wordt ook gevraagd om mee te gaan.  
 
Ronny Vandermaesen heeft een boekhoudprogramma kunnen bemachtigen. Dit is zeer 
eenvoudig, maar vergt enige aanpassing. Als dit gebruikt wordt, moet er regelmatig een 
back up gemaakt worden van de computer.  
We gaan dit jaar het programma als proef gebruiken, maar blijven steeds alles schriftelijk 
noteren. Als het dit jaar goed verloopt, dan kunnen we vanaf 2012 hierop overschakelen. 
 
De attesten van de aftrekbaarheid van belastingen moeten opgemaakt worden. Dit moet 
deze week doorgestuurd worden. Ronny Vandermaesen en Linda Volders zullen hiervoor 
zorgen. 
 
Begin 2012 moet de aftrekbaarheid van de belastingen opnieuw aangevraagd worden.  
Dit vergt enige voorbereiding, hiervoor moeten delen van de verslagen doorgestuurd 
worden. Lise Suls en Ronny Vandermaesen zullen dit samen doen. 
 
We weten niet of het bedrag van fiscale aftrekbaarheid verhoogd wordt naar 40 euro. We 
weten niet of dit dit jaar al zal zijn. Lise Suls heeft dit intussen nagevraagd en heeft 
bevestigd dat dit zo zal zijn. 



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. 
 
De jaarrekening van 2010 moet opgestuurd worden voor 30 juni. Linda Volders en 
Lise Suls zullen hier voor zorgen. 
 

- 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. 
Deze documenten moeten een half jaar na afsluiting van het boekjaar neergelegd 
worden. 

 
Linda Volders ging hiervoor zorgen, dit is echter nog niet gebeurd. Ze weet niet 
goed wat hier allemaal in moet staan. Lise Suls heeft ondertussen laten weten dat 
het niet langer verplicht is om de ledenlijst neer te leggen. 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
- Jaaroverzicht: 
Januari 
-Bedankkaartjes voor de afgelopen inpakactie versturen naar de vrijwilligers  

      *Linda Vilters 
     -Foto’s en weetjes over het afgelopen Kerstkamp op de website plaatsen 

      *Bart Weltens  en  Ronny Vandermaesen 
     -Eetkaart  en de nodige gegevens  voor de volgende eetdag  plaatsen op de website 

*Bart Weltens  en  Ronny Vandermaesen 
     - Uitnodiging voor de begeleidersdag versturen naar de begeleiding 

 
    Februari 
    -Begeleidersdag organiseren 
    -Gegevens over het volgend Paaskamp plaatsen op de website 

      *Bart Weltens en  Ronny Vandermaesen 
    Maart - April 
    -Uitnodigingen en persoonlijke steekkaarten  voor het Paaskamp versturen naar de   
gasten   

°7-8 weken voor kamp  *Linda Volders 
    -Uitnodigingen voor het  Paaskamp versturen naar de begeleiding     

°7-8 weken voor kamp  *Linda Vilters  
    -Uitnodigingen voor de vergadering versturen naar de begeleiding  

°7-8 weken voor kamp  *Linda Vilters  
    -Uitnodiging voor de vergadering van de Raad van Bestuur versturen naar de R.v.B. 

  °7-8 weken voor kamp  *Linda Vilters 
    -Vergadering Raad van Bestuur  (zie agenda) 

  °3-4 weken voor kamp 
    -Algemene vergadering   (zie agenda) 



°3-4 weken voor kamp 
     -Ledenlijst versturen naar de griffie van de rechtbank van 1ste aanleg 

    Tenlaatste 6 maanden na afsluiting datum boekjaar 
  °op algemene vergadering  * 

     -Jaarrekening versturen naar de griffie van de rechtbank van 1ste aanleg 
    Tenlaatste 6 maanden na afsluiting datum boekjaar 
  °op algemene vergadering  * 

     -Verslag van de vergadering Raad van Bestuur versturen naar de R.v.B. 
      *Marlies Vandermaesen 

     -Verslag van de algemene vergadering versturen naar de begeleiding 
      *Marlies Vandermaesen 

     -Verslagen van de vergaderingen op de website plaatsen 
      *Bart Weltens   en  Ronny Vandermaesen 

     -Zaal  voor de eetdag van het volgend jaar bespreken 
      *Ronny Vandermaesen  en  Linda Volders 

     -Laatste berichtjes en geheugensteuntjes voor het Paaskamp versturen naar de gasten 
  °2 weken voor kamp   *Linda Volders 

     -Paaskamp organiseren van Goede Vrijdag tot Paasmaandag 
     -Eetdag organiseren 

 
       Mei 

     -Foto’s en weetjes over het afgelopen Paaskamp op de website plaatsen 
      *Bart Weltens  en  Ronny Vandermaesen 

     -Gegevens over het volgend Zomerkamp op de website plaatsen 
      *Bart Weltens  en  Ronny Vandermaesen 

     -Bedankkaartjes voor de afgelopen eetdag versturen naar de vrijwilligers 
      *Linda Vilters 

      Juni 
      -Uitnodigingen en persoonlijke steekkaarten voor het Zomerkamp versturen naar de  
gasten 

  °7-8 weken voor kamp  *Linda Volders 
      -Uitnodigingen voor het Zomerkamp versturen naar de begeleiding 

  °7-8 weken voor kamp  *Linda Vilters 
      -Uitnodigingen voor de vergadering versturen naar de begeleiding 

  °7-8 weken voor kamp  *Linda Vilters 
 
 

De datum van het vastleggen van de zaal van de eetdag moet vervroegd worden. 
Dit moet in januari al gebeuren in plaats van in maart/mei. Tom Vansloen gaat 
deze datum vastleggen. Hij gaat proberen de eetdag het laatste weekend van 
februari of het eerste weekend van maart vast te leggen. 
 
De bedankjes van de eetdag moeten ook vroeger gestuurd worden. Tom Vansloen 
zal hier in de toekomst voor zorgen. Hij laat aan Linda Vilters. weten dat hij dit 
vanaf nu zal doen.  
 
Marlies Vandermaesen gaat het jaaroverzicht aanpassen.  

 



7. Varia 
- Overlopen taakverdeling en functieomschrijving: 

Dorien Vandermaesen, Marlies Vandermaesen en Ronny Vandermaesen zijn 
tevreden met de functie van secretaris, voorzitter en ere-voorzitter. 
 
Het was de bedoeling dat Lise Suls de functie van penningmeester ging opnemen. 
Dit is nog niet gebeurd. Op paaskamp zullen de boeken overgedragen worden aan 
Lise Suls. Lise Suls en Linda Volders gaan hiervoor een namiddag samen zitten. Op 
de voorbereidende vergadering van het paaskamp wordt een namiddag 
afgesproken. 
 
De functie post loopt goed. 
 
De functie kampen gaat ook goed, de verzekeringen vallen niet langer onder deze 
functie. 
 
De inpakactie is ook goed verlopen. Linda Volders heeft het klein geld 
bijgehouden, wegens praktische redenen. De baas van dreamland was zeer 
tevreden. Hij vroeg wel achter een filmpje om daar te draaien. Misschien zijn er 
enkele studenten van een filmschool bereid om een filmpje te maken. De raad van 
bestuur gaat aan Frie Vandemeulebroucke vragen om dit verder te regelen. Hilde 
Robert zal haar ondersteuning bieden. 
De baas van dreamland had eveneens nog extra sponsoring aangevraagd voor 
carrousel, dit is echter niet gelukt. Hij wil wel graag spelmateriaal zorgen voor het 
zomerkamp. Linda Volders zal dit opvolgen. 
 
Het krantje is ook goed verlopen. Dit moet echter nog afgeprint worden. De 
kiwani’s gaan hiervoor zorgen. Indien dit niet goed verloopt, wordt er een printer 
gekocht. Dit is goedkoper dan naar een kopiecenter gaan. 
 
Marlies Vandermaesen heeft problemen met de functie sponsoring. Ze vindt het 
moeilijk om aan alles te denken. De brief van de duivenbond is nog niet 
verzonden. Dit moet deze week nog gebeuren. 
Als Marlies Vandermaesen deze functie moet blijven uitoefenen, dan hoopt ze hier 
wel veel hulp bij te krijgen. Frie Vandemeulebroucke heeft bijvoorbeeld al enkele 
brieven voor haar geschreven. 
De sponsors voor de eetdag moeten op een rijtje gezet worden, zodat dit kan klaar 
gemaakt worden. Tom Vansloen en Ronny Vandermaesen zullen dit doen. 
Wie er nog sponsors weet, kan dit doorgeven aan Marlies Vandermaesen. 
 
De correspondentie verloopt goed. Er is echter een kleine overlapping met de 
website ivm de ledenlijst op de website. Vanaf nu wordt de ledenlijst op de website 
aangepast door Linda Volders. 
 
De website verloopt goed. Hilde Robert is met Bart Weltens gaan samen zitten 
zodat Hilde Robert alles kan aanpassen op de website. Het is de bedoeling dat de 
website wordt vernieuwd.  
 
Lise Suls is verantwoordelijke logistiek. Lise Suls wil graag actief een inventaris 
opstellen. Lise Suls spreekt de volgende vergadering een datum af om dit te doen. 
 



De functie eetdag loopt ook goed. 
 

- Printer: 
Er gaat een nieuwe printer aangekocht worden voor carrousel. We gaan wel eerst 
afwachten of de kiwani’s het krantje printen. 
 

- Checklist verzorging: 
Mensen moeten meer nadenken over wat ze invullen op de vragenlijst. Ook als ze 
iets minder graag doen, moeten mensen toch wat meer moeite doen. Het is niet de 
bedoeling om het uzelf gemakkelijk te maken. Hulp bieden is geen probleem, maar 
mensen moeten wel taken blijven vervullen. 
 
Op de vergadering moet de begeleiding hierover aangesproken worden. 
We moeten de lijst misschien ook nog wat aanpassen om dit in de toekomst te 
vermijden. 
De begeleiding moet hierover ook afzonderlijk worden aangesproken. Marlies 
Vandermaesen en eventueel Dorien Vandermaesen gaan volgend kamp een 
gesprek voeren met de begeleiders om over deze lijst te praten en dit te evalueren.  

 
- KWB: 

We gingen KWB trakteren voor hun 60 jaar bestaan. Dit is echter nog niet 
gebeurd. Ronny Vandermaesen gaat dit de volgende vergadering doen. 
 

- Uitstappen voor Carrousel: 
Er zijn cursussen die gevolgd kunnen worden door begeleiders die een meerwaarde 
bieden aan carrousel. De raad van bestuur zoekt zelf cursussen die nuttig en 
interessant zijn en vraagt enkele mensen om dit te doen.  
 
Er zijn ook veel activiteiten (bijvoorbeeld Kiwani’s) waar wij naar toe gaan of 
verplicht zijn om naar toe te gaan. Dit kost echter vaak veel geld. Carrousel kan 
hier wel in tussenkomen, we moeten echter niet naar alles gaan. Dit moet beperkt 
blijven. 
Het moeten natuurlijk ook niet altijd dezelfde mensen zijn die hier naartoe gaan.  

 
8. Afspraak volgende vergadering. 

De nieuwe Raad Van Bestuur wordt afgesproken op 12 maart, we spreken hiervoor om 
13u00 af in de Hemelstraat in Koersel. 



9. To do lijst. 
 

Hilde Robert  Samen met Frie Vandemeulebroucke contact opnemen met een 
filmschool, zodat ze een filmpje gaan maken voor de inpakactie. 

Linda Volders  De attesten van de aftrekbaarheid van belastingen opmaken en 
opsturen. 

 De jaarrekening opsturen voor 30 juni. 

 De boeken overdragen op het paaskamp. 

 Spelmateriaal gaan vragen in dreamland voor het zomerkamp. 

Tom Vansloen  De datum van de eetdag 2012 vastleggen. 

 Bedankjes van de eetdag sturen en aan Linda Vilters laten weten 
dat zijn dit niet meer moet doen. 

 De sponsors van de eetdag op een rijtje zetten. 

Marlies 
Vandermaesen 

 Het jaaroverzicht aanpassen. 

 Brief naar de duivenbond verzenden. 

 De begeleiders aanspreken over de checklist van de verzorging. 

 Een gesprek voeren met de begeleiding op het kamp over de 
checklist. 

Ronny 
Vandermaesen 

 Een nieuwe printer aankopen. 

 De attesten van de aftrekbaarheid van belastingen opmaken en 
opsturen. 

 De voorbereidingen treffen om de aftrekbaarheid van de 
belastingen aan te vragen. 

 Communiceren met de kiwani’s om het krantje af te drukken. 

 De sponsors van de eetdag op een rijtje zetten. 

 De KWB trakteren voor hun 60 jaar bestaan. 

Dorien 
Vandermaesen 

 Een gesprek voeren met de begeleiding op het kamp over de 
checklist. 

Lise Suls  Informatie achterhalen over de verzekeringen. 

 De voorbereidingen treffen om de aftrekbaarheid van de 
belastingen aan te vragen. 

 De jaarrekening opsturen voor 30 juni. 

 De boeken in ontvangst nemen op het paaskamp. 

 Datum afspreken op de volgende vergadering om een inventaris 
op te stellen. 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
27 januari 2011 


