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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 Volders Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Lise Suls, Tom 
Vansloen, Dorien Vandermaesen 
 
Verontschuldigd: Hilde Robert 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
- Opbrengst inpakactie: de inpakactie is heel goed geweest. De opbrengst was iets 

meer dan vorig jaar. 
 

- Opbrengt eetdag: de opbrengst was goed. Dit jaar heeft Linda Volders het bedrag 
heel goed berekend, zodat we een duidelijk overzicht hebben van de inkomsten. 
De vorige jaren heeft Inne Gastmans dit niet gedaan. Het is echter wel nuttig om 
een duidelijk overzicht te hebben van de inkomsten en uitgave van grote 
activiteiten zoals de eetdag en de kampen. Dit moeten we misschien terug in een 
apart schriftje bijhouden. 
Via het boekhoudprogramma zal het overzicht waarschijnlijk wel al veel duidelijker 
worden.  
 

- Boekhoudprogramma: Ronny Vandermaesen heeft de handleiding afgeprint, zodat 
Lise Suls dit kan doornemen. Lise Suls zal dit programma gebruiken vanaf het 
moment dat ze de boeken overneemt. Om dit boekhoudprogramma op te starten 
zullen Lise en Ronny even gaan samen zitten. 
 Het eerste half jaar zal de boekhouding ook nog schriftelijk worden bijgehouden. 

 
5. Ledenlijst en jaarrekening. 

- Ledenlijst en jaarrekening: Enkel de jaarrekening neerleggen is nog verplicht. Dit 
kan alleen maar gebeuren na een algemene vergadering, omdat dit goedgekeurd 
moet worden. Dit moet wel voor eind juni gebeuren. 
Linda Volders heeft al een jaarrekening opgemaakt en zal deze doorsturen naar 
Lise Suls. 
 

- Begroting opmaken: Vroeger deden we dit altijd. Dit is echter niet verplicht dus in 
de toekomst gaan we dit niet meer doen. 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
- Jaaroverzicht: Linda Volders heeft een aanpassing gemaakt. Marlies Vandermaesen 

heeft hierop gereageerd. Linda zal de opmerkingen integreren in de nieuwe versie 
en opnieuw doorsturen. Iedereen moet dit overzicht nog eens nakijken en 
eventuele opmerkingen doorsturen naar Linda. 

 
7. Varia 

- Hoe moeten we verder met een groep die groter wordt?: 
We vinden het moeilijk om mensen te moeten laten weten dat ze niet mee mogen 
na hun inschrijving. Dus het idee van vorige vergadering moet herbekeken worden. 
 



Er wordt sowieso niemand extra meer meegenomen, nieuwe gasten worden dus 
geweigerd.  
Er kan ook aan Martine Van Camp gevraagd worden om minder gasten mee te 
nemen. Dit wordt momenteel van kamp tot kamp bekeken door Linda Volders.  
Het is wel alvast een goed idee om in de zomer aan te geven aan Martine Van 
Camp dat er slechts 5 gasten meekomen. Dit gaat vanaf deze zomer van kracht. 
 
Dirk Volders wordt niet in het roulatiesysteem van Martine Van Camp 
ingeschakeld. Martine Van Camp of enige andere instantie moeten ook ons niet 
voor hun kar proberen te spannen. Dit kan niet. We moeten zelf onze beslissingen 
blijven nemen in functie van onze groep. 
  
We willen wel dat Dirk Volders niet langer meegaat in de zomer en de korte 
kampen nog wel mee gaat. We gaan hem deze zomer nog meenemen en dan na de 
zomer kunnen we meedelen dat dit moeilijk is geweest voor ons.  
De ouders van Dirk worden bij Marlies uitgenodigd en dan wordt het nieuws door 
enkele personen meegedeeld. Dit mag NIET vergeten worden. 
 

- Filantropie.be: brief van de Koning Boudewijnstichting. Marlies Vandermaesen 
heeft vzw Carrousel aangemeld op deze website. Nu moet er een lijst worden 
ingevuld met extra informatie. Marlies kan dit echter niet alleen. Marlies en Linda 
zullen samen gaan zitten om dit verder in te vullen. 
Uit deze lijst is wel gebleken dat het handig zou zijn indien Bart Weltens een link 
maakt op de website waar de financiële gegevens opstaan. Ronny Vandermaesen 
zal hierover overleggen. 

 
- Checklist verzorging: Het is de bedoeling om met iedereen deze lijst te bespreken. 

Marlies Vandermaesen gaat dit zo veel mogelijk op paaskamp doen. Diegene die 
niet aanwezig zijn zullen later aangesproken worden. 
Tijdens dit gesprek wordt ook nog eens benadrukt dat het echt nodig is om te 
reageren op de mails en tijdig te laten weten of je al dan niet aanwezig bent op een 
activiteit. 
 

- Printer: Er is een printer gekocht. 
 

- KWB 60 jaar: Ronny Vandermaesen is vergeten te trakteren. Misschien kunnen  we 
nu met enkele naar een volgende grote activiteit van KWB gaan en alsnog enkele 
flessen cava mee te nemen om te trakteren. Een mogelijke volgende activiteit is het 
ontbijt van KWB op vaderdag. 

 
- Verzekering: Onze verzekering is momenteel zeer onduidelijk. De verzekeraar 

houdt ons ook zeer slecht op de hoogte.  
Lise Suls zoekt dit verder uit en we zullen waarschijnlijk een nieuwe 
verzekeringsmakelaar nemen. 

 
8. Afspraak volgende vergadering. 

Een nieuwe vergadering moet nog worden vastgelegd!!! 



9. To do lijst. 
 

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

 Het jaaroverzicht nakijken. 

Linda Volders  De jaarrekening doorsturen naar Lise Suls. 

 De boeken overdragen op het paaskamp. 

 Spelmateriaal gaan vragen in dreamland voor het zomerkamp. 

 De aangepaste versie van het jaaroverzicht nog eens doorsturen. 

 De lijst van de Koning Boudewijn stichting invullen. 

Tom Vansloen  Het jaaroverzicht nakijken. 

Marlies 
Vandermaesen 

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

 Het jaaroverzicht nakijken. 

 De ouders van Dirk Volders uitnodigen na het zomerkamp. 

 De lijst van de Koning Boudewijn stichting invullen. 

Ronny 
Vandermaesen 

 De KWB trakteren voor hun 60 jaar bestaan, op een grote 
activiteit. 

 Het boekhoudprogramma doornemen. 

 Het jaaroverzicht nakijken. 

 Bart Weltens contacteren over de link ivm financiële gegevens. 

Dorien 
Vandermaesen 

 Het jaaroverzicht nakijken. 

Lise Suls  Informatie achterhalen over de verzekeringen. 

 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. 

 Het boekhoudprogramma doornemen. 

 Het jaaroverzicht nakijken. 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
12 maart 2011 


