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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, Hilde 
Robert, Dorien Vandermaesen 
 
Verontschuldigd: Tom Vansloen 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
Niet van toepassing 

 
5. Ledenlijst en jaarrekening. 

Niet van toepassing 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
Niet van toepassing 
 

7. Varia 
- Inzet van de begeleiding: 

Er is niet enkel een probleem met de aanwezigheid en het laattijdig verwittigen. 
Sommige jonge begeleiders tonen ook weinig respect en luisteren niet naar de 
goede raad die er gegeven wordt. 
Er zijn ook veel begeleiders die niemand verzorgen en geen activiteit voorbereiden 
en zich op geen enkel vlak inzetten. 
Wij zetten ons daar enorm voor in en zelf dragen ze weinig bij tot de groep.  
 
De vragenlijst heeft weinig bijgedragen tot een betere werking. Iedereen heeft 
daarin zijn eisen gesteld. 
 
Een mail is geen juiste oplossing. Een persoonlijk gesprek is nodig.  
Er moet op voorhand wel goed afgesproken wat er wil gezegd wil worden. 
 
Enkele algemene punten die we zeker willen aanbrengen (dit wordt de eerste 
avond op paaskamp meegedeeld en nog eens herhaald op de volgende 
vergadering): 
 

- Het is niet meer mogelijk om tijdens een kort kamp slechts de helft mee te gaan. 
De verblijfcentra hebben aangegeven dat dit niet meer mogelijk is, omdat ze een 
kostprijs voor het hele kamp hebben. De kamerindeling en de verzorging worden 
ook extra moeilijk gemaakt.  

- We vragen 10 euro voor een kort kamp en 20 euro voor een zomerkamp 
inschrijvingsgeld. De inschrijving wordt tijdens de voorbereidende vergadering 
afgesloten. Later inschrijven is niet mogelijk. (Tom is de enige die hierop een 
uitzondering is, omdat hij zijn werkplanning pas later weet.) 
Een uitzondering is niet mogelijk omdat de kampplaatsen de aantal weken op 
voorhand willen weten. 

- Begeleiders moeten ook het fatsoen hebben om hun mail op tijd te beantwoorden. 



Niet alleen voor de kampen is dit een probleem, maar ook voor de andere 
activiteiten en vergaderingen. 
Het is ook belangrijk om alles aan de juiste persoon te laten weten! 
 
Het persoonlijk gesprek wordt ook tijdens het kamp gevoerd. Hilde Robert, 
Marlies Vandermaesen en Ronny Vandermaesen zullen deze gesprekken voeren. 
Nu worden de volgende punten aangesneden: 
Wat zeker gezegd moet worden is dat de lijst is een leidraad en is geen vaste regel! 
 
Deze lijst wordt vanaf nu niet meer door de begeleiders ingevuld. Er wordt wel bij 
elke begeleider besproken wat ze zien zitten qua verzorging. De lijst wordt dus 
eerder mondeling besproken, samen ingevuld. 

 
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 


