
 

RAAD VAN BESTUUR  
20 november 2011 

Hemelstraat 27, 3582 Koersel-Beringen 
 

 
 
 
 

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, Tom Vansloen, 
Dorien Vandermaesen, Hilde Robert 
 
Afwezig: Lise Suls 

 
 

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

 
3. Overlopen van de agenda. 

 
4. Financiële situatie. 

We hebben momenteel voldoende geld in kas. 
 
In meerderheid van stemmen van de raad van bestuur is beslist dat Lise Suls ontheven is 
van haar taken binnen de raad van bestuur. Linda Volders neemt de boeken ad interim 
over. 
Het boekhoudprogramma zal verder gebruikt worden. Ronny Vandermaesen zal hierbij 
helpen. 

 
5. Jaarrekening. 

Er wordt nagevraagd aan Lise Suls of de jaarrekening is neergelegd. 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
- Jaaroverzicht: Dorien Vandermaesen zal het jaaroverzicht verder opvolgen. 

 
- Verandering staatsblad: De verandering in functies moet dringend doorgegeven 

worden. De nieuwe leden van de raad van bestuur moeten eveneens doorgegeven 
worden. Linda Volders zal dit doen. 

 
7. Varia 

- Inzet begeleiding en checklist van verzorging:Op het vorige kamp zijn de 
gesprekken niet kunnen doorgaan. Dit kerstkamp zal dit wel gebeuren. Ronny 
Vandermaesen en Hilde Robert gaan dit doen. Zij zullen onderling afspreken welk 
moment dit kan doorgaan.  
 

- Hoe moeten we verder met een groep die groter wordt?: 
Het gesprek met Dirk Volders is nog niet door gegaan. Het zomerkamp is goed 
meegevallen, daardoor weten we niet meer of het nog nodig dat hij in de toekomst 
in de zomer zal thuisblijven. Hij lag alleen op een kamer en heeft daardoor minder 
mensen gestoord. Het is echter niet altijd mogelijk dat Dirk alleen op een kamer 
ligt, dus we moeten de beslissing toch nemen. 
 
Hilde Robert, Marlies Vandermaesen en Linda Volders zullen dit gesprek met de 
ouders van Dirk gaan voeren. 

 
- Verzekering: Hilde Robert zal zich verder informeren over de verzekering. Zij zal 

contact opnemen met een adviesbureau. Linda Volders en Hilde Robert zullen dan 
samen naar een geschikt adviesbureau gaan om informatie in te winnen.   
 



- Inventaris: Dit punt zullen we de volgende vergadering verder bespreken. 
 

- Hart voor Limburg: We weten nog niet welke projecten gekozen zijn. De 
informatie hierover zal nog volgen. 
 

- Penningmeester: De raad van bestuur wilde heel graag een gesprek met Lise Suls 
over enkele beslissingen die ze genomen ivm haar inzet als penningmeester, haar 
communicatie met de anderen en de begeleidersactiviteit. Marlies Vandermaesen 
heeft haar drie keer gemaild en een keer opgebeld. Marlies Vandermaesen heeft een 
bericht op haar antwoord apparaat nagelaten om een datum te prikken voor een 
nieuwe raad van bestuur. Lise Suls heeft hier echter helemaal niet op gereageerd.  
Marlies Vandermaesen heeft vervolgens zelf een datum gekozen voor een nieuwe 
raad van bestuur. Lise Suls is hiervoor uitgenodigd, zij heeft hier eveneens niet op 
gereageerd. Linda Volders heeft gisteren als laatste poging haar nog een keer 
opgebeld. Lise Suls heeft hier echter helemaal niet op gereageerd. Daarom heeft de 
raad van bestuur in meerderheid beslist dat ze niet langer kan functioneren als lid 
van de raad van bestuur.  
 
Er zal een aangetekende brief naar Lise Suls worden verstuurd om haar op de 
hoogte te stellen van deze beslissing. In deze brief zal eveneens gevraagd worden 
dat ze alle zaken van VZW Carrousel terug zal bezorgen. We zullen ook vragen of 
ze de jaarrekening heeft neergelegd en of ze de informatie van het 
boekhoudprogramma wil doorgeven. Ronny Vandermaesen zal dit doen. 

 
De begeleidersgroep van VZW Carrousel zal op de volgende algemene vergadering 
over deze beslissing worden ingelicht. Er zal eveneens gevraagd worden of er 
nieuwe kandidaten zijn voor de raad van bestuur. Deze mogelijke kandidaten 
moeten hun kandidatuur voor 15 december doorsturen. 

 
- Delfine (epilepsieproblematiek): Linda Volders heeft het er moeilijk mee dat 

Delfine De Mulder niet mee kon gaan zwemmen. Wanneer kan iemand dan wel 
nog mee gaan zwemmen?  
De andere leden van de raad van bestuur vinden echter dat dit afhangt van de 
toestand van het moment. Delfine had het hele kamp al veel aanvallen gehad, 
waardoor dat de kans dat ze nog een aanval in het zwembad kreeg heel groot was.  
Het gaat in principe voornamelijk over de onzekerheid in het zwembad en de 
onzekerheid over epilepsie. Hilde Robert stelt voor dat misschien iemand van 
carrousel een cursus redden gaat volgen of ons meer te informeren over dit thema. 
Hilde Robert zal zich hierover informeren. 
 
We moeten als we gaan zwemmen ons meer bewust zijn van de mensen die 
epilepsie hebben. We moeten zeker gaan kijken hoe we het zwemmen veiliger 
kunnen maken. 
 
Op de volgende algemene vergadering zal er geïnformeerd worden bij de 
begeleiders of zij zich ook zekerder zouden voelen indien ze meer informatie 
zouden krijgen en als we ons allemaal meer bewust worden over de problematiek. 
 
De vraag is ook nog of Delfine, met zo’n problematiek, dan wel mee op uitstap 
zou kunnen? Als de begeleidersgroep dit kan dragen, is die mogelijkheid er wel. 
 



 
8. Afspraak volgende vergadering. 

De volgende vergadering zal nog verder besproken worden. 



9. To do lijst. 
 

Hilde Robert  Gesprekken voeren met begeleiders op kamp. 

 Gesprek met Dirk Volders zijn ouders voeren. 

 Website filantropie bekijken. 

 Een afspraak met de filmclub maken en het filmpje bekijken. 

Linda Volders  De aangepaste versie van het jaaroverzicht nog eens doorsturen. 

 Veranderingen aan staatblad doorgeven. 

 Gesprek met Dirk Volders zijn ouders voeren. 

 Een dossier indienen voor Hart Voor Limburg. 

Marlies 
Vandermaesen 

 Gesprek met Dirk Volders zijn ouders voeren. 

 Dreamland opbellen i.v.m. sponsoring. 

Ronny 
Vandermaesen 

 Gesprekken voeren met de begeleiders op kamp. 

 Gesprek voeren met Martine Van Camp. 

 Verzekering voor zomerkamp in orde maken! 

 Fototoestel kopen. 

 Het filmpje bekijken en een presentje kopen voor de filmclub. 

Dorien 
Vandermaesen 

 Ingevulde en blanco checklisten meenemen op kamp. 

 Het filmpje bekijken en een presentje kopen voor de filmclub. 

Lise Suls  Informatie achterhalen over de verzekeringen. 

 De jaarrekening opsturen voor 30 juni. 

 Volledige inventaris opmaken. 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
26 juni 2011 


