
 

RAAD VAN BESTUUR  
Maandag 20 februari 2012 

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, 
Hilde Robert, Dorien Vandermaesen, Femke Beets 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
Het boekhoudprogramma zal worden gebruikt, maar het zal nog even duren voordat hier 
tijd voor wordt gevonden. 
 
Donderdag gaat de penningmeester Linda Volders de attesten voor de belastingen in orde 
maken. 
 
We moeten nog een deel van de gift van Actie zorgenkind ontvangen. De andere giften 
van onder andere de kerstkroeg hebben we wel ontvangen. 
 
Tom Vansloen gaat contact opnemen met een boekhouder. We moeten volgend jaar 
opnieuw een aanvraag indienen om fiscaal aftrekbaar te blijven. Tom Vansloen gaat 
navragen hoeveel het zou kosten als de boekhouder dit opstelt. 

 
5. Jaarrekening. 

- Jaarrekening: Linda Volders heeft de jaarrekening neergelegd. In juni 2012 moet 
deze opnieuw worden neergelegd. 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
- Jaaroverzicht: Dorien Vandermaesen gaat dit aanpassen en doorsturen! 

 
- Verandering staatsblad: Iedereen moet het rijksregisternummer doorgeven zodat 

Linda Volders de veranderingen aan het staatsblad kan doorgeven. 
 

7. Varia 
- Affiche scholen: Het mailadres is fout op de affiche, maar  voor de rest is het een 

mooie affiche. Hilde Robert zal deze affiche in bijlage doorsturen naar de scholen. 
 

- Verzekering: Hilde Robert en Linda Volders hebben contact gehad met DVV-
verzekeringen in Koersel. Ze hebben een offerte gemaakt en daarin zit alles wat we 
nodig hebben. We gaan vanaf december naar DVV overstappen. Zij zullen ook 
alles regelen met de vorige verzekeraar.  
 

- Aanspreekpunt: De begeleiders weten niet wie ze moeten aanspreken van de raad 
van bestuur. De mails worden niet naar de juiste mensen gestuurd.  
Als de mails fout worden gestuurd dan moet je niet antwoorden op de vraag, maar 
doorgestuurd de persoon doorverwijzen naar de juiste persoon. We gaan ook op de 
volgende vergadering nog eens duidelijk vermelden wie voor welke functie 
verantwoordelijk is. Marlies Vandermaesen zal dit doen.  

 
- Bowlen op kamp: Op kamp kan het bowlen niet doorgaan. Dorien Vandermaesen 

gaat mailen naar Martine Lambrechts om te laten weten dat we liever een andere 



activiteit willen doen. Hilde Robert en Dorien Vandermaesen gaan helpen zoeken 
naar een andere activiteit. 
 

- Het uitdelen van de pillen: Is het een risico om eender wie de verantwoordelijkheid 
te geven om pillen uit te delen? Dit is iets wat we volgende vergadering zeker 
moeten bespreken. 

 
- Herverdeling van de taken:  

De taken zijn momenteel alsvolgt: 
Ronny Vandermaesen is erevoorzitter. 
Tom Vansloen is eetdag verantwoordelijke. 
Linda Volders is verantwoordelijk voor administratie en penningmeester. 
Dorien Vandermaesen is verantwoordelijk voor de kampen en is secretaris. 
Hilde Robert is verantwoordelijk voor het krantje en de website. 
Marlies Vandermaesen is voorzitter en verantwoordelijk voor de sponsors. 
Lise Suls was verantwoordelijk voor het materiaal. 
 
Hilde Robert zou een deel van de administratie willen overnemen van Linda 
Volders, zoals het versturen van de laatste berichtjes en de uitnodigingen van de 
kampen. Er wordt een nieuwe printer aangekocht zodat het handiger is voor Hilde 
Robert om deze taken uit te voeren.  
 
De inschrijvingen ontvangen, het contact met de nieuwe leden en de controle van 
de ledenlijsten blijft momenteel bij Linda Volders.  
 
Femke Beets wil graag de verantwoordelijkheid opnemen voor de materialen. Er 
moet een systeem komen, zodat iedereen een duidelijk zicht heeft op het aanwezige 
materialen. Femke Beets mag ook zeker nieuwe materialen aankopen om het 
ordenen handiger te maken. 
 
Marlies Vandermaesen zal de uitnodigingen van de vergaderingen op zich nemen, 
zodat Linda Volders dat niet meer moet doen. De begeleiders moeten Marlies 
Vandermaesen ook laten weten of ze al dan niet komen. Marlies Vandermaesen 
moet ook doorgeven hoeveel eten er voorzien moet worden.  
Marlies Vandermaesen zal het contact met het brigidahuis ook overnemen. Linda 
Volders zal doorgeven bij wie ze contact moet opnemen.  
 

- Groep die groter wordt: Er blijven aanvragen komen van gasten die mee op kamp 
willen gaan. De vraag is wat we hiermee moeten doen.  
We kunnen niet gewoon nee zeggen tegen de gasten. Er moet een werkbare 
oplossing worden gezocht.  
 
Een voorstel is dat we vier kampen per jaar gaan organiseren en dan moeten de 
gasten twee van de vier kampen kiezen. Ze mogen bij kerst of met Pasen mee en 
één keer in de zomer. In de zomer worden dan twee kampen georganiseerd. 
 
Er is ook een voorstel om het zomerkamp op te splitsen en dan moeten ze een 
keuze maken, maar iedereen mag wel mee op de korte kampen. Op de korte 
kampen worden er meer activiteiten tegelijk gedaan.  
 



Nu gaan we kiezen voor een overgangsperiode. Deze zomer mogen alle nieuwe 
mensen mee. We gaan de activiteiten dubbel organiseren en dan worden de gasten 
en de begeleiders opgedeeld over de activiteiten. 
 We willen wel sowieso kennismaken met nieuwe mensen voordat ze mee op kamp 
gaan.  
 

8. Afspraak volgende vergadering. 
De nieuwe Raad Van Bestuur zal plaatsvinden de week na het paaskamp. Een precieze 
datum wordt hier nog voor vastgelegd. 



To do lijst. 
 

Linda Volders  Attesten belastingen in orde maken. 

Tom Vansloen  Contact opnemen met boekhouder 

Marlies 
Vandermaesen 

 De begeleiders op de hoogte stellen van wie voor wat 
verantwoordelijk is binnen de raad van bestuur. 

Ronny 
Vandermaesen 

 Printer aankopen. 

Dorien 
Vandermaesen 

 Jaaroverzicht aanpassen en doorsturen. 

 Martine mailen en een nieuwe activiteit zoeken. 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
20 februari 2012 


