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1. Aanwezigheden 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

 
3. Overlopen van de agenda. 
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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. 
 
Linda Volders heeft veel werk gehad om de aftrekbaarheid van de giften aan te vragen.  
Alles is hiervoor in orde gemaakt. We gaan vast pas later dan januari weten of we fiscaal 
aftrekbaar blijven. We moeten dus opletten met de informatie die we geven aan de 
mensen. We moeten dit ook aangeven op de folders die we uitdelen bij de inpakactie. 
 
Er is een speciale versie nodig om de aanvraag van de aftrekbaarheid door te geven. Het 
is dan ook nodig dat Carrousel deze versie van office aankoopt, als we een goedkeurig 
krijgen voor de aftrekbaarheid. 
 
De prijzen voor de kampen blijven hetzelfde. We gaan in de zomer wel 50 euro meer 
vragen voor het vervoer naar de zee. Dit zullen we in de toekomst blijven aanhouden. Als 
Carrousel voor het vervoer zorgt, dan vragen we hier 50 euro voor. 
We moeten wel goed sponsors blijven zoeken en de financiële toestand in de gaten 
houden. We kunnen na elke activiteit nog bekijken of de kampprijs moet opslaan voor de 
deelnemers. 

 
We vragen 10 euro (kort kamp) en 20 euro (lang kamp) aan de begeleiding voor de 
versnaperingen en de drank. Dit willen we zeker aanhouden. We mogen dit wel zeker niet 
vergeten. De raad van bestuur moet hier zeker met z’n allen aan blijven denken. 
We vragen altijd het hele bedrag voor een activiteit, ook voor mensen die niet de hele tijd 
aanwezig kunnen zijn. 

 
5. Jaarrekening. 

- Jaarrekening: Linda Volders heeft de jaarrekening neergelegd. Voor juni 2013 moet 
deze opnieuw worden neergelegd. 
 

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

moet dat dan nog eens nalezen en aanpassen. 
 

- Verandering staatsblad: Linda Volders heeft gezorgd voor de veranderingen in het 
staatsblad. De aangepaste staturen zullen dan ook in het staatblad verschijnen. 

 
7. Varia 

- Verzekering: De overstap van de verzekeringen is normaalgezien helemaal in orde, 
maar Linda Volders gaat het toch nog even navragen. Hilde Robert gaat ook nog 
aan het geheugensteunkaartje toevoegen dat wij niet verzekerd zijn tegen diefstal. 
D e eerste keer gaat Hilde Robert dit ook nog eens op de laatste berichtjes noteren. 



 
- Invo-avond epilepsie: We hebben van deze avond onthouden dat het zeer handig is 

om tijdens, bijvoorbeeld een zwemactiviteit, de mensen met epilepsie een gele 
badmuts te geven. 
Het was wel zeer jammer dat er zo weinig mensen van Carrousel aanwezig waren. 
 

- Gastenfiches: Is het nuttig om deze te behouden? Er hebben nauwelijks mensen in 
gekeken de voorbije twee kampen dat ze er waren. We gaan dit kamp het boekje 
extra promoten om het nog een laatste kans te geven. Als er dan nog geen gebruik 
van gemaakt wordt, kunnen we nog eens bespreken of dit nuttig is.  

 
- Eetdag: Er is een groot verschil in aanbod tussen Van Zon en Bestfood. We 

moeten dan ook eens kijken of het niet aan te raden is om meer bij Van Zon te 
bestellen. We mogen natuurlijk niet vergeten dat we bij Bestfood een koelkast, een 
friteuse en bain-marie krijgen en dit moet natuurlijk zo blijven. We moeten wel 
eens bekijken of de prijs goedkoper is bij Van Zon. Tom Vansloen zal dit eens 
bekijken. 

 
Er zijn enkele voorstellingen voor de prijslijsten op tafel. We vinden de 
fotomannetjes wel heel leuk. Maarten Willems zou dit eventueel op zijn werk 
kunnen laten maken. Femke Beets gaat navragen hoeveel dit zou kosten. Indien het 
te duur is, gaan we de fotokubussen maken. 
 
We willen dit jaar cava geven op de eetdag, maar we hebben wel geen glazen. Als 
we de cava via de zaal gaan nemen, moeten ze maar zorgen voor glazen. Tom 
Vansloen gaat dit navragen. Als dit niet lukt dan moeten we zelf glazen afhuren. 
We hebben ongeveer 50 glazen nodig. 
We mogen ook geen potjes voor chocomousse vergeten aan te kopen en er moeten 
ook potjes gezorgd worden voor de bonnetjes. 
 
De prijzen zullen we ook verhogen, omdat alles duurder wordt om aan te kopen. 

 
- Verslagen: De verslagen moeten in pdf op de website worden gezet, anders kan 

iedereen deze aanpassen. Hier moet rekening meegehouden worden in de 
toekomst. De vorige verslagen moeten in pdf gezet worden. We zullen dit aan Bart 
Weltens vragen. 

 
- Taakverdeling: 

De taken zijn momenteel alsvolgt: 
Ronny Vandermaesen is erevoorzitter. 
Tom Vansloen is eetdag verantwoordelijke. 
Linda Volders is verantwoordelijk voor een deel van de administratie en is 
penningmeester. 
Dorien Vandermaesen is verantwoordelijk voor de kampen en is secretaris. 
Hilde Robert is verantwoordelijk voor het krantje, de website en zorgt voor de 
briefwisseling met de gasten. 
Marlies Vandermaesen is voorzitter en verantwoordelijk voor de sponsors, voor de 
uitnodigingen van de vergaderingen en voor het contact met het brigidahuis. 
Femke Beets is verantwoordelijk voor het materiaal. Femke Beets gaat ook nog 
bespreken met Patrick Vandermaesen welke informatie hij heeft over het materiaal 
dat bij hem staat.  



 
De meeste zijn momenteel nog tevreden met zijn of haar taken. Marlies 
Vandermaesen heeft het moeilijk met de sponsoring.  
Linda Volders vindt de bezoeken naar de nieuwe mensen soms heel moeilijk, we 
moeten er dan ook voor zorgen dat deze bezoeken niet alleen moeten gebeuren. 
 
We hebben ook beslist dat we zomer 2015 een kampplaats gaan zoeken waar we 
zelfkook kunnen doen. 
 
30-jarigbestaan: Linda Volders zou graag Carrouselpins laten maken voor het 30-
jarig bestaan. Dit is altijd een leuk aandenken, maar kost wel wat geld. We kunnen 
hiervoor dus best een sponsor zoeken. Als we geen sponsor vinden, kunnen we 
nog nadenken of we dit al dan niet doen. 

 
Truffels: Femke Beets willen de truffels bestellen om ’t Weyerke te steunen. Deze 
zullen dan meegenomen worden op kerstkamp. 
 
Willy Willems: Willy Willems is per vergissing uitgenodigd voor het zomerkamp, 
dit is wel heel goed meegevallen. We gaan vanaf nu elke zomer bekijken of het 
mogelijk is om hem mee te nemen, dit hangt af van de omstandigheden. 
 
Dirk Volders: We moeten dringend meedelen dat Dirk Volders in de zomer niet 
meekan. Marlies Vandermaesen belt met de mama van Dirk Volders en legt een 
afspraak vast. Linda Volders, Hilde Robert en Marlies Vandermaesen zullen hem 
bezoeken. 
 
Brigidahuis: Linda Volders en Marlies Vandermaesen zijn naar de vergadering 
geweest. Het brigidahuis draait momenteel niet zo goed, de zalen worden te weinig 
verhuurd. Er wordt verwacht dat wij op zondag 3 februari gaan helpen op het 
brigidafeest. Er ‘moeten’ slechts 2 mensen gaan helpen. Dit pannenkoekenfeest 
gaat door tussen 14u00 en 20u00. Ze willen ook dat we enkele kaarten verkopen 
voor de pannenkoekendag. Wij willen eventueel de kinderanimatie wel voor ons 
rekening nemen. 
Blijkbaar is een pannenkoekendag ook een goede verdienste. Het is dan misschien 
ook een goed idee om eens met carrousel een pannenkoekendag te organiseren. 
 

8. Afspraak volgende vergadering. 
De nieuwe Raad Van Bestuur wordt nog een volgende keer vastgelegd. 



To do lijst. 
 

Hilde Robert  Geheugensteunkaartjes veranderen. 

Linda Volders  Vragen aan avalimpics of ze gele badmutsen kunnen missen. 

Tom Vansloen  Prijzen van Van Zon en Bestfood vergelijken. 

 Glazen voor cava zorgen. 

Marlies 
Vandermaesen 

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

 Afspraak met Dirk Volders vastleggen. 

Ronny 
Vandermaesen 

 . 

Dorien 
Vandermaesen 

 Jaaroverzicht aanpassen en doorsturen. 

 Bart Weltens vragen om de verslagen op de website aan te 
passen. 

Femke Beets  Vragen aan Maarten hoeveel de tafelversiering zou kosten. 

 Truffels bestellen bij ‘t Weyerke 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
26 oktober 2012 


