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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, 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. 
 
Financieel is de situatie gezond.  Het dossier van de aftrekbaarheid van de giften is 
ingediend. Tot op heden is daar nog geen nieuws over, dit kan ook nog even duren. 
 
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. Voor dit jaar zal dit worden opgelost via Bart. 
 

 
5. Jaarrekening. 

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

6. Administratieve verplichtingen. 
- Jaaroverzicht: wordt aan gewerkt 

. 
- Verzekering: zijn vanaf nu verzekerd bij DVV.  

 
- Verandering staatsblad:  De aangepaste staturen zijn verschenen in het staatblad, 

weliswaar met de oude adressen van Femke en Hilde. 
 

7. Varia 
- Inventaris: 

Femke is ermee bezig. Er zijn nog een aantal mensen die moeten doorsturen wat ze 
in hun bezit hebben. 
 

- Eetdag:  
De trend is om te bestellen per mail. Zelfs de instellingen zijn mee en sturen alles 
per mail.  Misschien moeten we volgend jaar minder eetkaarten drukken en 
versturen.  
Het wordt tijd om toch nog eens info te vragen aan iedereen over hun 
mailadressen. Het heeft zijn voor- en nadelen om alles via mail te versturen.  Wat 
met de info die vanuit de instellingen naar de families van de gasten wordt 
meegegeven.  
Hierover zullen alle mensen worden aangesproken op het kamp. 
 
Er zijn te weinig werkers en diegenen die komen blijven niet de hele shift. 
Tom zal een takenlijst opmaken en kijken waar er nog volk nodig is zodat we extra 
mensen kunnen vragen. 



De vrienden van Maarten worden al gevraagd om kelner te zijn.  
 

- Kookouders/nieuwe kampplaatsen: 
Dorien heeft nog wat opzoekingen gedaan ivm nieuwe kampplaatsen en is tot de 
conclusie gekomen dat wanneer we zouden kookouders meenemen het aanbod van 
plaatsen niet groter wordt.  De verblijfplaatsen die erbij komen als we kookouders 
meenemen zijn niet geschikt voor onze groep. Misschien moeten we dus afstappen 
van het idee om kookouders mee te nemen. 
 
Sporta in Maaseik is nog een mogelijkheid om op kamp te gaan. Er is wel een vijver 
nabij maar als we in de winter gaan, komen onze gasten niet alleen buiten. 
Ook de jeugdherbergen in Brugge zijn misschien ook geschikt. 
Beide plaatsen zullen worden bezocht. 
In de zomer van 2014 gaan we naar de Iep  i.p.v. de Lork. 
Voor de zomer van 2015 is Maasmechelen gereserveerd. 
   

- Website: 
Het nieuwe voorstel van Bart is wel mooi. Hierop kan zeker worden verder 
gewerkt. Bart gaat deze vakantie aan de site werken. 
 

- Ronald Bernard: 
Ronald heeft hypathitis.  Ronny heeft hierover geen goed gevoel en wil hem ook 
liever niet meer verzorgen.  De man zal dit kamp dan ook door iemand anders 
worden verzorgd en hij zal zeker opnieuw worden geëvalueerd. We moeten er wel 
voor zorgen dat dit gebeurd is voor de volgende uitnodiging (dadelijk na het 
kamp!) 

 
- Taakverdeling: 

De taken zijn momenteel als volgt: 
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 nog moeilijk  met de sponsoring maar doet goed haar 
best.  
Hilde voelt zich wat schuldig dat de uitnodigingen wat laat werden verstuurd. Ze is 
soms nogal een warhoofd maar ze doet haar best.  Iedereen helpt haar om aan alles 
te denken. 
De oude garde moet leren om meer hulp te vragen aan de jonge mensen !!! 
 



- De groter wordende groep: 
De groep wordt steeds groter en dit wordt dan ook een probleem. Een voorstel is 
om het zomerkamp in 2 te verdelen, dus twee maal 5 dagen. 
Dit voorstel zal een jaar vooraf worden gecommuniceerd naar de gasten toe en zal 
pas ten vroegste in voege gaan in 2015. 
Het voorstel zal worden gelanceerd op de algemene vergadering maar de raad van 
Bestuur gaat akkoord. 
Als dit wordt goedgekeurd zal er een info avond worden georganiseerd. Vooraf zal 
dit wel worden uitgewerkt door de raad van Bestuur. 
  
 

8. Afspraak volgende vergadering. 
De nieuwe Raad Van Bestuur zal doorgaan op zondag 24 maart. Het uur zal nog worden 
doorgegeven. 
 
 
 
 
  

 
 
Linda Volders 
 
10 februari 2013 


