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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. 
Er is controle geweest van de belastingen. Deze is zeer goed verlopen dankzij onze goede 
penningmeester! 
We hopen dus ook dat we daarom zeker onze aftrekbaarheid zullen behouden, maar hier 
hebben we nog geen officieel nieuws over. 
 
De eetdag kende een goede opbrengst. De rekening van de brouwer viel wel nogal tegen. 
We hebben ook vragen over de controle van het leeggoed. Misschien is het goed als we 
volgend jaar het leeggoed tellen ter controle. 
 
De prijs van de paaseieren vielen dit jaar nogal tegen. We moeten ook eens kijken waar 
we iets voordeliger paaseieren kunnen verkrijgen ofwel moeten we ons concept 
aanpassen. Misschien zelf de eieren apart verpakken of de activiteit aanpassen. 

 
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. Zij zal dit nog eens doorsturen naar 
Linda Volders en zij gaat het nog eens nalezen. 
 

- Verandering staatsblad: Linda Volders heeft gezorgd voor de veranderingen in het 
staatsblad. De aangepaste staturen zullen zijn in het staatsblad verschenen. 

 
7. Varia 

- Website: De opmerkingen moeten door Ronny Vandermaesen nog bekeken 
worden en aanpassen en dan is de website zo goed als klaar om online gezet te 
worden.  
Is het nodig om een goedkeurig te vragen aan de gasten om op de website te staan? 
Het is een heel gedoe om dit administratief bij te houden. Bij elke nieuwe 
deelnemer moet dit door die persoon ondertekend worden.  
Tom Vansloen en Femke Beets willen dit op zich nemen. Femke Beets zal een 
toestemmingspapier opstellen. 

 
- Zomerkamp: De prijs van het zomerkamp is aangepast omdat we dit jaar naar zee 

gaan.  
We moeten nog bekijken of Willy Willems en Ronald Bernard meekunnen op 
zomerkamp. 
In de zomer zullen ook weinig begeleiders aanwezig zijn. We moeten dan ook 
zeker aan de thuisblijvers vragen of zij ook een activiteit willen maken. 



 
- Verzorgingslijst: Er zijn heel wat mensen die heel wat dingen in de verzorging niet 

willen doen. Hierdoor valt er heel wat zware last op de anderen hun schouders.  
We gaan deze lijsten afschaffen omdat het niet productief is en vragen aan de 
begeleiding om zelf aan te geven als ze iets heel moeilijk vinden.  
 

- Verzorging: Iedereen vindt het goed dat de verzorging zo blijft zoals het is. Dat 
enkele begeleiders verantwoordelijk zijn voor enkele gasten. 

 
- Inventaris: Er zijn heel wat mensen die al lijsten van hun materiaal doorgestuurd 

hebben, maar het is maar de vraag hoe up to date deze nog zijn. Het is misschien 
een goed idee om in de zomervakantie nog eens af te spreken om al het materiaal 
te bekijken en een lijst te maken.  

 
- Groter wordende groep: De begeleiders vonden het voorstel van de raad van 

bestuur goed. Alle gasten mogen dus maar 2 kampen mee en ze moeten kiezen 
tussen 4 opties. Het is niet mogelijk om 2 zomerkampen mee te gaan. 
Financieel moeten we wel uitkijken of we nog rondkomen zonder dat de 
begeleiders betalen. Dit moet goed opgevolgd worden. 
We gaan proberen vanaf januari 2015 ons systeem inwerking te doen treden. In 
januari zouden de gasten een brief krijgen en moeten de gasten hun voorkeur 
opgeven. Ze moeten 2 kampen uitkiezen die ze willen doen. Als we mensen hun 
keuze niet kunnen aanbieden dan nemen we met hen telefonisch contact op om 
een andere keuze aan te bieden. Hier kunnen ze dan al dan niet mee akkoord gaan.  
 
Als er iemand nieuw wil meegaan dan kunnen we ofwel naar de werking van het 
volgende jaar verwijzen ofwel de kampen aanbieden waar eventueel nog plaats is. 
 
Financieel moeten we bekijken of we een voorschot moeten vragen, of ze op 
voorhand alles moeten betalen of enkele weken op voorhand per kamp moeten 
betalen.  
Femke Beets gaat bekijken hoe die bij de CM verloopt en misschien kunnen we 
daar goede ideeën uithalen. 
Hilde Robert gaat dit eens bekijken bij De Kei 
 
We willen een infodag organiseren in september 2014.  
Op deze infodag moeten we duidelijk laten weten dat niet iedereen van hetzelfde 
centrum dezelfde periode meekan. 
 
We streven er naar om het eerste jaar 25 gasten mee te nemen, dit kan eventueel 
uitgebouwd worden naar 30.  
 

8. Afspraak volgende vergadering. 
De nieuwe Raad Van Bestuur is vastgelegd op vrijdag 3 mei om 18u30 en zal doorgaan in 
de Hemelstraat 27 te Koersel. 



To do lijst. 
 

Hilde Robert  informatie over de kei opzoeken 

Linda Volders  Jaaroverzicht aanpassen 

Tom Vansloen  Toestemmingspapieren voor website bijhouden 

Ronny 
Vandermaesen 

 .Website verder aanpassen 

Femke Beets  informatie over cm opzoeken 

 Toestemmingspapieren voor website opstellen en bijhouden 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
24 maart 2013 


