
 

RAAD VAN BESTUUR  
3 mei 2013 

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. 
  niet van toepassing 
 

5. Jaarrekening. 
Niet van toepassing 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
Niet van toepassing 
 

7. Varia 
 

- Creando: Met het geld van Creando willen we graag een extra uitstap organiseren 
voor de gasten. We zouden graag naar het buitenland gaan, meerbepaald naar 
disneyland. We willen dit tijdens een weekendje door het jaar doen.  
We gaan 29/30 augustus 2105 naar Disneyland. 
 

- Groter wordende groep:  
Bij de CM kan je per mail inschrijven of telefonisch. Je kan 1 vakantie kiezen uit 
een 30-tal vakanties en dit moet je doen voor een bepaalde datum. Als je de keuze 
niet krijgt, moet je na die bepaalde datum een andere keuze maken. 
Bij de Kei moet je 2 keuzes opgeven (voorkeur aangeven voor meest favoriete 
keuze) en ze krijgen slechts 1 van deze 2 keuzes. Als allebei de keuzes volzet zijn, 
bellen ze je op om een andere keuze aan te bieden. 
 
Ons idee: Kies 2 kampen, waarvan maar 1 tijdens de zomerperiode. Indien je niet 
je eerste 2 keuzes hebt, word je opgebeld om een ander kamp te kiezen. De 
deelnemers moeten een kruisje zetten achter een combinatie zoals: 
paaskamp+zomer 1, paaskamp+zomer 2,… 
Indien een gast maar 1 kamp mee kan gaan moet hij dit zelf opschrijven bij het 
vakje: andere optie/combinatie... 
Als de gast zijn eigen voorkeur krijgt, dan ontvangt hij een bevestiging. 
Marlies Vandermaesen zal een voorbeeld maken. 
 
Het inschrijvingsformulier wordt verstuurd de dag dat we terug thuiskomen van 
het kerstkamp. Dan krijgen de mensen 3 weken (21 januari) de tijd om zich in te 
schrijven. We gaan wel kijken wie als eerste zijn brief heeft teruggestuurd. 
Het laatste volledige weekend van januari gaan we samen zitten om te puzzelen.  
Begin februari krijgen de mensen een bevestiging voor welke kampen ze zijn 
ingeschreven.  
Er zit ook een brief bij voor elk kamp, met daarin opgenomen hoeveel het 
voorschot is dat de gasten moeten betalen. Dit moet betaald zijn voor 20 februari. 
Het paaskamp moet onmiddellijk volledig betaald worden. 



Het zomerkamp moet betaald worden voor 20 juni. Het kerstkamp moet betaald 
worden voor 20 november. 
We gaan ook opnemen in het inschrijvingsbewijs dat het voorschot enkel 
terugbetaald wordt, behalve bij ziekenhuisopname met overnachting of sterfgeval 
tot in de 2e graad. 
De medische fiches worden al meegestuurd met de bevestiging van inschrijving in 
februari. 
 
 
 
 

8. Afspraak volgende vergadering 
We nemen later contact op om hier een afspraak over te maken 
.



To do lijst. 
 

Linda Volders  Jaaroverzicht aanpassen 

Tom Vansloen  Toestemmingspapieren voor website bijhouden 

Ronny 
Vandermaesen 

 .Website verder aanpassen 

Femke Beets  Toestemmingspapieren voor website opstellen en bijhouden 

Marlies 
Vandermaesen 

 een voorbeeld van een inschrijvingsformulier maken 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
3 mei 2013 


