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1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Linda Volders Ronny Vandermaesen, Marlies Vandermaesen, Hilde Robert, 
Dorien Vandermaesen, Inne Gastmans, Frie Vandemeulebroucke 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Financiële situatie. 
De opbrengst van Music for Life is nog steeds niet overgemaakt op onze rekening. We 
hebben geen idee over de opbrengst van deze acties.  
 

5. Jaarrekening. 
Linda Volders gaat een van de volgende weken de jaarrekening neerleggen.  
 

6. Administratieve verplichtingen. 
Tom Vansloen en Femke Beets nemen ontslag uit de raad van bestuur. Hierdoor is onze 
groep wat kleiner geworden en hebben we nieuwe leden gezocht om onze raad van 
bestuur te vervoegen. 
Frie Vandemeulebroucke en Inne Gastmans komen vanaf vandaag in de raad van 
bestuur. 
Catherine Debrouwer wordt nog gevraagd om ook in de raad van bestuur te worden 
stappen.  
De statuten zullen worden aangepast zodra we het antwoord van Catherine kennen. 
 

7. Varia 
 

- Herverdeling taken: De taken van Femke Beets en Tom Vansloen moeten 
herverdeeld worden. We moeten ook bespreken of we nog andere taken kunnen 
herverdelen. 
  
De taakverdeling zal er vanaf heden als volgt uitzien: 
 
Ronny Vandermaesen: 

 Website: de technische kant van de website (met behulp van Niki Dubois). 
Ronny bekijkt ook of er een lijst kan komen van de inventaris op de website. 

 Giften van de belastingen (in samenspraak met Linda Volders) 

 Materiaal bestellen en printen. 

 Dropbox aanmaken 
 

Linda Volders: 

 Penningmeester 

 Adressenlijst 

 Inschrijving ontvangen 

 Nieuwe leden bezoeken: Linda Volders organiseert de bezoeken naar de 
nieuwe gasten. Ze hoeft dit daarom niet altijd zelf te doen, maar zorgt wel dat 
iedereen bezocht wordt.  

 Verzekering 
 



Frie Vandemeulebroucke:  

 Het krantje: eindredactie, lay-out, bestellen (met hulp van Ronny 
Vandermaesen), verzending krantje 

 Website: inhoud en activiteiten aanpassen om de website en de foto’s op de 
website zetten. 

 Facebook: Frie onderhoudt de facebookpagina.  
 
Inne Gastmans: 

 Eetdag: zaal reserveren (18 maanden op voorhand), inkopen doen, eetkaarten 
maken en verzenden, sponsors zoeken voor eetdag, verdere aanspraken met 
gemeente, kaartje sturen naar helpers van de eetdag, takenlijst maken, 
naamkaartjes drukken, enz.  

 Mailing scholen: info van Carrousel doormailen naar de scholen (eventueel 
Catherine) 

 Paaseieren en kerstcadeaus aankopen; 
 
Hilde Robert: 

 Briefwisseling gasten: brieven opmaken en versturen, zoals laatste berichtjes en 
uitnodigingen.  

 Sponsoring: opzoek gaan en invullen van formulieren. Iedereen die iets 
opvangt i.v.m. sponsoring moet dit zeker bezorgen aan Hilde Robert. 

 Inventaris en materiaal: Ze zal de lijstjes verzamelen en dit ook op de website 
zetten enz.  

 Week van de vrijwilliger: elk jaar zorgen we een kaartje of presentje voor de 
vrijwilliger. 

 
Marlies Vandermaesen: 

 Voorzitter: vergaderingen voorbereiden en uitnodigingen versturen en 
contactpersoon vereniging.  

 Inpakactie 

 Antwoorden mailing info@vzwcarrousel.be: Marlies Vandermaesen 
betantwoord al deze mails. Ze stuurt de mails door naar de juiste persoon als 
het over de eetdag of kampplaatsen enz. gaat. Als het over gasten of 
begeleiders gaat dan zal ze zelf antwoorden. 

 Quiz: de organisatie van de quiz neemt zij over. De communicatie met Roger 
moet dan ook via haar verlopen. Ze zal de flyers bestellen, de zaal reserveren 
(18 maanden op voorhand), flyeren op quizzen, enz. 

 
Dorien Vandermaesen: 

 Kampplaatsen reserveren 

 Contactpersoon kampplaatsen 

 Verzorging en kamerindeling 

 Foto’s nieuwe leden voor op kamp 

 Secretaris  
 

Femke Beets zal de verjaardagskaarten blijven doen. Zij heeft dit ook aangegeven. 
 
We maken een overzicht voor de rest van de begeleiders zodat iedereen weet wie er 
voor wat verantwoordelijk is. Dorien Vandermaesen zal dit doen. 

mailto:info@vzwcarrousel.be


 
De mensen die een taak overgeven moeten ook alle informatie eens doorsturen. 
 

- Nieuw systeem: Er moet een limiet worden afgesproken over de kampen. Vanaf 
welk getal zit het kamp vol? We gaan dit jaar de stop op 25 zetten. We gaan na het 
kamp evalueren of we deze stop houden.  

 
- Aankopen: Het is interessant om voor iedereen van de raad van bestuur een 

stempel te voorzien, zodat iedereen die altijd binnen handbereik heeft. Ronny 
Vandermaesen zal deze bestellen. Linda Volders en Marlies Vandermaesen hebben 
er een.  
Het is ook nodig om een harde schijf aan te kopen waar Frie Vandemeulebroucke 
de foto’s van het kamp op kan zetten. Ronny Vandermaesen zal deze aankopen. 
 

- Jaarrekening: We moeten even navragen of nakijken hoe het zit met de 
jaarrekening. Waar moeten we allemaal aan voldoen als VZW. Inne Gastmans zal 
dit in school navragen en eventueel ook online eens bekijken. 

 
- Eetdag: De kaaskroketten waren niet erg goed gebakken. Dus misschien moeten 

we een ander hoofdmenu te kiezen. De zalmcocktail verkoopt ook minder goed. 
Dus misschien is dit aanbod niet meer nodig.  
Benoit Heens zou misschien een betere frietenbakker zijn. Ingrid Snyders doet haar 
job niet naar behoren in de keuken. Inne Gastmans merkte dit ook op. Lotte Put is 
ook niet ideaal om op te dienen. Joni Vandermaesen deed dit beter. 
We willen volgende vergadering van de raad van bestuur de eetdag goed evalueren 
en al wat dingen beslissen.  
Inne Gastmans gaat de eetdag altijd proberen vast te leggen het laatste weekend 
van de krokusvakantie. 
 

- Week van de vrijwilliger: Het is misschien leuk om iets te doen daarvoor. Er 
bestaan ook websites waar we een cadeautje kunnen aanvragen. Deze site heet 
Steunpunt vrijwilligerswerk of zoiets. Hilde Robert zal dit op zich nemen. 
 

- Quiz: We willen de quiz voor volgend jaar vastleggen. Dit zal 24 september 
doorgaan. Indien dit niet meer vrij is, dan nemen we 1 oktober. 

 
8. Afspraak volgende vergadering 

We nemen later contact op om hierover een afspraak te maken. Marlies Vandermaesen 
maakt hiervoor een doodle.



To do lijst. 
 

Marlies 
Vandermaesen 

 doodle vergadering amken 

Dorien 
Vandermaesen 

 overzicht verantwoordelijkheden 

  

Inne Gastmans  Jaarrekening bekijken 

Ronny 
Vandermaesen 

 stempels en harde schijf aankopen 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
1 maart 2015 


