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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, Hilde Robert, 
Dorien Vandermaesen, Inne Gastmans, Frie Vandemeulebroucke 
 
Verontschuldigd: Catherine Debrouwer 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
De ex-bestuursleden moeten nog uit de mailinglijst en website verwijderd worden zodat 
deze ex-leden het verslag niet kunnen raadplegen. Ronny Vandermaesen geeft dit door 
aan Bart Weltens. 

 
3. Overlopen van de agenda. 

 
4. Financiële situatie. 

De opbrengst van Music for Life is eindelijk op de rekening gestort. Dit was een mooi 
bedrag.  
De opbrengst van de eetdag was ook in orde. 
 
De betalingen van de voorschotten van de kampen zijn goed verlopen. Volgend jaar 
kunnen we in de mededeling NAAM invullen, zodat ze weten dat dit op de overschrijving 
moet staan. 
We moeten ook nog een brief opstellen voor mensen die hun voorschot niet betaald 
hebben, zodat ze aan hun betaling worden herinnerd.  
 

5. Jaarrekening. 
Linda Volders gaat een van de volgende weken de jaarrekening neerleggen.  
Inne Gastmans heeft navraag gedaan i.v.m. de financiële verplichtingen voor een kleine 
VZW. Ze zal een bundel opgestuurd krijgen en deze informatie doorgeven aan Linda 
Volders.  
 

6. Administratieve verplichtingen. 
De statuten zullen worden aangepast door Linda Volders. 
 

7. Varia 
 

- Catherine Debrouwer: Catherine wil ook graag bij de raad van bestuur komen. Ze 
is er vandaag nog niet bij, omdat ze even bedenktijd gevraagd had. Als Catherine 
aanwezig is op de volgende raad vna bestuur, kunnen we even bekijken welke taken 
ze op zich wil nemen. We moeten ook al eens bekijken welke taken andere 
bestuursleden kunnen en willen afstaan. 
 

- Quiz: De Quiz gaat dit jaar en volgend jaar door in O.C. de Buiting omdat de Cor 
in Koersel wordt afgebroken. Marlies Vandermaesen regelt de praktische zaken 
met deze nieuwe zaal. 
Ronny Vandermaesen heeft de flyers aangepast, zodat het adres aangepast is.  
We moeten even bekijken wie gaat reageren op de inschrijvingen. Marlies 
Vandermaesen zal dit met Roger afspreken. Ze moeten bij de 
inschrijvingsbevestiging ook even vermelden dat de quiz in een andere zaal 
doorgaat. 
 



- Stand van zaken taken: Frie Vandemeulebroucke vraagt zich af hoe het zit met de 
website. Er ging een harde schijf besteld worden voor haar. Ronny Vandemaesen 
zal dit doen. Ronny Vandermaesen zal ook even de website bespreken met Frie 
Vandemeulebroucke. 
 
Hilde Robert wil ons lid maken van Vakantieparticipatie. Dit is handig om korting 
te krijgen voor verblijven in jeugherbergen. Hilde Robert moet even uitzitten hoe 
dit praktisch in zijn werk gaat. 
 
Dorien Vandermaesen moet even contact opnemen met de jeugherberg om de 
zalen te reserveren. Er zijn blijkbaar twee zalen die naast elkaar open kunnen 
gedaan worden. 
In Oostende is er een gelijkaardige jeugdherberg, dus dat is misschien ook 
interessant voor ons. We moeten sowieso een nieuwe kampplaats zoeken aan zee, 
omdat Duin en zee te duur is geworden. 
 
Marlies Vandermaesen blijft contact opnemen met de Vatana i.v.m. de inpakactie. 
Dit blijft echter stroef lopen. Ze zal nog proberen de baas hieromtrent te spreken. 
 

- Tine Put: Ze wil graag bij de verzorging komen. Ze heeft zelf echter enkele 
beperkingen, zoals autisme. We vinden haar niet geschikt voor verzorging. De 
mensen die fysiek wat beter zijn, hebben vaak wat gedragsmoeilijkheden, waardoor 
dit ook moeilijk gaat. We moeten hierover eens praten met Ingrid Snyders. Linda 
Volders en Marlies Vandermaesen zullen dit doen voor het kerstkamp. 
 
Hanne Vanbrabant kan beter ook niet verzorgd worden door Ingrid Snyders. 
 
Eetdag: De datum van de komende eetdag is verplaats naar 16 april. De eetdag in 
2017 is wel op 4 maart zoals we afgesproken hadden. Deze aanvraag moet wel nog 
bevestigd worden bij de zaal in september. Inne Gastmans zal dit doen. 
We gaan deze komende eetdag de zaal zowel vrijdag als zaterdag ter beschikking 
hebben.  
Inne Gastmans en Ronny Vandermaesen gaan eens kijken in de Kardijk in Beverlo, 
Burgemeesterheimansplein 14, zodat we weten welke verschillen er precies zijn met 
onze vorige zaal. Het adres moet ook zeker duidelijk vermeld worden op de 
eetkaart. Eventueel kan 'Steun' worden weggelaten op de kaart, zodat er wat meer 
plaats is op de voorkant om het adres te plaatsen. 
 
Er moet ook een brief opgestuurd worden bij de nieuwe uitnodigingen van het 
kamp in januari om de mensen in te lichten dat de eetdag later is. De 
sympathisanten moeten ook een brief ontvangen met die informatie op. Inne 
Gastmans zal deze brief opmaken.  
Hilde Robert en Linda Volders stoppen deze bij de uitnodigingen voor de 
kampleden en sturen deze ook op naar de sympathisanten. 
 
De eetkaarten zullen dit jaar ook allemaal verstuurd moeten worden, omdat de 
eetdag later is. Dit kan eventueel met het krantje. 
 
We hebben ook nieuwe tafellakens nodig. Hilde Robert zal navraag doen bij Sanne 
Lievens of we nog tafellakens krijgen. Hilde Robert houdt Inne Gastmans op de 
hoogte.  



We hebben dit jaar misschien een extra frigo nodig omdat het later op het jaar is. 
 
De volgende eetdag houden we de gerechten aan zoals ze dit jaar zijn. We moeten 
alleen de kaaskroketten beter bakken. Het is dan ook nodig dat de kroketten door 
iemand anders worden gebakken. 
De taken in de keuken moeten op alle vlakken herverdeeld worden. Misschien is 
het ook nodig om deze taken wat specifieker te maken, bijvoorbeeld: die persoon 
doet de voorgerechten, die persoon doet het stoofvlees. Frank zijn taak moeten we 
ook terug herbekijken, want deze is door de jaren heen negatief veranderd. 
Misschien moet het doorgeefsysteem ook wat worden veranderd door de 
zaalaanpassing. 
Achter de dessertentoog is het ook nodig om de taken wat specifieker te verdelen, 
zodat de fruitbrochettes bijvoorbeeld op voorhand gemaakt worden.  
 
De prijs van de ijsjes en andere desserten wordt duurder.  
 
Inne Gastmans moet eens bekijken of we nog kunnen projecteren in de zaal. 
 
Daniëlle Reymen (crea Korspel) is verantwoordelijk voor de bloemen in de zaal.  
Bloemen Van Simsen hebben vorig jaar bloemen gesponsord voor op tafel. 
 
Sponsors voor de eetdag: De Raaf (Via Bart Put), Argenta Koersel, Sunworks (Bart 
Put). Hilde Robert volgt dit verder op. Ze zal dit voor oktober doen. 
 
Alle verdere vragen i.v.m. de eetdag koppelt Inne Gastmans terug met Ronny 
Vandermaesen. 

 
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 maken. 
→ Ingrid Snyders bezoeken i.v.m. Tine Put. 
→ Zaal OC de Buiting regelen. 
→ Inschrijving quiz afspreken met Roger. 
→ Contact vatana opnemen. 

Dorien 
Vandermaesen 

→ Contact met jeugdherberg Hasselt opnemen i.v.m. zalen. 
→ Jeugdherberg Oostende bekijken. 

Inne Gastmans → Jaarrekeningbundel doorgeven aan Linda Volders. 
→ Zaal eetdag bevestigen in september. 
→  De Kardijk gaan bekijken. 
→ Brief opstellen om de mensen op de hoogte te brengen van de 

nieuwe datum van de eetdag. 
Ronny 
Vandermaesen 

→ Stempels en harde schijf kopen. 
→ Bart Weltens inlichten i.v.m. mensen die uit het mailadres en de 

website moeten worden verwijderd. 
→ De Kardijk gaan bekijken. 

Linda Volders → Jaarrekening neerleggen. 
→ Ingrid Snyders bezoeken i.v.m. Tine Put. 
→ Brief van verlating eetdag versturen. 

Hilde Robert → Sponsors eetdag opvolgen. 
→ Tafellaken met Sanne regelen. 
→ Vakantieparticipatie bekijken 
→ Brief van verlating eetdag versturen. 

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
25 april 2015 


