
 

RAAD VAN BESTUUR  
4 augustus 2015 

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, Hilde Robert, 
Dorien Vandermaesen, Catherine Debrouwer 

 
Verontschuldigd: Frie Vandemeulebroucke 

 
Afwezig: Inne Gastmans 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Niet van toepassing 
 
3. Overlopen van de agenda. 

 
4. Financiële situatie. 

Niet van toepassing 
 

5. Jaarrekening. 
Niet van toepassing 

 
6. Administratieve verplichtingen. 

Niet van toepassing 
 

7. Varia 
Samenwerking Nike: 
 
Nike Laakdal wil samen met Nike Amerika een sportdag organiseren voor kinderen met een 
handicap van 8 tot 16 jaar (doelgroep) en ook volwassenen met een handicap. Ze willen 
hiervoor graag in zee gaan met Carrousel.  
Elke werknemer van Nike moet op de sportdag een uur of twee gaan helpen. Ze krijgen 
hiervoor 10 dollar per uur en dit wordt geschonken aan een goed doel. Dit bedrag zal 
verdubbeld worden door Nike Amerika en dat wordt weggeschonken aan een goed doel.  
Vzw Carrousel zal dit goede doel zijn. 
Deze sportdag zal waarschijnlijk op een weekdag ergens eind september doorgaan.  
Carrousel zal wel mensen moeten rondselen. We zullen scholen en instellingen moeten 
aanschrijven om deel te nemen aan deze sportdag.  
De inschrijvingen zullen door ons moeten worden beheerd. Een paar mensen van Carrousel 
worden ook verwacht om te gaan te helpen. 
 
Nike wil ook meewerken aan de integratiecub die Linda, Catherine en Gino willen 
organiseren. Deze cub zal georagniseerd worden op naam van VZW Carrousel i.s.w.m. stad 
Hasselt en Nike. De mensen die zich richten op het kamp hoeven dit natuurlijk niet te doen! 

 
Ze willen daardoor ook twee medewerkers van Nike meesturen op kamp en deze hiervoor 
betalen.  
 
Nike vraagt wel aan Carrousel om een tak ‘sport’ op te richten binnen Carrousel. Dit moet 
dan aangepast worden in de statutten. Hiervoor moet ook een aparte rekening worden 
opgericht, zodat de financiënen toch wat gescheiden worden gehouden. Linda zal dit doen. 
Dit is allemaal mogelijk volgens de boekhouder, Jan Wijnen. De penningmeester kan ook 
steeds terecht bij deze boekhouder bij problemen. Op termijn kan deze boekhouder 
eventueel onze boekhouding doen. 



Dit wil wel zeggen dat indien er financiële moeilijkheden zijn met een van de twee takken, 
deze verhaald kunnen worden op de andere tak. 
 
De raad van bestuur blijft voor beide takken hetzelfde, maar de taken kunnen dan een beetje 
worden opgesplist: vertegenwoordigers voor de kampen en vertegenwoordigers voor sport. 
De voorzitter en secretaris en penningmeester moeten voor de twee wel hetzelfde blijven.  
Gino Hoebers kan dan eventueel ook opgenomen worden in de raad van bestuur voor het 
sportieve gedeelte. Hij kan ook gewoon lid worden en deelnemen aan het sportieve gedeelte. 
Linda zal dit met hem bespreken. 
Er zal wel een aparte werkgroep worden opgericht: Sport. Hier moeten niet alle 
bestuursleden op aanwezig zijn. 
 
Een voorstel is ook om een grote barbecue te organiseren voor vrijwilligers en partners als 
bedankje. Dit is echter niet dringend, dus dit kan later nog besproken worden. 

 
Dit alles zal natuurlijk wel wat extra taken met zich meebrengen. Linda, Catherine en Gino 
lijken heel wat tijd te willen steken in dit nieuwe project. Deze mensen zullen de praktische 
taken dan ook voornamelijk op zich nemen. 
Linda wil de uitnodigingen en inschrijvingen voor dit project wel op zich nemen.  
De webiste en de folder zullen ook moeten aangepast worden. Misschien moet de ondertitel 
van de vereniging ook wat worden aangepast. Misschien moet ons logo ook wat worden 
aangepast voor de sporttak. Dit zal echter niet lukken voordat de sportdag plaatsvindt. We 
gaan onszelf hier een jaar de tijd voor geven. 
 
Samenvattend  
Er zijn er drie projecten i.s.w.m. Nike: 

- Sportdag van Nike 
- Twee medewerkers die meekomen op kamp 
- Integratiecub  
 

Carrousel richt een extra tak op: Sport. Hier zullen vooral Linda, Catherine en Gino zich op 
richten.  
 
De raad van bestuur wil in deze projecten stappen. We willen wel dit graag tijdig evalueren 
zodat we ten alle tijden er terug kunnen uitstappen als het niet goed gaat. 
De kampen moeten ook zeker blijven zoals ze zijn! De familiale, gezellige sfeer moet zeker 
blijven. 

 
 
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. 
→ Nieuwe rekening openen 
→ Gino contacteren 
→ Inschrijvingen sportdag versturen 

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

 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
4 augustus 2015 


