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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
paaskamp 

Zondag 4 februari 2018 
Hemelstraat 27, Koersel 

 
 
 
 
 

1. aanwezigen 
2. goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
3. overlopen van de agenda 
4. verwelkoming nieuwe leden 
5. evaluatie van de voorbije activiteiten 
6. herverkiezing RvB en briefing over besluiten van de RvB 
7. toelichting financiële toestand  
8. kampplaatsen in de toekomst 
9. voorbereiding toekomstige activiteiten 
10. varia 
11. jaaragenda dit en volgend jaar 
12. wreveluurtje 
13. afspraak volgende vergadering 
14. to do lijst 
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1. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig: Joni Vandermaesen, Yenthe Vilters, Dana Gebroers, Hilde Robert, 
Stefan Van Hecke, Rita Jansen, Marlies Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, 
Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Sally Van Meroye, Ine Baeten, Lore 
Gielen, Raf Wolfs, Natalie Gebruers 
 
Verontschuldigd: Bart Weltens, Jolien Dillen, Niki Dubois, Heide Valckx, Sam 
Depre, Silke Vandermaesen, Gino Hoebers, Ronny Leten, Tine Put, Ingrid 
Snyders, Gert-Willem Van Gompel, Tom Vansloen, Frie Vandemeulebroucke, 
Benoit Heens, Catherine Debrouwer, Stefanie Gebruers 
 
Afwezig: Lize Nelissen, Linah Put, Lotte Put 
 
Er zijn meer mensen afwezig dan aanwezig op de vergadering. Dit is zeer 
jammer, vermits de vergadering al meer dan drie maanden op voorhand 
vastligt! 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 
Linda en Sally zijn op bezoek geweest in Martine Van Camp. Ze bezochten drie 
gasten, die telkens in een ander huis wonen.  
 
• Fraukje De Geyter: jongedame van 24. Ze is heel zelfstandig. Ze woont in 

hetzelfde huis als Dimitri, ze heeft een psychosomatische stoornis en 
borderline.  
In een stapelbed heeft ze nog nooit gelegen, ze weet niet of ze dit durft. Ze 
kan goed schrijven en lezen. Wassen doet ze redelijk zelfstandig, maar met 
de haren heeft ze hulp nodig. Ze heeft soms een kordate aanpak nodig. Ze 
helpt ook regelmatig in het huishouden en is een goede prater. 
Ze heeft een panische angst voor ballonnen. Zeer belangrijk!  
Ze is heel erg blij dat ze mee mag op kamp.  

• Lara Somers: Ze heeft een licht tot matige mentale handicap. Ze is 24. Ze 
gaat ook mee op kamp met Acabe. Ze kan minder goed stappen, ze heeft 
een looprek nodig. Ze kan niet bovenaan slapen. Ze is wel erg zelfstandig. Ze 
heeft hulp nodig bij grote toilet en ze moet zittend douchen. Voor lange 
afstanden zit ze in een rolstoel. Ze praat heel goed. Ze houdt van snelle 
attracties, maar overkop durft ze niet. Ze heeft schrik van onweer. 
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• Roberta Laoreti: ze woont in de Langenberg. Ze is rond de 40. Ze heeft een 
algemene retardatie en is ook psychosomatisch. Ze heeft soms ook 
stemmen in haar hoofd, ze durft hierdoor ook wel eens te plafonneren.  
Ze is enthousiast, maar ze heeft veel bevestiging nodig. Ze doucht liever 
zittend. Verder is ze wel erg zelfstandig. Ze kan goed lezen. Ze zwemt graag, 
maar is erg onzeker in het zwembad, hierin wil ze haar bril aanhouden. Ze 
heeft schrik van onweer, vuurwerk en pluimvee. Ze houdt niet van snelle 
attracties.  
Ze is vroeger misbruikt door een man, hierdoor heeft ze soms wat schrik 
van mannen. Een man mag haar dus zeker niet verzorgen.  

 
Morgen gaan Linda en Hilde naar de Salamander. Ze gaan Dianté bezoeken. 
Dinsdag gaat Steven bezocht worden, hij woont in de Heg.  
 
Linda laat zo snel mogelijk weten aan Dorien of deze personen nog mee op 
paaskamp gaan.  
 
Er zijn nu momenteel 19 inschrijvingen Pasen, 21 zomer 1, 19 zomer 2, 22 
inschrijvingen Kerstmis. Er kunnen dus nog wat mensen bij. De limiet ligt op 25.  

 
Nieuwe begeleiding: 

 
• Jolien Dillen: ze is het nichtje van Stefan en gaat vanaf de zomer mee.  

 
Er is dus maar één nieuwe begeleiders, maar de lijst van de gasten wordt 
steeds langer. Het blijft nodig om nog nieuwe begeleiders te zoeken!!! 
Iedereen moet hier dus actief naar op zoek! 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

• Inpakactie:  
De inpakactie is goed verlopen. De opbrengst is ook goed.  
De weekendshiften zijn erg zwaar tijdens de drukke periode rond kerst. Het 
is dus wel zeer aangenaam dat deze shiften niet door dezelfde mensen 
moeten gedaan worden, zodat ze er niet van 9u tot 20u moeten staan.  
Het is wel een grote hulp dat er mensen van buiten Carrousel komen 
helpen. Dit is een zeer grote verlichting. Deze mensen hebben een kaartje 
gekregen met een bedankje en een bonnetje voor de eetdag. 
 

• Kerstkamp:  
We zijn in Overpelt op kamp geweest.  
De zaklampen waren een zeer leuk kerstcadeau.  
Het dierenbezoek was een leuke activiteit. We willen de man met de dieren 
zeker laten terugkomen, ook de verplaatsbare kinderboerderij. We stellen 
voor hem te boeken tijdens de zomer 2020. Eén kamp de huisdieren, het 
andere kamp de huisdieren. Ine Baeten zal dit vastleggen.  
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Alle activiteiten waren zeer aangenaam. Er was een leuke afwisseling in de 
activiteiten.  

 
6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 

Niet van toepassing 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
De financiële toestand is momenteel goed.  
Zowel op onze sportrekening als onze kampenrekening staan we er goed voor. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

Pasen 2018: ’t Pelterke, Overpelt (30 maart-2 april 2018)  
Zomer 1 2018: De Iep, Ieper (20-24 juli 2018) 
Zomer 2 2018: De Iep, Ieper (25-29 juli 2018) 
Kerst 2018: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2018)  
 
Pasen 2019, Het Laathof, Bornem (19-22 april 2019) 
Zomer 1 2019: Duin en Zee, Oostende (19-23 juli 2019) 
Zomer 2 2019: Duin en Zee, Oostende (24-28 juli 2019) 
Kerst 2019: ’t Pelterke, Overpelt (26-29 december 2019) 
 

  Pasen 2020: Pietersheim, Lanaken (10-13 april 2020) 
  Zomer 1 2020: Home Fabiola, Maasmechelen (17-21 juli 2020)  

Zomer 2 2020: Home Fabiola, Maasmechelen (22-26 juli 2020) 
Kerst 2020:  
 
Dorien gaat voor kerst 2020 boeken bij ’t Pelterke.  

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Eetdag: 
We hebben echt te weinig mensen die komen helpen op de eetdag. Er zijn nog 
maar 15 mensen die komen helpen, dus we gaan niet rondkomen met de 
mensen die er nu zijn.  
De eetdag gaat door op 17 februari.  
Vrijdag 16 februari wordt er gewerkt vanaf 8u30 tot we klaar zijn. 
Zaterdag wordt er gewerkt vanaf 7u30 tot we klaar zijn. 
 
Stefan heeft een paardenaanhangwagen ter beschikking. Raf heeft een ook 
aanhangwagen. Linda, Ronny en Inne bekijken eens hoe alles praktisch 
geregeld kan worden en laten Stefan en Raf nog iets weten.   
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Paaskamp: 
 

• Algemene info: 
 

• Aankomst begeleiders: 16u (voor diegene die kunnen, de rest komt zo 
snel mogelijk) 

• Aankomst gasten: 17u30 (de eerste avond eten 18u30) 
• Vertrek gasten: 14u 
• Vertrek begeleiders: na de opruim (voor 16u) 
• Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00 (aanvragen, want 

normaal is het 12u30), ’s avonds: 18u00  
• Aangepaste maaltijden: 1 pindavrije maaltijd, 1 vegetariër 
• Vieruurtje: Er zullen vieruurtjes aanwezig zijn. We kunnen dagelijks 

kiezen tussen fruit of koek.  
• Lakens: Lakens moeten we zelf meebrengen 
• Kinderbedjes: niet aanwezig 
• Drank: Het is verplicht de drank daar af te nemen.  
• Regels en informatie: niet binnen roken, afval sorteren, enkel afruimen. 
• Vertrek: 10u00 kamers leeg, alle lokalen uitborstelen, alle afval in de 

vuilnisemmertjes, dekens opplooien en in de kast leggen. 
• Adres: Jeugdlaan 4, Overpelt (voorkant van het gebouw, onze 

accommodatie ligt op de Ringlaan 149). 
 

• Deelnemers paastkamp (totaal: 35+3?) 
 
GASTEN  JONGENS (13) GASTEN  MEISJES (8) 
Abdelkrim Missault 
Luc Augustijns 
Ivan Collier 
Michaël Hendrickx 
Paul Oor 
Glenn Peeters 
Bart Phillipaers 
Danny Simonis 
Kevin Steurs 
Marc Smets 
Filip Vertessen 
Ilhan Yardimci 
Steven Vande Reyd 

Ann Brepoels 
Ingrid Celis 
Gonda Grauwels 
Ellen Kaczmarczyk 
Sara Pans 
Okke Van der Gugten 
Inne Wittemans 
Lara Somers 

BEGELEIDING  JONGENS (4+1?) BEGELEIDING  MEISJES (7+2?) 
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Stefan Van Hecke 
Raf Wolfs 
Ronny Vandermaesen 
Niki Dubois 
 
Tom Vansloen laat nog weten of hij zal 
meegaan. 

Linda Volders 
Hilde Robert 
Ine Baeten 
Natalie Gebruers 
Marlies Vandermaesen 
Sally Van Meroye 
Dorien Vandermaesen 
 
Rita Jansen en Dana Geboers laten nog 
weten of ze zullen meegaan. 

KIDS  JONGENS (2) 
Daan Vansloen 
Stan Vansloen 
 

KIDS  MEISJES (1) 
Marthe Vandermaesen 

 
  

• App store: 
 

Kamp Kerstkamp 
Pipo Hilde Robert 
Wekker Raf Wolfs 
Drank, muziek Stefan Van Hecke, Raf Wolfs, Natalie Gebruers  
Praktische coördinatie (PC) Raf Wolfs 
Medicijnen Linda Volders, Marlies Vandermaesen en Dorien 

Vandermaesen 
Fotograaf Ronny Vandermaesen en Niki Dubois 
Naamkaartjes Dorien Vandermaesen 
Verzorgingslijst, 
kamerindeling 

Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Hilde Robert, Ine Baeten 
Avondversnaperingen Natalie Gebruers 
Laatste berichtjes Hilde Robert 
Dienstregeling Ine Baeten 
Taakverdeling (+bloggers) Raf Wolfs 

 
 

• Dienstregeling: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 
Vrijdag 30/03 
 

 Aankomst 
 

Bingo (Hilde en Ine) 

Zaterdag 31/03 
 

Knutselen (Hilde en 
Ine) 

Alpacaboerderij (Ine) Optreden (Dorien) 

Zondag 01/04 Paaseieren en 
speeltuin/gezelschaps
pelletjes 

Spel (Linda) Fuif (Raf en Ronny) 
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Maandag 02/04 Spel (Natalie) Vertrek  
 
Dorien had de sporthal gereserveerd zoals een jaar geleden afgesproken was. Deze zal 
echter geannuleerd worden.  
Inne zorgt voor de paaseieren.  
 
Jarigen: Niki Dubois. Sally zorgt hiervoor.  
 

10. Varia: 
• Bijdrage kamp: 

Niet vergeten 
 

• Quiz: Deze gaat door op 29 september. Linda, Ronny, Marlies zitten 
sowieso in de werkgroep. Niki en Tom laten dit nog weten. Anderen 
mogen zich ook zeker kandidaat stellen. 
 

• Inventaris: Op 6 april wordt er afgesproken om de inventaris op te 
maken. We spreken af om 9u30. Alle hulp is welkom! 

 
• Krantje:  

De eindredacteur van de krant is Frie Vandemeulebroecke. 
Taakverdeling journalisten voor het volgende krantje:  

• verslag paaskamp: Natalie 
• verslag kerstkamp: Ine 
• verslag zomerkamp 1: Dorien   
• verslag zomerkamp 2: Yenthe 
• verslag sport Carrousel: Linda  
• familienieuws: Linda  
• spelletjeshoek: Lore 
• doe de test: Dorien  
• verjaardagskalender: Sally 
• voorstelling begeleiding: Natalie 
• gespot in de media: Linda 
• voorwoord: Marlies  
• interview: Hilde 
• lekker koken: Joni 
• Sponsors: Linda 
• Data kampen 2019: Frie Vandemeulebroucke 
• Eetkaart: Ronny 

 
Deadline:  vrij 4 januari 

 
• Sponsoring:  

Music for life heeft een eerste grote gift overgeschreven van 6500 euro. 
Democo Hasselt, Tirolerhut Zonhoven, stad Beringen, armbandjes 
Marthe en Sally en Opaal Beringen hebben deze acties voor ons gedaan. 
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Andere jaren volgt er nog een tweede storting waarin de algemene 
acties gedeeld worden. 
 
We waren ook bij Torfs geselecteerd en krijgen hier een kleine 1000 euro 
van.  
 
Raf zijn jeugdhuis heeft ons ook een mooi bedrag gegeven. 
 
@sport heeft ook nog enkele grote sponsors voor de sportdag geregeld, 
waaronder Belgo catering en Telenet. 

 
• Busreis zomerkamp: We vinden geen chauffeur voor de bus van de 

Dageraad en daarom gaan we gewoon een bus afhuren bij een 
busbedrijf.  
Praktische info voor busbedrijf Limburg: 

o 20 juli vertrek van Carpool Paal naar Ieper, 14u. 
o 24 juli vertrek van Ieper naar Paal (in Limburg wel 

vertekken met enkele busbegeleiders), 17u 
vertrekken in Ieper 

o 25 juli vertrek van Paal naar Ieper (in Limburg wel 
terugkomen voor de busbegeleiders, 9u 

o 29 juli van Ieper naar Paal, 14u  
Praktische info voor busbedrijf Ieper: 

o Maandag 23 juli uitstap zomer 1 (ongeveer van 
10u tot 17u) 
Vrijdag 27 juli uitstap zomer 2 (ongeveer van 10u 
tot 17u) 
 
 

• AED toestel:  
Dit was te duur. Dus daarom zullen we dit niet aankopen. We krijgen ook 
attesten voor de EHBO. Hilde bezorgt Stefan een lijstje voor de attesten 
van EHBO. Stefan zorgt dan verder voor de attesten.  

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
Eetdag 2018 17 februari 2018, Beverlo 
Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 
Paaskamp 2018 30 maart-2 april 2018, Overpelt 
Voorbereiding zomerkamp Eerste weekend juni 
Zomer 1 2018 20-24 juli 2018, Ieper 
Zomer 2 2018 25-29 juli 2018, Ieper 
Sport Carrousel 21 september 2018 
Quiz/Begeleidersetentje 2018 29 september 2018 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van oktober 
Inpakactie 2018 Eind november en december 
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Kerstkamp 2018 26-29 december 2018, Maasmechelen 
 

 
12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op 3 juni om 14u. Marlies Vandermaesen zorgt voor het 
eten. De vergadering gaat door ten huizen van Vandermaesen-Volders in Koersel. 
 
Het is natuurlijk altijd nodig om te laten weten of je op de vergadering of andere 
activiteiten aanwezig kan zijn.  
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - Dringend zoeken naar nieuwe begeleiders. 
- Sponsors zoeken. 
- Activiteiten voor het paaskamp voorbereiden! 
- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - Prospectie naar de jeugdherberg Bokrijk 
- Margot contacteren voor Nederlandse kampplaatsen 

Dorien Vandermaesen - Brandplan voor paaskamp uitwerken 
- Oude Nederlandse kampplaatsen bekijken 
- Naamkaartjes maken 
- Kerst 2020 boeken 
- Sporthal Overpelt annuleren  

Frie Vandemeulebroucke - De fotoreportage voor de eetdag maken 
- Het internet afzoeken naar Duitse kampplaatsen 

Inne Gastmans - Raf en Stefan op de hoogste stellen ivm de 
aanhangwagens voor de eetdag 

Marlies Vandermaesen - Eten voor de volgende vergadering voorzien 
Niki Dubois - de online eetkaarten verder uitwerken 
Ine Baeten - kampoverzicht maken 

- De dierenman boeken voor 2020 
Niki Dubois - Laten weten of je in werkgroep quiz zit 
Tom Vansloen - Laten weten of je in werkgroep quiz zit 

- Zo snel mogelijk laten weten of je mee op paaskamp 
kan 

Ronny Vandermaesen - Het materiaalhok uitwerken 
Dana Geboers - Het materiaalhok uitwerken 

- Zo snel mogelijk laten weten of je mee op paaskamp 
kan 

Sam Depré - Het materiaalhok uitwerken 
Stefan Van Hecke - Het materiaalhok uitwerken 

- Attesten voor EHBO zorgen 
Hilde Robert - Coördinatie vrijwilligers opvolgen 

- De namen van de EHBO aan Stefan bezorgen 
Natalie - Coördinatie vrijwilligers  
Rita Jansen - Zo snel mogelijk laten weten of je mee op paaskamp 

kan 
Natalie Gebruers - De avondversnaperingen voorzien voor op kamp 

 
 
4 februari 2018 
Dorien Vandermaesen 


