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RAAD VAN BESTUUR  
4 februari 2018 

Hemelstraat 27, Koersel 
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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. 
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1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Inne Gastmans, Hilde Robert, Marlies Vandermaesen, Linda Volders, Gino 
Hoebers, Catherine Debrouwer en Ronny Vandermaesen 

 
Verontschuldigd: Frie Vandemeulebroucke 

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 
4. Financiële situatie. 

Onze financiële toestand is heel goed.  
De opbrengst van music for life was ook erg goed. Volgende mensen hebben acties 
gedaan voor Carrousel: Stad Beringen, de oude school van Abdelkrim Opaal, armandjes 
verkoop Marthe en Sally, de Tirolerhut in Zonhoven en Democo in Hasselt.   
De opbrengst van de inpakactie was een beetje minder dan vorig jaar, maar nog steeds 
goed.  
 
Er is een bedrijf in Beringen (Gemma Plastics) dat nog een goed doel zoekt om te 
sponsoren. Ronny en Linda zullen hier langs gaan.  

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

De jaarrekening is opgestuurd door Linda. Er ontbrak blijkbaar een handtekening (die 
andere jaren niet nodig was), maar Linda heeft dit ook al rechtgezet.  

 
6. Administratieve verplichtingen. 

De statuten blijven opgevolgd worden. 
De aanvraag voor onze belastingsaftrekbaarheid is ingediend. 

 
7. Varia 

Sponsoring: 
Laagdrempellig G-sport evenement: voor 15 maart moet er een aanvraag ingediend 
worden voor de Vlaamse Overheid. Dit gaat over sport. De aanvraag moet dus over de 
sportdag moeten gaan. Het is wel een heel werk om dit dossier in te vullen, dus we 
moeten eens bekijken of het wel kans maken op deze subsidies. We moeten ook veel 
reclame maken voor de G-sport.  
We gaan dit dossier dus niet invullen. 
 
Busreis 2018: 
We vinden geen chauffeur die het gratis zou willen doen. Daarom hebben we beslist om 
een busmaatschappij aan te spreken die de busreis zal doen. We gaan dus niet langer 
beroep doen op een busreis van de Dageraad.  
We gaan een busmaatschappij hier vastleggen voor de heen en terugreis en een 
busmaatschappij van Ieper. We gaan vragen aan Frie en Benoit om dit te regelen. 
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Taakverdeling: 
De taken moeten uitgeschreven worden voor 1 juni.  
Het is misschien wel goed dat het een beetje uniform wordt en dat het ergens kan 
gecentraliceerd worden.  
Frie heeft ook contact opgenomen om Niki om te bekijken of dit ook op website kan 
geplaatst worden.  
Inne zal dit op haar nemen. Iedereen stuurt alles door naar Inne. Ze zal ook contact 
opnemen met Niki als ze alles heeft.  
 
Werkgroepje vrijwilligers: 
Dit is nog niet opgestart. Vandaag zal er een datum geprikt worden met Natalie. Natalie 
heeft wel al tijdens de week van de vrijwilliger mails gestuurd en iets op facebook 
gepost.  

 
Afspraken sport en vakanties: 
Ronny Leten is gevraagd om zich meer in te zetten voor Special Olympics. Ronny heeft 
aan Gino gevraagd of er gebruikt kan gemaakt worden van het materiaal van @sport. 
Gino heeft hier echter nee op gezegd, omdat de grens anders zeer vaag wordt.  
Doordat Special Olympics sommige vrijwilligers meer wil aanhalen zal het misschien 
moeilijker worden om zich in te zetten bij @sport. De vrijwilligers lijken meer hun ei kwijt 
te kunnen bij Special Olympics.  
Het blijkt gewoon moeilijk te zijn om de mensen te motiveren. Dit is al vaker geprobeerd, 
mensen reageren echter weinig en haken snel af.  
Wij hebben echter ook nog steeds geen groep aangemaakt in de mailadressen om hen 
meer betrokken te maken.  
Mensen hebben dit misschien wel nodig om extra aangehaald te worden omdat de 
‘nieuwe soort vrijwilligers’ meer aangehaald moeten worden en zich niet meer 100% 
enthousiast zullen smijten. Mensen doen steeds minder voor niks.  

 
We moeten onze beloftes nakomen, zeker voor dit laatste evenement. Ronny heeft de 
mailadressen nu en zal een groep hiervoor aanmaken. Frie heeft al een mail klaarstaan, 
dus als de mailadressen in orde zijn, zal dit verstuurd worden.  
 
De nieuwe sportdag is: SportCarrousel. Elke 3e vrijdag van september zal deze 
georganisserd worden.  
Deze gaat doorgaan in Hasselt en we krijgen hiervoor ook de steun van stad Hasselt.  
Er zijn een 32-tal proeven met tijd. Er is geen competitie deze dag. Elk half uur start er 
een nieuwe proef. De ateleten mogen zelf kiezen aan welke proef ze wanneer gaan 
deelnemen. Er zijn een tiental proeven geschikt voor de zwakkeren.  
Er zijn nog een 8-tal proeven die niet tijdsgebonden zijn, voor als de groepen nog een vrij 
momentje hebben.  
 
We gaan voor ongeveer 600 kinderen, 300 mindere sterke deelnemers en 300 sterkere 
deelnemers.  
De mensen mogen zelf kiezen welke proef ze gaan doen. We willen een zeer relaxte dag 
creëren.  
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Het is misschien een idee om een soort animatie te voorzien en enkele mensen die de 
groepen dan gaan motiveren om een andere proef te doen als deze volzet is.  
 
Er zijn vrijwilligers van de sportschool en de 7e jaars van de klas van Sally wil ook komen 
helpen. 
We gaan ook een inschrijvingssyseem ontwikkelen om zich in te schrijven via de website. 
Niki gaat gevraagd worden om hier een systeem voor te ontwikkelen, Linda zal dit 
vragen.  
 
De timing is leuk, maar misschien wel ruim genomen. Misschien kunnen de scholen zo 
weinig sporten doen. Maar dit is misschien niet zo erg. We kunnen even polsen bij de 
scholen tot wanneer ze kunnen blijven. We kunnen misschien ook het einduur van de 
sporten een half uurtje verlaten voor sommige activiteiten.  
 
We krijgen ook vanuit verschillende hoeken weer steun en sponsoring; zoals van Telenet, 
Nike, Belgo catering, enzo… 
 
Er gaat ook een drank en koffiebar komen met een klein terrasje rond. We willen een 
container afhuren. We moeten dan zelf wel voor de koffie en drankjes instaan.  
We willen een grote eettent laten plaatsen zodat de kinderen bij slecht weer toch droog 
kunnen eten. We zoeken hier sponsoring voor, maar indien die er niet is, wordt er toch 
een tent voorzien.  
 
Er wordt ook een grote schminkstand voorzien. Het is een idee om ook een fotostand te 
voorzien. Catherine bekijkt of dit financieel mogelijk is. 
 
Misschien ook bonnetjes voorzien voor zowel deelnemers als vrijwilligers. Zodat de 
bedeling koekjes, de drinkbussen, enz… een beetje geregeld worden.  
 
We kunnen ook een overnachting in het hotel van de Rode Duivels verloten voor twee 
scholen. Dit wordt gesponsord.  
 
Ronny zal de affiches verder uitwerken.  
Er wordt gevraagd aan Niki om het plan voor de sportdag digitaal te maken.  
 
De bedoeling is wel dat de briefing goed uitgewerkt is op voorhand. Ook dat er enkele 
mensen als aanspreekpunt kunnen dienen, een soort van managers die op voorhand 
extra gebriefd worden.  
 
Misschien is het leuk om één Kinepolis te geven aan alle vrijwilligers. Gino heeft hier 
contacten en gaat dit aanspreken. Misschien moet er dan ook een kort afsluit moment 
voorzien worden voor de vrijwilligers, om de teamgeest wat te stimuleren. 

 
 
8. Afspraak volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat zijn op 3 juni om 10u. 
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To do lijst. 
 
Iedereen ® Een uitgebreid overzicht van de inhoud van hun taken 

maken en wanneer deze uitgevoerd moeten worden 
en dit doorsturen naar Inne 

Ronny Vandermaesen ® Materiaalhok bouwen 
® Langsgaan bij Gemma Plastics 
® Mailgroep maken voor @sport 

Linda Volders ® De statuten aanpassen 
® Langsgaan bij Gemma Plastics 
® Niki vragen voor het inschrijfsysteem van de sportdag 

Hilde Robert ® Natalie begeleiden met de vrijwilligers 
Inne Gastmans ® Draaiboek taken centraliseren  
Frie Vandemeulebroucke ® Busreis zomer regelen 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
4 februari 2018 


