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RAAD VAN BESTUUR  
3 juni 2018 

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

 
Verontschuldigd: Frie Vandemeulebroucke, Catherine Debrouwer, Gino Hoebers 

 
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, zowel voor @sport als @vakanties.  
De controle van de belastingen is goed geweest. De controleur had geen opmerkingen, 
hij had enkel een tip dat we een boek moesten bijhouden voor uitgaande facturen. Dit is 
niet verplicht, maar maakt het wat overzichtelijker volgens de controleur. De controleur 
heeft een positief advies gegeven aan de de minister voor onze fiscale aftrekbaarheid. 
Dit moet nog goedgekeurd worden, dus we weten nog niet met zekerheid of dit in orde 
is.  
 
De voorschotten van de mensen die uiteindelijk niet meegaan op kamp zijn teruggestort. 
Alle andere mensen hebben uiteindelijk betaald. Dit verloopt soms moeizaam, maar het 
is moeilijk om daar strenger in te zijn, omdat het vaak aan de bewindvoerders ligt en niet 
aan de deelnemers zelf. 

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

Niet van toepassing 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
September moeten we de belastingsbrief invullen, dit mogen we niet vergeten. 

 
7. Varia 

Materiaalstockage: 
Het materiaal is opgeruimd, er moeten enkel nog labels gemaakt worden. Er moeten ook 
nog nieuwe materialen aangekocht worden: stiften, kleurtjes, penselen, schaartjes, … 
Hilde geeft door aan Linda wat er aangekocht moet worden. Zij zal dit online doen. 
Dorien gaat verkleedkleren kopen, want deze hebben we weggedaan. Zij gaat 
maxiumum tien ourfits kopen.  
Ronny gaat een nieuw karretje aankopen voor de bakken op te zetten. Ronny koopt een 
steekkar, Hilde zal een karretje op vier wielen kopen. 
Linda gaat een nieuwe rolstoel aankopen.  
Er is ook een nieuwe zak nodig voor de vlag, maar dit moet een zeer stevige zijn. Hilde 
gaat dit bekijken. Ronny zal ook een nieuwe vlag aankopen.  
Hilde gaat aan Gino vragen om 50 groene stoffen hesjes met Carrousel op bestellen.  
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Busreis 2018: 
Frie en Benoit hebben een busmaatschappij vastgelegd voor heen en terug naar en van 
het zomerkamp. Het vervoer voor de uitstappen gaan ze ook regelen na de vergadering. 
Er is een bus voorzien 20/7 om 14u van Beringen naar Ieper. Maar we willen wegens 
werken de vertrekplaats veranderen. We gaan nu vertrekken aan de carpool in Lummen. 
Er moet ook geen rekening gehouden worden met de route want we moeten niemand 
onderweg oppikken. 
Op 24/7 vertrekt de volgende bus om 14u in Lummen. Deze rijdt naar Ieper en is daar 
dan rond 17u en komt terug naar Lummen. 
Op 25/7 vertrek de bus om 9u in Lummen richting Ieper en dan terug naar Lummen. 
Op 29/7 komt de bus naar Ieper om 14u en dan terug naar Lummen, zodat we hopelijk 
rond 17u daar zijn.  
Linda communiceert nog met Frie zodat de vertrekplaats aangepast wordt. 
 
Zomer 1 komen Mirthe, Gert-Willem en Magda mee. 
Paul en Gerda komen naar Lummen en gaan dan mee naar Ieper om de mensen te 
komen halen.  
 
Zomer 2 komen Stefan, Rita, Yenthe en Raf mee. Stefan en Rita gaan rechtstreeks. 
Inne en haar mama komen om 8u30 naar de parking om de mensen mee te ontvangen 
en te checken dat iedereen medicatie geeft. Ze gaan dan ook met de bus meerijden. 
 
Er heeft iemand gebeld om voor vijf jaar een camionette of busje te regelen voor VZW 
Carrousel. Deze zou dan door de bedrijven van de buurt gesponsort worden. Dit zal 
echter niet voor direct zijn. 
We gaan dus een camionette huren. Ronny zal deze huren. 
 
Sportactiviteit 2018: 
Er gaan zeker een 700 mensen zijn.  
We zoeken 2 profesionals zoeken die kunnen schminken. We gaan ook een 
balonnenclown voorzien als randanimatie. Marlies zoekt dit. 
Er is een geluidsinstallatie voorzien en is een tent afgehuurd. We willen ook graag dat er 
een paar spectaculaire activiteiten voorzien worden die we afhuren: zoals lasershooten, 
sumoworstelen, curlingbaan, kippen vangen, fietsenrace met geluid, dartsbord, enz… 
 
Natalie: 
We gaan Natalie vragen om bij de raad van bestuur te komen.  
We gaan onze structuur herbekijken. We willen 1 vergadering per jaar met alle leden, 
zowel @sport en als @vakanties: een algemene raad van bestuur.  
De andere vergaderingen gaan gewoon door met @vakanties.  
Vanaf volgend jaar is de vergadering tijdens het eerste wekend van juni de algemene 
vergadering. 
Ronny maakt een raad van bestuur mailadres aan voor haar. Frie zal haar toevoegen op 
de website bij de raad van bestuur. 
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GDPR: 
Met de nieuwe privacywetgeving moeten we enkele dingen aanpassen om in orde te zijn 
met de wetgeving. Iedereen moet toestemming geven om zijn gegevens te verwerken. 
We moeten een soort van procedure hebben, zodat mensen toestemming geven. We 
moeten communiceren hoe we mensen kunnen verwijderen en hoe mensen kunnen 
vergeten worden.  
Er moeten bij onze mailadressen aangegeven worden hoe ze zich hierop kunnen 
uitschrijven. Op de medische fiche wordt ook aangegeven dat het document vernietigd 
wordt. Hilde en Ronny zullen dit doen. 
 
Linda zal een brief opstellen voor de gasten en begeleiding ivm de privacy. Linda zal dit 
navragen dan bij Niki en Tom of dit in orde is. Ze zal de privacy verklaring ook verzorgen, 
dit is een database waar wordt aangegeven waar welke gegevens zich bevinden.  
De ledenlijst op de website zal enkel voor de raad van bestuur zichtbaar zijn. Dorien 
vraagt dit aan Niki. Niki bekijkt ook verder hoe alles op de website moet worden 
aangegeven.  
 
We zijn er volop mee bezig om alles in orde te krijgen. 
 
Takenlijst: 
Niet iedereen heeft zijn takenlijst doorgestuurd naar Inne. Dit mag niet vergeten 
worden!!  

 
8. Afspraak volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 28 oktober om 10u, ten huizen Vandermaesen-Volders.  
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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 ® Karretje aankopen 
® Medische fiche aanpassen 
® Vlag aankopen 
® Camionette zomerkamp huren 
® Mailadres Natalie aanmaken 

Linda Volders ® Belastingsbrief invullen 
® Algemeen knutselmateriaal aankopen 
® Rolstoel aankopen 
® Formulieren GDPR maken 

Hilde Robert ® Karretje aankopen 
® Medische fiche aanpassen 
® Vlaggenzak aankopen 
® Hesjes aankopen 

Dorien Vandermaesen ® Verkleedkleren aankopen 
® Deelnemerslijst op website laten aanpassen 

Frie Vandemeulebroucke ® Natalie toevoegen op website 
® Busritten zomerkamp regelen 

Gino Hoebers ® Hesjes aankopen 
Marlies Vandermaesen ® Animatie sportdag regelen 

 
 
Dorien Vandermaesen 
 
3 juni 2018 


