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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
kerstkamp 

Zondag 29 oktober 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: Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Stefan Vanhecke, Dorien 
Vandermaesen, Niki Dubois, Jolien Dillen, Jena Huygens, Raf Wolfs, Ine Baeten, 
Natalie Gebruers, Hilde Robert, Ian Eggermont, Joni Vandermaesen, Marlies 
Vandermaesen, Tom Vansloen, Yenthe Vilters, Sally Van Meroye, Maurizio 
Vosch 
 
Verontschuldigd: Catherine Debrouwer, Heidi Valckx, Frie Vandemeulebroucke, 
Benoit Heens, Magda Verstricht, Ingrid Snyders, Lotte Put, Tine Put, Ronny 
Leten, Gert-Willem Van Gompel, Jolan De Boeck, Myrthe Leeters, Inne 
Gastmans, Dana Geboers, Silke Vandermaesen, Sam Depré, Lore Gielen 
 
Afwezig: Rita Janssen 
 
Er zijn amper de helft van de begeleiders aanwezig op de vergadering. Erg 
jammer dat er niet meer mensen komen! 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 
• Ingrid Aerts: Ze is 56 jaar. Ze is al een tiental jaar geleden eens mee geweest 

op kamp. Ze durft vanboven te slapen. Ze gaat graag vroeg slapen. 
Ze is nog redelijk mobiel en enthousiast. Ze heeft wel wat aanmoediging 
nodig. Ze gaat mee vanaf 2019.  

 
Nieuwe begeleiding: 

 
• Ian Eggermont: Ian is een vriend van Sally. Hij is 18 jaar. Hij is ook al komen 

helpen op de eetdag. Hij gaat dit kerstkamp mee en wil graag helpen bij de 
verzorging.  
 

• Jena Huygens: Jena is een vriendin van Sally. Ze is 18 jaar. Ze is ook al 
komen helpen op de eetdag. Ze wil graag de doelgroep wat beter leren 
kennen om te zien of dit haar ligt. Zij wil graag helpen bij de verzorging. Ze 
wil zowel mannen als vrouwen verzorgen. 
 

• Maurizio Vosch: Maurizio is een vriend van Sally. Hij is 19 jaar. Hij is al 
komen helpen op de eetdag. Hij heeft er veel zin in. Hij wil graag helpen bij 
de verzorging. 
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Er zijn drie nieuwe begeleiders, maar de lijst van de gasten wordt steeds 
langer. Het blijft nodig om nog nieuwe begeleiders te zoeken!!! Sally is al 
goed bezig, maar de rest moet hier zeker ook actief naar op zoek gaan.  
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

• Zomerkamp:  
Het zomerkamp was in Ieper. Het was warm. We zijn op uitstap geweest 
naar Bellewaerde. Dit was zeer leuk. De uitstap naar Zonnegloed was 
minder leuk. Het was toen ook wel erg warm.  
De accommodatie was redelijk. De kelder was wel groot genoeg voor deze 
groep. De kamers zijn erg klein. Het gebouw is ook erg oud.  
Het was ook geen goedkoop kamp, voor hetgeen wat we in de plaats 
kregen.  
Het is erg ver, er is weinig meerwaarde in Ieper. 
We opteren er dan ook voor om er in de toekomst niet meer naartoe te 
gaan. 
 

• Sport Carrousel:  
Het was heel leuk. Jammer dat er veel regen was in het begin van de dag. 
Daar kan natuurlijk niemand iets aan doen. De opklaringen in de namiddag 
zorgden gelukkig voor een spetterende dag. 
Het concept werkte goed. De scholen waren erg enthousiast. De kinderen 
waren tevreden. De kostprijs van de sportdag was dankzij de vele 
sponsoring ook erg goed.  
Het was een leuke dag! Volgend jaar is de sportdag op 20 september. 

 
• Quiz:  

Het was een zeer goed niveau van de quiz. De moeilijkheidsgraad was ideaal 
voor zowel ervaren als niet ervaren ploegen 
We moeten misschien wel ergens ophangen dat eigen hapjes niet 
toegelaten zijn, omdat er quizploegen eigen hapjes bijhadden. 
De quizzer die zijn komen meespelen, waren erg enthousiast.  
Volgend jaar hopen we op meer quizploegen.  
De werkgroep van de quiz ziet er zitten om volgend jaar nog een quiz te 
maken. Marlies gaat de zaal voor de quiz vastleggen.  
 
Is het begeleidersetentje nog nodig? Er zijn niet zoveel mensen mee komen 
eten. Het is de bedoeling om de begeleiders te bedanken voor hun inzet 
met een etentje. De mensen die er wel bij zijn, vinden het een leuk concept 
en een gezellig moment. We gaan het volgend jaar dus zeker herhalen. 

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

Niet van toepassing 
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7. Toelichting financiële toestand. 
De financiële toestand is momenteel goed. Zowel op onze sportrekening als 
onze kampen rekening staan we er goed voor. 
We hebben iets minder op de rekening staan dan vorig jaar, omdat het een 
duur zomerkamp was en we al enkele voorschotten hebben moeten betalen. 
We staan er echter nog goed voor.  
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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: ’t Pelterke, Pelt (26-29 december 2020) 
 
We willen in de zomer 2020 naar Lanaken gaan.  
We hebben echter niet veel kampplaatsen meer waar we op kamp 
kunnen/willen. 
We kunnen nog eens gaan kijken in De Linde in Retie. Natalie gaat dit eens 
bekijken.  
De Blauwput in Leuven en de jeugdherberg in Tongeren zal Dorien eens 
bekijken.  
Linda gaat aan Margot vragen of er kampplaatsen zijn in Nederland. 
Frie kan misschien eens kijken naar mogelijke kampplaatsen in Duitsland. 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Inpakactie: 
We zoeken zeker nog veel mensen die door de week kunnen komen inpakken. 
Vraag het ook allemaal eens aan de ouders, grootouders, familie en vrienden. 
Schrijf je zeker in. Via de website vind je de link naar de inpakactie en kan je je 
naam invullen. Marlies heeft ook een link gestuurd via mail met extra uitleg. 
 
Kerstkamp: 

 
• Algemene info: 

 
• Aankomst begeleiders: 10u   
• Aankomst gasten: 14u 
• Vertrek gasten: 13u30 
• Vertrek begeleiders: na de opruim 
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• Maaltijden: ’s ochtends: 8u30 (later aanvragen), ’s middags: 12u00, ’s 
avonds: 18u00 (do 27e vroeger aanvragen)  

• Aangepaste maaltijden: 1 vegetariër, 1 niet gefrituurd (niet altijd 
aanwezig), 1 veganist 

• Vieruurtje: Er zullen vieruurtjes aanwezig zijn 
• Lakens: Er zijn lakens aanwezig op de kampplaats 
• Kinderbedjes: 1 aanvragen 
• Drank: We gaan bier daar afnemen en 1 bak frisdrank van elke soort. 

Stefan zorgt voor de drank.  
• Regels en informatie: De afruim en afwas moeten we zelf doen. Het afval 

moet gesorteerd worden, er moeten buiten gerookt worden en er mag 
geen papier worden achtergelaten in het bos. 

• Vertrek: keukenmateriaal natellen, ramen sluiten, verwarming uitzetten, 
lakens van de bedden doen en verzamelen, de slaapkamers moeten leeg 
zijn voor 10.00 u. 

• Adres: Weldoenerslaan 5, Maasmechelen 
 

• Deelnemers kerstkamp (totaal:) 
 
GASTEN  JONGENS (15) GASTEN  MEISJES (9) 
Abdelkrim Missault 
Ronald Bernard 
Ivan Collier 
Luc Cuypers 
Andries Daniëls 
Eric Laenen 
Filip Meeus 
Luc Neefs 
Paul Oor 
Patrick Pollers 
Johan Reynders 
Danny Simonis 
Marc Smets 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Bert Wuyts 

Paulien Cams 
Fraukje De Geyter 
Kim Gielen 
Nancy Gijsbrechts 
Roberta Laoreti 
Katja Madou 
Mieke Salden 
Bianca Valckx 
Hanne Van Brabant 
 

BEGELEIDING  JONGENS (6+2?) BEGELEIDING  MEISJES (8+1) 
Ronny Vandermaesen 
Niki Dubois 
Stefan Vanhecke 
Raf Wolfs 
Ian Eggermont 
Maurizio Vosch 
 
Misschien: 
Ronny Leeten 
Tom Vansloen 

Dorien Vandermaesen 
Linda Volders 
Marlies Vandermaesen 
Sally Van Meroye 
Ine Baeten 
Jena Huygens 
Lore Gielen 
Natalie Gebruers 
 
Jolien Dillen (elke namiddag en avond, de 
28e ook slapen t.e.m. de 29e ) 
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KIDS  JONGENS (2) 
Daan Vansloen 
Stan Vansloen 
 

KIDS  MEISJES (2) 
Marthe Vandermaesen 
Rosalie Dubois 

 
  

• App store: 
 

Kamp Kerstkamp 
Pipo Linda Volders 
Wekker Ian Eggermont, Maurizio Vosch 
Drank, muziek Ronny Vandermaesen, Stefan Vanhecke, Ian 

Eggermont 
Praktische coördinatie (PC) Raf Wolfs 
Medicijnen Natalie Gebruers, Dorien Vandermaesen en Linda 

Volders 
Fotograaf Niki Dubois, Ronny Vandermaesen 
Naamkaartjes Jena Huygens 
Verzorgingslijst, 
kamerindeling, brandplan 

Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Ine Baeten, Natalie Gebruers 
Avondversnaperingen Stefan Vanhecke (Dorien laat weten wat) 
Laatste berichtjes Hilde Robert 
Dienstregeling Ine Baeten 
Taakverdeling (+bloggers) Raf Wolfs 
Verjaardagen Sally Van Meroye 

 
Kerstcadeaus: Inne Gastmans zal deze zorgen. We gaan voor gepersonaliseerde 
handdoek of toiletzak. 
 

• Dienstregeling: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 
Woensdag 26/12 
 

 Aankomst 
 

Spel (Linda) 

Donderdag 27/12 
 

Knutselen (Ine en 
Sally) 

Spel (Jolien en Dorien) Zwemmen 19u-20u en 
film (vragen om half 
uurtje vroeger te eten) 

Vrijdag 28/12 Sporthal (Ronny en 
Stefan) 

Clown (Jolien) Pakjesspel (Niki en 
Dorien) 

Zaterdag 29/12 Karaoke (Natalie) Vertrek  
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Eetdag: 
De eetdag is op 9 maart. We willen het concept van de eetdag veranderen 
omdat het concept dat we de vorige jaren hadden veel werk vroeg. We gaan 
een pastadag organiseren.  
We willen vooral op vrijdag de weinige vrijwilligers die dan komen opdagen een 
beetje ontlasten, zodat er wat minder voorbereiding is.  
We verwachten natuurlijk wel dat iedereen 9 maart komt helpen en 8 maart 
zijn er zeker ook nog helpende handen nodig! 
 

10. Varia: 
• Bijdrage kamp: 

Niet vergeten 
 

• 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  
• Eetkaart: Ronny 

 
Deadline:  vrijdag 4 januari (alles doorsturen naar Frie) 

 
• Sponsoring:  

Voor de sportdag hebben we al veel sponsors. De kiwani’s hebben ons 
ook uitgenodigd om onszelf nog eens voor te stellen.  
Een scheidsrechter die we via @sport kennen heeft een mooi bedrag 
gesponsord.  
 
We zijn ook opnieuw een goed doel voor Music voor life. Dus iedereen 
die gaat lopen voor de warmaton, moet Carrousel opgeven. Maak 
mensen warm om acties te doen voor Carrousel, te gaan lopen voor 
Carrousel, plaatjes aan te vragen voor Carrousel, enz… 
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11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van oktober 
Inpakactie 2018 Eind november en december 
Kerstkamp 2018 26-29 december 2018, Maasmechelen 
Eetdag 2019 9 maart, Beverlo 
Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 
Paaskamp 2019 19-22 april 2019, Bornem 
Voorbereiding zomerkamp Eerste weekend juni 
Zomer 1 2019 19-23 juli 2019, Oostende 
Zomer 2 2019 24-28 juli 2019, Oostende 
Sport Carrousel 20 september, Hasselt 
Quiz/begeleidersetentje 2019 28 september, Beverlo 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op 24 februari om 14u, in de Hemelstraat 27, 3582 
Koersel. Natalie zorgt voor het eten. 
 
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. 
- Activiteiten voor het kerstkamp voorbereiden! 
- Artikels voor het krantje schrijven! 
- De inpakkalender aanvullen 

Linda Volders - Margot contacteren voor Nederlandse kampplaatsen 
Dorien Vandermaesen - Jeugdherberg in Leuven en Tongeren bekijken 
Frie Vandemeulebroucke - Het internet afzoeken naar Duitse kampplaatsen 
Jena Huygens - de naamkaartjes maken 
Ine Baeten - de dagindeling maken 
Stefan Vanhecke - drank en avondversnaperingen kopen 
Natalie Gebruers - De kampplaats de Linde bekijken 

- Eten voor de volgende vergadering zorgen. 
Marlies Vandermaesen - De zaal voor de quiz vastleggen 

 
 
28 oktober 2018 
Dorien Vandermaesen 


