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RAAD VAN BESTUUR  
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1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Inne Gastmans, Hilde Robert, Marlies Vandermaesen, Linda Volders en Ronny 
Vandermaesen, Natalie Gebruers, Gino Hoebers, Catherine Debrouwer 

 
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 goed, maar iets minder dan vorig jaar. Het was een duur 
zomerkamp. We hebben ook al een groot voorschot moeten betalen voor de volgende 
zomer. 

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

Niet van toepassing 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
De belastingsbrief is ingevuld en doorgegeven.  

 
7. Varia  

Evaluatie Sportactiviteit 2018: 
Er waren enkele kosten op de sportactiviteit. De grime was wel erg duur. Grime blijkt er 
duur te zijn. Inne stelt voor dat de leerlingen van bio-estethiek bij haar op school dit 
volgend jaar kunnen doen. 
De clown was wel erg goed en een meerwaarde. Dit was wel een pakket met de grime. 
Deze kunnen ook apart voorzien worden. We vinden dit wel goede clowns, zeker omdat 
ze goed met de mensen kunnen omgaan.  
 
Het geluid was ook een grote kost. We moeten even bespreken of dit niet goedkoper 
kan. Eventueel moeten we uitwijken naar een andere geluidsfirma. Ronny en Gino gaan 
eens bij Sterkse langs om dit te bespreken. 
 
De sponsoring van Telenet heeft veel van de onkosten gedragen.  
Andere elementen zijn ook gesponsord, zoals de tent, de medailles, de lunchboxen, enz… 
We moeten naar volgend jaar toe natuurlijk bekijken of er evenveel sponsoring zal zijn. 
Anders moeten de kinderen eventueel zelf een lunchbox meebrengen.  
 
De sponsors zijn over het algemeen erg tevreden over het evenement en lijken volgend 
jaar nog te willen sponsoren.  
Blijkbaar als we coca cola aanschrijven, zouden we daar ook wat drank goedkoper te 
krijgen. 
 
Er is wel weinig persbelangstelling geweest. Hopelijk is dit volgend jaar beter. 
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We hebben veel positieve feedback gekregen. Natuurlijk ook enkele opmerkingen van 
sommige scholen of leerkrachten. 
Stad Hasselt was ook erg tevreden over de samenwerking. 
De scholen willen zeker terugkomen. We moeten wel een maximum doorgeven per 
school, want anders gaan we te veel inschrijvingen hebben.  
 
De samenwerking met het Spectrum college is meegevallen. De 5e jaars vonden het wat 
saai om bij de lunchpakketten te staan. Ze waren alleszins met te veel. Ze hebben wel erg 
hun best gedaan. Misschien is het wel leuk om hen te laten doorschuiven doorheen de 
dag. Ze kunnen wel de verantwoordelijkheid niet aan om alleen bij de proef te staan. 
Voor de 7e jaars viel het heel goed mee.  
We willen volgend jaar zeker terug meewerken aan het evenement en wij zijn ook 
vragende partij.  
 
Eetdag: 
De eetdag zoals het nu is, wordt steeds moeilijker te realiseren met het aantal 
vrijwilligers dat we hebben. De eetdag afschaffen is moeilijk, want het is een grote 
opbrengst.  
 
We denken erover om een pastadag te doen in plaats. Dan is nog de vraag of we een 
buffet nemen of we aan tafel bedienen. Arbeidsintensief is een buffet makkelijker.  
De sauzen kunnen we zelf maken of eventueel inkopen. Gino gaat eens navragen welke 
sauzen er worden aangeboden en wat deze kosten.  
We bieden ook desserten aan. 
 
We vragen voor het buffet 15 euro voor volwassenen en 10 euro kinderen. 
De desserten kosten 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen.  
 
Inne gaat navragen of er plastic tafellakens zijn in andere kleuren. Anders moeten we 
toch voor papieren tafellakens gaan en deze tussen de twee shiften vervangen.  
 
GDPR: 
We moeten een aantal basiselementen toevoegen aan onze documenten.  
Op de medsiche fiche staat al dat de fiche vernietigd wordt. Linda en Marlies gaan 
bekijken wat hieromtrent moet gebeuren en dan kunnen ze deze taken uitbesteden aan 
andere helpende handen. 
 
Takenlijst: 
Niet iedereen heeft zijn takenlijst doorgestuurd naar Inne. Dit mag niet vergeten 
worden!!  
 
Kerstpakjes: 
We gaan toiletzakken laten maken met een naam op. Dit zou eventueel in de decathlon 
kunnen. Linda en Marlies gaan naar de Kiwani’s, ze gaan daar eens polsen of ze onze 
kerstcadeaus willen sponsoren. 
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Kampprijzen: 
Momenteel vragen we voor Pasen en Kerst 220 euro. Voor de zomer hebben we 360 
euro gevraagd. We gaan dit jaar in de zomer naar de zee.  
We gaan volgende zomer zeker met de bus gaan. Misschien moeten we eens navragen 
aan Flixbus of deze maatschappij niet goedkoper is. 
Om deze reis te kunnen betalen gaan we 380 euro vragen voor het zomerkamp. We 
vragen 230 euro voor de korte kampen. 
 
Lengte zomerkamp: 
Is het een mogelijkheid om het zomerkamp in te korten, want op het einde van het kamp 
is het zeer vermoeiend voor de begeleiders? Laten we hierover nadenken tegen 
volgende vergadering.  

 
8. Afspraak volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 24 februari 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 ® Bij ’t Sterske langsgaan 
Linda Volders ® Bij de kiwani’s langsgaan 

® GDPR uitwerken 
Gino Hoebers ® Bij ’t Sterske langsgaan 
Marlies Vandermaesen ® Bij de Kiwani’s langsgaan 

® GDPR uitwerken 
Inne Gastmans ® Nieuw concept eetdag uitwerken 

® Een nieuwe eetkaart maken 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
28 oktober 2018 


