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RAAD VAN BESTUUR  
24 februari 2019 

Hemelstraat 27, Koersel 
 

 
 
 
 

1. Aanwezigheden 
 
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 en Ronny 
Vandermaesen, Natalie Gebruers 

 
Verontschuldigd: Gino Hoebers, Catherine Debrouwer 
 

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. We zijn wel aan het 
wachten op enkele voorschotten van deelnemers. Er is ook al een groot voorschot 
betaald voor het zomerkamp.   

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

Deze is ondertekend en kan opgestuurd worden.  
 

6. Administratieve verplichtingen. 
Frie Vandemeulebroucke heeft ontslag genomen. We moeten nog de harde schijf van 
Carrousel terugkrijgen en de boeken moeten nog ondertekend worden door haar. 
Hierover zal Dorien nog contact met haar opnemen. 
Natalie Gebruers komt bij de raad van bestuur.  
De statuten zullen worden aangepast.  

 
7. Varia  

De taken van Frie: 
- Krantje: Natalie 

Het is interessant om de deadline te verplaatsen naar de eerste zondag van de 
herfstvakantie. Enkel het kerstkamp en het familienieuws mag later worden 
ingediend.  

- De website en de foto’s: Dorien en Niki  
- Facebook: Natalie  
- Sponsorsdossiers invullen (hulp voor Hilde): iedereen probeert te helpen met 

Hilde hierbij te helpen. 
 
Sportdag 2019: 
De organisatie is volop bezig. De brieven zijn verstuurd.  
De grime en de clowns was een hap uit het budget. Maar het is zeker een meerwaarde. 
De animatie is belangrijk en daar willen we toch op blijven inzetten. 
We hebben voor de andere elementen van de sportdag veel sponsoring, dus kan het ook 
om hier iets meer budget voor vrij te maken en er toch profesionele mensen op te 
zetten.  
De doelgroep vindt dit zeker een meerwaarde. Ze hebben iets speciaals nodig waardoor 
het sporten nog magischer wordt. Dit brengt zeer veel sfeer met zich mee.  
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Inne gaat wel nog navragen op school of de zevende jaars de grime kunnen komen doen. 
Ze moeten ook even navragen wat de kosten zijn en of ze materiaal nodig hebben.  
Misschien kunnen we ook glittertatoes voorzien.  
 
PastaCarrousel: 
De inschrijvingen lopen niet zo vlot.  
Het is moeilijk om aan jongere mensen een eetdag te verkopen.  
 
We wilden de keuzeopties van de pasta’s op tafel zetten, maar als er dan een pasta op is, 
kunnen we dit moeilijk doorstrepen. Misschien is een poster ophangen een beter idee, 
zodat de minder mobiele mensen dit kunnen bekijken voordat ze zich moeten 
verplaatsen.  
 
Het is zeker ook nodig om een takenlijst op te maken voor vrijdag.  
Er komen veel mensen helpen op vrijdag en zaterdag.  
Inne zal bekijken of er nog mensen nodig zijn om te helpen, want Hilde heeft nog wel 
twee mensen die eventueel op zaterdag kunnen komen helpen. Inne houdt haar op de 
hoogte.  
 
We geven een bonneke voor het dessert aan de inkom. We gebruiken hiervoor de gele 
jetons.  
De tafelversiering blokjes zien er goed uit.  
Hilde gaat de handdoeken bij Ingrid halen en zet ze in Koersel af. 
De bain maries worden geregeld door Ronny. Hij moet hiervoor nog mailen naar Bart.  
 
De poetsvrouw ten huizen Vandermaesen-Volders gaat de tiramisu maken. We gaan er 
60 laten maken. Marlies gaat 6 kaastaarten bakken. Er is ruimte op vrijdag om dit te 
doen. De ingrediënten worden gezorgd door de makers. De potjes voor de tiramisu zorgt 
Inne. De citroenmelicce voor op de taart voorziet Inne ook. De frambozen of bosbessen 
zorgt Linda. 
 
We moeten eens kijken of de inkleding van de zaal bekijken. De speelhoek zal 
waarschijnlijk wel weg moeten. Er is een idee om ergens tekeningen te zetten en 
kleurtjes die ze kunnen halen om aan tafel te kleuren.   

 
Sponsoring: 
We hebben nog een gift van de Kiwani’s gekregen, een gift van familie Volders en ook al 
een bedrag van music for life. 
Nike gaat ook nog een deel van de opbrengst van hun kerstmarkt aan Carrousel 
schenken. 
 
Hilde gaat i.v.m. Hart voor Limburg vragen of Gino wil helpen met het dossier in te 
vullen. Torfs moet ook even bekeken worden, of we hier nog eens aan kunnen 
deelnemen. 
 

8. Afspraak volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 26 mei 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!!! 

Dorien Vandermaesen ® De website opvolgen 
Linda Volders ® De statuten aanpassen 

® Aan de poetsvrouw tiramisu vragen voor de 
pastadag 

® Frambozen of bosbessen voorzien voor de pastadag 
Natalie Gebruers ® Het krantje opvolgen 

® Facebook opvolgen 
Marlies Vandermaesen ® Kaastaart maken voor de pastadag 
Inne Gastmans ® Informatie over grime op eigen school inwinnen 

® Taakverdeling eetdag vrijdag en zaterdag maken 
® Affiches maken overzicht pasta’s 
® Potjes voor tiramisu en citroenmelisse voor taart 

zorgen 
Hilde Robert ® De handdoeken bij Ingrid halen 

® Gino vragen om te helpen met Hart voor Limburg 
® Torfs bekijken. 

Ronny Vandermaesen ® De bain maries regelen 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
24 februari 2019 


