
 1 

 

VOORBEREIDENDE VERGADERING  
paaskamp 

Zondag 24 februari 2019 
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: Raf Wolfs, Yenthe Vilters, Jolien Dillen, Jolien Robert, Linda Volders, 
Ronny Vandermaesen, Sally Van Meroye, Silke Vandermaesen, Sam Depre, 
Natalie Gebruers, Hilde Robert, Dana Geboers, Joni Vandermaesen, Ian 
Eggermont, Myrthe Leeters, Tom Vansloen, Lore Gielen, Marlies 
Vandermaesen, Dorien Vandermaesen, Niki Dubois, Jena Huygens 
 
Verontschuldigd: Stephan Van Hecke, Catherine Debrouwer, Rita Jansen, Ine 
Baeten, Ingrid Snyders, Jolan De Boeck, Gert-Willem Van Gompel, Gino 
Hoebers, Maurizio Vosch, Lotte Put, Tine Put 
 
Afwezig: Magda Verstricht 
 
Het is erg leuk dat er zoveel mensen de weg naar de vergadering gevonden 
hebben! Volhouden nu! 
 

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: Zij is een lange tijd geleden al eens mee geweest op kamp. Ze 

is vrij zelfstandig. Ze kan in een stapelbed. Ze kan goed wandelen, maar 
doet het niet zo graag. Ze kan zelfstandig naar toilet gaan, wassen en eten. 
Ze heeft vooral toezicht nodig. Ze kan kwaad worden als ze denkt dat 
erover haar geroddeld wordt. Ze heeft epilepsie. Ze heeft nog een vijftal 
aanvallen per jaar. Ze is rustig en stil, maar wil toch graag wat activiteit.  
 

• Stevie Nagy: Hij is een sportieve jongeman. Hij woont zelfstandig en kan 
veel zelf. Hij durft in een stapelbed. Hij is in het verleden eens op kamp 
geweest met een andere vereniging en dat vond hij soms wat druk. Op ons 
kamp hebben we echter wel wat meer rustmomenten. 

 
• Tine Degens: Ze gaat naar het dagcentrum in het Hoeveke. Ze wil niet boven 

slapen. Ze heeft hulp nodig op het toilet en ze gaat niet uit zichzelf. Ze heeft 
hulp nodig bij wassen. Ze kan goed zwemmen en wandelen. Ze is bang van 
onweer, vuurwerk en geluid van moto’s. Ze is vlug verlegen en weemoedig.  
 
Linda en Hilde hebben nog twee bezoeken gepland staan. Zij zullen dan 
uitmaken of deze mensen dit jaar nog mee op kamp kunnen.  
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Nieuwe begeleiding: 
 

• Jolien Robert: Jolien is een vriendin van Yenthe. Ze heeft samen met Yenthe 
de zumba voor Carrousel georganiseerd. Jolien studeert ergotherapie in 
Geel. Jolien wil de eerste kampen nog niet verzorgen. 
 

• Caroline, Stephane en Anaïs: Zij zijn in de zomer op bezoek gekomen. 
Caroline is een vriendin van Marlies. Ze gaan met hun drieën dit paaskamp 
mee. Caroline wil wel verzorgen, Stephane niet. 

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
• Inpakactie:  

De inpakactie heeft bijna evenveel opgebracht als vorig jaar. De Vatana 
heeft zelf daarbovenop een mooie sponsoring gegeven. 
Het personeel was heel tevreden met onze aanwezigheid.  
We gingen de vorige jaren altijd de periode voor Sinterklaas pakjes maken 
en dan een paar dagen rust en dan gingen we terug inpakken. We willen die 
periode misschien laten vallen en wat later beginnen. Dit gaan Linda en 
Marlies nog eens bekijken. 
 
Er waren dit jaar wel veel momenten dat de inpakactie moeilijk ingevuld 
geraakte. Als lid van Carrousel verwachten we toch dat je minstens 1 keer 
komt inpakken. En vraag zeker ook nog eens in jouw omgeving of er 
mensen zijn die kunnen komen inpakken, zodat niet steeds dezelfde 
mensen moeten gaan. 
 

• Kerstkamp:  
Het kerstkamp was in Maasmechelen.  
Het was een zeer leuk kamp. Er was een zeer fijne inzet van de begeleiders. 
Goed evenwicht tussen amusement en inzet.  
De sporthal activiteit met de Kinbal was ook erg leuk.  
De clown was iets minder leuk. De gasten vonden hem wel goed.  

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

Frie Vandemeulebroucke heeft haar ontslag gegeven. Zij zal samen met Benoit 
niet meer meegaan op kamp.  
Natalie Gebruers komt de raad van bestuur versterken.  
 

7. Toelichting financiële toestand. 
De financiële toestand is momenteel goed. Zowel op onze sportrekening als 
onze kampen rekening staan we er goed voor.  
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8. Kampplaatsen in de toekomst. 
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) 
 

  Zomer 1 2021: Pietersheim, Lanaken (16-20 juli 2020)  
Zomer 2 2021: Pietersheim, Lanaken (21-25 juli 2020) 
 
Dorien stelt voor om een regelmaat in de reserveringen te brengen. Bij Pasen 
naar Home Fabiola en bij kerst naar Overpelt. De zomerplek is variërend. Als we 
in de zomer dan naar Maasmechelen willen, kunnen we bij Pasen naar Lanaken 
uitwijken. 
 
Natalie gaat wel nog enkele kampplaatsen bekijken: Het boswachtershuis en 
Retie. Linda gaat de kampplaatsen die Dorien doorgestuurd heeft voor in 
Nederland nog eens bekijken. 

 
9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 

 
Eetdag: 
 
Helpers: 
Vrijdag: Stephan, Jolien D., Raf, Natalie, Dana, Hilde, Inne, Ian, Tom, Marlies, 
Sally, Dorien, Jena, Linda en Ronny (namiddag) 
 
Zaterdag: Rita, Stephan, Jolien, Yenthe, Raf, Linda, Sam, Silke, Ine, Hilde, Inne, 
Joni, Ian, Lore, Maurizio, Tom, Marlies, Ronny, Sally, Dorien, Niki, Dana (1e 
shift), Natalie (tot namiddag), Linda Vi. 
 
We gaan dit jaar een andere eetdag doen. We zullen een beetje moeten 
aftasten hoe alles zal verlopen.  
 
Er moeten zeker nog kaarten verkocht worden. Nodig al je vrienden en familie 
uit om te komen eten. 
 
Inne moet navragen of de geluidsinstallatie van de zaal kan gebruikt worden. 
Inne zal nog een mail sturen i.v.m. beginuren.  
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Paaskamp: 
 

• Algemene info: 
 

• Aankomst begeleiders: 15u 
i. Inladen materiaal Koersel: 13u 

• Aankomst gasten: 17u 
• Vertrek gasten: 13u30 
• Vertrek begeleiders: na de opruim 
• Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00, ’s avonds: 18u00  
• Aangepaste maaltijden: 1 niet gefrituurd, 2 vegetarisch 
• Vieruurtje: Er zullen vieruurtjes aanwezig zijn 
• Lakens: Er zijn geen lakens aanwezig op de kampplaats. Er zijn kussens, 

beschermhoezen van de kussen, matrasbeschermers en donsdekens 
aanwezig.  

• Drank: We zijn verplicht de drank in Het Laathof af te nemen. Alcoholvrij 
bier mogen we meebrengen. 

• Afwas: We moeten zelf de tafels dekken, afvegen en de eetzaal 
borstelen.  

• Vertrek:  
i. Slaapkamer: moeten leeg zijn om 10.00 u., de dekens opvouwen 

en achteraan op bed leggen, ramen sluiten, lavabo’s 
uitwassen, uitvegen, papiermanden leegmaken, afval sorteren. 

ii. Dagzalen: meubels oorspronkelijke staat terugzetten, uitvegen, 
stoelen met zitvlak op de tafels. 

iii. Praktisch: sleutels en parkeerkaart terugbezorgen (we mogen 1 
auto bij het verblijf parkeren), drankafrekening maken 

• Parking: Auto’s worden enkel op het domein toegelaten om te laden en 
te lossen. Dit gebeurt aan de zijkant van het gebouw (blauwe deurtjes). 
De auto’s kunnen daarna geparkeerd worden op de parking d’Ursel 
gelegen in het domein d’Ursel. (Terugrijden naar de kerk, linksaf, voorbij 
de hoofdingang van het park d’Ursel kom je aan een lage poort met 
spiegels, dan wegwijzers parking d’ Ursel volgen.) Of er is ook veel 
parking in de buurt van het domein. (Parkingwacht is dus nodig, een 
viertal mensen.) 

• Adres: W. d’Urselstraat 7, 2880 Hingene 
 

• Deelnemers paaskamp (totaal:) 
 
GASTEN  JONGENS (13) GASTEN  MEISJES (7) 
Luc Augustijns 
Jan Coertjens 
Michaël Hendrickx 
Abdelkrim Missault 
Bart Lodewijckx 
Stevie Nagy 
Paul Oor 

Ingrid Aerts 
Gonda Crauwels 
Ellen Kaczmarczyk 
Sara Pans 
Mieke Salden 
Lara Somers 
Okke Van der Gugten 
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Glenn Peeters 
Danny Simonis 
Marc Smets 
Kevin Steurs 
Steven Vande Reyd 
Filip Vertessen 
 
BEGELEIDING  JONGENS (6) BEGELEIDING  MEISJES (14) 
Raf Wolfs 
Ian Eggermont 
Niki Dubois 
Ronny Vandermaesen 
Maurizio Vosch 
Stephane Boeckx (tot ma na ontbijt) 
 
Jolan De Boeck (za en zo overdag helpen) 
Gert-Willem Van Gompel (za en zo 
overdag helpen) 

Jolien Dillen 
Yenthe Vilters 
Linda Volders 
Ine Baeten 
Natalie Gebruers 
Marlies Vandermaesen 
Dorien Vandermaesen 
Linda Volders 
Jena Huygen 
Sally Van Meroye 
Hilde Robert 
Dana Geboers 
Jolien Robert 
Caroline Santermans (tot ma na ontbijt) 
 

KIDS  JONGENS (2) 
Daan Vansloen 
Stan Vansloen 
 

KIDS  MEISJES (4) 
Marthe Vandermaesen 
Rosalie Dubois 
Ellie Robert Geboers 
Anaïs Boeckx (tot ma na ontbijt) 

 
  

• App store: 
 

Kamp paaskamp 
Pipo Ronny Vandermaesen 
Wekker Stephane Boeckx 
Drank, muziek Jena Huygens, Ian Eggermont, Maurizio Vosch en 

Stephane Boeckx 
Praktische coördinatie (PC) Raf Wolfs 
Medicijnen Marlies Vandermaesen, Linda Volders, Jolien Dillen 
Fotograaf Hilde Robert, Natalie Gebruers 
Naamkaartjes Dana Geboers 
Verzorgingslijst, 
kamerindeling, brandplan 

Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Hilde Robert, Ine Baeten 
Avondversnaperingen Natalie Gebruers 
Laatste berichtjes Hilde Robert 



 7 

Dienstregeling Ine Baeten 
Taakverdeling (+bloggers) Raf Wolfs 
Verjaardagen Sally Van Meroye 

 
Paaseieren: Inne Gastmans zal deze zorgen.  
 
 

• Dienstregeling: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 
Vrijdag 19/4 
 

 Aankomst 
 

Komen feesten (Dana 
en Hilde) 

Zaterdag 20/4 
 

Knutselen (Caroline 
en Marlies) 

Bowlen (Natalie) Spel (Niki en Dorien) 

Zondag 21/4 Paaseieren rapen  
Kringspelen (Yenthe 
en Jolien) 

Spel (Natalie en Ine) Cantus en fuif (Sally, 
Ian, Maurizio en Jena) 

Maandag 22/4 Karaoke (Linda) Vertrek  
 
We willen graag de dieren voor het kerstkamp vastleggen. Niki Dubois zal deze 
contacteren. Reptieschool zijn reptielen die op bezoek komen, moesten de 
dierenmensen van het vorige kamp niet kunnen. 
We willen Theater Hutsepot vragen voor de zomer. Linda Volders zal dit regelen. 
 
Laat allemaal voor 7 april weten aan Hilde welk materiaal nodig is om mee op kamp te 
nemen. 

 
10. Varia: 

• Bijdrage kamp: 
Niet vergeten 

 
• Krantje:  

De eindredacteur van de krant is Natalie Gebruers 
Taakverdeling journalisten voor het volgende krantje:  

• verslag paaskamp: Hilde Robert 
• verslag kerstkamp: Natalie Gebruers 
• verslag zomerkamp 1: Myrthe Leeters 
• verslag zomerkamp 2: Ine Baeten 
• verslag sport Carrousel: Dorien Vandermaesen 
• vragen aan Carrousel: Niki Dubois 
• familienieuws: Linda Volders 
• spelletjeshoek: Lore Gielen  
• doe de test: Yenthe Vilters 
• verjaardagskalender: Dana Geboers 
• voorstelling begeleiding: Dorien Vandermaesen 
• gespot in de media/wistjedatjes:  
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• voorwoord: Marlies Vandermaesen 
• interview: Niki Dubois 
• strip: Ian, Jena, Maurizio en Sally 
• lekker koken: Ian, Jena, Maurizio en Sally 
• Sponsors: Linda Volders 
• Data kampen 2019: Natalie Gebruers 
• Eetkaart: Ronny Vandermaesen 

 
Deadline: 1e zondag van de herfstvakantie: 27 oktober (alles doorsturen 
naar Natalie). Enkel het familienieuws en het verslag kerstkamp mag 
later. 

 
• Sponsoring:  

We hebben onlangs sponsoring gehad van de Kiwani’s, de familie 
Volders, de Vatana en een eerste bedrag van music for life gekregen.  

 
Nieuwe sponsors blijven nodig om onze werking even vlot te laten 
verlopen. Als jullie iets zien of iemand kennen waar we sponsoring 
kunnen bemachtigen, laat dit zeker weten aan Hilde. 

 
• Mailadressen: Soms werken de mailadressen niet of komen er mails niet 

aan, dit komt doordat gmail en outlook dit soms als spam ziet. Ronny en 
Niki zoeken dit verder uit.  
 

11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

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 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van oktober 
Inpakactie 2018 Eind november en december 
Kerstkamp 2018 26-29 december 2019, Overpelt 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op 26 mei om 14u in de Hemelstraat 27, 3582 Koersel.  
Raf Wolfs zorgt voor het eten en de drank. 
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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 paaskamp voorbereiden! 
- Artikels voor het krantje schrijven! 
- Voor 7 april aan Hilde laten weten welk materiaal er 

nodig is voor het kamp 
Linda Volders - De Nederlandse kampplaatsen die Dorien had 

doorgestuurd bekijken. 
- Nieuwe mensen bezoeken 
- Data vatana bekijken 
- Hutsepot vastleggen 

Dana Geboers - De naamkaartjes voor het kamp maken 
Niki Dubois - Dieren vastleggen 

- Mailadressen bekijekn 
Ine Baeten - de dagindeling maken 
Hilde Robert - Nieuwe mensen bezoeken 
Natalie Gebruers - Enkele kampplaats bezoeken 

- Versnaperingen voor het kamp zorgen. 
Marlies Vandermaesen - Data Vatana bekijken 
Raf Wolfs - Het eten voor de volgende vergadering zorgen 
Ronny Vandermaesen - Mailadressen bekijken 

 
 
24 februari 2019 
Dorien Vandermaesen 


