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RAAD VAN BESTUUR  
26 mei 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: Hilde Robert, Marlies Vandermaesen, Linda Volders en Ronny Vandermaesen, 
Natalie Gebruers 

 
Verontschuldigd: Gino Hoebers, Catherine Debrouwer, Inne Gastmans 
 

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.  
We hebben meer geld opgedaan dan vorig jaar. We hebben wel al veel op voorhand 
betaald voor de zee. 
We hebben ook iets meer uitgegeven aan de activiteiten en vakanties, dit is echter geen 
probleem.  

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

Deze is opgestuurd.  
 

6. Administratieve verplichtingen. 
De belastingsbrief moeten we invullen tegen september. 

 
7. Varia  

Sportdag 2019: 
Dit is de laatste vergadering voor de sportacitiviteit, we hadden daarom graag nog wel 
een volledige briefing gehad over de sportdag. We hopen dat de sportfunctionarisen 
even bekijken wanneer dit kan doorgaan. Dit zou eventueel wel kunnen dinsdagavond of 
woensdagochtend tijdens het zomerkamp.   
 
Jammer genoeg is de sponsoring voor het lunchpakket weggevallen. We willen dit van 
Carrousel wel aanbieden. De vraag is waar we dit kunnen laten doen. Gino heeft contact 
opgenomen bij Vangrootloon. De afspraak zal een van de volgende weken doorgaan om 
dit te bespreken.  
Andere opties zijn nog Sodexo of eventueel De Posthoorn.  
Fruit en dessertjes krijgen we wel gesponsord. 
 
Verder blijft alles ongeveer hetzelfde als vorig jaar.  
We hebben ook een fotobooth. Er zijn ook twee clowns. We willen zelf glittertattoos 
doen. 
De KA2 komt opnieuw helpen. Het spectrum collega komt met de zevende jaars ook 
helpen. De vijfde jaar niet meer omdat ze te weinig maturieteit hebben. Het Sint-
Franciscuscollege komt ook met enkele studenten verzorging en logistiek.  
Het concept en de sporten blijven ongeveer hetzelfde.  
 
Er zullen ongeveer dezelfde scholen en voorzieningen deelnemen aan de sportdag.  
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Kampplaatsen: 
Vanaf nu gaan we jaarlijks naar Maasmechelen gaan. Ze deden even moeilijk over het 
vastleggen van home 2 omdat er vaste gasten zijn die dat meestal verhuren.  
Dorien gaat contact opnemen met Home Fabiola om te laten weten dat we ook jaarlijkst 
naar kerst gaan en een vaste gast wensen te worden. 
 
Nieuwe wetgeving: 
Er zijn enkele nieuwe wetten voor VZW’s. Er is een nieuwe regel dat de raad van bestuur 
hoofdelijk verantwoordelijk is als de VZW een overtreding begaat ten op zichte van de 
statuten. We kunnen ons daartegen verzekeren. Dit moeten we eens uitzoeken.  
Natalie informeert even bij haar mama daarover. 
Niki stuurt dat artikel nog door naar de raad van bestuur over deze informatie.  

 
GDPR: 
De chatbox Vincent geeft gratis info aan VZW’s i.v.m. de GDPR.  
Dorien en Niki zullen bekijken wat we verder nog moeten ondernemen. 
 
Toevoegen mailadressen: 
Het is onduidelijk wie wanneer wordt opgenomen in het mailadres.  
De nieuwe afspraken zijn: vanaf het moment dat ze voorgesteld worden op de 
vergadering voegt Ronny ze onmiddellijk toe aan de mailadressen. 
Drie keer per jaar voegt Niki deze mensen toe aan de website. (Na elk kamp) 
Mensen verwijderen gebeurt na drie keer niet verwittigen. Ronny gooit ze dan uit de 
mailing. Niki doet dit ook drie keer per jaar tenzij het gaat over een onmiddellijke 
stopzetting van deelname aan Carrousel. 

 
Busreis zomer: 
Linda heeft de bus al vastgelegd. De Pelikaan is vastgelegd, deze bus is de goedkoopste.  
19/7 vertrekt de bus vanuit Beringen naar Oostende om 14u.  
23/7 om 15u vertrekt de bus in Beringen richten Oostende, de bus komt dan aan om 17u 
in Oostende.  
24/7 om 9u vertrekt de bus in Beringen. 
28/7 is de bus om 14u30 in Oostende. 
Een camionette moet nog vastgelegd worden. Ronny zal dit doen. 
 
We zoeken natuurlijk nog mensen om op de bus te zitten. 
De tweede rit is er een nieuwe begleider die er alvast opzit.  
Dorien vraagt of Bert interesse heeft om dit doen, samen met zijn mama en 
schoonmama.  
De buren Paul en Gerda willen een van de twee ritten wel meerijden. Lieve en Johan 
worden gevraagd door Linda. Hilde gaat Ingrid vragen. 
 
Algemene voorwaarden: 
Er onduidelijkheid over wanneer het voorschot door Carrousel wordt terugbetaald als 
mensen annuleren. We zeggen nu dat ze bij tijddige annulatie het voorschot 
terugkrijgen.  
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We willen duidelijk maken dat Carrousel het voorschot en het bedrag indien annulatie 
zonder goede reden, niet zal terugebtalen. 
Hilde maakt dit op en bezorgt dit aan Linda. 
 
Nieuwe gast: 
Er is beslist om een nieuwe gast van De Heg niet mee te nemen omdat hij angst heeft 
voor trappen. Hilde heeft laten weten dat hij niet mee op kamp kan gaan.  
Nu beweren ze echter dat hij het wel durft, indien nodig op zijn poep. 
Hilde en Jolien zijn echter duidelijk dat de begeleiding uitdrukkelijk gezegd hebben dat 
trappen en liften niet gaan.  
Hierdoor kan hij dus niet mee op kamp. 
Hilde gaat dit nog eens mailen. 
 
 

8. Afspraak volgende vergadering 
De volgende vergadering is op 27 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!!! 

Dorien Vandermaesen ® GDPR bekijken samen met Niki 
® Busbegeleiders vragen 

Linda Volders ® De belastingen invullen 
® De busreis verder regelen 
® De sportactiviteit verder regelen 
® Busbegeleiders vragen 
® Algemene voorwaarde aanpassen 

Natalie Gebruers ® De nieuwe regels van carrousel bekijken samen met 
haar mama 

Ronny Vandermaesen ® Camionette regelen 
Hilde Robert ® Busbegeleiders vragen 

® Algemene voorwaarde aanpassen 
® Gast van de Heg mailen 

 
 
Dorien Vandermaesen 
 
26 mei 2019 


