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RAAD VAN BESTUUR  
27 oktober 2019 

Hemelstraat 27, Koersel 
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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 een grote sponsoring van Nike gekregen. Via globel giving krijgen we giften 
en we hebben ook een grote gift van hun kienavond gekregen. 

 
5. Ledenlijst en Jaarrekening. 

De jaarrekening moeten we in het voorjaar terug opsturen. 
 

6. Administratieve verplichtingen. 
De belastingsbrief is ingevuld en opgestuurd. 
De nieuwe statuten zijn opnieuw aangevraagd en ingediend. 
 
UBO: De UBO (deel van de nieuwe wetgeving) is ook in orde. De overheid moet weten 
wie er allemaal in de vereniging zit. Dit is om het zwart geld, terrorisme en dergelijke 
tegen te gaan. Natalie haar mama heeft Linda en Ronny daar goed mee geholpen. 
Natalie haar mama gaat ons nog op de hoogte houden van eventueel nog nieuwe 
aanpassingen in de wetgeving. 
 
GDPR: Niki heeft dit verder uitgezocht. Er zijn drie belangrijke elementen die we moeten 
opvolgen.  

- Er moet een dataregister zijn. Dit is een oplijsting wie allemaal toegang heeft 
tot de enige data van carrousel. Niki heeft een zeer overzichtelijke site hiervoor 
gevonden. Dit is reeds in orde. 

- Er moeten procedures opgelijst en goed uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld de 
login van de website is een procedure, het vernietigen van de medische fiches, 
enz… 

- De organisatie informeren over GDPR. Dit gaan we zeker elke vergadering goed 
opvolgen. We gaan tijdens de vergaderingen iedereen van de privacy 
wetgeving op de hoogte stellen. 

 
Niki en Linda gaan hier ook nog eens verder hierover samen zitten.  
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7. Varia  

Kampplaatsen en prijzen: 
De kostprijs van het zomerkamp was heel erg duur. Als we nog eens naar zee willen, 
zullen we of wel een andere kampplaats moeten zoeken. Of we moeten aan zee 
misschien voor zelfkook gaan. 
 
Misschien moeten we ook wat zuiniger zijn, op vlak van vieruurtjes en drankafname en 
dergelijke. 
 
We zullen wel onze kampprijzen moeten verhogen.  
Voor een kort kamp zullen we volgend jaar 300 euro vragen.  
Voor een zomerkamp zullen we volgend jaar 460 euro vragen. 
 
Evalutie Sportdag 2019: 
We hebben 953 personen met een handicap ontvangen en heel wat vrijwilligers. We 
hadden ook heel wat sponsors. CM was ook een sponsor, ze hebben de spingkastelen 
gesponsord.  
De lunch viel heel goed mee. Het was heel lekker.  
De tattoostand en make up stand was zeer goed. We moeten nog meer tattoos voorzien. 
We hebben ook een pincet nodig. We moeten ook een beter overzicht van de tattoos 
hebben. 
We willen hiervoor ook graag een andere plaats. Nu stonden we in het midden van de 
verzamelplaats.  
De drankstand had geen grote opbrengts, maar is toch een meerwaarde. 
 
Er zijn nog veel scholen vragende partij voor de sportdag. We gaan dus volgend jaar nog 
meer scholen bereiken. Er zijn ook enkele scholen met leerlingen van een hoger niveau 
die graag zouden deelnemen. Dan moeten we wel bekijken dat er voldoende aanbod is 
voor deze deelnemers.  
 
Pasta Carrousel: 
De inhoud van de zakken saus was ideaal omdat dat goed in de baine marie paste. 
De groenten moeten we vroeger hebben op vrijdag, zodat we daar snel aan kunnen 
beginnen. 
De hoeveelheden moeten we halveren, omdat we echt te veel hadden. 
De pasta’s waren erg goed. We willen van de kip met brocolli ook een vegetarische versie 
voorzien.  
De prijzen worden behouden. 
Ronny gaat eens samen met zitten met Inne om alles in detail te bespreken. 

 
Uitnodigingen Carrousel: 
Iedereen van vorig jaar kan terug uitgenodigd worden.  
Ellen gaan we enkel nog bij Pasen en Kerst nog uitnodigen. De rest blijft hetzelfde.  
 



 4 

Maandelijke bijdrage Carrousel: 
We willen graag een brief sturen om mensen aan te zetten om één keer per maand een 
bedrag over te schrijven naar Carrousel.  
We willen deze brief naar de sympatisanten sturen. We zouden dit ook graag naar de 
inwoners van Beringen bezorgen. Linda gaat even bij de post informeren hoeveel dit zou 
kosten.  
 
Trooper: 
Je kan via trooper iets aankopen op verschillende sites, zoals bol.com. Als je via deze 
website besteld dan zou Carrousel daar een procent op krijgen.  
Natalie gaat dit uitzoeken en snel in orde brengen. Zo kan dit ook nog bij op onze brief 
verschijnen in verband met onze maandelijke bijdrage. 
Natalie gaat de begeleiders daar ook informeren. Niki gaat dit op de website ook 
aangeven. Natalie gaat het ook op facebook zetten en delen. 
Hilde en Linda gaan ook een briefje bij de inschrijvingen van het kamp steken voor de 
ouders in te lichten.  
 
Music for life: 
Het is dit jaar ook mogelijk om vrijwilligers uit te nodigen tijdens een representatieve 
activiteit van de vereniging. Omdat wij tijdens de periode van music for life echter enkel 
de inpakactie hebben, is dit voor ons geen meerwaarde.  

 
8. Afspraak volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 16 februari om 10u, ten huizen Vandermaesen-Volders.  
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To do lijst. 
 

Iedereen ®  
Inne Gastmans ® Samen zitten met Inne in verband met pasta 

carrousel 
Linda Volders ® Een afspraak over GDPR maken in verband met Niki  

® Maandelijkse bijdrage brief schrijven en versturen 
® Briefje trooper maken voor bij inschrijving 
® Ellen niet meer uitnodigen voor zomer 

Ronny Vandermaesen ® Samen zitten met Inne in verband met pasta 
carrousel 

Hilde Robert ® Briefje trooper maken voor bij inschrijving 
® Ellen niet meer uitnodigen voor zomer 

Natalie Gebruers ® Trooper uitwerken, regelen, de begeleiders 
informeren en de sociale media spammen 

 
 
Dorien Vandermaesen 
 
27 oktober 2019 


