
 1 

 

VOORBEREIDENDE VERGADERING  
kerstkamp 

Zondag 27 oktober 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: Niki Dubois, Hilde Robert, Marlies Vandermaesen, Tom Vansloen, 
Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Sally Van Meroye, Natalie Gebruers, Raf 
Wolfs, Ian Eggermont, Dorien Vandermaesen, Jolien Dillen, Ine Baeten, Yarni 
Loubandy, Myrthe Leeters 
 
Verontschuldigd: Yenthe Vilters, Gert-Willem Van Gompel, Jolan De Boeck, Lore 
Gielen, Jena Huygens, Maurizio Vosch, Lorenzo Jordens, Kyara Thijsmans 
 
Afwezig: Caroline Santermans, Stephane Boeckx, Hendrik Daniëls, Stephan Van 
Hecke, Rita Janssen, Silke Vandermaesen, Joni Vandermaesen, Ronny Leeten 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  

 
• Patricia Bertholet: Ze is al enkele jaren niet meer mee geweest op kamp. Ze 

zal nu opnieuw meegaan. Ze is vrij zelfstandig. Nancy wil liever niet bij 
Patricia op de kamer liggen.  
 

Nieuwe begeleiding: 
 

• Yarni Loubandy: Hij is een vriend van Sally en Ian. Hij gaat met Kerstmis mee 
op kamp.  
 
Hilde is naar een infodag geweest van de PXL. Daar hebben enkele mensen 
info gevraagd en één persoon heeft al laten weten dat hij graag mee wil op 
paaskamp. 
Hilde houdt deze studenten op de hoogte.  
 
Natalie heeft drie studenten van Sint-Dimpna uit Geel die bij Pasen willen 
meekomen. 
Natalie houdt deze mensen op de hoogte. 

 
Er is één nieuwe begeleider die mee op Kerstkamp gaat, dus dat is super 
goed nieuws. Het blijft wel nodig om nog nieuwe begeleiders te zoeken!!! 
Iedereen moet hier dus actief naar op zoek! 
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5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
• Zomerkamp: 

Het was een super leuk kamp. De omgeving was wel echt heel fijn. Ondanks 
de hitte hebben we ons goed gered en de sfeer erin gehouden. 
De uitstap naar Plopsaland was leuk. We vonden het niet erg om twee keer 
naar hetzelfde pretpark te gaan. 
 
De tweede verteller was geen groot succes. Deze is niet voor herhaling 
vatbaar. 
 
Door het weer was het soms moeilijk om naar zee te gaan. Dit was jammer, 
maar daar kon niemand iets aan doen. 
 
De prijs van het kamp was enorm duur, voornamelijk het eten was echt 
onbetaalbaar. We kunnen sowieso niet vaker dan om de 4 jaar naar zee 
gaan. 
Als we nog naar die kampplaats willen, zullen we zelfkook moeten doen of 
een andere kampplaats aan zee moeten zoeken. 
 

• Sport Carrousel:  
Het weer was goed.  
Er was veel volk. 
We vonden onze taken ook leuk. 
Het afhaalmoment van de prijzen en cadeautjes verliep chaotisch. De 
scholen zijn nogal ongeduldig om te willen vertrekken. Het is moeilijk om 
hier verandering in te brengen. 
Werkpuntje: er waren te weinig toiletten. Er gaan vorig jaar meer toiletten 
zijn. 

 
• Quiz Carrousel:  

De quiz duurde misschien niet lang genoeg. De pauzes mogen vijf minuten 
langer duren, zodat we 20 minuten duren.  
Misschien kunnen we de quiz een half uur later laten starten? 
De Remise was wel een meerwaarde.  
De opbrengst van de quiz was goed. 
We willen de flyer wat aanpassen. Misschien kan Hendrik deze volgend jaar 
maken? 
 

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

7. Toelichting financiële toestand. 
De situatie is oké, maar het vorige kamp was wel duur, waardoor de financiële 
toestand iets minder goed is dan de voorbije jaren. 
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8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

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) 
 
Pasen 2021: Pietersheim, Lanaken (2-5 april 2021)  

  Zomer 1 2021: Pietersheim, Lanaken (16-20 juli 2021)  
Zomer 2 2021: Pietersheim, Lanaken (21-25 juli 2021) 
Kerst 2021: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2021)  
 
Dorien heeft navraag gedaan bij de verschillende kampplaatsen. 
Het is niet mogelijk voor ’t Pelterke om een vaste groep te worden tijdens het 
paasweekend. (Hoewel we daar in het verleden wel vaak verbleven tijdens dit 
weekend). 
Het nieuwe voorstel is dan ook om tijdens paasweekend naar Pieterheim te 
gaan, tijdens kerstweekend naar ’t Pelterke en tijdens de zomerkampen naar 
Maasmechelen (met uitzondering van eventueel een zeekampje). 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 
Inpakactie: 
Gisteren is de mail verstuurd voor de link naar de inpakactie. Op 29 november 
starten we aan de inpakactie tot en met 31 december.  
Er kan zijn dat er nog aanpassingen gaan gebeuren in de inpakkalender, omdat 
alle openingsdagen nog niet officieel bevestigd zijn door de Vatana. 
Moest je moeilijkheden met het invullen van de inpakkalender kan je dit laten 
weten aan Marlies en zal zij jou verder hepen. 
En vooral, zelf invullen en nog andere helpers zoeken! 
 
Kerstkamp: 

 
• Algemene info: 

 
• Aankomst begeleiders: 10u30 
• Aankomst gasten: 14u 
• Vertrek gasten 14u 
• Vertrek begeleiding: na de opruim 

 
Verdere info: 

• Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00 (aanvragen, want 
normaal is het 12u30), ’s avonds: 18u00  

• Aangepaste maaltijden: 1 vegetariër, mss 1 niet gefrituurd als Jolien 
meekomt.  
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• Vieruurtje: Er zullen vieruurtjes aanwezig zijn. We kunnen dagelijks 
kiezen tussen fruit of koek.  

• Lakens: Lakens moeten we zelf meebrengen 
• Kinderbedjes: niet aanwezig 
• Drank: Het is verplicht de drank daar af te nemen.  
• Regels en informatie: niet binnen roken, afval sorteren, enkel afruimen. 
• Vertrek: 10u00 kamers leeg, alle lokalen uitborstelen, alle afval in de 

vuilnisemmertjes, dekens opplooien en in de kast leggen. 
• Adres: Jeugdlaan 4, Overpelt (voorkant van het gebouw, onze 

accommodatie ligt op de Ringlaan 149). 
 

• Deelnemers (totaal:  
 
De mensen in het rood moeten zo snel mogelijk laten weten of ze al dan niet mee op 
kamp gaan, zodat Dorien de aantallen kan doorgeven. 
 
GASTEN  JONGENS (15) GASTEN  MEISJES (8) 
Bernard Ronald 
Collier Yvan 
Cuypers Luc 
Daniëls Andries 
Laenen Erik 
Meeus Filip 
Neefs Luc 
Oor Paul 
Phillipaers Bart 
Pollers Patrick 
Reynders Johan 
Simonis Danny 
Smets Marc 
Vangoetsenhoven Dimitri 
Wuyts Bert 
 

Bertholet Patricia 
Cams Paulien 
Celis Ingrid 
De Bie Dianta 
De Geyter Froukje 
Gielen Kim 
Gijsbrechts Nancy 
Laoreti Roberta 
Van Brabant Hanne 

BEGELEIDING  JONGENS () BEGELEIDING  MEISJES () 
Ronny Vandermaesen 
Raf Wolfs 
Yarni Loubandy 
 
Ian Eggermont? 
Maurizio Vosch? 
Tom Vansloen? 
Lorenzo Jordens? 
 

Lore Gielen 
Ine Baeten 
Linda Volders 
Dorien Vandermaesen 
Sally Van Meroye 
Natalie Gebruers 
Marlies Vandermaesen 
Myrthe Leeters 
 
Jolien Dillen ? 
Kyara Thijsmans ? 
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KIDS  JONGENS (2) 
Daan Vansloen 
Stan Vansloen 
 

KIDS  MEISJES (2) 
Marthe Vandermaesen 
Rosalie Dubois 

 
 

• App store: 
 

Kamp Kerstkamp 
Pipo Linda Volders 
Wekker Raf Wolfs 
Drank, muziek Raf Wolfs, Ronny Vandermaesen, Tom Vansloen 

(indien aanwezig) 
Praktische coördinatie (PC), 
taakverdeling (+Bloggers) 

Raf Wolfs 

Medicijnen Linda Volders, Natalie Gebruers, Marlies 
Vandermaesen 

Fotograaf Natalie Gebruers, Ronny Vandermaesen 
Naamkaartjes Ian Eggermont 
Verzorgingslijst, 
kamerindeling, brandplan 

Dorien Vandermaesen 

Materiaalmeester Ine Baeten 
Avondversnaperingen Natalie Gebruers 
Laatste berichtjes Hilde Robert 
Dagindeling Ine Baeten 
Kerstcadeaus Hilde Robert 
Verjaardagen Sally Van Meroye 

 
Kerstcadeaus: labels van VZW Carrousel voor aan de koffer te maken. Een linnenzak, 
een kussensloop, gepersonaliseerd potlood en schriftje, gepersonaliseerde handdoek, 
gepersonaliseerde portefeuille. We denken hier verder over na. Goede ideeën aan 
Hilde bezorgen! 
 

• Dagindeling: 
 
 
 Voormiddag Namiddag Avond 
Donderdag 26/12 
 

 Aankomst 
Film The Grinch (Niki) 

Spel (Linda) 

Vrijdag 27/12 
 

Knutselen (Ine en 
Natalie) 

Dierenzorg (Ine) Het filmfestival (Dorien 
en Marthe) 

Zaterdag 28/12 Kienen (Marlies 
en Linda) 

pakjesspel (Myrthe en 
Sally) 

Optreden zanger 
Patrick (Marlies) 

Zondag 29/12 Karaoke Vertrek  
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Pasta Carrousel:  
 
Deze gaat door op 29 februari. Vrijdag 28 februari is de voorbereiding van de 
pastadag. Deze gaat nog één keer door in Beverlo.  
 

 
10. Varia: 

• Bijdrage kamp: 
Niet vergeten 

 
• Krantje:  

De artikels moesten dit jaar al binnen zijn! Indien je dat nog niet gedaan 
hebt, snel doen!!! Hieronder kan je nog even kijken wat je precies moest 
doen. De taakverdeling van het volgende krantje doen we volgende 
vergadering. 
De eindredacteur van de krant is Natalie Gebruers 
Taakverdeling:  

• 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: Dorien Vandermaesen 
• familienieuws: Linda Volders 
• spelletjeshoek: Lore Gielen  
• doe de test: Yenthe Vilters 
• verjaardagskalender: Dana Geboers 
• voorstelling begeleiding: Niki Dubois 
• gespot in de media/wistjedatjes:  
• 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. 

 
• Music for life: Er kunnen opnieuw acties geregistreed worden voor 

carrousel. Mensen kunnen nu ook lopen voor music for life in Beringen. 
Jolien Dillen heeft al reclame gemaakt bij de collega’s en deze gaan 
onder andere lopen voor carrousel. 
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Niki gaat ook een wiskeyteasting organiseren en de opbrengst via music 
for life doneren aan Carrousel. 

 
• Trooper: Natalie gaat ons registreren voor trooper zodat heel wat online 

aankopen ook heel wat opbrengsten opbrengen voor Carrousel. Hierover 
stuurt Natalie nog een mail met verdere uitleg. 

 
• Artisanale producten: We verkopen advocaat, limoncello en zakjes 

lavendel voor carrousel. Geef zeker je bestellingen door. We hebben al 
een markt in Corsala gedaan waarop we dit verkochten. Deze opbrengst 
was goed.  
We gaan deze vrijdag ook deelnemen aan de Allerheiligen markt in 
Koning Albertstraat in Diest. We moeten daar om 7u zijn en dit duurt tot 
13u30: Ian, Sally, Linda, Marlies en Natalie gaan dat kraampje uitbaten. 
Waarschijnlijk volgt er ook nog een kerstmarkt op dienstencentrum de 
Klitsberg op 13 december. 

 
• Sponsoring Nike: Bij Nike hebben ze een kienavond georaniseerd voor 

Carrousel. De opbrengst gaat naar VZW Carrousel. De opbrengst was 
heel goed. Nike heeft deze opbrengst verdriedubbeld waardoor het een 
hele mooie som geworden is voor Carrousel.  
 

• Kampprijzen Carrousel: We gaan de kampprijzen een beetje optrekken, 
omdat we nogal goedkoop zijn in vergelijking met andere organisaties 
en de kampplaatsen steeds duurder worden. Zo hopen we dat we 
minder moeten bijdragen uit de kas.  

 
• Maandelijke gift Carrousel: We willen een brief sturen naar mensen uit 

Beringen en naar de Carrousellers en de sympathisanten om hen te 
overtuigen om maandelijks/jaarlijks iets te storten voor Carrousel. Vanaf 
40 euro per jaar krijg je een belastingsvoordeel. Als je 5 euro per maand 
geeft (60 euro in totaal), krijg je 27 euro terug van de belastingen. Een 
goede zaak dus! Linda gaat dit verder opvolgen. 

 
• GDPR: Er is een wetgeving gekomen rond de gegevens over de privacy. 

Carrousel heeft al veel werk hieromtrent verzet en is er nog volop aan 
bezig. Weet dus dat er een uitgebreide privacywet is en dat je gevoelig 
moet omgaan met de privacygegevens. Ga zorgvuldig om met de 
gegevens van andere mensen en hun privacy. Deze mag je nooit zomaar 
doorgeven aan anderen. 
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11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
Inpakactie 2019 Eind november en december 
Kerstkamp 2019 26-29 december 2019, Overpelt 
Eetdag 2020 29 februari 2020, Beverlo 
Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 
Paaskamp 2020 10-13 april 2020, Lanaken 
Voorbereiding zomerkamp Eerste weekend juni 
Zomer 1 2020 17-21 juli 2020, Maasmechelen 
Zomer 2 2020 22-26 juli 2020, Maasmechelen 
Sport Carrousel  18 september 2020, Kiewiet 
Quiz/begeleidersetentje  26 september 2020, Beverlo 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van oktober 

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op 16 februari om 14u in de Hemelstraat 27 te Koersel. 
Linda Volders zorgt voor het eten. 
 
Het is natuurlijk altijd nodig om te laten weten of je op de vergadering of andere 
activiteiten aanwezig kan zijn. Er waren heel wat mensen die dit niet gedaan 
hebben. Dit is zeer vervelend voor onze organisatie! Zo weten we niet met wie we 
al dan niet rekening moeten houden en er kruipt veel energie in het achterna lopen 
van mensen! 
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - Dringend zoeken naar nieuwe begeleiders. 
- Sponsors zoeken. 
- Activiteiten voor het kerstkamp voorbereiden! 
- De inpakkalender invullen 
- Laten weten of je op het activiteit aanwezig kan 

zijn. 
Linda Volders - Eten volgende vergadering zorgen 

- Brief maandelijkse gift verzorgen en versturen 
Dorien Vandermaesen - afspraken met de kampplaats 

- verzorging, brandplan en kamerindeling 
- Vaste kampplaatsen regelen 

Ian Eggermont - De naamkaartjes voor het kamp maken 
Natalie Gebruers - Trooper uitwerken en de begeleiders hierover 

organiseren. 
- Contact studenten Sint-Dimpna 

Hilde Robert - Laatste berichtjes kamp 
- Kerstcadeautjes regelen 
- Contact studenten PXL 

Ine Baeten - De dagindeling maken 
 
 
27 oktober 2020 
Dorien Vandermaesen 


