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RAAD VAN BESTUUR  

16 februari 2020 
Hemelstraat 27, Koersel 
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1. Aanwezigheden 
Aanwezig: Marlies Vandermaesen, Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Natalie 
Gebruers, Dorien Vandermaesen 

 
Verontschuldigd: Gino Hoebers, Catherine Debrouwer, Inne Gastmans 
 
Jammer dat we maar met vijf op de vergadering zijn. Nochtans ligt de afspraak voor de 
raad van bestuur al vast sinds de vorige vergadering op 27 oktober. Het is wel echt 
moeilijk om beslissingen te nemen met zo’n kleine groep. 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
In het vervolg nemen we ook in de mail op wanneer de volgende vergadering is. Dan 
hoeven de begeleiders het verslag niet te openen. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 
4. Financiële situatie. 

De situatie ziet er terug wat beter uit na ons duur zomerkamp.  
We hebben natuurlijk ook veel voorschotten gekregen van de kampen. 
We gaan ook nog sponsoring van Nike krijgen. 
We hebben ook ons best gedaan om spaarzaam te zijn en extra sponsoring binnen te 
krijgen.  

 
5. Jaarrekening en administratieve verplichtingen. 

De jaarreking is opgestuurd en is in orde. 
 
We hebben nota genomen van het ontslag van Hilde Robert. We zullen de statuten 
opnieuw aanpassen. 
 
De nieuwe wetgeving rond verenigingen is goed doorgenomen. We hebben het UBO-
register aangemaakt. Dit zal opnieuw aangepast moeten worden met het ontslag van 
Hilde Robert. 

 
6. Varia  

GDPR: 
De lijsten van GDPR zijn in orde.  
We hebben zeer recent ontdekt dat ons cookiebeleid niet uitgebreid genoeg was. We 
moeten het cookie beleid aanpassen van onze website. Niki Dubois volgt dit via zijn werk 
op en zal dit doen.  
 
Iedereen blijft voorzichtig omgaan met de privégegevens van mensen.  
 
Hervedeling van de taken van de raad van bestuur: 
Misschien is het handig om de gehele raad van bestuur eens te herbekijken.  
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We vergaderen drie keer per jaar. We vinden het nodig dat bij de voorbereiding van de 
sportdag de mensen van sport aanwezig moeten zijn. Tijdens de vergadering van juni is 
het volgens ons noodzakelijk dat de functionarissen van sport er ook zijn. De anderen 
vergaderingen begrijpen we dat deze minder nuttig zijn om aanwezig te zijn.  
We willen onze regels dan ook aanpassen en de sportfunctionarissen enkel uitnodigen en 
aanwezig willen zien op de vergadering van juni. 
 
We willen de sportfunctionarissen contacteren via sport@vzwcarrousel.be en niet meer 
via raadvanbestuur@vzwcarrousel.be, zodat ze ook minder lastig gevallen worden over 
de kampzaken.  
 
We willen graag Frank Vanzeer vragen voor de raad van bestuur. Hij is nog betrokken bij 
Carrousel en heeft een hart voor Carrousel. We willen hem vooral vragen of hij de 
sponsoring kan doen. Linda Volders zal dit vragen. Indien Frank niet kan, zoeken we 
iemand anders voor deze taken. 
 
We moeten de taken van Hilde Robert herverdelen, daarvoor moeten we wel wachten 
op het antwoord van Frank. 
De sponsoring en facebook heeft Natalie al grotendeels overgenomen het voorbije jaar.  
We gaan vragen aan Sally Van Meroye en Ine Baeten of zij de inventaris op zich willen 
nemen. Niki Dubois wil hen ondersteunen met het uitdenken van een handig systeem 
voor de inventaris. Marlies zal vragen aan Ine of ze dit ziet zitten. 
 
Natalie wil dan de briefwisseling van Carrousel op zich nemen met ondersteuning van 
Linda.  
 
De bezoeken aan de nieuwe mensen doet Linda grotendeels. Als er iemand nieuw moet 
bezocht worden, vraagt ze aan de raad van bestuur wie er mee wil en kan. Het is de 
bedoeling dat er dan altijd iemand meegaat. 

 
Taken raad van bestuur: 
Iedereen stuur nogmaals zijn taken door naar Inne, zodat zij daar een jaardraaiboek van 
kan maken.  
Natalie en Dorien nemen ook de taken op die ze al overgenomen hebben van Frie 
Vandemeulenroucke.  

 
Eetdag Carrousel: 
Marlies gaat de taart terug maken. Inne zorgt de ingredienten.  
Linda vraagt ook aan haar poetsvrouw om de tiramisu te maken. 
Dinsdag gaan Ronny en Inne inkopen doen.  
Ronny moet Bart nog mailen om af te spreken hoeveel pasta er gehaald moet worden en 
wanneer dit zal gebeuren.  
 
Natalie zal een fotoreportage maken voor af te spelen op de eetdag. 
Ronny moet nog vacuümzakken voorzien. Hij zal kijken wat er nog is en zal er bijzorgen.  
 



 4 

Logo’s Carrousel: 
Het is handig voor de raad van bestuur om alle logo’s ter beschikking te hebben. Ronny 
Vandermaesen zal deze bezorgen aan Niki Dubois. Hij zal deze op de website onder de 
login van de raad van bestuur deze logo’s onderbrengen.  

  
 
7. Afspraak volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 7 juni om 10u, ten huizen Vandermaesen-Volders.  
Op deze vergadering verwachten we de sportfunctionarissen ook.  
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To do lijst. 
 

Iedereen ® Zijn taken naar Inne sturen. 
Inne Gastmans ® De pastadag organiseren 
Linda Volders ® De statuten en het UBO-register aanpassen. 

® Frank Vanzeer vragen voor de raad van bestuur 
® De poetsvrouw vragen om tiramisu te voorzien. 

Ronny Vandermaesen ® De pastadag organiseren 
® Met Bart contact opnemen 
® De logo’s aan Niki Dubois bezorgen. 

Marlies Vandermaesen ® Ine Baeten vragen voor het materiaal. 
® Taart bakken voor de pastadag 

Natalie Gebruers ® Fotoreportage pastadag maken. 
 
 
Dorien Vandermaesen 
 
16 februari 2020 


