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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
paaskamp 

Zondag 16 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: Ian Eggermont, Maurizio Vosch, Jolien Dillen, Raf Wolfs, Dorien 
Vandermaesen, Niki Dubois, Kyara Thijsmans, Natalie Gebruers, Lore Gielen, 
Joni Vandermaesen, Linda Volders, Ronny Vandermaesen, Sally Van Meroye, 
Marlies Vandermaesen, Tom Vansloen, Yarni Lubandy, Marthe Vandermaesen, 
Kaat Debackere, Lauranne Parmentier, Xander Vliegen, Loes Dergent, Mart 
Verlooy, Ben Vanbilsen, Ine Baeten 
 
Verontschuldigd: Jolien Robert, Catherine Debrouwer, Myrthe Leeters, Yenthe 
Vilters, Silke Vandermaesen, Stefan Van Hecke, Gert-Willem Van Gompel, Jolan 
De Boeck, Caroline Santermans, Stephan Boeckx, Glenn Schepers, Hendrik 
Daniëls, Jena Huygens, Sara Claes 
 
Afwezig: Lorenzo Jordens, Rita Janssen 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  
 

Er zijn twee aanvragen van nieuwe gasten. We moeten nog op huisbezoek 
gaan bij deze mensen om te zien of carrousel iets voor hen is en of ze mee 
op kamp kunnen gaan.  
 

Nieuwe begeleiding: 
 

• Kaat Debackere: Ze is een jongedame uit Geel. Ze is muzikaal. Ze speelt 
volleybal. Ze heeft Carrousel leren kennen via school. Ze moet deelnemen 
aan een sociaal project van hun middelbare school en heeft Carrousel 
gekozen. Ze ziet het ook zitten om de meer makkelijke gasten van beide 
geslachten mee te verzorgen. 
 

• Loes Dergent: Ze is een jongedame uit Geel. Ze speelt volleybal. Ze heeft 
Carrousel leren kennen via school. Ze moet deelnemen aan een sociaal 
project van hun middelbare school en heeft Carrousel gekozen. Ze ziet het 
ook zitten om de meer makkelijke gasten van beide geslachten mee te 
verzorgen. 
 

• Mart Verlooye: Ze is een jongedame uit Geel. Ze zit op de scouts en speelt 
piano. Ze heeft Carrousel leren kennen via school. Ze moet deelnemen aan 
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een sociaal project van hun middelbare school en heeft Carrousel gekozen. 
Ze ziet het ook zitten om de meer makkelijke gasten van beide geslachten 
mee te verzorgen. 
 

• Sara Claes: Ze heeft Carrousel leren kennen via de inpakactie. Ze wil eerder 
losse medewerker zijn en zich niet engageren voor de kampen. 

 
• Glenn Schepers: Hij heeft Carrousel leren kennen via een 

doorschuifcarrousel georganiseerd door zijn hoge school. Hij kon niet op de 
vergadering aanwezig zijn. Hij wil waarschijnlijk dit paaskamp meegaan. 
 

• Lauranne Parmentier: Ze is een collega van de mama van Natalie. Ze is van 
Schoten. Ze speelt Hockey. Ze zit het zeker zitten om beide geslachten te 
verzorgen.  

 
• Xander Vliegen: Hij studeert sociaal werk aan de PXL. Hij heeft ons leren 

kennen via de Carrousel aan de PXL. Hij wil niet helpen in de verzorging. Hij 
wil ook zeker vaak helpen met de afwas. 

 
• Ben Vanbilsen: Hij volgt orthopedagogie. Hij is al afgestudeerd als 

kinderverzorger. Hij heeft bloemenstad gedaan, een vakantie voor mensen 
met een handicap, dus hij heeft al wat ervaring. Hij gaat nog laten weten of 
hij mee op paaskamp zal gaan. Hij ziet het ook zeker zitten om mensen te 
verzorgen. 

 
• Marthe Vandermaesen: Ze is sinds dit jaar oud genoeg om helper te zijn op 

kamp.  
 
Geweldig om zoveel nieuwe mensen te begroeten! 
 

5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 
 

• Inpakactie:  
De inpakactie had opnieuw een goede opbrengst. Het was wel heel zwaar 
om alle momenten opgevuld te krijgen.  
We zoeken altijd nog meer mensen die komen inpakken. Het is ook jammer 
dat niet elke begeleider minstens 1 keer komt inpakken. Het is niet nodig 
dat je pakjes kan maken. De meeste mensen hebben hier veel begrip voor. 
 
We willen iedereen een betaalbare vakantie blijven aanbieden. We willen 
ook de begeleiders nog steeds gratis laten meegaan. Maar daarvoor zijn 
deze acties natuurlijk broodnodig.  
 

• Kerstkamp:  
Het kerstkamp was zeer leuk. 
De kinderboerdij die gekomen was, was voor de gasten zeer geslaagd. De 
begeleiders vonden de geur wel wat heftig. 
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De zanger viel zeer in de smaak bij de gasten. De muziek was zeer geschikt 
voor de gasten.  
 
De cadeautjes vielen ook in de smaak. Het is een heel handige portefeuille.  
 
Het gebouw was wel heel vuil. Er waren nooit servetten aanwezig, geen 
handdoeken. Er waren veel douches kapot. We vinden het ook raar dat er 
niemand bij de afsluiting is. Dorien zal hier nog een kleine evaluatie over 
sturen.  

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

We hebben een mail gekregen van Hilde Robert en ze neemt ontslag uit de 
raad van bestuur en ze zal niet meer deelnemen aan de activiteiten van 
Carrousel.  
We hebben beslist dat we iemand bij de raad van bestuur zullen vragen om de 
administratie en de sponsoring op zich te nemen. Hier gaan we iemand van 
buiten Carrousel voor vragen omdat dit toch een moeilijke en belastende taak 
is. 
 

7. Toelichting financiële toestand. 
We hebben heel wat acties gedaan rond de feestdagen waardoor we er 
financieel terug goed voorstaan na het dure zomerkamp. 
 
Zowel de kamprekening als de sportrekening staat er goed voor. 
 

8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

  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)  

 
 Pasen 2022: Pietersheim Lanaken (15-18 april 2022) 
  Zomer 1 2022: Home Fabiola, Maasmechelen (15-19 juli 2022)  

Zomer 2 2022: Home Fabiola, Maasmechelen (20-24 juli 2022) 
Kerst 2022: ’t Pelterke, Pelt (26-29 december 2022) 

 
We willen zomerkamp 2023 terug naar de zee. Het zijn andere uitbaters dus 
misschien verandert er wel wat in de prijs. Een optie is ook om zelfkook te 
nemen, zodat het wat minder duur is. Dorien zal informatie inwinnen om te 
bekijken wanneer we moeten doorgeven of het al dan niet zelfkook is.  
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9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 
Pasta Carrousel: 
 
Sinds vorig jaar serveren we pasta op onze eetdag. Het is een buffetvorm dus je 
kan van alles proeven.  
Eetkaarten mogen ook nog steeds verkocht worden! Breng ook alle verkochte 
eetkaarten zeker zo snel mogelijk binnen. 
 
Op vrijdag beginnen we om 9u.  
Op zaterdag beginnen we om 10u.  
 
Helpers: 
Vrijdag: Maurizio, Ronny, Raf, Dorien, Linda, Stefan (voormiddag), Natalie, Joni, 
Tom, Marlies, Sally, Inne, Ian 
 
Zaterdag: Maurizio, Ronny, Jolien D. (vanaf middag), Raf, Niki, Dorien, Yenthe, 
Kyara, Linda, Natalie, Lore, Ine, Jolan (tot 18u), Yarni, Sally, Marlies, Tom, 
Lauranne, Glenn (1e shift), Loes, Kaat, Ian, Hendrik en Nele 
 
 
Paaskamp: 

 
• Algemene info: 

 
• Aankomst begeleiders: 15u30 (Dorien gaat vragen of we dan al mogen 

aankomen. Normaal is dit pas om 16u) 
- Inladen materiaal Koersel: 13u30. Natalie, Yarni, Raf, Marlies, 

Tom 
• Aankomst gasten: 17u 
• Vertrek gasten: 13u30  
• Vertrek begeleiders: na de opruim (om 14u uit het gebouw staat in de 

voorwaarden, late check out meerprijs, Dorien vraagt dit ook even na.) 
• Maaltijden: ’s ochtends: 8u30 (8u al levering), ’s middags: 12u00, ’s 

avonds: 18u00  
• Aangepaste maaltijden:  

- 1 allergie voor kippenvlees 
- 2 vegetariërs 
- 1 lactose intolerant 

• Vieruurtje: Er zijn geen vieruurtjes aanwezig. 
• Lakens: Er zijn geen lakens aanwezig op de kampplaats. Deze moeten we 

zelf meebrengen. 
• Drank: We mogen zelf drank meebrengen. We moeten ook de percolator 

meenemen voor tijdens de vieruurtjes. 
• Afwas: We moeten zelf het eten uitdelen, afruimen en afwassen. 
• Regels en informatie: Afval sorteren, buiten roken.  

De broodresten mogen aan de dieren gegeven worden, ander eten niet. 
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• Parking: Parking is voorzien achter het gebouw, gelieve niet door de 
kinderboerderij en het domein te rijden. (pijltjes meenemen) 

• Vertrek: Borstelen, tafels afvegen, buffet proper maken, afwasmachine 
proper maken en vuilnisbakjes leegmaken (op de parking is 
minicontainer). De kamers moeten om 10u00 leeg zijn. 

• Adres: Neerharenweg 12, 3620 Lanaken 
 
 

• Deelnemers paaskamp (totaal:) 
 
GASTEN  JONGENS (13) GASTEN  MEISJES (9) 
Luc Augustijns 
Jan Coertjens 
Andries Daniëls  
Michaël Hendrickx 
Bart Lodewijckx 
Abdelkrim Missault 
Paul Oor 
Glenn Peeters 
Bart Phillipaers 
Danny Simonis 
Marc Smets 
Kevin Steurs 
Dimitri Vangoetsenhoven 
 
 

Ingrid Aerts 
Ann Brepoels 
Ingrid Celis 
Gonda Crauwels 
Froukje De Geyter 
Ellen Kaczmarczyk 
Sara Pans 
Katharina Peeters 
Lara Somers 

BEGELEIDING  JONGENS (4+1) BEGELEIDING  MEISJES (10) 
Raf Wolfs 
Ronny Vandermaesen 
Xander Vliegen 
Yarni Lubandy 
Maurizio Vosch (za-zo zeker, vrij en ma 
nog een vraagteken) 
 
Glenn Peeters? 
Lorenzo Jordens? 
Ian Eggermont? 
Ben Vanbilsen? 
Niki Dubois? 
Tom Vansloen? 
 
Laat zo snel mogelijk weten of je mee op 
kamp kunt 

Natalie Gebruers 
Ine Baeten 
Linda Volders 
Sally Van Meroye 
Marlies Vandermaesen 
Kaat Debackere 
Lauranne Parmentier 
Loes Dergent 
Mart Verlooy 
Marthe Vandermaesen 
 
Dorien Vandermaesen ? 
 
 

KIDS  JONGENS (2) 
Daan Vansloen 
Stan Vansloen 
Baby Dubois?  

KIDS  MEISJES (0) 
Rosalie Dubois? 
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• App store: 
 

Kamp paaskamp 
Pipo Marlies 
Wekker Xander 
Drank, muziek Tom, Raf, Loes, Kaat, Mart 
Praktische coördinatie (PC) 
en taakverdeling 

Raf 

Medicijnen Natalie, Linda, Marlies 
Fotograaf Kaat, Natalie, Xander 
Naamkaartjes Jolien D. 
Verzorgingslijst, 
kamerindeling, brandplan 

Dorien 

Materiaalmeester Sally, Ine 
Avondversnaperingen, 
vieruurtjes, drank 

Raf 

Laatste berichtjes Natalie 
Dagindeling Ine 
Verjaardagen Sally  

 
Paaseieren: Inne Gastmans zal deze zorgen.  
 
 

• Dagindeling: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 
Vrijdag 10/4 
 

 Aankomst 
 

Poppentheater 
Hutsepot (Linda)  

Zaterdag 11/4 
 

Knutselen (Loes, Kaat, 
Mart) 

Film, eventueel met 
belbus gaan (Ine) 

Quiz (Linda) 

Zondag 12/4 Paaseieren rapen en 
wandeling naar 
kinderboerdij en 
speeltuin 

Spel (Natalie en Sally) Spel (Marlies) 

Maandag 13/4 Karaoke  Vertrek  
 

 
10. Varia: 

• Bijdrage kamp: 
Niet vergeten 

 
• Krantje:  

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

• verslag paaskamp: Raf Wolfs 
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• verslag kerstkamp: Natalie Gebruers 
• verslag zomerkamp 1: Dorien Vandermaesen 
• verslag zomerkamp 2: Joni Vandermaesen 
• verslag sport Carrousel: Linda Volders 
• vragen aan Carrousel: Dorien Vandermaesen 
• familienieuws: Linda Volders 
• spelletjeshoek: Lore Gielen 
• doe de test: Ine Baeten? 
• verjaardagskalender: Yenthe Vilters en Jolien Robert? 
• voorstelling begeleiding: Marthe Vandermaesen en Sally 

Van Meroye 
• gespot in de media/wistjedatjes: Linda Volders 
• voorwoord: Linda Volders 
• interview: Niki Dubois 
• lekker koken: Kyara Thijsmans 
• Sponsors: Linda Volders 
• Data kampen toekomst: Natalie Gebruers 
• Eetkaart: Ronny Vandermaesen 
• Eventueel nieuwe rubriek: …. kan nog ingevuld worden 

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

 
• Sponsoring:  

Moest je iemand kennen die ons wil sponsoren, laat dit zeker weten.  
 
Op Ian zijn werk is er op 9 maart een Lentemarkt. Wij zouden daar 
eventueel een standje kunnen krijgen. Hij heeft de gegevens 
doorgegeven aan Linda. We bekijken of er mensen die zich kunnen 
vrijmaken. 
 
14 juni is het Blues festival in Beringen. Dit is van 14u-12u ’s nachts. Ian 
stelt voor dat we daar de toiletten bemannen en dan mogen we de 
opbrengst houden als vereniging. 
De toiletbezoekers mogen dan een vrije gift geven.  
Zijn er mensen die daar willen komen helpen?: Maurizio, Yarni willen dit 
al doen. Misschien iets dit wel leuk voor de jongeren?  
We bekijken tegen midden mei of we genoeg mensen vinden om dit te 
doen. 
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• Quiz reclame:  
Zijn er mensen die mee willen naar de Pauwel Quiz op 21 maart? Dan 
kunnen we daar flyeren voor onze quiz. Als je zin hebt, laat dit dan even 
aan Tom weten. 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
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 
Inpakactie 2020 Eind november en december 
Kerstkamp 2020 26-29 december 2020, Overpelt  

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op 7 juni om 14u in de Hemelstraat 27, 3582 Koersel.  
Dorien Vandermaesen zorgt voor het eten en de drank. 
 
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 - Activiteiten voor het paaskamp voorbereiden! 
- Artikels voor het krantje schrijven! 
- Zo snel mogelijk laten weten of ja al dan niet mee 

op kamp kan. 
Dorien Vandermaesen - Het eten voor de volgende vergadering vastleggen. 

- Evaluatie naar ’t Pelterke sturen. 
Ine Baeten - de dagindeling maken 
Jolien Dillen - De naamkaartjes maken 
Raf Wolfs - De avondversnaperingen, vieruurtjes en drank 

zorgen 
 
 
16 februari 2020 
Dorien Vandermaesen 


