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VOORBEREIDENDE VERGADERING  
Kerstkamp 

Zondag 20 februari 2022 
Klarinetstraat 26, 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: Yenthe Vilters, Dorien Vandermaesen, Niki Dubois, Raf Wolfs, Joni 
Vandermaesen, Myrthe Leeters, Ine Baeten, Natalie Gebruers, Linda Volders, 
Ronny Vandermaesen, Sally Van Meroye, Marthe Vandermaesen, Marlies 
Vandermaesen, Tom Vansloen 
 
Verontschuldigd: Jolien Dillen, Lore Gielen, Gino Hoebers, Catherine 
Debrouwer, Lauranne Parmentier, Jena Huygens, Glenn Schepers 
 
Afwezig: Hendrick Daniëls, Ian Eggermont, Caroline Santermans, Stephan 
Boeckx 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten: 

- Lander Vanden Rijt: heeft het syndroom van down. Hij praat wat 
minder goed. Hij heeft veel toezicht nodig, maar kan zich zelfstandig 
wassen.  

- Jonas Engelen: Hij is 14 jaar. Hij voetbalt en zwemt. Hij heeft autisme en 
ADHD. Je kan hem makkelijk overschatten. Hij kan in een stapelbed. Hij 
wil graag bij Abdelkrim op de kamer. 

 
Er hebben een aantal mensen afgehaakt. Marc Smets, Filip Meeus zijn te 
oud geworden om nog mee te gaan. Ivan Collier is verhuisd en gaat 
daardoor niet meer mee.  
 
We hebben enkele mensen van Martine van Camp enkel uitgenodigd voor 
het paas- en kerstkamp. 
Paul Oor, Ellen Kaczmarczyk en Luc Cuypers gaan niet meer mee op 
zomerkamp, enkel kerst- en paaskamp. 
Sara Pans en Bert Wuyts wilden we ook enkel laten deelnemen aan het 
kerst- en paaskamp. Maar ze hebben hun toch ingeschreven voor de zomer. 
We gaan het deze zomer eens bekijken. 
 
We willen ook nadenken of Gonda van ’t Gielsbos nog langer mee zal 
kunnen. Nu we afscheid hebben moeten nemen van Dirk Volders omdat hij 
zich verslikt heeft, twijfelen we of we haar nog kunnen meenemen. Dit jaar 
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heeft ze zich sowieso niet ingeschreven, dus we moeten het voor 2023 eens 
bekijken. 
 
 
Er zijn veel begeleiders die af en toe wel interesse hebben om eens te 
komen helpen op een activiteit, maar verder weinig van zich laten horen. 
Misschien is het een optie om deze mensen in een aparte lijst te gooien: de 
helpers of zoiets. Zo krijgen deze mensen de info over de externe 
activiteiten, maar niet de persoonlijke info van de kampen.  
We bekijken deze lijst tijdens de raad van bestuur. We gaan ook bekijken of 
we hier wat regels over kunnen bedenken, wie wanneer in welke lijst 
belandt.  
 

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
- Verkoop limoncello en advocaat: We hebben goed verkocht. Vooral Raf 

en Ine hebben zich hiervoor goed ingezet.  
Tom is naar Luxemburg gereden om de alcohol voorraden aan te vullen. 
Linda en Ronny hebben alles gemaakt. 
De kerstmarkten zijn jammer genoeg afgelast en daardoor hebben we 
iets minder opbrengst gehad dan gehoopt.  
 
De limoncello flessen zijn niet zo groot, maar dit is misschien eerder een 
voordeel dan een nadeel. We gaan deze grootte behouden. 

 
 

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

7. Toelichting financiële toestand. 
 
Zowel de sport- als de vakantierekening is in orde, we hebben Corona 
overleefd. 
We moeten wel bekijken of we deze beide rekeningen willen behouden. 
 
We hebben het voorschot van het kerstkamp nog niet teruggekregen van 
Maasmechelen. We zouden een voucher krijgen van dit voorschot om een 
weekend te plannen in 2023. 
Dorien gaat dit navragen. 
 
De jaarrekening is neergelegd. We zitten op schema. 
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8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 
 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) 
 
Pasen 2023: Pietersheim Lanaken (7-10 april 2023) 

  Zomer 1 2023: Home Fabiola, Maasmechelen (14-18 juli 2023)  
Zomer 2 2023: Home Fabiola, Maasmechelen (19-23 juli 2023) 
Kerst 2023: ’t Pelterke, Pelt (26-29 december 2023) 

 
 Pasen 2024: Pietersheim Lanaken (29 maart -1 april 2024) 
 
 We wachten tot na het paaskamp om verdere boekingen te doen. 
 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 
Afhaal Carousel:  
Zaterdag 5 maart is AfhaalCarrousel.  
De bestellingen lopen nog tot 25 februari. Probeer dus nog een laatste tandje 
bij te steken! 
Niki zorgt voor drie bakken bier van de Touteler. Ronny gaat naar de Remise en 
Het Paradijs. 
 
Wie gaat er komen helpen op zaterdag? 
Ine, Joni, Yenthe, Raf, Ronny, Niki, Natalie, Myrthe, Sally, Marthe, Dorien, 
Marlies, Linda 
Tom komt vanaf de middag. 
 
Wie gaat er komen helpen op vrijdag, voor de soep en de coronapakketten? 
Natalie, Ine, Yenthe, Marlies, Linda, Ronny, Marthe, Sally 
 
Er moeten nog inkopen gedaan worden voor de soep en de coronapakketten.  
Linda maakt hier verdere afspraken via mail over. . 
 
De mensen kunnen bij afhalen een drankje en een verwenbordje bestellen. 
Hierop gaan we slagroom, advocaat, mini cupcake, kleine sous, mini-bavarois 
en paaseitje voorzien. (5 à 6 dingen op het bordje) 
We gaan hier vijf euro voor vragen.  
Mensen kunnen dan zelf kiezen welke drank ze nemen. 
 
We gaan ook nootjes voorzien voor bij het biertje. 
 
Er wordt nog een mail gestuurd voor het startuur op zaterdag. 
Als iemand een groot kaasmes heeft, graag meebrengen. 
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Paaskamp: 
 

• Algemene info: 
 
• Aankomst begeleiders: 15u voor diegenen die kunnen  
• Inladen materiaal Koersel: 13u Raf, Natalie, Marlies komen helpen 
• Aankomst gasten: 16.30u 
• Vertrek gasten: 13.30u 
• Vertrek begeleiders: na de opruim (ten laatste 15u) 
• Maaltijden: ’s ochtends: 8.30u, ’s middags: 12u, ’s avonds: 18u 
• Aangepaste maaltijden: 2 vegetariërs 
• Vieruurtje: Er zijn geen vieruurtjes aanwezig. 
• Lakens: Er zijn geen lakens aanwezig op de kampplaats.  
• Drank: We mogen zelf drank meebrengen.  
• Afwas: De afruim en afwas moeten we zelf doen.  
• Regels en informatie: Afval sorteren, buiten roken. 
• Vertrek: borstelen, keukenmateriaal opruimen, tafels en stoelen vegen, 

afval in de vuilnisemmers, de slaapkamers moeten leeg zijn voor 10u. 
• Adres: Neerhagenweg 12, Lanaken. 

 
 

• Deelnemers paaskamp (totaal:35+1) 
 
GASTEN  JONGENS (9) GASTEN  MEISJES (4) 
Luc Cuypers 
Jonas Engelen 
Bart Lodewijckx 
Stevie Nagy 
Paul Oor 
Glenn Peeters 
Kevin Steurs 
Lander Vanden Rijt 
Abdelkrim Missault 
 

Ellen Kaczmarczyk 
Katharina Peeters 
Lara Somers 
Okke Van der Gugten 

BEGELEIDING JONGENS (4+1) BEGELEIDING  MEISJES (13) 
Niki Dubois 
Raf Wolfs 
Ronny Vandermaesen 
Stephan Boeckx 
 
Glenn Schepers (enkel za) 
 

Ine Baeten 
Sally Van Meroye 
Myrthe Leeters 
Natalie Gebruers 
Marthe Vandermasen 
Dorien Vandermaesen 
Marlies Vandermaesen 
Linda Volders 
Lauranne Parmentier 
Jena Huygens 
Jolien Dillen 
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Caroline Santermans 
Joni Vandermaesen (tot na avondeten op 
zondag) 

KIDS  JONGENS (3) 
Daan Vansloen 
Stan Vansloen 
Senne Dubois 

KIDS  MEISJES (2) 
Rosalie Dubois 
Anaïs Boeckx 
 

  
• App store: 
 

Kamp paaskamp 
Pipo Linda  
Wekker Lauranne  
Drank, muziek Ronny, Raf 
Praktische coördinatie (PC) 
en taakverdeling 

Raf 

Medicijnen Marlies, Linda, Natalie 
Fotograaf Joni, Natalie 
Naamkaartjes Linda 
Verzorgingslijst, 
kamerindeling, brandplan 

Dorien 

Materiaalmeester Ine, Sally 
Avondversnaperingen, 
drank, 4-uurtje 

Natalie 

Laatste berichtjes Natalie 
Dagindeling Ine 
Verjaardagen Sally  

 
 
Paaseieren: Inne Gastmans zorgt hiervoor.  
 
 

• Dagindeling: 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 
Vrijdag 
15 april 

 Aankomst begeleiding 
en gasten 
 

Spel (Ine en Myrthe) 

Zaterdag 
16 april  

Knutselen (Marthe en 
Linda) 

Film (Niki) Weg met Corona 
(Dorien en Niki) 

Zondag  
17 april 

Paaseieren rapen en 
kinderboerderij en 
speeltuin 

Spel (Natalie en Sally) Café avond met 
kaarten en darts (Joni) 

Maandag 
18 april 

Karaoke en wandelen  Vertrek  
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10. Varia: 
• Bijdrage kamp: 
Niet vergeten 

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

o verslag paaskamp: Dorien 
o verslag zomer 1: Sally 
o verslag zomer 2: Joni 
o verslag kerstkamp: Natalie 
o vragen aan Carrouselmannetje: Linda 
o familienieuws: Linda 
o spelletjeshoek: Yenthe 
o doe de test: Ine 
o verjaardagskalender: Joni 
o lekker koken: Lore 
o voorstelling begeleiding: Niki 
o wistjedatjes: Linda 
o voorwoord: Linda 
o interview: Dorien 
o Sponsors: Linda 
o Data kampen toekomst: Natalie 
o Eetkaart: Ronny 
o proefjes: Ine 
o De top 10 van Carrousel: Ine 

 
Deadline: 1e zondag van de herfstvakantie: 31 oktober (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. 
Sponsoring is altijd welkom! 

 
De werkplek van Caroline heeft spontaan gesponsord, dit was heel leuk. 
Enkele vrienden van Raf hebben onze kas ook gespijsd.  
Trooper levert ook veel op. 

 
Dorien zal ons opgeven bij Radio 2 bij het programma: De zoete inval.  
Natalie bekijkt Weldoeners.be van Radio 2. Daar kunnen we ons opgeven om 
vrijwilligers te zoeken. 
 
Na de Afhaal gaan we opnieuw nog eens brieven versturen voor een 
doorlopende opdracht van Carrousel te promoten. 
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• Tweede afhaal moment: 
Tijdens dit afhaal moment voorzien we warme maaltijden.  
We hebben ook op vrijdag de keuken. 
We willen aan de afhaal ook cadeaus linken, pakketjes voor kerst.  
De werkgroep bekijkt dit verder. 

 
• Teambuilding:  
De teambuilding ligt al vast. De activiteiten nog niet helemaal, omdat er nu nog 
nieuwe activititeiten beschikbaar zijn. 
De werkgroep gaat nog een safe the date sturen naar de begeleiders.  
De werkgroep heeft dit onder controle. 

 
• SportCarrousel: 
Dit wordt verder besproken op een volgende vergadering. 
 
• Inpakactie: 
Marlies heeft vorig jaar gemaild dat we dat jaar niet meer gingen inpakken, 
maar heeft hier geen antwoord op gekregen. 
We willen meer inzetten op de kerstcadeaus en gaan deze verkopen op 
kerstmarkten. We kunnen niet alles blijven doen, dus we stoppen met onze 
inpakactie. 
 
• Vergaderingen: 
Als we dezelfde formule blijven aanhouden voor de veragderingen met het 
eten; Eten bestellen voor diegene die willen, dan is het interessanter om het 
terug in de Hemelstraat te doen. 
Voorlopig gaan we dus terug naar de Hemelstraat. 
 
• Quiz: 
De quiz gaat zeker door. De werkgroep gaat hier zeker verder aan werken. We 
moeten ook beginnen met reclame te maken voor de quiz.  
 

 
11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 

 
Afhaal 2022 5 maart 2022, Koersel 
Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 
Paaskamp 2022 15-18 april 2022, Lanaken 
Voorbereiding zomerkamp Eerste weekend juni 
Zomer 1 2022 15-19 juli 2022, Maasmechelen 
Zomer 2 2022 20-24 juli 2022, Maasmechelen 
Sport Carrousel  16 september 2022, Kiewiet 
Quiz/(begeleidersetentje) 24 september 2022 
Teambuilding  21, 22, 23 oktober 2022 
De warme afhaal 12 november 
Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van oktober 
Kerstkamp 2022 26-29 december 2022, Overpelt  
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12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 
De volgende vergadering is 12 juni om 13.30u 
Mensen kunnen alvast hun activiteit voorbereiden.  
 
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! 
- De taken van je werkgroep verder uitwerken. 

Dorien Vandermaesen - Radio 2 de zoete inval contacteren 
- Maasmechelen contacteren in verband met het 

voorschot 
Ine Baeten - Dagindeling kamp maken 
Natalie Gebruers - Weldoeners.be bekijken op radio 2 

- Aankopen voor het kamp doen 
Joni Vandermaesen - Weekend organiseren 
Niki Dubois - Bier zorgen voor de afhaal 
Inne Gastmans - Paaseieren zorgen 
Linda Volders - Aankopen voor de afhaal verder organiseren 

- Verwenbordjes voor de afhaal aankopen en 
uitdenken 

- Naamkaartjes maken 
Ronny Vandermaesen - Bier zorgen voor de afhaal 

 
 
20 februari 2022 
Dorien Vandermaesen 


