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Op het einde van vorig seizoen deelde Patrick  mee dat hij beslist had om 
na 7 jaar lidmaatschap van het bestuur, waarvan 5 jaar als secretaris, 
ontslag te nemen. Met spijt, maar met begrip voor zijn beslissing, res-
pecteert het bestuur deze beslissing. 
 
Alle clubleden zullen het er met mij zonder twijfel over eens zijn dat Pa-
trick zich als secretaris uitstekend van zijn taak gekweten heeft. Het feit 
dat bij elke vraag, elk probleem, elke onduidelijkheid over wat dan ook 
de reactie steevast was “Vraag dat aan Patrick!” is het beste bewijs van 
de centrale rol hij al die jaren in onze club gespeeld heeft. Hij kende 
iedereen en iedereen kende hem, hij was altijd bereikbaar en vrijwel al-
tijd aanwezig op Redingenhof, hij zorgde voor het ledenbestand, voor de 
kalenders, hij was de loyale ploegverantwoordelijke van de eerste ploeg 

en de kadetten, hij was  het betrouwbare contact van onze club met de VBL en zo veel meer. En 
er was het jaarlijkse paastornooi, zijn troetelkind! Als voorzitter, namens het voltallige bestuur en 
ongetwijfeld ook namens alle leden van de club, wil ik daarom bij deze 
gelegenheid Patrick bedanken voor al wat hij voor onze club gedaan 
heeft. 

Patrick vervangen is niet evident. Hij heeft er echter tijdig voor gezorgd 
om iemand anders in te wijden in de taken van het secretariaat.  Sedert 
Nieuwjaar al werkt Carine Rummens met hem samen. Het bestuur is blij 
dat zij aanvaard heeft om Patrick op te volgen en heeft zich unaniem 
akkoord verklaard met haar aanstelling als secretaris. Haar benoeming 

als secretaris zal ter bekrachtiging worden voorge-
legd aan de Algemene Vergadering van oktober, 
maar zij zal al vanaf 15 september de secretariaat-
staken op zich nemen. 
 
Carine is al jaren vertrouwd met het wel en wee van onze club. Ook zij draagt 
de club in het hart. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat zij een uitsteken-
de secretaris zal zijn. En wie weet, binnen korte tijd zal misschien bij elke vraag 
waar niemand een antwoord op weet ook gezegd worden: “Vraag het aan Cari-
ne!” En als Carine het dan nog niet zou weten, zal zij ongetwijfeld een telefoon-
tje plegen met Patrick die van achter de schermen wel zal assisteren. 
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 Belfius Local Team Spirit 
Zo heette de campagne die Belfius rond Pasen startte en waarmee zij hun naambekendheid op 
lokaal vlak wilden vergroten. Hoe? Door gesponsorde uitrustingen aan te bieden aan de jeugd-
ploegen van alle mogelijke sportclubs. Elke sportclub mocht zich inschrijven, een leuke foto in-
sturen en kon daarmee dan een uitrusting winnen. En omdat het vernieuwen van de outfits 
jaarlijks toch een belangrijk deel van het budget vertegenwoordigt, konden wij deze kans na-
tuurlijk niet laten liggen. 

En blijkbaar viel zowel onze club als onze inzending (zie foto) wel in de smaak, want na een 
aantal gesprekken besloten de lokale Belfius verantwoordelijken om niet één, maar zelfs vier 
uitrustingen te voorzien! Hetgeen bete-
kent dat we ons vervangingsprogram-
ma versneld kunnen doorvoeren, en 
dat naast de 1e Provinciale - die sowie-
so gepland waren voor een nieuwe uit-
rusting - nu ook de Provinciale Minie-
men, Pupillen B, Benjamins én Micro-
ben het seizoen in het nieuw kunnen 
starten. In onze eigen traditionele out-
fit, met Notre Dame natuurlijk als 
hoofdsponsor, en met het Belfius logo 
op de rugzijde.  

Met dank dus aan Belfius voor hun 
steun, en hun naam zal voortaan geen 
onbekende meer zijn! 

...staat voor de deur, en dat betekent traditioneel ook wel wat veranderingen 
links en rechts, zowel binnen het basket in het algemeen als binnen onze eigen 
club.  

Wat de basketregels zelf betreft is de voornaamste verandering natuurlijk het 
gebruik van de nieuwe belijning, die ondertussen ook in het Redingenhof werd 
aangebracht. De nieuwe 24’ regel gaat voor de niet-Nationale afdelingen pas in 
vanaf het seizoen 2013-2014. Naast nieuwe lijnen heeft de sporthal een com-
pleet nieuwe vloer gekregen, en ook dat heeft zijn gevolgen: wat drank betreft 
zijn enkel plastic afsluitbare flesjes toegelaten (geen blikjes!) en dan liefst enkel 
water. De vloer mag ook enkel met proper sportschoeisel betreden worden, wat 
dus betekent dat de speelsters niet met hun sportschoeisel naar de training ko-

men, maar die pas in de sporthal aantrekken. Enkel speelsters, coaches en ploegbegeleiders ko-
men in de zaal, ouders en supporters kunnen de trainingen en wedstrijden vanaf het balkon vol-
gen. 

De secretariaatswissel werd al uitgebreid behandeld, maar is niet de enige verandering binnen de 
club. Wat het sportief beleid in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder betreft zijn wij 
zeer verheugd en opgetogen dat Karen heeft toegezegd hier een prominente rol in te willen spe-
len. Zaken als leerlijnen, praktische tips en hulpmiddelen voor de coaches en een doelgericht eva-
luatiesysteem zijn bij haar in goede handen, en met meer nadruk op voetenwerk en het trainen 
met echte wedstrijdsituaties is de eerste aanzet al gegeven. Wij zijn er van overtuigd dat zij met 
haar enthousiasme, haar kennis en haar jarenlange ervaring een meer dan belangrijke bijdrage 
zal leveren aan het verder uitbouwen van onze sportieve structuren en werkwijzen! 

Rest ons nog jullie allemaal een sportief, succesvol en fijn seizoen toe te wensen! 

Een nieuw seizoen... 
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Beste speelsters, spelers, coaches, bestuursleden, ouders, sympathisanten van Notre Dame Leuven, 
 
Na 7 jaren als bestuurslid (waarvan 5 jaar als secretaris) onze club gediend te hebben heb ik  in eer en geweten 
besloten om er een definitief punt achter te zetten, dit vooral in het belang van mijn gezin en mezelf. 
Zonder hierbij in details te treden wil ik toch aanhalen dat de laatste jaren enorm belastend waren voor mijn ge-
zin en mezelf en ons persoonlijk leven werd hierbij grotendeels opzij gezet, ons tijdsgebruik werd volledig afge-
stemd op de club en zijn talrijke leden. 
 
Ik kan hierbij dan ook niet ontkennen (en dat zeg ik met heel veel plezier) dat ons dat vele prettige momenten 
opleverde, zowel sportief als extrasportief, jammer genoeg werd het echter ook enkele malen verstoord door min-
der aangename gebeurtenissen. 
Doch dit laatste zal in elke club wel eens gebeuren en ik ben dan ook zeker van plan om in de toekomst alleen 
nog maar aan de plezierige ogenblikken terug te denken. 
 
Voor mezelf had ik al een tijdje geleden beslist om ermee op te houden zonder mij hierbij vast te pinnen op een 
bepaald tijdstip. Belangrijk was immers dat de opvolging als secretaris verzekerd zou zijn, diegenen die mij beter 
kennen zullen ook wel weten dat ik hierbij de club immers niet zomaar van de ene op de andere dag in de steek 
kon laten. 
Rond Nieuwjaar bood dan Carine Rummens (de vrouw van Jef Neegers) zich spontaan aan om hulp te verlenen 
bij de secretariaatstaken en na verloop van tijd zag ik in haar dan ook de geknipte opvolgster. 
Carine heeft immers een even groot clubhart als ikzelf en bovendien bewees zij in die maanden als secretariaats-
hulp dat zij ook iemand is die zeer plichtsbewust en nauwkeurig haar taken uitvoert. Dit zijn immers 3 essentiële 
voorwaarden om een secretaristaak goed te vervullen en toen ik haar dan begin juni vroeg om mij op te volgen 
was zij vrijwel onmiddellijk akkoord. De termijn van overdracht is ondertussen ook vastgelegd, vanaf 15 septem-
ber zal Carine de nieuwe secretaris van Notre Dame Leuven zijn. 
Tussen Carine en mezelf is ook de afspraak gemaakt dat zij nog steeds een beroep kan doen op mijn kennis en 
ervaring, waar en wanneer het nodig zou zijn. 
 
Ik ben er dan ook ten volle van overtuigd dat Carine deze zware taak met hart en ziel zal uitvoeren en ik vraag 
hierbij dan ook aan ieder van jullie om haar met het nodige respect te behandelen want geloof me, het is niet zo 
evident dat er iemand gevonden wordt die de tijd en energie er kan insteken om een (club)secretariaat te leiden ! 
Ik neem dan ook met een bijzonder gerust gevoel afscheid van de club wetende dat het secretariaat in zeer goe-
de en plichtsbewuste handen is ! 
 
Bovendien ben ik ook bijzonder blij dat ik opnieuw meer tijd kan besteden aan “de voetbal”. 
Sommige onder jullie weten ook wel dat dit mijn ware passie is maar tot mijn grote spijt had ik dit de laatste jaren 
noodgedwongen wat afgebouwd wegens het hierboven aangehaalde gebrek aan tijd. 
Die draad heb ik echter ondertussen weer volop opgenomen : wedstrijden volgen in binnen- en buitenland op de 
tribunes van mijn 3 geliefde clubs : Anderlecht, OHL en Borussia Mönchengladbach, voetbalquizzen meedoen, 
voetballectuur verslinden enz….enz..…, ik moet hierbij natuurlijk oppassen dat ik hier ook weer niet teveel tijd ga 
insteken !!! 
Maar Nicole zal er wel over waken dat ik ook met haar nog een andere passie van ons terug opneem, namelijk 
het maken van korte en langere trips naar binnen- en buitenlandse oorden ! 
 
Rest mij dan nog om aan iedereen een bijzonder succesvolle toekomst toe te wensen in deze mooie club. 
In de eerste plaats natuurlijk vele sportieve successen (want we zijn in de eerste plaats een sportclub hé !) maar 
verlies echter aub ook niet het menselijke aspect en dan vooral het respect voor mekaar niet uit het oog ! 
Ik hoop dan ook dat iedereen hierbij zich goed bewust is van het feit dat bestuursleden ook maar mensen zijn die 
zich elke dag belangeloos en onbezoldigd inzetten om de club boven water te houden en iedereen zo veel moge-
lijk spelplezier te bezorgen ! 
En dat daarbij niet alles steeds loopt zoals iedereen het voor zichzelf wenst is dan ook maar normaal. 
Het clubbelang moet hierbij echter steeds primeren boven persoonlijke belangen en alleen als dat verwezenlijkt 
wordt zal het voor iedereen een stuk aangenamer en leefbaarder worden ! 
 
Het ga jullie bijzonder goed “Blue Tigers”  !!! 
 
Met vriendelijke en sportieve groeten 

Patrick 
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Notre Dame Leuven 

Activiteiten 

Eddy Van Avermaet Voorzitter 

Rikka De Roy Werkgroep Activiteiten en evenementen 

Jef Neegers  

Jef Peeters  

Michel Reynaert  

Carine Rummens Secretaris, werkgroep Secretariaat 

Hans Tielens Penningmeester, Communicatie, Juridische cel 

Carla Van Corenland Financiële cel, Stuurgroep Sportief Beleid 

Ellen Vogelaers Werkgroep Logistiek 

  

Raad van Bestuur 

Dit is natuurlijk ook jouw forum. Ken je dus een leuk verhaal uit jouw ploeg, of 
iets dat je met de rest van de club wil delen, laat het ons dan weten. Of zit je met 

een vraag, waar je altijd al een antwoord op had willen hebben, wij zoeken het 
voor je uit.  

 
Alle opmerkingen, suggesties, verhalen, weetjes, vragen en hersenkronkels zijn 

altijd welkom op deleejup@damesbasketleuven.be.  

Het seizoen is amper begonnen, 
maar onze eerste activiteit zit er on-
dertussen al weer op: tijdens de  
Beleuvenissen laafden wij de dorsti-
gen op de Vismarkt, een nobel Werk 
van Barmhartigheid waarmee we 
alvast onze hemel verdiend hebben. 
De weergoden waren ons gunstig 
gezind, het was supergezellig (Sweet 
Caroline, Oh Oh Oh…) en het is hart-
verwarmend om vast te stellen dat 
er aan helpende handen geen ge-
brek was. Heel veel dank dan ook 
aan iedereen die een handje toestak 
of ons met een bezoekje verblijdde! 
En een dikke pluim voor Rikka en 
haar ‘evenementen-dames’ die er voor zorgden dat alles van een leien dakje verliep!! 

Meer informatie over de andere geplande activiteiten krijg je ongetwijfeld in de loop van de 
komende weken in je elektronische brievenbus, maar ga er in elk geval van uit dat de klassie-
kers (ploegenvoorstelling, clubdag, Kerststage, Paastornooi, De Panne) ook dit seizoen op het 
programma zullen staan. En jullie enthousiaste helpende handen zullen ook dan meer dan 
welkom zijn! 


