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Verslag van de Algemene Vergadering BC Dames Leuven  

op dinsdag 1 maart 2011 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Allewijn Kristel, Delang Johan, De Roy Rikka, De Ruyck Pascale, Maes Eric, Neegers 
Joseph, Peeters Jozef, Reynaert Michel, Rummens Carine, Tielens Hans, Uyttendaele Ann, 
Uytterhoeven Lieve, Van Avermaet Eddy (voorzitter), Vangodtsenhoven Nadine, Van Holm Grietje, 
Van Hoof Dirk, Vanhorebeek  Armand, Van Osselt Sara, Van Roost Patrick, Vanwonterghem Isabelle, 
Verhaegen Hans, Vogelaers Ellen 

 

Volmachten: Havermans Trudy (aan Eddy Van Avermaet), Els Deloof (aan Kristel Allewijn), Van 
Corenland Carla (aan Tielens Hans), Saelens Nicole (aan Van Roost Patrick), Arryn Peter (aan 
Neegers Joseph), Lurquin Mieke (aan Vanhorebeek Armand), Herson Patrick (aan Van Holm Grietje), 
Heymans Lucas (aan Rikka De Roy) 

Verontschuldigd: Buttigieg Steve,  Lambrechts Geert 

Afwezig: Vandenhaute Sandra 

 

Verslag: Kristel Allewijn 

1. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zie aangegeven in aanhef. Er zijn 30 aanwezige of vertegenwoordigde leden aanwezig, wat maakt dat 
voldaan is aan de vereiste tweederde meerderheid voor het aanwezigheidsquorum  – concreet 22 
aanwezige en vertegenwoordigde leden – dat geldt voor een geldige Algemene Vergadering met een 
statutenwijziging op de agenda. 

2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/08/2010 (BIJLAGE) 
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem goedgekeurd.  

 

3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN (BIJLAGEN: VORIGE EN NIEUWE STATUTEN + TOELICHTINGSNOTA) 
De aanpassingen zijn voorbereid door de WG Juridische aangelegenheden en worden door de 
voorzitter kort overlopen. De aangepaste statuten worden ten slotte met unanimiteit van de 
aanwezige en vertegenwoordigde leden goedgekeurd. Kristel brengt met de hulp van Patrick de 
verdere formaliteiten in orde voor publicatie van deze aangepaste statuten. 
 
 

4. VOORLEGGING TER GOEDKEURING VAN DE RESULTATENREKENING EN BALANS 2010 (4 BIJLAGEN)    

De voorzitter stelt de rekeningen (resultatenrekening, balans) van 2010 voor aan de hand van de 
documenten doorgestuurd met de uitnodiging tot deze Algemene Vergadering.  
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Voor een betere uitoefening van een controle op deze financiële gegevens, werden - zoals tijdens de 
vorige Algemene Vergadering voorgesteld - deze resultatenrekening 2010 alsook de bijhorende 
balans op voorhand naar de leden van de Algemene Vergadering doorgestuurd met de uitnodiging 
deze cijfers al eens op voorhand te bekijken en eventueel samen te zitten voor verdere toelichting.  

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen 2010 met unanimiteit goed. 

 

5. VOORLEGGING TER GOEDKEURING VAN DE BEGROTING (BIJLAGE: VERGELIJKING GEREALISEERD EN 

BEGROTING)     
 

De voorzitter geeft toelichting bij de twee voorliggende begrotingen:  

- begroting voor periode van 6 maanden: 01/01/11 tot 30/06/11 (met goedkeuring van de 
rekeningen voor deze periode bij een volgende Algemene Vergadering in het vroege najaar 
van 2011) 

- begroting voor periode van 12 maanden: 01/07/11 tot 30/06/12 

Dat er twee begrotingen voorliggen heeft alles te maken met de statutaire wijziging van het 
boekhoudjaar. Dit gaat nu niet meer lopen per kalenderjaar, maar zal nu wel afgestemd zijn op het 
speelseizoen. Als overgang ligt daarom een (deel)begroting voor die betrekking heeft op de eerste 
helft van dit jaar (2011). 

De belangrijkste vaststelling bij de behandeling van de begrotingen is dat er voor het eerste half jaar 
2011 en het daarop volgende seizoensjaar 11-12 een begroting voorligt met een negatief saldo. 
Naast andere elementen speelt in dit verband  de verhoogde voorziene som voor coaches een  
belangrijke rol. Eén en ander is een gevolg van de optie om een volledig transparante boekhouding te 
hebben, bijkomend noodzakelijk vanwege verstrengde controles op vzw-activiteiten. Tenzij we het 
bedrag dat nu op onze bankrekeningen staat willen opsouperen is er dus dringend nood aan 
bijkomende inkomsten. Het sponsorbeleid is daarom ook het eerstvolgende punt dat door de Raad 
van Bestuur zal worden aangepakt. 

De Algemene Vergadering belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige 
formaliteiten betreffende de rekeningen 2010 en de begrotingen 1ste helft 2011 en het seizoensjaar 
2011/12. 

 
6. KWIJTING VAN DE HUIDIGE BESTUURSLEDEN  

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de kwijting van alle bestuursleden van het 
huidige bestuur. 

 

7. STAND VAN ZAKEN NA 6 MAANDEN VERNIEUWDE ORGANISATIE VAN NDD (BIJLAGE)  

De voorzitter overloopt de verwezenlijkingen en de to do’s van elke werkgroep. Hierna worden enkel 
nog een aantal toevoegingen opgesomd bij het betrokken document. 
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- WG Secretariaat: Patrick plant eind maart een overleg met de werkgroep secretariaat over 
de verdeling van bepaalde taken over de 4 secretariaatsmedewerkers. 

- WG Juridische aangelegendheden: er komt naast het Huishoudelijk Reglement  ook nog een 
reglement ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Trudy Havermans neemt de 
voorbereiding ervan op zich. 

- WG Logistiek: de aankoop van nieuwe materialen is een continue taak; materiaalbeheer 
behoort ook tot deze WG, maar wordt (zoals ook uitrustingen) gedelegeerd naar Armand 
Vanhorebeek. 

De leden van de Algemene Vergadering zijn tevreden met de reeds gepresteerde activiteiten. 

 
8. RECENTE BESLISSINGEN VAN DE RVB (21 FEBRUARI 2011)  

 

De voorzitter licht hierbij vnl. de nieuwe organisatie toe op het vlak van het sportief beleid.  
  

 
9. VARIA  

 

Volgende vragen/suggesties komen hierbij aan bod: 

- Frequentie van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering: is dit jaarlijks of 6-
maandelijks? 
De Algemene Vergadering wenst om toch regelmatig op de hoogte te worden gesteld van de 
vorderingen die de RvB – en de betrokken WGs – op de verschillende terreinen maken. De 
vergadering verklaart zich akkoord met het voorstel om 2 keer per jaar te vergaderen 
(voorjaar en najaar). 
 

- Er wordt een warme oproep gelanceerd aan iedereen, ook de speelsters, om bij 
evenementen zoals bv. de spaghettidag een bijdrage te leveren zodat dit niet altijd op 
dezelfde schouders terechtkomt. 
 

- Er worden kandidaten gezocht ter versterking van de WG Ledenwerving en de WG 
Sponsoring. 
 

- Suggestie: om tijdens evenementen meer zichtbaarheid te geven aan 1/diegenen die een 
functie hebben bij onze club en 2/noden die we als club nog hebben (bv. vrijwilligers om in 
de werkgroepen deel te nemen, sponsors, enz.) 

 
 

Kristel Allewijn 03/03/11 


