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Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 8 december 2011 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Arryn Peter, De Roy Rikka, De Ruyck Pascale, Herson Patrick, Neegers Jef, Peeters Jef, 
Rummens Carine, Saelens Nicole, Tielens Hans, Van Avermaet Eddy, Van Corenland Carla, Van Hoof 
Dirk, Vanhorebeek  Armand, Van Roost Patrick,  Vanwonterghem Isabelle,  Vangodtsenhoven Nadine 
 
Volmachten: Kristel Allewijn (aan Carla Van Corenland),  Mieke Lurquin (aan Hans Tielens),   
Trudy Havermans (aan Rikka De Roy),  
 
Verontschuldigd: Ellen Vogelaers , Hans Verhaegen  
 
Afwezig:  Steve Buttigieg,  Delang Johan, Deloof Els, Lambrechts Geert, Maes Eric, Reynaert Michel, 
Uyttendaele Ann, Uytterhoeven Lieve, Sandra Vandenhaute,  Van Holm Grietje, Van Osselt Sara  
 
Verslag: Hans Tielens 

1. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zie aangegeven in aanhef. Van de 32 leden (na ontslag van Lucas Heymans) zijn er dus 19 aanwezig of 
vertegenwoordigd, wat maakt dat voldaan is aan de vereiste meerderheid voor het 
aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 17) dat geldt voor een geldige Algemene Vergadering.  

2. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING VAN 1/03/2011 (BIJLAGE) 
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd.  

3. LIDMAATSCHAP ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR 
Het lidmaatschap van Marc Longin, ingediend bij en aanvaard door de Raad van Bestuur, wordt door 
de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd. Het ontslag van Lucas Heymans wordt genoteerd.  
Het aantal leden van de Algemene Vergadering wordt daardoor terug op 33 gebracht. 

Het ontslag van Johan Delang uit de Raad van Bestuur wordt genoteerd. Zijn verantwoordelijkheid in 
de Raad van Bestuur (werkgroep ledenwerving) wordt opgenomen in de werkgroep communicatie en 
PR. Een vervanging is dus overbodig. 

4.  VOORLEGGING TER GOEDKEURING VAN DE RESULTATENREKENING EN BALANS 2011 (BIJLAGE)    

Carla Van Corenland stelt de rekeningen (resultatenrekening, balans) van het verkorte boekjaar 2011 
(1 januari 2011 – 30 juni 2011) voor aan de hand van het document doorgestuurd met de uitnodiging 
tot deze Algemene Vergadering. Vastgesteld wordt dat het negatief saldo minder groot is dan 
begroot, dank zij de meeruitkomsten van evenementen. 

Er wordt op gewezen dat een echt goed overzicht van kosten en opbrengsten van een volledig 
basketbalseizoen pas aan het eind van het lopende boekjaar (1 juli 2011 tot 30 juni 2012) mogelijk zal 
zijn. Zonder hierover een beslissing te nemen bespreken de leden van de Algemene Vergadering kort 
of een eventuele verhoging van het lidgeld vanaf het volgende seizoen wenselijk is. 
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De Algemene Vergadering keurt de rekeningen van dit verkorte boekjaar met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

 
5. KWIJTING VAN DE HUIDIGE BESTUURSLEDEN  

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

6. MIJMERINGEN VAN DE VOORZITTER  

De voorzitter overloopt kort de verwezenlijkingen van elke werkgroep. Hij drukt zijn dank uit 
tegenover alle medewerkers en in het bijzonder tegenover de verantwoordelijken van de 
werkgroepen.  

Als belangrijkste punten kunnen worden vermeld: 

- Het toenemen van de inkomsten uit sponsoring, o.a. door het aanwerven van nieuwe 
sponsors en het aanbieden van de nieuwe shooting shirts. De voorzitter doet een warme 
oproep aan iedereen om potentiële kandidaat-sponsors door te geven aan de Raad van 
Bestuur. 

- De oproep vanuit de werkgroep Evenementen voor meer hulp en initiatief vanuit de 
speelsters van de seniorenploegen bij de verschillende activiteiten. 

De voorzitter drukt zijn algemene tevredenheid uit over de evolutie van de club, zowel wat het 
sportieve als wat de andere activiteiten betreft. De promotie van het clubgevoel krijgt meer en meer 
aandacht. Een aantal recente initiatieven draagt daar ongetwijfeld toe bij. 

De leden van de Algemene Vergadering zijn tevreden met de reeds gepresteerde activiteiten. Vooral 
de verbeterde communicatie naar de ouders toe wordt gewaardeerd. 

7. RONDVRAAG EN VARIA  

Volgende vragen/suggesties komen hierbij aan bod: 

- Suggestie om de sponsors meer te betrekken bij de activiteiten van de club. 
- Suggestie om inkom te vragen bij de wedstrijden van de 2e Landelijke ploeg. 
- Suggestie om op de fotobanner van de website meer aandacht te besteden aan de 

seniorploegen 
 

Hans Tielens 9/12/2011 


