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Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 11 oktober 2012 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Allewijn Kristel, Arryn Peter, Delang Johan, De Roy Rikka, Havermans Trudy, Herson 
Patrick, Longin Marc, Maes Eric, Neegers Jef, Peeters Jef, Reynaert Michel, Rummens Carine, Tielens 
Hans, Uyttendaele Ann, Van Avermaet Eddy, Vanwonterghem Isabelle, Verhaegen Hans 

Volmachten: Deloof Els (aan Allewijn Kristel), Lambrechts Geert (aan Reynaert Michel), Lurquin 
Mieke (aan Maes Eric), Saelens Nicole (aan Neegers Jef), Uytterhoeven Lieve (aan Herson Patrick), 
Van Corenland Carla (aan Tielens Hans), Vangodtsenhoven Nadine (aan Vanwonterghem Isabelle), 
Van Holm Grietje (aan Delang Johan), Van Roost Patrick (aan Rummens Carine), Vogelaers Ellen (aan 
Van Avermaet Eddy) 

Verontschuldigd: Buttigieg Steve 

Afwezig: Vanhorebeek  Armand 

Verslag: Hans Tielens 

1. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  
Zoals aangegeven in aanhef. Van de 29 leden zijn er 27 aanwezig of vertegenwoordigd, wat maakt 
dat voldaan is aan de vereiste meerderheid voor het aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 15) 
dat geldt voor een geldige Algemene Vergadering.  

2. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING VAN 8/12/2011 (BIJLAGE) 
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd.  

3. SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR 
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Patrick Van Roost, geboren 13/5/1961 
en wonende Roeselveld 13 3020 Herent, als secretaris, als tekenend lid van de VBL, als lid van de 
Raad van Bestuur en als lid van de Algemene vergadering, met ingang van 11/10/2012. 
 
De voorzitter maakt van deze gelegenheid gebruik om Patrick Van Roost te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet voor de club. De vergadering stemt in met de woorden van dank. 

De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen Carine Rummens, geboren 
19/11/1961 en wonende Dekenstraat 57 3000 Leuven, als nieuwe secretaris, als tekenend lid van de 
VBL en als lid van de Raad van Bestuur, met ingang van 11/10/2012 tot 22/8/2015. 

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Sandra Vandenhaute, Sara Van Osselt, 
Dirk Van Hoof en Pascale De Ruyck als lid van de Algemene vergadering, met ingang van 31/5/2012. 

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Nicole Saelens als lid van de Algemene 
vergadering, met ingang van 11/10/2012. 
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De Algemene Vergadering geeft opdracht het ontslag van Johan Delang, geboren 9/10/1968 en 
wondende Ganzendries 8 3212 Pellenberg, als lid van de Raad van Bestuur, geakteerd op de 
Algemene Vergadering van 8 december 2011, te publiceren in het Belgisch Staatsblad. 
 

4. LEDENBESTAND ALGEMENE VERGADERING    

Door de vermelde ontslagen komt het aantal leden van de Algemene Vergadering op 27. De 
Algemene Vergadering geeft verslaggever de opdracht een oproep tot toetreding naar alle leden te 
lanceren om zoveel mogelijk ploegen in de Algemene Vergadering en de verschillende werkgroepen 
vertegenwoordigd te zien. 

5.  VOORLEGGING TER GOEDKEURING VAN DE RESULTATENREKENING EN BALANS 2011-2012 (BIJLAGE)    
De penningmeester stelt aan de hand van het document doorgestuurd met de uitnodiging tot deze 
Algemene Vergadering de resultatenrekening van het boekjaar 2011-2012 en het budget 2012-2013 
voor. Vastgesteld wordt dat het saldo van het voorbije seizoen weliswaar negatief was, maar dat de 
vooruitzichten voor het lopende seizoen dank zij de genomen en verwachte maatregelen positief 
zijn. 

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen van het boekjaar 2011-2012 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

6. KWIJTING VAN DE HUIDIGE BESTUURSLEDEN  
De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de kwijting van alle bestuursleden van het 
huidige bestuur. 

7. TOELICHTING BIJ ASPECTEN VAN DE WERKING VAN DE CLUB 
Elke werkgroep komt kort aan bod: 

- Sportief beleid: de voorzitter stelt de nieuwe structuur, zoals bepaald in de Raad van 
Bestuur, voor aan de Algemene Vergadering. Rikka geeft een toelichting bij de rol van Dr. 
Peter Claeys als medisch aanspreekpunt voor de coaches en de initiatieven die in deze 
context recent genomen werden op de eerste vergadering van het Technisch Comité. 

- Evenementen: Rikka overloopt de activiteiten van het seizoen 2011-2012 en stelt de nieuwe 
activiteiten voor het lopende seizoen voor. De voorzitter dankt de voltallige werkgroep en in 
het bijzonder Rikka. De door hen georganiseerde evenementen brengen niet alleen geld in 
de lade, zij dragen ook bij tot een versterking van het clubgevoel. 

- Communicatie – PR – Ledenwerving: de voorzitter en de leden van de Algemene 
Vergadering drukken hun tevredenheid uit met de manier waarop er via de website en de 
nieuwsbrief gecommuniceerd wordt. Ondanks minimale initiatieven vanuit de werkgroep 
blijkt er toch een redelijke instroom bij de allerjongsten te zijn. 

- Sponsoring: er wordt vastgesteld dat er wel degelijk verschillende initiatieven vanuit de club 
in de richting van de sponsors genomen worden, maar dat de reactie zeer klein tot 
onbestaande is. De Vergadering is van mening dat zulke initiatieven genomen moeten blijven 
worden. 

- Logistiek: de voorzitter geeft toelichting bij het verslag van de gebruikersvergadering tussen 
de clubs, de Stad Leuven en het Redingenhof. Er wordt een oproep gedaan om de aanwezige 
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ouders te stimuleren om mee te helpen bij het klaarzetten van de terreinen. Jef Neegers 
geeft toelichting bij de recente ontwikkelingen in de discussies met de VBL omtrent de 
homologatie van de terreinen en de wedstrijdomkadering, meer bepaald het verplicht 
aanwezig zijn van een voor beide ploegen zichtbare elektronische 24”-klok bij de Landelijke 
jeugd en vanaf de 1e Provinciale Dames. Freddy Hernou (Leuven Bears) werkt in dit verband 
nauw samen met onze club. 
De voorzitter deelt mee dat Ina Menten, verantwoordelijke voor Redingenhof vanuit de 
sportdienst van de stad Leuven, alles in het werk stelt om op korte termijn tegemoet te 
komen aan onze verwachtingen. 
Ten slotte beklemtoont de voorzitter dat de communicatie tussen school, sportdienst en de 
club uitsluitend mag verlopen via secretaris Carine Rummens (en indien bijkomend nodig, 
ook de voorzitter). Dit voorkomt misverstanden. 

De voorzitter drukt zijn algemene tevredenheid uit over de evolutie van de club, zowel wat het 
sportieve als wat de andere activiteiten betreft. De leden van de Algemene Vergadering drukken hun 
tevredenheid uit met de manier waarop de Raad van Bestuur haar verantwoordelijkheden opneemt.  

8. RONDVRAAG EN VARIA  
Er worden geen bijkomende vragen gesteld. 

Verslaggever: Hans Tielens, 11 oktober 2012 


