
Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 11 december 2014 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Aerden Isolde, Allewijn Kristel, Debeys Dirk, De Roy Rikka, Dominguez Mar, Herson 
Patrick, Neegers Jef, Peeters Jef, Reynaert Michel, Rummens Carine, Tielens Hans, Uyttendaele Ann, 
Van Avermaet Eddy, Vangoidsenhoven Nadine, Vanwonterghem Isabelle, Vogelaers Ellen, Willems 
Rik 

Volmachten: Arryn Peter (aan Neegers Jef), Claeys Peter (aan Vangoidsenhoven Nadine), Havermans 
Trudy (aan De Roy Rikka), Lurquin Mieke (aan Tielens Hans), Maes Isabelle (Van Avermaet Eddy), 
Verhaegen Hans (aan Debeys Dirk) 

Verontschuldigd: De Baets Chris 

Niet aanwezig: Lambrechts Geert (Ireen) , Van Corenland Carla, Deloof Els 

Verslag: Hans Tielens  

 

1. SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING  

Lidmaatschap: ontslagnemingen en nieuwe leden 

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslagnemingen van volgende personen als lid van 
de Algemene Vergadering sinds de vorige Algemene Vergadering van 21 november 2013:  

• Lambrechts Geert (Ireen) 
• Uytterhoeven Lieve 

De Algemene Vergadering neemt kennis van de kandidaatstellingen van volgende personen als lid 
van de Algemene Vergadering met ingang van 11/12/2014:  

• Debeys Dirk 

2. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zoals aangegeven in aanhef. Van de 27 leden zijn er 24 leden aanwezig of vertegenwoordigd door 
middel van een volmacht. Het geldend aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 14) voor het 
houden van een Algemene Vergadering is vervuld. 

3. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING VAN 21/11/2013 (BIJLAGE) 

Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd. Op de opmerking dat 
het laatste item (de organisatie van een lezing voor ouders en coaches over het positief stimuleren 
van jonge speelsters) nog niet werd verwezenlijkt, wordt geantwoord dat dit effectief nog op de 
planning staat en dus niet uit het oog verloren werd. 
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4. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

• Van Avermaet E. (Voorzitter) 
• Rummens Carine (secretaris) 
• Tielens Hans (penningmeester) 
• De Roy Rikka 
• Neegers Jef 
• Peeters Jef 
• Reynaert Michel 
• Vogelaers Ellen  

De voorzitter maakt van deze gelegenheid gebruik om de Algemene Vergadering er op te wijzen dat 
het mandaat van de huidige bestuursleden statutair bepaald is op 5 jaar, en dus afloopt op 22 
augustus 2015. Er zal een volgende AV georganiseerd worden, nog vóór juli 2015, waarop de Raad 
van Bestuur een voorstel voor een nieuwe Raad van Bestuur zal voorleggen. In de tussentijd zal er 
een warme oproep gelanceerd worden naar eventuele kandidaten. 

5. RESULTATENREKENING 2013-2014 (BIJLAGE)    

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, stelt aan de hand van het document doorgestuurd 
met de uitnodiging tot deze Algemene Vergadering de resultatenrekening van het boekjaar 2013-
2014 voor. Vastgesteld wordt dat het saldo van het vermelde seizoen, net als seizoen daarvoor en 
volgens de verwachtingen, positief is. Dit saldo bedraagt € 7.676.  

Rikka De Roy, coördinator voor evenementen, geeft toelichting bij kosten en opbrengsten voor de 
evenementen van het voorbije jaar. Het betreft o.m. de spaghettidag, het paastornooi en 
Beleuvenissen. Bij de bespreking van het paastornooi wordt het voorstel geopperd om het tornooi, 
gezien de steeds teruglopende respons, wat later op het seizoen te organiseren, wanneer de 
competitie al beëindigd is maar de trainingen nog lopen. De Raad van Bestuur neemt deze 
overweging mee in de evaluatie van het paastornooi 2015, dat nog wel op de traditionele datum 
wordt georganiseerd.  

De voorzitter neemt de gelegenheid te baat om de kosteloze inzet van de vele vrijwilligers expliciet 
op te lijsten en hen daarvoor te bedanken. 

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen van het boekjaar 2013-2014 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

6. BEGROTING 2014-2015 (BIJLAGE)    

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, licht toe dat deze is opgesteld op basis van de 
resultaten van het afgelopen seizoen waarbij een aantal assumpties werden gemaakt en reserves zijn 
ingebouwd. Het verwachte saldo is negatief, en wordt op rond de € -4.000 geschat. Er wordt 
aangegeven waaraan deze negatieve trend te wijten is, en welke maatregelen eventueel genomen 
zouden kunnen worden. De penningmeester legt er de nadruk op dat de meerkosten, 
verantwoordelijk voor het negatieve resultaat, structureel zijn, en dat er dus ook structurele 
maatregelen dienen genomen te worden. Er wordt ook op gewezen dat, aan de inkomstenzijde, de 
evenementenploeg in zijn huidige bezetting en zijn huidige engagement echt wel aan haar limiet zit 
en dat het simpelweg organiseren van extra activiteiten met dezelfde mensen niet aan de orde is. 

De Algemene Vergadering keurt de begroting voor het boekjaar 2014-2015 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 
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7. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS   

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

8. TOELICHTING BIJ ASPECTEN VAN DE WERKING VAN DE CLUB 

Elke werkgroep komt kort aan bod. Vooraf drukt de voorzitter zijn appreciatie uit voor de inzet van 
velen, in het bijzonder de voortrekkers van de respectieve groepen: 

- Secretariaat: Carine Rummens. Dit betreft vnl. volgende zaken: 
o Kalenders 
o Contact met andere clubs 
o Contacten met VBL 
o Voorbereiding en uitvoering paastornooi 
o Relaties met school en stad 
o Subsidiedossiers 
o enz., enz., enz. …… 

- Sportief beleid: wordt gedragen door de Sportieve Cel met instemming van en evaluatie 
door de RvB. De voorzitter licht enkele elementen toe: 

o Ontwikkeling van leerlijnen 
o Vergadering met alle coaches 
o Aankoop van bijkomend trainingsmateriaal 
o Oppuntstelling systematiek van ploegenindeling 
o Interactie tussen ploegen 
o Goed contact met de Leuven Bears (Freddy Hernou) 
o Future Tigers (Peanuts) 

- Evenementen: cf. reeds gegeven toelichting van Rikka. 

- Financiën: cf. reeds gegeven toelichting van Hans. 

- Communicatie – PR:  
o Website (versie PC) 
o Website (versie smartphone) 
o Facebook 
o Leejup 
o Communicatie met de pers – deze rol zal in de toekomst door Dirk Debeys 

opgenomen worden. 

- Ledenwerving:  
o huidig aantal speelsters bedraagt 145 
o verloop leden (in en uit): redenen om weg te gaan zijn niet structureel, er komen 

meer nieuwe leden bij dan er vertrekken. 
o Er zijn flyers ter beschikking die bij scholen, sporthallen en andere relevante locaties 

kunnen gelegd worden. 
o Er werd een rondschrijven gericht aan alle basisscholen in Leuven, met het voorstel 

om tijdens een turnles een basisinitiatie basketbal te komen geven. Slechts 4 van de 
38 aangeschreven scholen reageerden positief en zullen na Nieuwjaar een initiatie 
krijgen. Verschillende leden vragen informatie om ook in hun school de nodige actie 
te (laten) ondernemen. 
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- Sponsoring:  
o Zeker gezien de negatieve verwachtingen is het van belang om bijkomend nog meer 

sponsors aan te trekken. Ook hier zal Dirk Debeys zich engageren. Er wordt op 
gewezen dat het overgrote deel van de huidige sponsors via persoonlijke contacten 
werd aangebracht. 

 
- Logistiek:  

o Bar en al wat erbij hoort 
o Zaal: de aanstelling van de nieuwe zaalwachter wordt als uiterst positief ervaren, niet 

alleen door de leden van de club, maar ook door de bezoekende partijen. 

9. RONDVRAAG EN VARIA  

Een lid doet het voorstel om de balpennen die enkele jaren terug een succes bleken te zijn, weer te 
koop aan te bieden. Rikka reageert dat er nog steeds een (beperkt) aantal balpennen in voorraad 
zijn, en dat men er voor opteert om slechts 1 keer per seizoen een verkoopactie met de kinderen te 
organiseren. 

 

Verslaggever: Hans Tielens, 11 december 2014  
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