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Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 15 maart 2018 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Beinsberger Sandra, De Mondt Bieke, Goossens Rudi, Herson Patrick, Neegers Jef, Op de 
Beeck Karin, Provost Koen, Rummens Carine,  Van Avermaet Eddy, Vogelaers Ellen            

Volmachten: De Roy Rikka (aan Goossens Rudi), Dominguez Mar (aan De Mondt Bieke), Peeters Jef 
(aan Rummens Carine), Tielens Hans (aan Karin Op de Beeck) en Van Wonterghem Isabelle (aan Van 
Avermaet Eddy) 

Afwezig met kennisgeving: - 

Afwezig zonder kennisgeving: Arryn Peter, Claeys Peter, Debeys Dirk, Lambrechts Geert, 
Vangoidsenhoven Nadine 

Verslag: Eddy Van Avermaet 

1. VERWELKOMING  

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de Algemene Vergadering. Hij verontschuldigt zich 
bij de leden voor de laattijdigheid van de vergadering die zijn oorzaak vindt in 
omstandigheidsfactoren (vooral met betrekking tot het op orde brengen van het financieel deel). 

2. SAMENSTELLING VAN DE AV  

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende leden: Aerden Isolde, 
Havermans Trudy, Lurquin Mieke, Palmans Rudy, Verhaegen Hans en Willems Rik. 
De Algemene Vergadering bestaat dus nu uit 20 leden. 
Omdat het belangrijk is dat de AV een goede representatie vormt van de leden van de club zal een 
initiatief worden genomen om bijkomende leden te werven. 

3. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zoals aangegeven in aanhef. Van de 20 leden zijn er 10 leden aanwezig en 5 leden zijn 
vertegenwoordigd door middel van een volmacht. Het aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 11) 
voor het geldig houden van een Algemene Vergadering is vervuld. 

 
4. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING  VAN 19/01/2017 (BIJLAGE) 

Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd.  

 
 

5. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De Roy Rikka nam bij aanvang van het boekjaar 2017-2018, na 7 jaar actief lidmaatschap, ontslag als 
lid van de Raad van Bestuur. 
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Op de Beeck Karin is door de Raad van Bestuur aanvaard als penningmeester. Zij volgt Tielens Hans 
op die deze functie ten minste 7 jaar lang vervulde. Op de Beeck Karin wordt  daardoor ook lid van de 
Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering. 

De Algemene Vergadering keurt de benoeming van Op de Beeck Karin als lid van de Raad van Bestuur 
goed en belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten 
(publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

 
6. RESULTATENREKENING VAN  2016-2017 (PRESENTATIE TIJDENS DE VERGADERING) 

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, stelt de resultatenrekening van het boekjaar 
2016-2017 voor aan de hand van het document dat van de boekhouding werd ontvangen.  Hij geeft 
toelichting bij de respectieve rubrieken van de resultatenrekening. Vastgesteld wordt dat het saldo 
van € -4.343,59 tegen de oorspronkelijke verwachting in negatief is. Voor dat boekjaar was immers in 
de begroting een positief saldo van € +4.540 verwacht. De redenen voor het verschil tussen 
verwachting en feitelijk resultaat worden toegelicht. 

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen van het boekjaar 2016-2017 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

7. BEGROTING 2017-2018 (PRESENTATIE TIJDENS DE VERGADERING)    

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, licht toe dat de begroting is opgesteld op basis 
van de resultaten van het vorige boekjaar 2016-2017, waarbij - zoals in het verleden ook altijd het 
geval was - een aantal assumpties werden gemaakt en reserves zijn ingebouwd. Sommige waarden 
zijn ondertussen effectief bekende bedragen (Beleuvenissen, Werchter, De Panne,…), aangezien het 
boekjaar al loopt van 1/7/2017. Het verwachte eindsaldo is licht negatief  en wordt op ongeveer de € 
-1.000 geschat. 

De Algemene Vergadering keurt de begroting voor het boekjaar 2017-2018 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

8. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS   

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

 

9. TOELICHTING BIJ ASPECTEN VAN DE WERKING VAN DE CLUB 

Zoals gebruikelijk geeft de voorzitter toelichting bij de werking van de club tijdens het afgelopen 
seizoen. 

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

De voorzitter drukt zijn dank uit tegenover Hans Tielens voor de uitstekende manier waarop hij zich 
van zijn taak als penningmeester gekweten heeft en voor de manier waarop de overdracht gebeurde 
aan Karin Op de Beeck, zijn opvolgster.   Zij is op haar beurt ondertussen al goed ingewerkt in de vele 
taken van een penningmeester.  

Evenementen 

De voorzitter geeft een overzicht van de georganiseerde activiteiten en hun opbrengst. Hij vermeldt 
daarbij ook expliciet de inspanningen die door de talloze vrijwilligers van de club in het algemeen, en 
de leden van de Evenementengroep in het bijzonder, gepresteerd worden. Hij legt er ook de nadruk 
op dat de activiteiten niet enkel voor het opgebrachte geld belangrijk zijn, maar vooral om het 
clubgevoel te stimuleren. Hij bedankt expliciet de evenementengroep en de barmoeders.  

De voorzitter merkt ook op dat de evenementengroep terug voldoende in aantal is om de meeste 
taken aan te kunnen, al is bijkomende hulp altijd gewenst. Voor de coördinatie van de groep (Barbe) 
wordt momenteel naar opvolging gezocht. 

De opbrengst van het huidige boekjaar 17-18 zal  in dezelfde grootteorde liggen als vorig jaar (tussen 
€ 19.000 en 19.500). 

De voorzitter trekt daarnaast ook de aandacht op de jaaropbrengst van de bar en de opbrengst van 
de verkoop van hoodies etc. Deze zijn niet meegerekend in de opbrengst van de andere afzonderlijk 
georganiseerde evenementen. 

Secretariaat 

De voorzitter geeft een overzicht van de verschillende taken en uitdagingen waarmee het 
secretariaat geconfronteerd wordt, en vermeldt erbij dat alles op wieltjes loopt, mede dank zij de 
dagelijkse inspanningen van de secretaris. 

Logistiek 

De voorzitter vermeldt dat de zaal en bijbehorende voorzieningen dankzij de inspanningen van de 
zaalwachter(s) grotendeels OK zijn. Dit neemt niet weg dat zich af en toe (kleinere) problemen zijn.  

Communicatie  

De voorzitter meldt dat Talk2Fans als instrument om ook aan communicatie te doen, en waarin wij 
ons mee geëngageerd hadden,  niet meer bestaat. 

Daarnaast wijst hij erop dat transparante communicatie niet enkel een zaak is van een goed gebruik 
van de sociale media, maar ook van rechtstreekse gesprekken tussen de Raad van Bestuur, sportieve 
cel, coaches, ouders en speelsters. 

Ledenwerving 

De voorzitter vermeldt de verschillende initiatieven die worden genomen, waarbij vooral de 
persoonlijke werving door Bieke De Mondt bij verschillende Leuvense scholen vruchten heeft 
afgeworpen. Dit is duidelijk merkbaar aan het gevoelig gestegen aantal  jonge leden (U8 en U10). 
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Sponsoring 

De voorzitter geeft een overzicht van de sponsoropbrengsten van de club. In 17-18 (dit jaar) liggen ze 
ongeveer 2000 € lager dan vorig jaar. 

Om de club meer financiële ademruimte te geven en om ruimte te maken voor bijkomende 
initiatieven is een gerichte inspanning om bijkomende sponsors te werven belangrijk. Frank Swevers 
heeft zich daartoe geëngageerd, samen met enkele andere ouders van speelsters. Zij willen tevens 
werken aan de promotie van de club naar buiten uit. De vergadering drukt haar dank uit tegenover 
Frank. 

Sportieve Cel 

De voorzitter geeft een overzicht van het aantal speelsters (en spelers) in vergelijking met vorig jaar. 
Voor de jeugdploegen is het aantal constant (107 nu tegenover 105 vorig jaar). Voor de 
seniorploegen ligt het aantal lager, omdat er dit seizoen geen ploeg 2de provinciale dames is.  

Hij verwijst verder naar het dit jaar verder uitgewerkte initiatief zoals de organisatie van 
doorschuiftrainingen waarbij 2de jaars van categorie x meetrainen met speelsters van categorie X + 1.  
Dit jaar werd ook een senior recreatieve damesploeg opgericht. Men traint één keer per week .  
Gemiddeld  zijn er 6 aanwezigen. Het initiatief blijkt dus aan te slaan. 

De toekomst 

Wat het sportieve betreft wijst de voorzitter op de constante evenwichtsoefeneing tussen de twee 
doelstellingen van de club: basket voor allen en toch ook ambitieus. In dat laatste verband wijst hij 
op de wenselijkheid om binnen afzienbare tijd te kunnen stijgen naar 1ste landelijke. 

Met betrekking tot het financiële aspect trekt de voorzitter er de aandacht op dat de jaarlijkse 
structurele inkomsten van club (lidgeld en subsidies, samen goed voor ongeveer 44.000 €) slechts 
ongeveer de helft dekken van de jaarlijkse structurele en dus vaste uitgaven (scheidsrechters,  
vrijwilligersvergoedingen, terreinen en kosten tegenover Basketbal Vlaanderen, samen goed voor 
ongeveer 80.000 €). Daarin nog niet verrekend zijn de onkosten (om de x jaar) verbonden met de 
aankoop van uitrustingen (800 € per ploeg) en materieel (ballen, trainingsmateriaal enz.)  
Bijkomende inkomsten vanuit bar, evenementen, sponsoring enz. zijn dus essentieel om onze 
basistaken te kunnen uitvoeren. Voor nieuwe initiatieven is zelfs nog meer nodig. 

De voorzitter beklemtoont ten slotte dat de speelsters en hun omgeving (hij denkt in het bijzonder 
aan de seniorspeelsters) zich misschien onvoldoende bewust zijn van de omvang van de structurele 
kosten om hun deelname aan competitie mogelijk te maken en van de inspanningen die de club 
moet leveren om  die deelname (via trainingen etc.) tot stand te brengen en te behouden, laat staan 
te versterken.  

10. RONDVRAAG EN VARIA  

Tijdens de rondvraag en varia komen er verder geen specifieke zaken aan bod.  

 
Verslaggever: Eddy Van Avermaet, 15 maart 2018  


