
Basketclub Dames Leuven vzw Pagina 1 
Interleuvenlaan 62 3001 Heverlee  
 

Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 17 december 2015 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Aerden Isolde, Beinsberger Sandra, De Mondt Bieke, De Roy Rikka, Goossens Rudi, Herson 
Patrick, Lurquin Mieke, Neegers Jef, Palmans Rony, Peeters Jef, Provost Koen, Reynaert Michel, 
Rummens Carine, Tielens Hans, Van Avermaet Eddy, Verhaegen Hans, Vogelaers Ellen, Willems Rik 

Volmachten: Arryn Peter (aan Neegers Jef), Claeys Peter (aan Willems Rik), Debeys Dirk (aan Provost 
Koen), Havermans Trudy (aan Van Avermaet Eddy), Lambrechts Geert (aan Tielens Hans), Maes 
Isabelle (aan Vogelaers Ellen) en Vanwonterghem Isabelle (aan De Roy Rikka) 

Afwezig met kennisgeving: De Baets Chris, Dominguez Mar, Vangoidsenhoven Nadine 

Niet aanwezig: Van Corenland Carla 

Verslag: Hans Tielens  

 

1. VERWELKOMING  

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de Algemene Vergadering. 

2. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zoals aangegeven in aanhef. Van de 29 leden zijn er 25 leden aanwezig of vertegenwoordigd door 
middel van een volmacht. Het geldend aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 15) voor het 
houden van een Algemene Vergadering is vervuld. 

3. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING VAN 18/6/2015 (BIJLAGE) 

Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd.  
 

4. RESULTATENREKENING 2014-2015 (PRESENTATIE TIJDENS DE VERGADERING) 

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, stelt de resultatenrekening van het boekjaar 
2014-2015 voor aan de hand van het document dat daags voordien van de boekhouding werd 
ontvangen. Vastgesteld wordt dat het saldo van € -7.810 zoals verwacht negatief is, doch sterker 
negatief dan werd vooropgesteld ( € -3.736). Vooral de huurkosten van de zaal liggen hoger dan 
geanticipeerd, maar daarvoor werd al contact opgenomen met de Leuvense Sportdienst en zullen er 
nog rechtzettingen gebeuren. 

Rikka De Roy, in haar rol als toenmalig 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 net als vorig jaar het 
voorstel geopperd om het tornooi, gezien de steeds teruglopende respons, eventueel wat later op 
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het seizoen te organiseren, wanneer de competitie al beëindigd is maar de trainingen nog lopen, of 
bij de start van het seizoen. De Raad van Bestuur neemt deze overweging mee.  

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 2014-2015 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

5. BEGROTING 2015-2016 (PRESENTATIE TIJDENS DE VERGADERING)    

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. Sommige waardes zijn effectieve bedragen (Beleuvenissen, Werchter, De Panne,…), 
aangezien het seizoen al loopt van 1/7/2015. Het verwachte saldo is licht positief, en wordt op rond 
de € 900 geschat. Er wordt aangegeven dat deze break-even voornamelijk gerealiseerd wordt door 
de extra inkomsten na de invoering van de “vorken” bij de lidgelden en bij het inschrijvingsgeld voor 
De Panne, en het niet uitvoeren van geplande vervangingen van uitrustingen. 

De penningmeester geeft enige duiding bij het project Talk2Fans, waarin de club zich als early 
adopter geëngageerd heeft en waaruit de komende 5 jaar een zekere cash return wordt verwacht. Er 
wordt duidelijk vermeld dat deze verwachte bron van inkomsten bewust niet in de begroting werd 
opgenomen omdat ze waarschijnlijk pas vanaf het einde van het seizoen zou beginnen te renderen.  

De Algemene Vergadering keurt de begroting voor het boekjaar 2015-2016 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

6. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS   

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 

Een uitgebreide toelichting bij de werking tijdens het seizoen 15-16 werd al gegeven tijdens de 
Algemene Vergadering van 18 juni 2015. De voorzitter beperkt zich daarom nu in zijn toelichting tot 
enkele nieuwe elementen. 

Communicatie 

De voorzitter doet een oproep tot medewerkers om de huidige bezetting van de werkgroep te 
versterken. Alle leden met een vlotte pen of andere communicatieve kwaliteiten zijn van harte 
welkom om het aanbod via de website, Facebook, nieuwsbrieven, persberichten of andere 
kanalen mee te helpen verzorgen. 
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Ledenwerving 

De voorzitter meldt dat het ledenaantal van de club de laatste jaren stabiel blijft. Hij herinnert de 
vergadering hoe de club het basketbal heeft trachten te promoten via de scholen, aan de erg lage 
respons die daarop gekomen is, en op de nog lagere resultaten ervan naar nieuwe leden toe. 
Tijdens de discussie die zich daarop ontspint worden volgende suggesties geopperd: 

• Organiseren van open trainingsmomenten aan het begin en het einde van elk seizoen, 
eventueel op een aantal woensdagen, als de Sportschool de zaal zou willen vrijmaken. 

• Organiseren van een extra kamp, enkel voor beginners. 
• Organiseren van een omnisport-kamp in samenwerking met andere clubs (tafeltennis?), 

om de kinderen via andere (meer populaire) sporten ook het basketbal te leren kennen. 

Sponsoring 

 De club werft een behoorlijk bedrag via sponsoring (ongeveer14.000 €). Het is echter 
 wenselijk dit bedrag op te drijven odat de inkomsten vanuit andere bronnen zowat hun limiet 
 hebben bereikt. De voorzitter doet daarom een warme oproep aan de leden van de 
 vergaderingen om actief op zoek te gaan naar bijkomende sponsors. 

 

Sportieve Cel 

De voorzitter meldt dat er vanuit de Sportieve Cel al een aantal initiatieven werden genomen, die 
daarom niet altijd heel zichtbaar zijn maar toch voor de nodige sportieve dynamiek zorgen. 
Voorbeelden zijn: met de hele club naar de wedstrijd van Braine, clinics voor de coaches, een 
vriendinnetjesdag enz. 

 

8. RONDVRAAG EN VARIA  

Tijdens de rondvraag en varia wordt er gesuggereerd om een specifieke opleiding voor tafelofficial te 
voorzien voor de seniores speelsters, eventueel tijdens hun training, zodat die (verplicht?) door hen 
gevolgd kan worden. De voorzitter meldt dat er bij het begin van het seizoen 2 sessies werden 
georganiseerd, die relatief veel bijval kenden. Als er nood zou zijn aan meer opleiding kunnen de 
mogelijkheden via Hans Verhaegen bekeken worden. 

 

Verslaggever: Hans Tielens, 17 december 2015  


