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Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 18 juni 2015 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Aerden Isolde, De Baets Chris, Debeys Dirk, De Mondt Bieke, De Roy Rikka, Dominguez 
Mar, Goossens Rudi, Havermans Trudy, Lambrechts Geert, Maes Isabelle, Neegers Jef, Palmans Rony, 
Peeters Jef, Provost Koen, Reynaert Michel, Rummens Carine, Tielens Hans, Van Avermaet Eddy, 
Vangoidsenhoven Nadine, Vanwonterghem Isabelle, Verhaegen Hans, Vogelaers Ellen, Willems Rik 

Volmachten: Arryn Peter (aan Neegers Jef), Claeys Peter (aan Havermans Trudy), Lurquin Mieke (aan 
Tielens Hans), Herson Patrick (aan Van Avermaet Eddy) 

Verontschuldigd: Beinsberger Sandra, Herson Patrick, Deloof Els 

Niet aanwezig: Uyttendaele Ann, Van Corenland Carla 

Verslag: Hans Tielens  

 

1. SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING  

Lidmaatschap: ontslagnemingen en nieuwe leden 

De Algemene Vergadering neemt kennis van de ontslagnemingen van volgende personen als lid van 
de Algemene Vergadering sinds de vorige Algemene Vergadering van 11 december 2014:  

• Allewijn Kristel 
• Deloof Els 
• Uyttendaele Ann 

De Algemene Vergadering neemt kennis van de kandidaatstellingen van volgende personen als lid 
van de Algemene Vergadering en aanvaardt hen als lid met ingang van 18/06/2015:  

• Beinsberger Sandra 
• De Mondt Bieke 
• Goossens Rudi 
• Palmans Rony 
• Provost Koen 

2. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zoals aangegeven in aanhef. Van de 28 leden zijn er 27 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 11/12/2014 (BIJLAGE) 

Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd.  
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4. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

Zoals op de Algemene Vergadering van 11/12/2014 gesteld, loopt het mandaat van de huidige 
bestuursleden statutair af op 22 augustus 2015. De huidige AV van 18/6/2015 werd dan ook speciaal 
samengeroepen met als doel om de Raad van Bestuur de gelegenheid te geven een voorstel voor een 
nieuwe Raad van Bestuur aan de AV voor te leggen.  

De voorzitter bedankt in de eerste plaats Jef Peeters en Ellen Vogelaers, leden van de huidige Raad 
van Bestuur, die beslist hebben om zich niet herverkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. 
Samen met de zes andere leden van de huidige Raad van Bestuur stellen ook Bieke De Mondt en Rudi 
Goossens zich kandidaat voor de nieuwe Raad van Bestuur. De voorzitter bedankt beide nieuwe 
kandidaten voor hun engagement en kijkt uit naar hun inbreng door hun uitgebreide kennis van het 
basketbal. De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem deze acht kandidaturen, zodat de nieuwe 
Raad van Bestuur zal bestaan uit: 

• De Mondt Bieke (Sportieve Cel – Jeugd) 
• De Roy Rikka (ondervoorzitter) 
• Goossens Rudi 
• Neegers Jef (Sportieve Cel – Seniores) 
• Reynaert Michel 
• Rummens Carine (secretaris) 
• Tielens Hans (penningmeester) 
• Van Avermaet Eddy (voorzitter) 

De Algemene vergadering behoudt de huidige statutaire termijn van 5 jaar voor de mandaten van de 
bestuurders. De voorzitter benadrukt dat deze termijn een maximumtermijn is, en dat leden van de 
Raad van Bestuur op elk moment tijdens deze periode kunnen beslissen om ontslag te nemen.  

5. TOELICHTING BIJ ASPECTEN VAN DE WERKING VAN DE CLUB    

De voorzitter overloopt de verschillende werkgroepen, en oppert de mogelijkheid dat de huidige 
structuren en werkgroepen door de nieuwe Raad van Bestuur eventueel kunnen herbekeken worden 
in functie van een betere efficiëntie. 

Financiën 

De voorzitter herinnert de vergadering aan het negatieve vooruitzicht dat op de vorige Algemene 
Vergadering werd aangekondigd en geeft een overzicht van de maatregelen die toen werden 
voorgesteld. Hij vermeldt dat er één bijkomende activiteit wordt gepland (quiz), dat het vragen 
van inkom bij de wedstrijden van de eerste ploeg werd besproken maar (opnieuw) werd geweerd, 
en dat de club in extremis alsnog werd gevraagd een aantal vrijwilligers aan te leveren voor Rock 
Werchter.  

De redenering achter de prijsvorken bij de verhoging van het lidgeld wordt voorgesteld, wat leidt 
tot een geanimeerde discussie over de bijdrage via het lidgeld versus het engagement van ouders. 
Een aantal interessante denkpistes (bonus-malus systeem, verhogen van sociale druk, actievere 
rol van coach en ploegverantwoordelijke) i.v.m. dit engagement worden door de leden van de 
Raad van Bestuur meegenomen. Bieke geeft aan dat zij zich vanuit haar rol in de nieuwe Raad van 
Bestuur actief wil bekommeren over het werken aan dit engagement van de ouders. 
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Secretariaat 

De secretaris meldt dat er voor het opmaken van de nieuwe kalenders actieve medewerking is 
van Koen Provost en Dirk Debeys, en bedankt beide heren voor hun steun. Er wordt een warme 
oproep gelanceerd voor actieve steun bij de (administratieve) organisatie van het Paastoernooi. 

Evenementen 

De georganiseerde evenementen van het afgelopen seizoen passeren de revue, waarbij wordt 
vastgesteld dat de opbrengsten in dezelfde lijn van de afgelopen jaren liggen. De voorzitter 
bedankt de dames van de Evenementengroep en benadrukt het belang van hun activiteiten. Hij 
meldt dat Rikka niet langer deze groep zal coördineren, en dat de werkgroep intern de 
verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten bij de verschillende leden heeft belegd.  

Logistiek 

De voorzitter bedankt Ellen voor haar inzet van de afgelopen jaren en meldt dat Ellens rol voor 
het actief beheer van de bar zal worden overgenomen door Nadine Vangoidsenhoven. 

Communicatie 

De vergadering bevestigt dat alle relevante informatie beschikbaar is via de website, Facebook en 
de nieuwsbrief (Leejup).  

Ledenwerving 

De voorzitter meldt dat het ledenaantal van de club de laatste jaren stabiel blijft. Hij licht de 
vergadering toe hoe de club het basketbal heeft trachten te promoten via de scholen, en de erg 
lage respons die daarop gekomen is. Daar waar onze coaches dan toch een proefles konden geven 
waren de reacties vanuit de school onverdeeld positief. Het valt nu af te wachten of dit initiatief 
ook zal leiden tot extra leden in het nieuwe seizoen, en of het in de toekomst voor herhaling 
vatbaar is. 

Sponsoring 

Sponsoring blijft een belangrijk deel van het budget van de club, en het werven van nieuwe 
sponsors blijft dan ook relevant. De voorzitter vermeldt in deze context de gesprekken die 
momenteel aan de gang zijn met Benoit Tas (huidig voorzitter van de Leuven Bears) en Jan 
Druppel. Met Benoit wordt onderzocht hoe beide clubs door samenwerking hun voordeel zouden 
kunnen doen (aankoop materiaal en uitrustingen), waarbij Benoit ook toezegt dat hij in zijn 
gesprekken met potentiële sponsors naar onze club zal verwijzen wanneer dat past. De 
gesprekken met Jan Druppel handelen over een nieuw sponsorkanaal en zullen in de komende 
maanden verder worden uitgewerkt. 

Sportieve Cel 

De voorzitter drukt zijn tevredenheid uit over de sportieve prestaties van de verschillende 
ploegen in het afgelopen seizoen, met als hoogtepunt de 5 overwinningen in de Beker van 
Vlaams-Brabant. Hij bedankt de Sportieve Cel voor hun inzet, niet in het minst in de tijdrovende 
en delicate taak van het samenstellen van de ploegen naar volgend seizoen toe. Hij verwelkomt 
Bieke De Mondt als nieuw lid van de Sportieve Cel, waarin zij samen met Karen het jeugdbeleid 
verder zal uitwerken en op poten zetten. De voorzitter bedankt ook expliciet Geert Lambrechts, 
lid van de Algemene Vergadering, die volgend seizoen niet langer als coach actief zal zijn. Er wordt 
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ook beslist om bij aanvang van het nieuwe seizoen opnieuw een interne opleiding “Tafelofficial en 
bediening van het scorebord” te voorzien. Hans Verhaegen stemt toe om die organisatie op zich 
te nemen. 

 

6. RONDVRAAG EN VARIA  

Tijdens de rondvraag en varia wordt er verder ingegaan op het belang van de betrokkenheid van de 
ouders voor een optimale werking van de club. Het belang van de rol van de coach komt opnieuw ter 
sprake, net als het vinden van een aanvaardbaar evenwicht tussen het sociale karakter en de 
sportieve visie (“iedereen moet de kans krijgen op haar niveau te kunnen spelen”) van de club. De 
vergadering benadrukt ook het belang van een ploegverantwoordelijke voor elke ploeg, en oppert 
het voorstel om nieuwe ouders van bij de start beter te informeren (bijvoorbeeld ook over de regels 
van het basket zelf) en hen meer gestructureerd (bijvoorbeeld door de meer ervaren ouders) te laten 
begeleiden, om zo de drempel voor het opnemen van taken te verlagen. Hoe sneller deze ouders zich 
goed omringd voelen, hoe makkelijker zij zich zullen engageren in de club. De vergadering is van 
mening dat bij de senioresploegen de speelsters zelf in staat moeten zijn om de nodige afspraken te 
maken en eventueel zelf moeten kunnen instaan voor het opnemen van de relevante taken tijdens 
de wedstrijden. 

 

Verslaggever: Hans Tielens, 18 juni 2015  


