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Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 19 januari 2017 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Debeys Dirk, De Mondt Bieke, De Roy Rikka, Goossens Rudi, Herson Patrick, Lambrechts 
Geert, Neegers Jef, Palmans Rony, Provost Koen, Rummens Carine, Tielens Hans, Van Avermaet Eddy, 
Vangoidsenhoven Nadine, Vanwonterghem Isabelle, Willems Rik 

Volmachten: Aerden Isolde (aan Lambrechts Geert),  Arryn Peter (aan Neegers Jef), Beinsberger Sandra 
(aan Herson Patrick), Claeys Peter (aan Van Avermaet Eddy), Dominguez Mar (aan Deroy Rikka), 
Havermans Trudy (aan Goossens Rudi), Lurquin Mieke (aan Tielens Hans), Verhaegen Hans (aan Debeys 
Dirk) en Vogelaers Ellen (aan De Mondt Bieke) 

Afwezig met kennisgeving: - 

Niet aanwezig: Peeters Jef 

Verslag: Hans Tielens  

1. VERWELKOMING  

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de Algemene Vergadering. 

2. SAMENSTELLING VAN DE AV  

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende leden: Reynaert Michel, De 
Baets Chris, Van Corenland Carla en Maes Isabelle. 

3. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Zoals aangegeven in aanhef. Van de 25 leden zijn er 24 leden aanwezig of vertegenwoordigd door 
middel van een volmacht. Het geldend aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 13) voor het houden 
van een Algemene Vergadering is vervuld. 

4. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING VAN 17/12/2015 (BIJLAGE) 

Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem bekrachtigd.  
 

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

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, stelt de resultatenrekening van het boekjaar 2015-
2016 voor aan de hand van het document dat van de boekhouding werd ontvangen. Vastgesteld wordt 
dat het saldo van € 4.731 zoals verwacht positief is, en zelfs positiever dan werd vooropgesteld ( € 
900).  
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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 2015-2016 met unanimiteit goed en 
belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

6. BEGROTING 2016-2017 (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 1/7/2016. Het verwachte saldo is positief, en wordt op rond de € 
4.700 geschat. 

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. 

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 

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

Financiën 

De voorzitter doet een oproep voor kandidaat-penningmeesters, gezien de huidige 
penningmeester te kennen heeft gegeven er aan het einde van het lopende seizoen mee te 
stoppen. Iedereen wordt gevraagd de ogen open te houden en potentiële geïnteresseerden aan de 
Raad van Bestuur te melden. 

Ledenwerving 

De voorzitter vermeldt de verschillende initiatieven die werden genomen, waarbij vooral de 
persoonlijke werving van Bieke De Mondt bij verschillende Leuvense scholen vruchten heeft 
afgeworpen. Dit is duidelijk merkbaar aan het gevoelig gestegen aantal leden bij de U12. 

Sponsoring 

De voorzitter geeft een overzicht van de sponsoropbrengsten van de club. 

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 
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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. 

Secretariaat 

De voorzitter geeft een overzicht van de verschillende taken en uitdagingen waarmee het 
secretariaat geconfronteerd wordt, en vermeldt er bij dat alles op wieltjes loopt. 

Logistiek 

De voorzitter vermeldt dat de zaal en bijbehorende voorzieningen dankzij de inspanningen van de 
zaalwachter(s) grotendeels OK zijn. Enkel de kwaliteit van de douches wordt aan de kaak gesteld. 
Na het afhaken van Jef Peeters vanwege zijn leeftijd worden de reclamespandoeken nu met 
assistentie van de ochtendploegen opgehangen. 

Communicatie en PR 

De voorzitter geeft een overzicht van de stand van zaken in het Talk2Fans (T2F) verhaal, dat eind 
januari 2017 op gang getrapt zal worden. De club krijgt hiervoor de expliciete steun toegezegd van 
de T2F medewerkers voor de opstart- en sponsoring component. 

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 de door hen georganiseerde clinics voor de coaches en de extra shottraining op 
maandag. 

 

9. RONDVRAAG EN VARIA  

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

 

Verslaggever: Hans Tielens, 19 januari 2017  


