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Verslag van de Algemene Vergadering BC Dames Leuven  

op maandag 23 augustus 2010 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: Allewijn Kristel, Arryn Peter, Delang Johan, De Roy Rikka, Havermans Trudy, Herson 
Patrick, Heymans Lucas, Lambrechts Geert, Lurquin Mieke, Maes Eric, Neegers Jef, Peeters Jef, 
Reynaert Michel, Rummens Carine, Saelens Nicole, Tielens Hans, Uyttendaele Ann, Uytterhoeven 
Lieve, Van Avermaet Eddy, Vancorenland Carla (volmacht aan Hans Tielens), Vangoidsenhoven 
Nadine,  Van Holm Grietje, Van Hoof Dirk, Vanhorebeek  Armand, Van Osselt Sara, Van Roost Patrick, 
Vanwonterghem Isabelle, Verhaegen Hans (volmacht aan Vanhorenbeek Armand), Vogelaers Ellen 

Verontschuldigd: Steve Buttigieg, Sandra Vandenhaute 

Verslag: Kristel Allewijn 

 
1. WELKOM VAN DE LEDEN  

Sinds de open ledenvergadering van 30 juni 2010 hebben tal van mensen hun kandidatuurstelling 
ingediend voor (werkend) lid bij deze vzw. De Raad van Bestuur van 8 augustus 2010 heeft alle 
ingestuurde kandidaturen unaniem aanvaard. De vereniging telt nu 33 leden. De nieuwe ledenlijst 
vindt u in bijlage. Patrick Van Roost heet iedereen welkom op deze talrijk bijgewoonde vergadering. 

 
2. AANSTELLING VAN EEN VOORZITTER VOOR DEZE AV  

Patrick Van Roost stelt voor dat Eddy Van Avermaet deze vergadering voorzit. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 

 

3. VASTSTELLING VAN DE AANWEZIGEN, EVENTUELE VOLMACHTEN EN HET AANTAL STEMGERECHTIGDEN  
De aanwezigen worden afgeroepen en gevraagd om na de vergadering te aanwezigheidslijst te 
ondertekenen. De aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten worden aangegeven zoals in 
de aanhef. Het aantal stemgerechtigden komt overeen met het aantal aanwezigen in persoon en per 
volmacht.  
 
 

4. VOORLEGGING TER GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN 2009 EN DE BEGROTING 2010  

Eddy Van Avermaet stelt de rekeningen (resultatenrekening, balans) van 2009 voor (zie document in 
bijlage). In de toekomst zullen deze documenten op voorhand van de vergadering worden bezorgd. 

Voor een betere uitoefening van een controle op deze financiële gegevens, en dus bv. ook de 
overeenstemming van de aangerekende kosten resp. inkomsten met de werkelijke uitgaven resp. 
inkomsten, stelt een lid uit de vergadering voor om in de toekomst te werken met een beperkte 
groep mensen die deze controletaak al op voorhand en eventueel bij steekproef uitvoeren zodat er 
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hiervan dan ook gerapporteerd kan worden naar de Algemene Vergadering.  De financiële cel 
onderneemt hiervoor de nodige acties. 

Bij de post “boete scheidsrechters” maakt een lid de bemerking dat het de bedoeling zou moeten zijn 
om deze boete te verminderen. Dit kan door meer jongeren te stimuleren om ook als club 
scheidsrechter te kunnen optreden.  

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen 2009 eenparig goed. 

Eddy Van Avermaet stelt de begroting 2010 voor (zie document in bijlage).  

Voor de begroting 2010 wordt ook dezelfde bemerking gemaakt zoals bij de rekeningen 2009 om 
deze in kleinere groep voor te bereiden. Een lid stelt de vraag vanwaar de stijging komt in de post 
“Subsidies van de stad”. Patrick Van Roost kijkt dit nog eens na met Carla Van Corenland. 

De Algemene Vergadering keurt mits nazicht van een onduidelijkheid in de post “Subsidies” de 
begroting 2010 eenparig goed. 

Op suggestie van Jef Peeters wenst de Algemene Vergadering Carla Van Corenland te feliciteren met 
de verrichte inspanningen voor de opstelling  van de nodige documenten inzake de rekeningen 2009 
en de begroting 2010.  

De Algemene  Vergadering belast de Raad van Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige 
formaliteiten betreffende de rekeningen 2009 en de begroting 2010. 

 
5. KWIJTING/ONTLASTING VAN DE HUIDIGE BESTUURSLEDEN  

Eddy Van Avermaet geeft aan dat de kwijting niet enkel geldt voor de financiële aangelegenheden, 
maar ook geldt voor alle andere handelingen van de vereniging. Kristel Allewijn maakt de vergadering 
erop attent dat in de toekomst de te vervullen formaliteiten, o.m. deze in het kader van de 
samenstelling en de inhoud van het vzw-dossier van de vereniging, beter moeten worden vervuld en 
stelt dat de juridische werkgroep hierin de nodige ondersteuning zal bieden. De Algemene 
Vergadering gaat unaniem akkoord met de kwijting van alle bestuursleden van het huidige bestuur. 

 

6. VOORLEGGING TER GOEDKEURING VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS  

Eddy Van Avermaet stelt het ontslag van twee bestuurders voor uit het huidige bestuur: Nicole 
Saelens en Sandra Vandenhaute. De Algemene Vergadering dankt deze personen voor de uitvoering 
van hun bestuurderstaken en keurt hun ontslag goed. 

 

7. VOORLEGGING TER GOEDKEURING EN BENOEMING VAN DE NIEUWE RAAD VAN BESTUUR 

De samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur hangt nauw samen met de nieuwe structuren van 
de vereniging in het algemeen en met de inrichting van werkgroepen. Deze werkgroepen zijn 
samengesteld uit leden van de vergadering, die naast hun lidmaatschap zich ook wensen te 
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engageren voor de uitoefening van een aantal praktische taken. Deze praktische taken werden reeds 
opgesomd bij de open ledenvergadering en zijn ondertussen verder verfijnd. De werkgroepen zelf 
zijn samengesteld uit medewerkers en een coördinator van de werkgroep. Deze coördinator valt in 
principe samen met de functie van bestuurslid. Alleen voor de “Juridische Cel” is dit niet het geval en 
gebeurt de coördinatie door Kristel Allewijn, maar zal Hans Tielens de communcatie verzorgen van en 
naar de Raad van Bestuur. Verder is er ook voor geopteerd om twee personen zonder bevoegdheid 
voor een specifieke materie, Jef Peeters en Eddy Van Avermaet, mee in de Raad van Bestuur op te 
nemen. In elk geval is het duidelijk dat: 

- de bestuurders in principe een specifieke bevoegdheid wordt toegekend, wat betekent dat 
zij 1/ verantwoordelijk zijn voor de vlotte uitvoering van de betrokken materie en 2/ dat zij 
binnen de vereniging de aanspreekbare persoon zijn hiervoor. 
Concreet werken bestuursleden/coördinatoren in hun werkgroep voorstellen uit van 
algemeen beleid, die zij dan in de Raad van Bestuur voorstellen en verdedigen.  
 

- de gehele Raad van Bestuur de principiële of beleidsbeslissingen neemt en daarna aan de 
bestuurder (en de eventuele werkgroep) de concrete uitvoering overdraagt.  Indien 
consensusvorming moeilijk verloopt of er zich een (ernstig) probleem voordoet binnen een 
werkgroep, kunnen meerdere leden van een werkgroep ad hoc worden uitgenodigd op de 
Raad van Bestuur waarna de Raad van Bestuur aansluitend een beslissing neemt.  
 
Ook voor externe handelingen en acties naar externe partijen toe is het de Raad van Bestuur 
die in principe met twee bestuurders optreedt.  

Opdat bovenvermelde taakverdeling goed kan werken en men het juiste onderscheid maakt tussen 
puur praktische handelingen en handelingen waarvoor een tussenkomst van de Raad van Bestuur 
vereist is, is het van belang dat er een open communicatie wordt gevoerd en duidelijk wederzijdse 
afspraken worden gemaakt in de werkgroepen. 

Het voorstel van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur ziet er dan uit als volgt:  

Naam bestuurslid Materie Nieuw? 
Carla Vancorenland Financiën  
Michel Reynaert Sponsoring  
Hans Tielens Juridische cel – Communicatie PR  
Patrick Van Roost Secretariaat  
Rikka De Roy Activiteiten en evenementen Nieuw 
Jef Neegers Sportieve cel Nieuw 
Ellen Vogelaers Facilities Nieuw 
Johan Delang  Ledenwerving Nieuw 
Eddy Van Avermaet  Nieuw 
Jef Peeters   Nieuw 
  

Bij deze bespreking wenst Dirk Van Hoof een tussenkomst te maken in verband met zijn 
kandidaatstelling voor de Raad van Bestuur. Alhoewel deze kandidaatstelling laattijdig gebeurde 
wenst Dirk deze toch nog te argumenteren ten aanzien van de Algemene Vergadering. Na deze 
tussenkomst pleit Eddy Van Avermaet voor het aanhouden van door de actuele Raad van Bestuur 
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uitgewerkte nieuwe voorstel en vraagt Dirk om zijn bereidheid zijn volle medewerking te verlenen 
voor het goed functioneren van de werkgroep “Sportieve cel”. Dirk Van Hoof stemt hiermee in.   

Aangezien de nieuwe Raad van Bestuur toch vele nieuwe bestuursleden telt en de statutaire 
benoemingstermijn van 5 jaar toch lang is, suggereert een aantal leden om na 1 jaar een evaluatie 
door de Algemene Vergadering in te lassen. De Algemene Vergadering is het met dit voorstel eens. 
Als deze evaluatie positief is, met eventueel suggesties voor verbeterpunten, loopt de 
benoemingstermijn gewoon door. Als de evaluatie negatief is kan de Algemene Vergadering 
beslissen om de Raad van Bestuur te ontslaan. In elk geval kan een bestuurslid ook steeds vrijwillig 
ontslag nemen. 

Patrick Van Roost maakt de praktische overweging dat de functies van bestuurders die daarenboven 
ook handtekeningsbevoegd zijn in het kader van de Vlaamse Basketliga, niet mogen wijzigen in de 
maanden mei en juni. Rikka De Roy stelt voor om de Algemene Vergadering voor het volgend jaar in 
mei te houden en best ook een tussentijdse Algemene Vergadering te organiseren in verband met de 
stand van zaken van de werkzaamheden verricht in de werkgroepen en de beslissingen genomen 
door de Raad van Bestuur. Voorstel zou dan ook zijn om deze vergadering open te stellen voor alle 
betrokkenen bij onze basketclub, en dus deze vergadering ook bij de  niet-werkende leden van de 
vereniging kenbaar te maken.   

Vervolgens gaat de Algemene Vergadering met zijn aanwezige en vertegenwoordigende leden 
unaniem akkoord met het gepresenteerde nieuwe voorstel van Raad van Bestuur zoals hierboven 
weergegeven. Zij draagt de Raad van Bestuur op om hiertoe de verdere formaliteiten in orde te 
brengen. 

 

 
 

Kristel Allewijn 27/08/10  

 


