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Verslag van de Algemene Vergadering Basketclub Dames Leuven  

op donderdag 21 februari 2019 (Redingenhof, Leuven) 

 

Aanwezig: De Mondt Bieke, D’hooge Mieke, Geyssens Ronny, Goossens Rudi, Neegers Jef, Op de 
Beeck Karin, Rummens Carine,  Swevers Frank, Toremans Maggy, Van Avermaet Eddy, Van den Sype 
Charlotte, Van Hoof Stephan, Vogelaers Ellen            

Volmachten: Claeys Peter (aan Carine Rummens) en Tielens Hans (aan Eddy Van Avermaet),  

Afwezig met kennisgeving: Lambrechts Geert,  Van Wonterghem Isabelle  

Afwezig zonder kennisgeving: Arryn Peter, Vangoidsenhoven Nadine 

Aanwezige toegetreden leden: Himpe Ewout 

Verslag: Eddy Van Avermaet 

1. VERWELKOMING  

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden van de Algemene Vergadering (AV). Hij verontschuldigt 
zich bij de leden voor de laattijdigheid van de vergadering die haar oorzaak vindt in 
omstandigheidsfactoren (vooral met betrekking tot het op orde brengen van het financieel deel). Ten 
behoeve van de nieuwe leden geeft hij toelichting bij de taken van de AV. 

2. SAMENSTELLING VAN DE AV  

De AV neemt kennis van het ontslag van volgende leden:  
Beinsberger Sandra, Debeys Dirk, De Roy Rikka, Dominguez Mar, Herson Patrick, Peeters Jef en  
Provost Koen. 
Volgende personen worden opgenomen als nieuwe leden van de AV: Frank Swevers, Maggy 
Toremans, Stephan Van Hoof, Ronny Geyssens, Mieke D’hooge en Charlotte Van den Sype. 
De AV bestaat dus nu uit 19 effectieve leden. 
De voorzitter dankt de nieuwe leden van de Algemene Vergadering  voor hun engagement . Het is 
immers belangrijk dat de AV een goede representatie vormt van de leden van de club. 
Isabelle Van Wonterghem laat zich verontschuldigen voor deze vergadering, maar neemt daarna 
ontslag uit de AV.  
 

3. REGISTRATIE VAN AANWEZIGEN, AFWEZIGEN MET KENNISGEVING, VOLMACHTEN  

Van de 19 leden zijn er 13 leden aanwezig en 2 leden zijn vertegenwoordigd door middel van een 
volmacht. Het aanwezigheidsquorum (de helft + 1, zijnde 10) voor het geldig houden van een 
Algemene Vergadering is vervuld. 

 
4. BEKRACHTIGING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING  VAN 15 MAART 2018 (BIJLAGE) 

Het verslag van de vorige AV wordt unaniem bekrachtigd.  
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5. SAMENSTELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 

De Samenstelling van de Raad van Bestuur blijft ongewijzigd. 

 
6. RESULTATENREKENING VAN  2017-2018 (PRESENTATIE TIJDENS DE VERGADERING) 

De voorzitter, bijgestaan door de penningmeester, stelt de resultatenrekening van het boekjaar 
2017-2018 voor aan de hand van het document dat van de boekhouding werd ontvangen. Hij geeft 
toelichting bij de respectieve rubrieken van de resultatenrekening. Het boekjaar 2017-2018 wordt 
afgesloten met een batig saldo van  € +6.677,64 bedraagt. De omzet was hoger dan verwacht, omdat 
een aantal achterstallige inkomsten pas in 17-18 werden verrekend. Anderzijds vielen enkele van de 
kostenposten beduidend lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Het eindresultaat is een meevaller, 
want volgens de oorspronkelijke begroting was voor 2017-2018 een licht negatief saldo verwacht 
(ongeveer €– 1000). De redenen voor het verschil tussen verwachting en feitelijk resultaat worden 
toegelicht. 

De AV keurt de rekeningen van het boekjaar 2017-2018 met unanimiteit goed en belast de Raad van 
Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

7. BEGROTING 2018-2019 (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 2017-2018, waarbij - zoals in het verleden ook altijd het 
geval was - een aantal assumpties werden gemaakt en reserves zijn ingebouwd. Het verwachte 
eindsaldo is licht negatief  en wordt op ongeveer € -1.000 geschat. 

De voorzitter trekt de aandacht op enkele belangrijke verschillen tussen de jaarrekening 17-18 en de 
begroting 18-19. De inkomsten uit activiteiten, opgezet om extra middelen te hebben, zullen in 18-19 
beduidend lager liggen (- 50%), omdat wij geen stand meer hebben op Beleuvenissen. Omgekeerd 
stijgen de inkomsten vanuit reclame met ongeveer 40%. Ten slotte zijn er nu geen achterstallige 
BTW-kosten meer. 

De AV keurt de begroting voor het boekjaar 2018-2019 met unanimiteit goed en belast de Raad van 
Bestuur met de verdere uitvoering van de nodige formaliteiten. 

De voorzitter meldt dat voor de boekhouding de samenwerking met FiscAdvies beëindigd werd. 
Vanaf nu wordt samengewerkt met De Kleine Prins, een boekhoudkantoor met ervaring met vzw’s en 
met sportverenigingen. 

8. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS   

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

 

 



Basketclub Dames Leuven vzw Pagina 3 
Interleuvenlaan 62 3001 Heverlee  
 

 

 

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. 

Financiën 

De voorzitter drukt zijn dank uit tegenover Karin Op de Beeck voor de uitstekende manier waarop zij 
zich van haar taak als penningmeester kwijt en voor de manier waarop zij de transfer van onze 
boekhouding van fiscAdvies naar De Kleine Prins heeft aangepakt. Omdat haar taken zeer omvangrijk 
zijn heeft zij de noodzaak uitgedrukt assistentie te krijgen voor een aantal deeltaken.  

Evenementen 

De voorzitter geeft een overzicht van de georganiseerde activiteiten. Hij vermeldt daarbij expliciet de 
inspanningen die door de talloze vrijwilligers van de club in het algemeen, en de leden van de 
Evenementengroep en het barteam in het bijzonder, gepresteerd worden. Hij legt er ook de nadruk 
op dat de activiteiten niet enkel voor het opgebrachte geld belangrijk zijn, maar ook bijdragen tot het 
clubgevoel. Hij bedankt expliciet de evenementengroep en de barmoeders en hun respectieve 
coördinatoren Anne Marbais en Barbe Hoskens.  

De opbrengst van het boekjaar 17-18 situeert zich, zoals ook in vorige jaren, rond € 20.000. De 
opbrengst voor 18-19 zal beduidend lager liggen omwille van het wegvallen van Beleuvenissen. Ter 
compensatie zullen we wel inkomsten genereren vanuit de benjamindagen en vanuit 2 
peanutstornooien die in 18-19 doorgaan. Ook de deelname aan Suikerrock zal opbrengst genereren. 

Meer activiteiten organiseren (en dus meer opbrengst genereren) is geen optie, tenzij het aantal 
vrijwillige handen gevoelig toeneemt. Ervaring leert dat dit laatste niet evident is. 

Secretariaat 

De voorzitter geeft een overzicht van de verschillende taken en uitdagingen waarmee het 
secretariaat geconfronteerd wordt, en vermeldt erbij dat alles vlot verloopt, mede dank zij de 
dagelijkse inspanningen van de secretaris. Vanaf het seizoen 19-20 zal het papieren 
wedstrijdformulier vervangen worden door een digitale versie. De introductie ervan zal, zeker in de 
aanvangsperiode, bijkomende inspanningen vergen (zie bijlage bij dit veerslag voor een korte 
toelichting).  

Logistiek 

De voorzitter vermeldt dat, afgezien van een sporadisch klein probleem hier en daar, er in zake de 
sporthal geen noemenswaardige logistieke problemen zijn. De vernieuwde inrichting van de bar (met 
dank aan Frank Swevers) heeft het leven van de barhouders aanzienlijk vergemakkelijkt. Tijdens 
wedstrijden worden op TV-scherm continu onze ploegen en onze sponsors getoond. 
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Communicatie  

De voorzitter wijst erop dat transparante communicatie niet enkel een zaak is van een goed gebruik 
van de sociale media (Facebook, email en onze website), maar ook en misschien vooral van 
rechtstreekse gesprekken tussen de Raad van Bestuur, sportieve cel, coaches, ouders en speelsters. 
Rechtstreekse en open communicatie in beide richtingen kan problemen nadien voorkomen.   

Ledenwerving 

De voorzitter vermeldt de verschillende initiatieven die worden genomen, waarbij vooral de 
persoonlijke werving belangrijk is. Bij aanvang van het seizoen 17-18 was er een duidelijke toename 
van het aantal jonge leden, als gevolg van persoonlijke bezoeken aan Leuvense scholen door Bieke 
De Mondt (in het voorjaar 2017). Vorig jaar (voorjaar 2018) werden geen bezoeken georganiseerd. 
Het aantal nieuwe laden bij aanvang seizoen 18-19 was lager. In het voorjaar 2019 worden opnieuw 
schoolbezoeken gepland. De voorzitter dankt Bieke De Mondt voor al haar inspanningen ter zake.  

Sponsoring en Public Relations 

De voorzitter geeft een overzicht van de sponsoropbrengsten van de club. In 2018-2019 (dit 
boekjaar) zijn ze toegenomen met ongeveer 40% (van ongeveer € 11.500 naar ongeveer 16.000). 
Daar bovenop is er ook nog sponsoring in natura ter waarde van ongeveer € 3.800. 

Deze positieve ontwikkeling is zonder meer te danken aan het vernieuwde sponsorteam dat, onder 
leiding van Frank Swevers, de handen uit de mouwen heeft gestoken om nieuwe sponsoring aan te 
trekken. De vergadering is in dit verband ook zeer positief over de aandacht die het sponsorteam 
besteedt aan het verzorgen van de public relations met de sponsors. Dat laatste is immers een 
voorwaarde om hen blijvend aan de club te verbinden. De vergadering drukt haar dank uit tegenover 
Frank en zijn collega’s. 

Sportieve Cel 

De voorzitter geeft een overzicht van het aantal speelsters (en spelers) in vergelijking met vorig jaar. 
Voor de jeugdploegen is het aantal wat lager (98 nu tegenover 105 vorig jaar). Voor de seniorploegen 
ligt het aantal hoger dan vorig jaar (30 nu tegenover 24 vorig jaar). Het totaal aantal speelsters ligt 
dus nu op 128 (vorig jaar 129). Als men ook de herenploeg (13), de veteranen (19) en de 
recreantendames (10)  meetelt, komen we aan een totaal van 162 spelende leden.  

Het samenstellen  van de ploegen bij aanvang van een seizoen is geen sinecure. Soms wordt zelfs 
overgegaan tot ingrepen tijdens het seizoen. Dat dit laatste niet gemakkelijk aanvaard wordt, is 
begrijpelijk. De sportieve cel (Jef Neegers, Bieke De Mondt en sinds kort ook Ewout Himpe) probeert 
naar best vermogen alles in goede banen te leiden, ook via vergaderingen met de coaches. 
Momenteel  wordt werk gemaakt van de voorbereidingen van volgend seizoen. 

Afgezien van deelname aan de reguliere competitie organiseert de club ook een winterstage en een 
zomerstage, met duurzaam succes. De voorzitter dankt de hoofdorganisatoren van beide events 
(respectievelijk Jef Neegers/Bieke De Mondt en Rudi Goossens) en wie aan de events verder 
meewerkten (coaches, het barteam en de begeleidende ouders tijdens de zomerstage). 

De voorzitter licht kort toe dat de jeugdcompetitie vanaf 2019-2020 grondig hervormd wordt.  Bij 
meisjes komen er 3 niveaus ter vervanging van de indeling in landelijk, interprovinciaal en 
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provinciaal. Niveau 1 speelt over heel Vlaanderen, niveau 2 binnen een straal van 80 km en niveau 3 
binnen een straal van 60 km. Voor niveau 1 en 2 wordt een maximaal aantal ploegen vooropgesteld. 
Of een club een ploeg op niveau 1 of niveau 2 mag opstellen is afhankelijk van een aantal criteria. 
Ook de bekercompetitie wordt hervormd (eenzelfde ploeg mag niet deelnemen én aan de beker van 
Vlaanderen én aan de provinciale bekercompetitie). Details kunnen geraadpleegd worden op een 
document van Basketbal Vlaanderen (toegevoegd als bijlage aan dit verslag). 

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 stand van zaken bij de seniors. De landelijke ploeg ambieert nu de tweede plaats (de eerste is 
niet meer haalbaar). Promotie naar eerste landelijke, de ambitie voor dit seizoen, is slechts mogelijk 
indien er een ploeg wegvalt in de huidige eerste landelijke. De provinciale ploeg vecht momenteel 
voor het behoud in de afdeling.  

Met betrekking tot het financiële aspect trekt de voorzitter er – zoals hij ook vorig jaar deed - 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.)  De extra inkomsten die we genereren vanuit bar, evenementen, sponsoring 
enz. blijven dus essentieel om onze basistaken te kunnen uitvoeren.  

Als een meevaller ontvingen we van de stad Leuven begin dit jaar, afgezien van de gewone subsidies, 
dank zij de voormalige schepen van sport en dank zij de sportdienst van de stad, een extra 
nominatieve subsidie van € 10.000 euro toe. Dat verschaft enige ademruimte. 

10. RONDVRAAG EN VARIA  

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

 
Verslaggever: Eddy Van Avermaet, 21 februari 2019  


