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Wijgmaal, 14 december 2012  
 

Beste vrienden, Wet Wheelers, leden en sympathisanten, 
 
Wet Wheels Duklo Leuven werd evenmin als vorig jaar bespaard van verdriet, op 4 april 
besliste Phille ons te verlaten en amper 6 dagen later verliet Xavier van Alberte ons 
onverwacht op zijn eigen stille manier. Er waren gelukkig ook de vele mooie momenten 
van ons clubleven met als hoogtepunt ons diepzeegeluk in Egypte. 
 
De algemene vergadering zal ook dit jaar een kort overzicht geven van onze werking in 
2012 en de grote krachtlijnen voor 2013 uitstippelen. Iedereen wordt gevraagd zijn 
vragen en voorstellen hierover op de vergadering naar voor te brengen. 
 

Daarom worden jullie uitgenodigd op onze 
 

ALGEMENE VERGADERING 
Donderdag 10 januari 2013 om 20u30  

Bij Seppe (Onder den toren) 
 
De agendapunten zijn: 

a. Openingstoespraak van de voorzitter (Fernand). 
b. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 2012. 
c. Financieel verslag door Raymond. 
d. Verslag van Danny H. over het materiaal. 
e. Verslag door Veerle over het secretariaat. 
f. Verslag door Luc Dupas over de duikactiviteiten. 
g. Bij het bestuur nemen Fernand, Luc Dupas en Marcus ontslag, maar zijn 

herverkiesbaar. De anderen blijven op post. 
h. Kalender en activiteitenplanning (duikactiviteiten) voor 2013. 
i. Activiteitenplanning (niet duikactiviteiten), o.a. steakavond in 2013 
j. Varia: vragen van de leden. 

 
Verder is het heel belangrijk dat iedereen die rechtstreeks via onze club als 1ste lid is 
aangesloten bij de NELOS zijn lidgeld voor 2013 zo vlug mogelijk betaalt op onze nieuwe 
ARGENTA-rekening 973-0688151-67 / IBAN: BE93 9730 6881 5167 van Wet Wheels 
Duklo Leuven Vzw. 
Kijk hiervoor ook op de website: http://www.wet-wheels.be/lidgeld.htm 
Zoals vorig jaar zijn de lidgelden 85 Euro voor duikers en 55 Euro voor zwemmers. 
 
Dank bij voorbaat en tot donderdag 10 januari 2013. 
Namens de voorzitter 
i.o. Veerle Van Espen en Marcus Goossens                                                                                                           


