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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING WET WHEELS DUKLO 
LEUVEN vzw 

 
DONDERDAG 2 FEBRUARI 2017 om 20 UUR BIJ SEPPE 

 
- Openingstoespraak van de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en wijst erop dat we een grote 
verandering tegemoet gaan met het vertrek van Marcus.  Hij dankt iedereen voor 
de inzet en steun 
 
- Goedkeuring van verslag Algemene Vergadering van 2016. 
Dit gebeurt met handgeklap 
 
- Verslag Marcus secretariaat + verslag Egypte 2016. 
Ook in 2016 mochten we een mooie subsidie ontvangen van Stad Leuven twv 
832,59 Euro 
Het secretariaat heeft veel werk gestoken in de organisatie van de Egypte reis en 
de nodige problemen ondervonden met Sunweb. 
Ook de organisatie van het 20-jarig bestaan heeft veel extra werk met zich 
meegebracht 
 
- Financieel verslag Raymond + controle door Steve Saenen en Bram Van 

Dyck. 

De controle is reeds gebeurd voor de vergadering en de controleurs hebben 
goedgekeurd. 
Dank aan Marcus voor alle hulp en om te zorgen dat alles op tijd kon ingediend 
worden bij de Griffie. 
Het steakfeest 2016 heeft een winst opgebracht van 6100 Euro 
De wetwheelers kregen een korting van 400 Euro vanwege het 20-jarig bestaan 
Het jubileumfeest heeft zo’n 6400 Euro gekost 
Het beginsaldo voor 2017 bedraagt 19000 Euro 
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- Verslag van Luc Dupas over materiaal.  
Dank aan Danny H voor alle hulp 
 
- Verslag duikactiviteiten van 2016 door Luc D.  en vooruitzichten 2017. 
Nogmaals een oproep om tijdig in te schrijven voor buitenduiken 
Een eerst planning van de kalender 2017 is beschikbaar met een mengeling van 
zoet- en zoutwater duiken 
Ideal (de vergoeding voor instructeurs) zou niet langer voor WW-duiken gelden 
 
- Marcus neemt ontslag uit het bestuur. 

Annick Bergen wordt voorgesteld als secretaris.  
 Danny S., Luc DC en Raymond en Werner blijven op post. 

Luc D. en Marc Geunes zijn ontslagnemend en herverkiesbaar.  Ze worden 
met handgeklap door de leden aanvaard. 

 
- Andere activiteiten 2017 o.a. steakfeest op 25 februari 2017 in Zaal Delle te 

Winksele door Luc DC. 
 
- Varia: vragen van de leden. 
Er is de vraag of er in de toekomst nog eens nieuwe T-shirt of Polo’s gemaakt 
kunnen worden 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20u35 
 
Namens het bestuur  
i.o. Annick Bergen 


