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Verslag Algemene Vergadering van 1 februari 2018  

in zaal Onder de Toren, Wilsele om 20 uur 
 
Aanwezig : Om 20:25 zijn er voldoende leden aanwezig voor een geldige Algemene 
Vergadering en opent de voorzitter de vergadering 
 

1. Openingsspeech door de Voorzitter Luc De Craene 
De voorzitter brengt uitsluitend NO Fake News : 
- Allereerst wordt er even stilgestaan bij Marcus Goossens die ons jammer genoeg 

verlaten heeft op zijn geliefde Rhodos.  Er wordt een drankje aangeboden van de 
club en we heffen samen het glas op Marcus’ gedachtenis. 

-  Het was geen unanieme beslissing om het steakfeest van 2018 af te schaffen maar 
de organisatie van een ander evenement blijft open en het heeft bovendien geen 
financiële gevolgen voor de werking van de club dankzij de bijdrage die we 
mochten ontvangen van Ine en haar werkgever voor haar deelname aan de 
dodentocht. 

- Het aantal leden dat deelneemt aan de duiken is gedaald, nieuwe leden hebben 
afgehaakt maar anderzijds zijn er wel nieuwe begeleiders bijgekomen, waarvoor 
dank 

 
2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2017 

Dit gebeurt aan de hand van handgeklap 
 

3. Verslag van het secretariaat door Annick Bergen 
2017 was een relatief rustig jaar omdat er geen Egypte reis op het programma stond. 
Bovendien werd het secretariaat in de praktijk reeds in februari 2017 verdeeld over 
mezelf en Luc Dupas die de contacten met Stad Leuven onderhouden heeft.  Ook de 
subsidieaanvraag werd grotendeels door Luc behandeld naar voorbeeld van vorig jaar, 
waarvoor hartelijk dank.  De overige verplichtingen naar Nelos en de wettelijke 
instanties zijn ook allemaal nauwkeurig nagekomen. 

 
4. Financieel verslag door Raymond Buelens 

Het financieel verslag met uitgaven en ontvangsten wordt aan de leden voorgesteld en 
hieruit blijkt dat de situatie van de club nog steeds zeer gezond is.  In totaal 
beschikken we nog steeds over een totaal kapitaal van 28500 Euro.  Voor aanvang van 
de vergadering hebben de commissarissen van 2017, met name Bram Van Dijck en 
Steve Saenen reeds de mogelijkheid gekregen om het verslag in detail te bekijken en 
eventueel vragen te stellen.  Het verslag werd door beiden goedgekeurd.  De nieuwe 
commissarissen voor 2018 zullen Steve Saenen en Harry Vangrunderbeek zijn. 
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5. Verslag duikactiviteiten en -materiaal door Luc Dupas 

Luc geeft aan dat er in 2017 geen nieuw materiaal aangekocht werd maar wel het 
gebruikelijke onderhoud uitgevoerd werd zoals reparaties aan slangen, manometers, 
inflators en kranen.  Hij bedankt ook Danny Hoylaerts voor de hulp en goede zorgen.  
Voor het ontlenen van materiaal is er een formulier aanwezig in het materiaal kot en er 
wordt nogmaals gevraagd dit steeds goed in te vullen en bovendien het ontleende 
materiaal te behandelen als een goede huisvader.   
In verband met de flessen in het zwembad zijn nog steeds gekleurde koordjes voorzien 
waarbij geen koordje betekent dat de fles vol is, een oranje koordje betekent dat de 
fles nog OK is voor de volgende zwembadsessie en een rood koordje betekend dat de 
fles (te) leeg is.  
Bij de buitenduiken was de opkomst veel minder waarbij er vaak meer begeleiders 
aanwezig waren dan WW’s die begeleiding nodig hadden. Toch werden er 24 
duikdagen georganiseerd waarbij 44 duiken uitgevoerd werden. 
De kalender voor 2018 dient nog vervolledigd te worden. 
Op 10 juni 2018 organiseert de Rotary club Leuven/Rotselaar een karting en rally 
event ten voordelen van onze club.  Belangrijk is dat er een grote opkomst van onze 
leden aanwezig zal zijn.  De opbrengst van dit event zou geïnvesteerd worden in een 
eigen compressor.  Dit betekent evenwel niet dat de samenwerking met de brandweer 
stopgezet wordt.  We hebben nog steeds een gezamenlijke aanvraag ingediend voor 
het gebruik van het zwembad.  Wel is het zo dat er bij de brandweer niet altijd een 
verantwoordelijke voor hun compressor beschikbaar is voor het vullen van onze 
flessen. 
Er volgt eveneens een toelichting van de aanstaande Egypte reis waarbij beslist is deze 
in te korten tot 1 week, maar wel de mogelijkheid bestaat om deze te verlengen naar 2 
weken. Ten laatste eind februari moet er bevestigd worden wie meegaat en onder 
welke formule.  Alle details i.v.m. prijzen, toeslagen en annulatieverzekering zijn 
terug te vinden op de website. 
De toelichting bij het nieuwe zwembad wordt gegeven door Marc Geunes.   
Het zwembad zal nl. beschikken over 8 banen waarvan er steeds 2 vrijgehouden 
worden voor vrij zwemmen. We zullen dus niet meer het volledige bad ter 
beschikking hebben.  Bovendien zou er ook enkel mogen gedoken worden met soft 
lood of geplastificeerd lood. Het materiaal kot wordt een aparte ruimte met ijzeren 
bakken. De redders van het zwembad zullen afwisselend aanwezig zijn tot er binnen te 
club terug voldoende redders zijn om in orde te zijn met Vlarem 2. 
Korte rondvraag of het de moeite loont om het zwembad open te houden in juli in 
augustus.  Een alternatief zou kunnen zijn om wekelijks een buitenduik te houden. 

 
6. Vragen ? 

Het bestuur heeft geen verdere vragen ontvangen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 
Er worden nog broodjes aangeboden door de club. 
 
Verslag opgemaakt op 1 februari door het secretariaat. 
Annick Bergen 
Secretaris Wet Wheels Duklo Leuven VZW 


