Wet Wheels Duklo Leuven Vzw
p/a Luc De Craene
Kwadeschuurstraat 4
3210 Lubbeek

Verslag Algemene Vergadering van 7 februari 2019
in zaal Onder de Toren, Wilsele om 20 uur
Aanwezig : Om 20:35 zijn er voldoende leden aanwezig voor een geldige Algemene
Vergadering en opent de voorzitter de vergadering
1. Openingsspeech door de Voorzitter Luc De Craene
- Er zijn dit jaar 2 nieuwe begeleiders en 1 nieuwe wet wheeler bijgekomen. Dank
aan Harry en Viviane. Proficiat aan Cedric die onlangs zijn eerste duik gedaan
heeft in Todi.
- Verontschuldigd voor de vergadering zijn Lut en Veerle, Marc Geunes en Cedric.
- 2018 stond in het teken van Egypte
- We hebben ook een compressor kunnen aanschaffen. Deze staat bij Marc Geunes
thuis en wie regelmatig deelneemt aan de duikactiviteiten mag daar flessen gaan
vullen.
2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2018
Dit gebeurt aan de hand van handgeklap
3. Verslag van het secretariaat door Annick Bergen
Ook in 2018 hebben we voldaan aan alle wettelijke verplichtingen.
2018 stond volledig in het teken van de Egypte-reis en daar is heel wat werk in
gestoken. We hebben ondertussen geleerd dat de organisatie van groepsreizen niet vlot
verloopt via Sunweb. Voor de toekomst hebben we het email adres en
telefoonnummer van de Manager van de Three Corners en kunnen we de
kamerverdeling en noden rechtstreeks met hem regelen.
Dank aan Luc Dupas die zich opnieuw ontfermd heeft over de subsidie-aanvraag bij
stad Leuven en daar de juiste contacten heeft.
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.
Dit jaar hadden we wel een negatief resultaat van 3500 Euro, maar in totaal hebben we
nog 24000 Euro in kas, wat zeer goed is (voor toekomstige clubreizen).
De commissarissen hebben reeds de kans gekregen om het financieel verslag van 2018
na te kijken en hebben het ook goedgekeurd.
Danny Hoylaerts en Harry Vangrunderbeeck worden aangesteld als commissaris voor
het verslag van 2019.
5. Herverkiezing bestuur
Luc De Craene, Danny Sacré en Raymond Buelens zijn dit jaar statutair verplicht
ontslagnemend maar wel herverkiesbaar en worden unaniem opnieuw verkozen met
handgeklap. Er zijn dus geen statutaire wijzigingen nodig.
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6. Verslag duikactiviteiten en -materiaal door Luc Dupas
Luc Dupas heeft voor 2019 nog geen nieuwe duikkalender opgesteld, maar het wordt
opnieuw een mengeling van zoet- en zoutwater duiken.
Vanaf een watertemperatuur van 10 ° C kan er opnieuw buiten gedoken worden.
Vorig jaar zijn een aantal duiken in het begin van het jaar weggevallen omwille van
een te lage temperatuur.
In 2018 waren er 34 mogelijkheden tot duiken en de Wet Wheelers hebben in totaal 53
duiken gemaakt.
Dankzij de steun van de Rotary Club Leuven/Rotselaar hebben we een compressor
kunnen aankopen, maar ook al het bestaande materiaal werd goed onderhouden en
Danny Hoylaerts heeft hierbij goed geholpen.
Bovendien hebben we sinds de verhuis naar het nieuwe zwembad 2 karren voor ons
duikmateriaal.
De gekleurde lintjes rond de zwembadflessen zijn nog steeds belangrijk :
- Geen lintje = volle fles
- Oranje lintje = halve fles die nog kan dienen voor het zwembad
- Rood lintje = lege fles die gevuld moet worden
7. Vragen ?
Er wordt nagedacht om een feestje te organiseren om meer geld in het laatje te
brengen.
Bovendien is er een brief voor sponsoring beschikbaar bij Annick, dus iedereen die
een sponsor kan aanbrengen is welkom.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05
Er worden nog broodjes en een drankje aangeboden door de club.
Verslag opgemaakt op 7 februari door het secretariaat.
Annick Bergen
Secretaris Wet Wheels Duklo Leuven VZW
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