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

Verslag Algemene Vergadering van 30 januari 2020
in zaal Onder de Toren, Wilsele om 20 uur
Aanwezig : Om 20:20 zijn er voldoende leden aanwezig voor een geldige Algemene
Vergadering en opent de voorzitter de vergadering
1. Openingsspeech door de Voorzitter Luc De Craene
- Weer een jaartje voorbij en allemaal een jaartje wijzer
- Overlijden van ons oudste lid Gene Elen, we wensen Koen en de familie veel
sterkte
- Drankje aangeboden door club.
- Egyptereis waarover later meer
- Dank aan Wet Wheelers, begeleiders, zwemmers, onze Seppe, redder Albert en de
Witte Wijn Club voor hun wekelijkse aanwezigheid
2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2019
Dit gebeurt aan de hand van handgeklap
3. Verslag van het secretariaat door Annick Bergen
2019 was een rustig jaar omdat er geen Egyptereis was.
In 2019 hebben we voldaan aan alle wettelijke verplichtingen.
Dank aan Luc Dupas die zich opnieuw ontfermd heeft over de subsidie-aanvraag bij
stad Leuven en daar de juiste contacten heeft.
Dit jaar gaan we wel weer op Egyptereis en hiervan volgt een voorlopige prijs
indicatie : 813 Euro voor 10 dagen en 776 Euro voor 7 dagen, hierbij komt nog 36
Euro voor de ruimbagage en de prijs van het visum.
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. Het rijmpje bij de
voorstelling van het verslag is weer zeer geslaagd.
De commissarissen hebben reeds de kans gekregen om het financieel verslag van 2019
na te kijken en hebben het ook goedgekeurd.
Danny Hoylaerts en Harry Vangrunderbeeck worden aangesteld als commissaris voor
het verslag van 2020.
5. Herverkiezing bestuur
Annick Bergen, Werner Dehaes, Luc Dupas en Marc Geunes zijn dit jaar statutair
verplicht ontslagnemend maar herverkiesbaar en ze worden opnieuw verkozen met
handgeklap. Er zijn dus geen statutaire wijzigingen nodig.

Maatschappelijke Zetel: Korbeeklosestraat 29, 3001 Heverlee.
RPR.: 0810.877.240 / Bankrekeningnummer: 973-0688151-67 / http://www.wet-wheels.be/

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

6. Verslag duikactiviteiten en -materiaal door Luc Dupas
- 1 fles uit dienst, de rest gewoon onderhoud.
- Buitenduiken worden opgesomd
- Voor 2020 kan er ook in de week gedoken worden indien interesse
- We houden altijd rekening met de watertemperatuur
- Nieuwe carrière des Trois Fontaines, met hoopgevende mogelijkheden.
- Ideal : het geld gaat niet naar de instructeurs maar naar de club. In de loop van
2020 zal Nelos de regels wel veranderen
- Luc D gaat terug in het bestuur van de NELOS-commissie Duikers met een
handicap.
7. Vragen ?
- De wetgeving op VZW’s is veranderd. Annick en Raymond moeten zich
registreren als “ultimate financial beneficary”
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50
Er worden nog broodjes aangeboden door de club.

Annick Bergen
Secretaris Wet Wheels Duklo Leuven VZW
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