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Verslag Algemene Vergadering van 28 januari 2021  

Via TEAMS om 20 uur 
 
Aanwezig : Om 20:10 zijn er voldoende leden online om de Algemene Vergadering geldig te 
laten verlopen en opent de host de vergadering 
 

1. Openingsspeech door de Voorzitter Luc De Craene 
- Welkom op de speciale AV.  Eerste keer online en blijkbaar lukt het wel voor de 

meesten. 
- Graag de microfoon uitzetten om zoveel mogelijk achergrond geluiden te 

vermijden. 
- Elkaar lang niet gezien en online meetings blijken een goed alternatief.  
- Hopelijk blijft iedereen gezond.  De vaccins zijn onderweg, dus volhouden 

iedereen ! 
 

2. Herverkiezing bestuur 
Er zijn dit jaar geen bestuursleden die statutair her-verkozen moeten worden. 
 

3. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2020 
Er zijn geen opmerkingen of vragen. 

 
4. Verslag van het secretariaat door Annick Bergen 

2020 was een extreem rustig jaar.  De Corona pandemie heeft ons belet om de gewone 
activiteiten in het zwembad te laten doorgaan en ook de Egypte reis is uitgesteld. 
In 2020 hebben we voldaan aan alle wettelijke verplichtingen en ook opnieuw 
subsidies aangevraagd.  Heel veel dank aan Luc Dupas die zich opnieuw ontfermd 
heeft over de subsidie-aanvraag bij stad Leuven en daar de juiste contacten heeft. 
Op 22/02/2021 om 19:30 AV van de commissie DmH 

 
5. Financieel verslag door Raymond Buelens 

Naar goede gewoonte wordt het financieel verslag opnieuw in de vorm van een 
rijmpje voorgedragen. 
We hebben nog steeds een positief saldo van ongeveer 24900 euro. 
De commissarissen hebben reeds de kans gekregen om het financieel verslag van 2020 
na te kijken en hebben het ook goedgekeurd. 
Danny Hoylaerts en Harry Van Grunderbeeck worden aangesteld als commissaris 
voor het verslag van 2021. 
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6. Verslag duikactiviteiten en -materiaal door Luc Dupas 

- Niet veel veranderd qua materiaal 
- Keuring on hold gezet wegens corona 
- Compressor staat bij Marc Geunes.  Flessen van de club worden er gevuld en de 

mensen die mee gaan duiken met de club mogen hun flessen daar ook vullen 
- Minder buitenduiken maar toch een mooi resultaat.  Wel beperkt qua locaties. En 

er werd ook in het midden van de week gedoken. 
- Voor 2021 kan er ook in de week gedoken worden, maar wel graag op voorhand 

melden 
- We houden altijd rekening met de watertemperatuur en maken terug een mix van 

zoet en zout water. 
- Nieuwe carrière des Trois Fontaines werd verkend en zal ook in 2021 opgenomen 

worden in de planning. 
- Scouffleny wordt ook terug opgenomen in de kalender eens we daar terug  mogen 

duiken. 
- Ideal : Dit zou voortaan via Dives verlopen.  De concrete uitwerking moet nog 

verder bekeken worden door Nelos 
- Vooruitzichten zwembad : van zodra het kan herstarten.  Concreet betekent dit dat 

we in eerste instantie enkel kunnen zwemmen met max. 4 personen per baan. Er 
moet ten alle tijden 1,5m afstand houden. Op voorhand aanmeld bij Luc D. 

- Egypte 2021 : Ook hier behouden we veel twijfels.  Niet enkel in België moet de 
situatie onder controle zijn, maar ook in Egypte.  We nemen vooralsnog geen 
beslissing, maar moeten er van uitgaan dat het best mogelijk is dat we de clubduik 
nog een jaar uitstellen. 

 
7. Varia 

- Raymond laat weten dat zijn duikuitrusting te koop staat. 
- Met Harry gaat het relatief goed na de operatie. Hij zal wel terugkomen.  Daar 

vertrouwen we op. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 
 
 
 
 
Annick Bergen 
Secretaris Wet Wheels Duklo Leuven VZW 


