Wijzigingen in het bestuur van Volley Haasrode Leuven (VHL)

Na vele jaren van onverdroten inzet voor onze club heeft onze penningmeester Luc Van Isterdael
beslist om zijn taken vanaf het komende seizoen over te dragen aan Bart Eversdijk, die al enige tijd
deel uitmaakt van het kernbestuur van VHL. Bart Eversdijk is Audit Partner bij BDO en heeft meer
dan 25 jaar auditervaring. Johan Dewit, secretaris van onze club, zal Bart Eversdijk bijstaan bij het
financiële beheer van VHL.
Het kernbestuur van VHL bestaat voortaan uit Jan Goedhuys (voorzitter), Roland Thonnon
(clubmanager), Bart Eversdijk (penningmeester), Johan Dewit (secretaris) en Bart De Smet
(bestuurslid). Het kernbestuur houdt wekelijks een kort overleg.

Het voltallige bestuur van VHL bestaat uit het kernbestuur aangevuld met Godfried Haeldermans
(ondervoorzitter), Roel Derom, Eddy Elaerts, Dries Janssens, Petra Mertens en Helga Van Brussel.

Zoals we reeds eerder hebben meegedeeld, heeft VHL - zoals vele andere sportclubs – er voor
gekozen om over te schakelen op het Twizzit platform voor haar administratie en communicatie.
Tevens werd het boekhoudpakket Exact aangeschaft waarvoor op dit ogenblik de connectie met
Twizzit wordt gelegd. Het is onze bedoeling om dit alles operationeel te hebben bij de start van het
nieuwe seizoen.

Wij wensen via deze weg onze uitzonderlijke erkentelijkheid en dank uit te spreken ten aanzien van
Luc Van Isterdael, die onze club in de voorbije jaren met zijn zin voor detail een stevige financiële
opvolging en rapportering gegeven heeft. En we hopen Luc nog vele malen te mogen ontmoeten in
onze sporthal, ditmaal om gewoon te genieten van het spelletje en zich niet te moeten bekommeren
om financiële en administratieve beslommeringen.

Wij wensen Bart en Johan alle succes om al datgene dat Luc heeft opgebouwd verder te zetten en
om van Twizzit en Exact een professionele beheerstool voor de club te maken.
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