
 
 
Statutaire vergadering HoReCa Leuven 10/01/2022 – Brasserie De Curve 
 
Aanwezigen: Danny Justens, Erik Derop, Kevin Vanderauwera, Peter Thyssen, Maurice Vanderauwera,  
Daniël Lassaut, Gunter Ceunen, Jeremy Coutereel, Erik De Rop, Michiel Vanautgaerden, Bart Verkest, 
Tim Evens, Patrick Deschoenmaeker, Sven Van Extergem, Willy Noë, Heidi Jeuris, Koen Vanroelen, Koen 
Romain 
 
Verontschuldigd: Rikky Evers, Fabian Deckers 
 
De vergadering vat aan om 14h35 
 
AGENDA 

1) Jaarverslag Horeca Leuven 2021 
2) Kasverslag Horeca Leuven 2021 
3) Controle van de boekhouding 2021 
4) Ontlasting van de bestuurders 
5) Verkiezing van commissarissen, secretaris, penningmeester en voorzitter                                  

van de vzw Horeca Leuven 
6) Voorstelling begroting 2022 en goedkeuring 
7) Toekomstvisie HoReCa Leuven 
8) Varia 

 
 
1. Jaarverslag Horeca Leuven 2021 

- Het uitgeschreven verslag van Kevin wordt aan dit verslag toegevoegd. 
- Op dit ogenblik zijn er 345 actieve leden, 12 X1 leden en 203 ex-leden. De BV Leuven blijft 

ongeveer gelijk en dat is positief ten tijde van corona. 
- Nogmaals een oproep aan iedereen om nieuwe contacten aan te brengen bij Bart. 

   Gegevens van Bart 
   Mail b.verkest@horeca.be 
   Mobiel 0496/74.17.34 
 
 
2. Kasverslag Horeca Leuven 2021 

- De balans en de resultatenrekening werden via samen overlopen. 
- Het kasverslag wordt goedgekeurd. 

 
 
3. Controle van de boekhouding 2021 

- De controle van de boekhouding wordt gedaan door het boekhoudkantoor van verleden jaar. 
 

mailto:b.verkest@horeca.be


 
4. Ontlasting en kwijting van de bestuurders 

- Iedereen gaat hiermee akkoord. 
5. Verkiezing van commissarissen, secretaris, penningmeester en voorzitter Horeca 

Leuven 
- Peter Thyssen wordt herbenoemd als secretaris.  
- Kevin Vanderauwera wordt herbenoemd als voorzitter. 
- Danny Justens wordt herbenoemd als penningmeester. 
- Tim Evens, Koen Vanroelen en Koen Romain worden benoemd als commissaris. 
- Patrick Deschoenmaekers stopt als commissaris. 
- Volgende personen verlengen hun mandaat als commissaris: 

Erik Derop, Daniël Lassaut, Jeremy Coutereel, Michiel Vanautgaerden,  
Sven Van Extergem, Rikky Evers, Willy Noë, Fabian Deckers, Jeremy Coutereel  
en Gunter Ceunen. 

 
6. Voorstelling begroting 2021 en goedkeuring 

- Iedereen gaat akkoord met de vooropgestelde begroting. 
 

7. Toekomstvisie HoReCa Leuven 
- We willen vechten en werken aan een breed plan om zo veel mogelijk gasten naar onze regio 

te brengen. We moeten positief blijven samenwerken met de stad, maar zeker ook kritisch 
blijven en aan de boom blijven schudden.  

- Er is voorlopig te weinig druk op het beleid om rekening te houden met de horeca en Retail. 
- Veel klanten voelen zich niet meer welkom en de bereikbaarheid blijft een probleem.  
- Het is goed dat er commissarissen bij komen vanuit de omliggende gemeenten om zo 

meerder zaken te bereiken. 
 
 
8.  Varia 

Volgende bestuursvergadering op 14/3 is een ontbijtvergadering om 8u. Locatie volgt nog. 
 

 
 

 
De vergadering eindigt om 16h50. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jaarverslag 2021 

VZW Horeca Leuven 

10 januari 2022 

 

 

Jaarverslag 2021 
Statutaire Vergadering “ Brasserie De Curve” 

 

Beste collega’s 

2 jaar gelden kreeg ik het vertrouwen van het bestuur om deze vereniging te leiden als 

voorzitter, nu ik had het mij allemaal anders voorgesteld. Mijn Coronavoorzitterschap is niet 

zonder slag of stoot verlopen. Samen met het bestuur hebben we moeten vechten voor onze 

sector en met een beetje nederigheid kan ik zeggen dat we dat samen goed hebben gedaan. 

In mijn jeugdige onschuld had ik bij onze vorige stat.verg. ( die uitgesteld was naar 21juni) 

had ik in het jaarverslag al alles vermeld wat we tot dan hadden gedaan in 2021 omdat ik dacht 

dan moet ik op de volgende hier niet meer over beginnen. Maar niets is minder waar we zitten 

nog altijd met het virus en de varianten volgen mekaar sneller op dan de suggesties in mijn 

restaurant. 

Ik durf zelfs stellen dat we er nu slechter voorstaan, we krijgen geen steun, personeel valt 

uit door besmetting of andere job, grondstoffen stijgen snel, energiekosten gaan 

omhoog,…kortom mijn persoonlijk gevoel zegt dat we nu in het diepste dal zitten. 

De voorbije periode hebben we zoals altijd onze leden en de horeca op de hoogte 

gebracht van de op dat moment geldende regels en hun proberen bij te staan met raad en daad. 

Ik ben er mij zeer goed van bewust dat er deelsectoren waren binnen onze horeca die goede 

tijden hebben gehad maar dat er ook zijn die nog steeds geen verbetering zien. En terwijl de 

cafés, restaurants een heel goede zomer hebben gehad. Hebben de logies en dansgelegenheden 

nog geen vooruitzichten. Terwijl er traiteurs gouden zaken hebben gedaan tijdens take away was 

het voor sommige een verlieslatende periode maar hoorde ik wel de zin “ tis gene vette maar we 

zijn toch bezig”. Door alle regels en aanpassingen leek het soms of we bij horeca Vlaanderen( 

horeca leuven ) bepaalde sectoren vergeten waren, wel ik kan u langs deze weg zeggen dat we 

gevochten hebben voor elke kamer van ons huis. 



 Maar helaas “you win some and you lose some”. De verdeeldheid was groot en ik denk 

dat we er moeten voor waken om iedereen samen te houden zeker in de uitdagende periode 

die zal komen, want samen staan we nu eenmaal veel sterker. 

En buiten al de zakelijke problemen hadden we dit jaar ook nog is te maken met 

persoonlijk verdriet. Zowel familiaal als voor onze organisatie, we hebben afscheid moeten 

nemen van Romain Sterckx een man die veel heeft betekent voor horeca leuven, horeca 

Vlaams Brabant en horeca vlaanderen, sta me toe om langs deze weg ook nog is te zeggen dank 

u Romain voor al de inzet die je voor onze organisatie hebt gedaan. 

Dit jaar is ook onze website van start gegaan iets wat zal moeten groeien en dankzij de 

input van iedereen een succes kan worden. We hebben dit jaar ook voor de eerste keer de 

horeca uitgenodigd op OHL, het was niet zoals we het voorzien hadden door de geldende 

corona maatregelen maar gezien het enthousiasme en de massale opkomst denk ik dat er zeker 

een vervolg moet komen als alles weer normaal is. Ook hebben we na een sabbatjaar ons 

horecaboekje terug uitgebracht en ik kan zeggen met behulp van onze fotograaf en de niet 

aflatende inzet van onze verkoper Rudi, is dit weer een succes geworden. 

Zoals ik al zei staan we de volgende jaren voor verschillende uitdagingen die we alleen 

maar kunnen overwinnen als we hier samen voor gaan, juist zoals we dat in het verleden 

hebben gedaan. Ik wil jullie langs deze weg ook bedanken voor de inzet die ieder van u heeft 

gedaan in naam van Horeca Leuven en ik wil jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen 

de laatste twee jaar. 
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