VERSLAG VERGADERING 11 DECEMBER 2021
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING TENNIS VLAANDEREN
Locatie

Videoconferentie MS Teams

Beginuur

11u30

Einduur

12u00

Aanwezig

D. De Maeseneer, G. Kooken, F. Muts, Ph. Desoete, V. Engelen, G. Anthoon, B.
Madou & A. Vermeersch (= quorum OK)

Verontschuldigd

J Van Dooren & C. Dewulf

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

1.

NIEUWE DOPINGREGELGEVING

De nieuwe WADA-code is een feit en wordt aan Tennis Vlaanderen opgelegd zowel via ITF (sinds maart 2021) als via
het recent goedgekeurde decreet (november 2021). Dit heeft een aantal repercussies voor de Vlaamse
tenniswereld. De nodige acties worden ondernomen.
Het aangepaste Vlaamse specifieke tuchtreglement is evenwel nog niet beschikbaar. Om een einde te maken aan
dit vacuüm qua regelgeving keurt de vergadering onderstaande aanpassing van het algemene tuchtreglement van
Tennis Vlaanderen unaniem goed. Er worden geen afwijkende meningen geformuleerd. Dit tuchtreglement wordt
van kracht per 1 januari 2022.
Art. 11.: Dopingpraktijken
§1. Tennis Vlaanderen en haar elitesporters, breedtesporters, begeleiders, ploegen en alle andere reglementair
vastgelegde personen zoals bepaald door de Wereldantidopingcode zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde
Wereldantidopingcode, de betreffende Internationale Standaarden, de antidopingregels van de Internationale
Tennisfederatie (ITF) en het Vlaamse Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport.
§2. Dopingpraktijken zoals bepaald in de van toepassing zijnde codes, standaarden, regels en decreten zoals
vermeld in §1 zijn verboden. Ze worden vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen in deze codes,
standaarden, regels en decreten. Tennis Vlaanderen en haar elitesporters, breedtesporters, begeleiders, ploegen
en alle andere reglementair vastgelegde personen zoals bepaald door de Wereldantidopingcode zijn ertoe
gehouden de betreffende disciplinaire maatregelen na te leven.
§3. Voor de van toepassing zijnde codes, standaarden, regels en decreten, de bijzondere tuchtreglementen en de
betreffende procedurereglementen wordt verwezen naar de desbetreffende bevoegde instanties, raadpleegbaar via
www.wada-ama.org , https://antidoping.itftennis.com/antidoping/home.aspx, www.dopingvrij.vlaanderen en
www.vlaamssporttribunaal.be en de betreffende bijlage(s) aan onderhavig tuchtreglement.

Het checken van de compatibiliteit tussen beide regelgevingen wordt niet echt als nuttig gezien, gezien Tennis
Vlaanderen er toch geen impact zal kunnen op hebben.
Zodra alle reglementaire vertalingen langs Vlaamse kant gekend zijn dient de implementatie ervan via onze eigen
regelgeving (o.a. de rol van het Bondsparket) opnieuw te worden geëvalueerd.
Er wordt genotuleerd dat er zich in deze vergadering geen belangenconflicten hebben gesteld.
De voorzitter bedankt alle leden voor hun bijdrage.
Voor akkoord,
Gijs KOOKEN, CEO
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