VERSLAG VERGADERING 02/09/2017
RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie

Brussel

Beginuur

9u30

Einduur

12u30

Verontschuldigd

Dhr. Jan Van Dooren, Mevr. Paya Vermeersch, Dhr. Marc Hendrickx

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

1.
1.1

GOEDKEURING VERSLAG
Raad van Bestuur dd 10/06/2017
Een bestuurder merkt op dat er te weinig ruimte is gegeven in het verslag van de bijzondere algemene
vergadering aan de dissenting opinions. De voorzitter vraagt om dit expliciet op te nemen in dit verslag.
Voor het overige zijn er geen opmerkingen bij het verslag van de bijzondere algemene vergadering.
Beide verslagen (raad van bestuur/bijzondere algemene vergadering) worden als goedgekeurd
beschouwd.

2.

DATUM VOLGENDE VERGADERING

2.1

Raad van Bestuur: 14/10/2017

3.

DEPARTEMENT CLUBWERKING

3.1

Aanpak clubwerking en ledenevolutie
Valentijn Pattyn, verantwoordelijke clubwerking, geeft de krachtlijnen van de clubwerking van Tennis
Vlaanderen mee. Ook de impact ervan op het ledenaantal wordt in de presentatie verder geduid.

4.
4.1

PUNTEN KBTB
Davis Cup België – Australië
De leden van de raad van bestuur ontvangen een korte toelichting bij de komende Davis Cup-ontmoeting.
Er zijn nog tickets beschikbaar. Het is te vroeg om al uitspraken te doen over het financiële resultaat,
maar de balans is nu reeds (licht) positief.
Op zaterdag wordt een dag georganiseerd waarbij de vrijwilligers in de bloemen worden gezet. Meer dan
160 clubs hebben hier al voor toegezegd.

5.
5.1

DEPARTEMENT TOPTENNIS
Investeringsdossier ikv subsidieronde (NV)
De raad van bestuur ontvangt een overzicht van werken, die de komende jaren, wenselijk/noodzakelijk
zijn in het kader van de uitbouw van een topsportwerking in Wilrijk. Omwille van de deadline voor het
indienen van een dossier in het kader van een subsidieronde topsportinfrastructuur wordt de raad van
bestuur gevraagd in te stemmen met de indiening ervan. De raad van bestuur zal in een latere fase
gevraagd worden de verschillende onderdelen van dit dossier goed te keuren.
Een bestuurder vraagt om na te gaan of de wet op overheidsopdrachten van toepassing is. Dit wordt
nogmaals specifiek nagegaan.
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De herstelling van het dak moet tegen volgende RvB definitief gegund worden zodat de werken in de
zomer van 2018 kunnen opgestart worden.

6.
6.1

DEPARTEMENT COMPETITIE
Policy mbt “circuits”
Voor Tennis Vlaanderen bestaan volgende circuits: Ethias Tour (jeugd), Criterium (volwassenen) en
Belgian Circuit (topspelers). Deze circuits worden allemaal volgens vastgelegde formats (poules,
reeksindelingen,…)
gespeeld
en
gaan
gepaard
met
allerlei
voordelen:
klassement,
rangschikking/eindronde, paspoorten, Jeugdfonds,… Clubs kiezen omwille van voorkeuren,
sponsorredenen,… voor afwijkende formats. In dat geval worden de resultaten van deze competities
enkel meegeteld voor de klassementsberekening. Indien de gevolgen van deze aanpak op een bepaald
moment negatiever blijken uit te vallen, is een drastischere aanpak (niet-gunning) mogelijk. Dit vat
samen hoe de nota, die de bestuurders hebben ontvangen, voorstelt dat Tennis Vlaanderen omgaat met
haar circuits en competities buiten circuit.
In dat geval geeft één van de bestuurders aan dat het H1-tornooi van TC Beckhand perfect kan blijven
bestaan buiten het Belgian Circuit want zij hanteren een andere reeksindeling (t.e.m. B+4/6). Een andere
bestuurder merkt op dat dit in strijd is met de afspraken die in de schoot van KBTB met AFT werden
gemaakt. De nota dient als dusdanig aangepast te worden.

6.2

Internationale tornooikalender
Aan de raad van bestuur wordt meegedeeld dat we samen met de topsportwerking en AFT bekijken of we
de internationale tornooikalender (Tennis Europe + ITF) niet meer kunnen afstemmen op de concrete
noden van onze toptalenten.

7.
7.1

DEPARTEMENT BOEKHOUDING
Financiële rapportering
De realisaties werden ter info doorgestuurd. Op de volgende raad van bestuur volgt een ruimere
bespreking.

8.
8.1

VARIA
Databank uitspraken ikv procedures
- De vorm waarin uitspraken gegoten wordt, is soms ondermaats.
- Ook kunnen de mensen, die zetelen, niet beschikken over vroegere uitspraken. Dit wil zeggen dat elke
referentie om een passende sanctie te bepalen ontbreekt.
Een databank van uitspraken kan bovenstaande problemen verhelpen. Het secretariaat wordt gevraagd de
haalbaarheid hiervan na te gaan en stelt een plan van aanpak voor.

8.2

Focusdossiers ikv subsidies
Volgende dossiers werden bij Sport Vlaanderen ingediend voor 2018:
Jeugdfonds
Doelgroepen (20j-30j)
Padel
Energie
Sociale media Clubondersteuning
TennisVlaanderen.club (migratie ELIT)

8.3

Belgian Circuit: evaluatie
Brussel laat weten aan de clubs van een eerdere evaluatie (in Limburg) dat hun werk mee wordt genomen
in de grotere evaluatie die nu volgt. Met AFT wordt een globale evaluatie van het Belgian Circuit
georganiseerd.

8.4

Te weinig aandacht voor nationale eindronde jeugdinterclubs (in vergelijking met Feest van de Jeugd)

8.5

Stand van zaken LISA (app)

8.6

Stand van zaken Snauwaert

8.7

Level 2 school ITF officials

De eerste 2 schijven (2 x 10.000€) werden correct betaald, conform de met Snauwaert afgesloten dading.
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Dit zou doorgaan in augustus 2018 in Koksijde.
8.8

Nieuwe en ontslagnemende clubs
TC Masano en TC Parkheide worden aanvaard als ontslagnemend. Tennisclub Oostrozebeke vzw wordt
voorlopig aanvaard als nieuwe club.
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