VERSLAG VERGADERING 10/06/2017
RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie

Brussel

Beginuur

9u30

Einduur

12u30

Verontschuldigd

-

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

1.
1.1

GOEDKEURING VERSLAG
Raad van Bestuur dd 29/04/2017
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.
2.1

3.
3.1

4.
4.1

DATUM VOLGENDE VERGADERING
Raad van Bestuur: 02/09/2017

PUNTEN KBTB
-

DEPARTEMENT TOPTENNIS
Schooljaar 2017-2018: stavaza
Technisch directeur, Ivo Van Aken, licht kort de procedure toe die is gehanteerd om te bepalen welke
jongeren uitgenodigd worden voor Tennis & Studie en JDT (identificatiedagen). De uiteindelijke selectie
wordt vertrouwelijk meegedeeld aan de raad van bestuur(13 juli volgt nog een laatste identificatiedag).
Volgende aandachtspunten vloeien hieruit voort:
-

Budget trainers neemt toe met 20.000€ tot 30.000€ omdat 1 tot 1,5 FTE bijkomend nodig is. Er wordt
verduidelijkt dat dit bovenop het voorziene verlies van 118.000€ voor 2017 is. Het voorziene
reisbudget zou moeten volstaan. Voor 2018 zou dit gelijkaardig zijn. Pistes voor bijkomende
financiering worden nu reeds bekeken (vb. Be Gold voor Zizou Bergs of Tibo Colson).

-

Het aantal courts is niet altijd toereikend. Uitwijkmogelijkheden voor profs wordt bekeken.

Daarnaast deelt de technisch directeur mee dat de fitnessruimte, na het vertrek van Koen Embrechts,
wordt heringericht (binnen het daartoe voorziene budget) en dat er mogelijke wijzigingen aangaande
trainers kunnen plaatsvinden.

5.
5.1

DEPARTEMENT CLUBWERKING
Nieuwe clubs
Arenal Padelclub Mechelen (Antwerpen), Padelclub Brugge en Padelclub Roeselare (West-Vlaanderen)
hebben een aanvraag ingediend om erkend te worden als lid van Tennis Vlaanderen. Het gaat telkens om
padelclubs. Omwille van hoogdringendheid heeft het secretariaat hiertoe het initiatief genomen, maar
wel steeds gecommuniceerd met de betrokken gewesten. Deze clubs worden voorlopig aanvaard.
TC Watewij werd enige tijd geleden geschrapt als club omwille van twee jaar op rij geen 40 leden te
hebben aangesloten. Nu contacteren ze het secretariaat om opnieuw aan te sluiten in de overtuiging dat
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ze nu wel 40 leden zullen bereiken. Deze club wordt voorlopig aanvaard.

6.

DEPARTEMENT COMPETITIE

7.

DEPARTEMENT BOEKHOUDING

8.

ALGEMEEN

8.1

Ledenevolutie
Dit onderwerp wordt naar de raad van bestuur van 2 september verschoven.

8.2

Nieuwe structuur
Eén van de bestuurders heeft vooraf aan de voorzitter gevraagd om dit onderwerp te verdagen. De
voorzitter geeft aan dat de vergadering hierover kan beslissen. De tijdsdruk (2018) doet de voorzitter
voorstellen om toch vandaag reeds te bespreken.
De vergadering beslist niet te verdagen en tijdens de vergadering vandaag het voorstel te overlopen en
toe te lichten. Een bijkomende algemene vergadering wordt op korte termijn samengeroepen om dan ten
gronde te bespreken.
De voorzitter licht de context toe van het project alvorens het voorstel in detail te overlopen. De harde
indicatoren van de code goed bestuur en een link naar de code zelf worden aan de tekst toegevoegd.
14 juni tussen 20u00 en 23u00 wordt voorgesteld voor een bijzondere algemene vergadering. 2 juli
voormiddag wordt voorzien als bijkomende datum. Alle leden van de algemene vergadering verzaken aan
de statutaire oproepingsverplichtingen.

9.
9.1

VARIA
Actieplan grensoverschrijdend gedrag
Dirk Deldaele coördineert dit dossier omwille van de grote parallellen met doping, matchfixing,… wat de
aanpak betreft. Dirk licht kort de stand van zaken toe en geeft aan dat juridisch nog serieuze discussies
moeten volgen. Bedoeling moet zijn om dit onderwerp ook in onze reglementen te implementeren.
Momenteel heeft Tennis Vlaanderen geen middelen om op te treden als een club ondanks een
veroordeling toch een trainer verder op clubniveau laat werken.

9.2

Aansluiting BAS
Geen aansluitingskost. Een aansluiting bij het BAS als beroepsinstantie zou een opwaardering betekenen
van onze eigen beslissingen/apparaat.

9.3

Klassementen + interclub: ter info
De samenwerking met AFT op het vlak van een “moderner” klasseringssysteem verloopt bijzonder
constructief. Tegen 1 juli zou een finaal ontwerp klaar moeten zijn. De leden van het
rangschikkingscomité, namens Tennis Vlaanderen, bevestigen op basis van de voorlopige nota hieromtrent
dat dit er veelbelovend uitziet.

9.4

App
Een bestuurder vraagt naar de timing van de lancering van de app. 28 augustus 2017 ligt momenteel op
tafel. Het secretariaat maakt momenteel de afweging tussen het vroeger lanceren van een light-versie en
het wachten op een completer product.
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