VERSLAG VERGADERING 11/05/2020
RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN
Locatie

Brussel

Beginuur

19u00

Einduur

21u00

Verontschuldigd

-

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

De voorzitter verwelkomt Christine Dewulf, die als nieuwe voorzitster Tennis Vlaanderen Oost-Vlaanderen,
de plaats heeft ingenomen van Walter Pauwels. Christine stelt zich kort zelf voor.

1.
1.1

GOEDKEURING VERSLAG
Verslag Raad van Bestuur dd 15/02/2020
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.
2.1

CORONA
Algemeen
De CEO geeft een overzicht van de voorbije weken m.b.t. de succesvolle opstart en bijhorende
communicatie, de specifieke problematiek van trainers, de lancering van initiatieven (sterk
deelnemersveld verkorte trainersopleiding (ex-)toptennissers, contactname met meer dan 200 clubs,…).
Dit uit zich ook in een sterke inhaalbeweging qua leden. Op 25 april stonden we nog 24,3% achter t.o.v.
dezelfde dag in 2019. Op 11 mei bedraagt die achterstand nog 12,5%. De opstart van lessen (jeugd) en het
mogen spelen van dubbel (veteranen) zouden de inhaalbeweging nog kunnen versterken.
De raad van bestuur drukt haar tevredenheid over de aanpak van de crisis vanuit de hoofdzetel. De
informatiedoorstroming vanuit de overheid is niet optimaal. Daarom wordt nogmaals benadrukt dat alle
communicatie via de voorzitter en de CEO dient te verlopen.

2.2

Quid Tennis Vlaanderen?
De raad van bestuur heeft vooraf een nota ontvangen, die een beeld geeft van de impact van de crisis op
de clubs (circa -9,5 miljoen €). Daarnaast wordt ook de impact op Tennis Vlaanderen zelf geschetst (circa
-230.000€). Uit verschillende financiële indicatoren blijkt dat Tennis Vlaanderen een aanzienlijke
financiële compensatie t.o.v. de clubs kan overwegen.
De raad van bestuur beslist om een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020 te voorzien. Dit komt
neer op een financiële tussenkomst van 436.296€. Daarnaast worden de bijdrages Kids Tennis (23.925€)
en Start2Tennis (20.850€) in 2020 niet aangerekend. De bij de start van de crisis stopgezette facturatie
aan de clubs wordt pas terug opgestart vanaf 15 juli.
Op Vlaams niveau wordt er werk gemaakt van een noodfonds voor de socio-culturele sector en de
sportsector. De raad van bestuur beslist om meer duidelijkheid daarover af te wachten alvorens een go te
geven voor bovenstaand ondersteuningsvoorstel.
Omdat elke tussenkomst maar een fractie dekt van de werkelijke schade van de clubs, benadrukt de raad
van bestuur het belang van de juiste communicatie. De tegemoetkoming linken aan de ledenbijdrage
2020 vraagt bijzondere aandacht voor de communicatie hierover zodat de grootte van de inspanning van
Tennis Vlaanderen voldoende blijkt voor de clubs.
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2.3

Events
De raad van bestuur ontvangt een overzichtsnota m.b.t. de impact van de crisis op events van Tennis
Vlaanderen. Participatieve events worden de komende maanden geschrapt. Spaaracties, die mensen
zouden moeten aanzetten tot het maken van meer verplaatsingen om meer tornooien te spelen, gaan
komende zomer niet door. Louter competitie (eindrondes,…) wordt voorlopig behouden. Het spreekt voor
zich dat een substantieel aantal tornooiweken noodzakelijk is om eindrondes (in aangepaste vorm) te
verantwoorden.

2.4

Beleidsplan
Er werd vanuit de hoofdzetel ook verdergewerkt aan het beleidsplan. De grote leden- en clubbevraging
vormt, op vraag van de raad van bestuur, een belangrijk uitgangspunt bij het opmaken van het
beleidsplan. Op zaterdag 16 mei worden de mogelijke krachtlijnen voor competitie en clubwerking in een
digitaal Tennisparlement besproken. Voor de ruime bespreking in de raad van bestuur wordt de raad van
bestuur van 25 september naar voor geschoven. Dit uitstel blijkt voor Sport Vlaanderen mogelijk en zorgt
ervoor dat vooraf en nadien voldoende tijd bestaat om het beleidsplan aan eventuele bijsturingen vanuit
de raad van bestuur aan te passen.

3.

APP
De raad van bestuur ontving vooraf een heel uitgebreide nota m.b.t. de app. In deze nota werden de
belangrijkste afspraken uit het verleden nog eens opgelijst. Ook werd de opstart van een pilootfase
m.b.t. de mobiele betaalmodule toegelicht. Deze start eind mei. Na een positieve evaluatie zou in juni
kunnen gestart worden met de verdere uitrol van deze module. De voorbije weken werd een deel van de
mensen die met de app bezig zijn ingeschakeld voor de opstart van de terreinreservatiemodule bij
nieuwe clubs in kader van de coronamaatregelen.

Vervolgens werd de vergadering, conform de uitnodiging, omgevormd tot een algemene vergadering. Er wordt een
apart document voorzien voor het verslag van deze algemene vergadering.
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