VERSLAG VERGADERING 16/03/2017
RAAD VAN BESTUUR TENNIS VLAANDEREN

Locatie

Brussel

Beginuur

18u00

Einduur

21u00

Verontschuldigd

Dhr. L. Vandaele

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR NV
De vergadering start met de algemene vergadering en raad van bestuur van de NV.
Tegen de raad van bestuur van 29 april zorgt het secretariaat voor een correct overzicht van de huidige situatie in
Wilrijk (eigendom/concessies/…).
Ook wordt tegen die datum nagegaan of het dak tijdelijk afgedekt kan worden en tegen welke kostprijs om op die
manier toch kans te maken op subsidies voor deze werken van Sport Vlaanderen.

1.
1.1

GOEDKEURING VERSLAG
Raad van Bestuur dd 28/01/2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
Na het verslag werd via mail een aanpassing doorgevoerd mbt de sanctie voor slechtbetalende clubs. In
plaats van de voorziene uitsluiting van deelname interclub en organisatie tornooien werd deze sanctie
beperkt tot uitsluiting van organisatie van tornooien in 2017.

2.
2.1

3.

DATUM VOLGENDE VERGADERING
Raad van Bestuur: 29/04/2017

VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING

3.1

Algemeen

3.2

Verslag Gewestelijke Algemene Vergaderingen dd. 11/03/2017
De presentatie voor de landelijke algemene vergadering wordt overlopen om te verifiëren of alle gegeven
kloppen.SC Bilzen dient als verdwijnende club nog toegevoegd te worden bij de ontslagnemende clubs.

3.3

Samenstelling comité’s en commissies
De voorzitter geeft aan dat hij betreurt dat er dient gekozen te worden tussen de verschillende
kandidaten voor een plaats in het uitvoerend comité KBTB. Hier bestaan in de reglementen van Tennis
Vlaanderen geen bepalingen over. Hij schetst hoe dit in het verleden gebeurde maar dat dit deze keer
niet mogelijk blijkt.
Er wordt gestemd over de te hanteren kiesmethode: ieder lid van de raad van bestuur duidt meteen zijn
2 kandidaten aan. De twee kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen.
De 3 kandidaten geven hun motivatie aan waarom ze kandidaat zijn.
Walter Pauwels en Frank Muts worden verkozen voor het uitvoerend comité KBTB.
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Deze verkiezing wordt niet gekoppeld aan het ondervoorzitterschap.

4.
4.1

PUNTEN KBTB

19U00

Davis Cup België – Italië (7-9/04 Charleroi)
Vrijdag 07/04 is inmiddels volzet. Ook zondag 09/04 is redelijk populair. Vooral voor zaterdag zijn er nog
veel kaarten beschikbaar.

5.

DEPARTEMENT TOPTENNIS
-

6.
6.1

DEPARTEMENT CLUBWERKING

19U30

Energie
Het secretariaat bereidt een nota voor tegen de volgende raad van bestuur aangaande een
energiebesparingsplan voor tennisclubs.

6.2

Nieuwe clubs
TC De Kluize Oosterzele wordt voorlopig aanvaard als nieuwe club.

6.3

Slechte betalers
Het secretariaat communiceert naar de 3 slechte betalers (TC Lacodam, Beykesveld en David Lloyd) dat
zij in 2017 geen tornooi zullen kunnen organiseren.

7.

DEPARTEMENT COMPETITIE
Een bestuurder vraagt om ook het tenniscentrum in Wilrijk te overwegen als locatie voor de Vlaamse
Indoorkampioenschappen.

8.
8.1

DEPARTEMENT BOEKHOUDING

19U45

Stand van zaken budget
De raad van bestuur ontvangt een stand van zaken aangaande subsidies van Sport Vlaanderen voor
breedtesport en voor topsport.

9.

AUTOMATISATIE
-

10.

VARIA

20U45

10.1

De gewesten zouden graag zicht krijgen op de contacten binnen HLN die zullen instaan voor het regionale
nieuws. HLN is nog met deze oefening bezig maar vanuit het secretariaat wordt de vraag nogmaals
gesteld.

10.2

De raad van bestuur ontving recent het bijzonder tendentieuze persbericht van Padel Vlaanderen mbt “de
vijandelijke overname” van padel door Tennis Vlaanderen. Er wordt kort toegelicht dat momenteel niet
publiekelijk hierop gereageerd wordt.

10.3

Uit een kleine rondvraag mbt het verminderen van de onroerende voorheffing voor tennisclubs, als vzw’s
met gediplomeerde lesgevers,… blijkt dat Limburg hier in het verleden al sessies over heeft
georganiseerd. Het gewest Limburg gaat na om deze gegevens te bezorgen aan Dirk Deldaele.

10.4

Het gewest Vlaams-Brabant overhandigt een zilveren medaille aan Dirk De Maeseneer die tijdens de
gewestelijke algemene vergadering niet kon worden uitgereikt.
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