PARLEMENT CLUBWERKING
1.

AANWEZIGHEDEN
Datum: 17/11/2018, 9u30-12u30
Locatie: Hoofdkantoor Tennis Vlaanderen Brussel
Aanwezig: Dirk De Maeseneer, Philip Desoete, Walter Pauwels, Frederik Arts, Alain Hilven, Katleen Van Dyck, Thomas
Janssens, Paya Vermeersch, Barbara Dewilde, Yves Ostyn, Johan Rolly, Jean-Pierre Vanden Broucke, Nicolas Boi, Marc
Hendrickx, Patrick Engelen, Frank Liwerski, Arthur Verhaegen, Johan Van Den Bosch, Gert Vanderlinden, Carlo Grauwels,
Rudy D’Hoore, Charlotte Backx, Wim Langbeen, An Vermeersch, Gijs Kooken, Valentijn Pattyn, Julie Borgers

2.

VERSLAG

2.1. VERWELKOMING
-

Intro door Dirk De Maeseneer
o Verslag vorige vergadering: goedgekeurd
o Parlement clubwerking: mikken op interactief debat, niet bedoeling stemming te houden

-

Frank Liwerski
o Kader parlement clubwerking: toelichting wat clubwerking is
o Benadrukt interactie tussen clubs-gewesten-TVBrussel om clubwerking sterker te maken
o Stelt agenda voor

Clubsegmentatie

Jeugdfonds

Padel

Varia

2.2. CLUBSEGMENTATIE
Presentatie door Julie Borgers (zie PowerPoint als bijlage)
Reacties:







Alain Hilven: meer tijd in 10% clubs
Frank Liwerski: bewust onbekwaam heeft geen zin
Charlotte Backx: mss rol van gewest om die 10% clubs te overtuigen
Dirk De Maeseneer: continu inspanningen nodig om clubs te overtuigen die niet kunnen/niet willen
Gert Van Der Linden: verschil maken tussen prioriteit en tijdsbesteding
An Vermeersch: vaak verschil tussen will/skill bestuur en will/skill leden. Belangrijk om goed beeld te hebben van de
club in de typologie A, B, C
o Clubs kunnen evolueren van C naar A
o Juiste persoon bereiken in de club met dit verhaal (niet altijd voorzitter)
 Johan Van Den Bosch: gesprek in alle segmenten nuttig
 Carlo Grauwels: oppassen met communicatie van roos (spindiagram); kan heel confronterend zijn zonder uitleg. Via
mail harder dan via persoonlijk contact

2.3. JEUGDFONDS
Presentatie door Valentijn Pattyn (zie PowerPoint als bijlage)
Reacties m.b.t. voorstellen hervorming:
 Alain Hilven: reactie op voorstel voor hervorming criterium 13 om maximum aantal interclubploegen uit te breiden 
stelt in vraag of het mogelijk is om maximum aantal interclubploegen te verhogen in Antwerpen (alle
interclubcompetitie op één dag; capaciteit clubs beperkt)
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 Philippe Desoete: deelname aan ET (min. 10 deelnames aan ET, niet uitsluitend externe deelnames)  suggestie
voor aanpassing reglement 7/10 deelnames extern?
 Paya Vermeersch: deelname aan KidsToer  wel iets voor te zeggen om heel drempelverlagend te werken, moet niet
per se extern zijn?
 Charlotte Backx: opmerking mbt misbruik Kids Toer en Ethias Tour door tennisscholen die actief zijn op verschillende
clubs: organiseren dit tijdens lessenreeks zetten gesloten circuit op onder begeleiding eigen trainers, geeft vertekend
beeld in ranking.
 Alain Hilven: idem Ethias tour: gesloten circuit doordat hoofdtrainer die in verschillende clubs zit de inschrijvingen
kan doen en zo alles vol zet
 Algemene suggestie: Kleiner aantal jeugdtornooien?  antwoord Valentijn: berekeningen doen ifv beslissing

Reacties m.b.t. benaming label Jeugdvriendelijke Tennisclub:
 Johan Van Den Bosch: vindt dat alle clubs jeugdvriendelijk moeten zijn; nadenken over benaming JVTC om andere
clubs niet als niet-jeugdvriendelijk te bestempelen ifv perceptie naar buitenwereld / potentiële leden (cf. reflex van
mensen die op internet zoeken). Huidige benaming insinueert dat bijna 60% niet jeugdvriendelijk is.
 Alain Hilven: akkoord met Jo; suggestie voor aanpassing label JVTC: wat is jeugdvriendelijk? Er zijn clubs die dit label
niet verdienen, terwijl andere clubs die alles doen om jeugdwerking te faciliteren maar geen uitgebreide
tennisschool zijn dit label niet kunnen behalen (benadrukt percepties)
 Johan Van Den Bosch: merendeel van clubs is niet jeugdvriendelijk, waar zit dit in segmentatie?  Antwoord
Valentijn: zit in parameters voor objectieve clusteranalyse

Reacties m.b.t. Elit upload:
 Gert Vanderlinden: wat is gevoel naar Elit upload criteria ikv JF? Scoort club beter door sterke administratie of
werkelijk door sterke sportieve werking? Is het niet zo dat sommige clubs wel mee zijn, maar misschien niet voldoen
owv administratie?
Reacties m.b.t. puntenschaal/ranking Jeugdfondsreglement:
 Barbara Dewilde: top 30 niet echt motiverend voor clubs (Gert Vanderlinden deelt mening)  moet ranking
gepubliceerd worden?
 Charlotte Backx nuanceert dat dit bij sommige clubs motiverend kan zijn, bij andere niet.
 Gijs Kooken stelt dat het voor sommige clubs net motiverend werkt wanneer voorbeelden van andere clubs die het
beter doen getoond worden. Obv resultaten jeugdfonds kan club beleidsprioriteiten bepalen.
 Gert Vanderlinden denkt dat het motiverender kan zijn om in groepen in te delen.
 Andere mogelijkheid om via spindiagram te presenteren wordt geopperd (percentielen)
Dirk De Maeseneer vat samen dat rekening gehouden moet worden met pro’s en contra’s.

2.4. PADEL
Presentatie door Valentijn Pattyn (zie PowerPoint als bijlage)
Reacties m.b.t. competitiestructuur:
 Alain Hilven:
o interclubkalender: gaat zorgen dat spelers moeten kiezen?
o waarom 2x interclubkalender? Voorjaar en najaar? Vrees dat er clubs zijn die impact niet voldoende
inschatten wanneer het samenloopt met tennisinterclub

2x dezelfde competitie voor dezelfde groep spelers

In tennis heb je verschil tussen reguliere interclub en dubbelinterclub
 Dirk De Maeseneer:
o door padel in najaar te plannen geef je kans aan tennissers die in voorjaar tennisinterclub spelen om ook padel
in najaar te doen
o padelinterclub in voorjaar ten behoeve van pure padelspelers
 Gijs Kooken:
o Groei aantal ploegen padel
o Zorgen dat tennis zelf aantrekkelijk genoeg blijft
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 Walter Pauwels
o Regelgeving omtrent 2 tornooien op zelfde dag?
 Valentijn Pattyn: als je clubs laat kiezen, wordt er voor najaar gekozen; maar ze willen 2 periodes
 Dirk De Maeseneer:
o Twee sporten aanbieden = 2 sporten promoten; niet redeneren vanuit sporten die elkaar ondermijnen
 Gijs Kooken:
o Bewustzijn is er, communicatie heel belangrijk
 Alain Hilven:
o Regels moeten afgesproken worden: mag je op zelfde dag interclub padel en tennis spelen?
o Schrik gaat uit naar spelers die zelf niet kunnen inschatten; angst voor veel forfaits, ...
 Dirk De Maeseneer:
o Conclusie: nood aan samenstelling extra-parlementair adviesorgaan padel?

Timing?
•
Eerstvolgende parlement is pas in maart en dit is te laat
•
Adviesorgaan padel moet zo snel mogelijk samengesteld worden ifv reglementswijzigingen

Samenstelling adviesorgaan padel zelfde als tennis? Hoe organiseren om dit zo goed mogelijk te laten
evolueren?
•
Kandidaturen vanuit gewesten (zowel tennis + padel vertegenwoordigd)

Opdracht: voorrang aan de snel te nemen beslissingen
•
Voorstel om dringendste reglementaire zaken in eerste fase op te nemen (aantal tornooien
en reeksen)
•
Symbiose in andere aspecten van werking padel/tennis nastreven op langere termijn
•
Doel om padelwerking binnen federatie verder uit te werken

Akkoord zonder tegenstemmen dat hoofdzetel dit komende week opneemt

Andere reacties:

-

 Jo Van Den Bosch
o Clubadministratie:

Elit veld om aan te duiden welk type lid:
•
Tennis
•
Padel
•
Tennis + padel (combi)

Valentijn
•
Cf. Abonnementenmodule dekt dit maar niet iedereen gebruikt dit +
terreinreservatiesysteem
•
Zal vraag meenemen naar Sascha
o Vraag naar internationale competitie

Dirk De Maeseneer: staat op planning om te bespreken in statutaire vergadering Padel Belgium om
spelers internationaal te kunnen afvaardigen: staat op planning en hoopt rond te zijn tegen nieuwjaar
o Padel en officials opleidingen

In alle gewesten luik voor padel in opleidingen voorzien
•
Bv tenniswedstrijdleiders weten niet wat omvormingstabel is
•
Afhandeling resultaten padel vs tennisinterclub verschillend
o Wat is in het hele padelverhaal de rol van de gewesten

Reactie Gijs: werk voor adviesorgaan
Charlotte Backx
o Stand van zaken padelclubs die niet aangesloten zijn bij TV

2.5. PROJECTEN / VARIA
Presentatie door Valentijn Pattyn / Julie Borgers (zie PowerPoint als bijlage)
Vlaanderen Tennist  verdeling Gewestelijke leden: zie Excel file in bijlage.
Einde vergadering omstreeks 12u30, gevolgd door broodjeslunch.
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