VERSLAG VERGADERING 19/10/2019
TENNISPARLEMENT
Locatie

Brussel

Beginuur

9u30

Einduur

12u30

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

De voorzitter opent de vergadering en maakt melding van de nationale masters dubbel in Antwerpen, waardoor in
het bijzonder van dat gewest mensen verhinderd zijn.
Het nieuwe ledenrecord vormt de belangrijke, positieve opener van de vergadering.
Het verslag van het vorige parlement wordt unaniem goedgekeurd.

1.
1.1

COMPETITIE
Hervorming ranking Ethias Tour en FvdJ
Omwille van de bijkomende klassementsberekening in juni wordt de ranking van de Ethias Tour hervormd
naar een ranking op leeftijd en niet meer per reeks.
Opnieuw wordt benadrukt dat er een zorg bestaat voor de 3-reeks, voor wie deelname aan het FvdJ
moeilijk wordt. Een eindronde voor de veel-spelers (niet noodzakelijk winnaars) kan een oplossing zijn.
Het parlement vraagt om dit te bekijken.
De voorzitter stelt voor om de andere agendapunten m.b.t. jeugd nu te behandelen zodat het volledige
kader kan beoordeeld worden.

1.2

Belgian Junior Circuit 2020
De principes van dit circuit, dat samen met de technische staf van AFT werd uitgewerkt, worden
toegelicht.
Er wordt gevraagd om na te gaan of er veel spelers zijn die als eerstejaars U11 met een klassement U11.1
tornooien spelen. In Vlaams-Brabant zouden er zulke spelers zijn. (Inmiddels heeft de vraagsteller laten
weten dat het om een vergissing gaat en dit niet klopt.)
Vlaams-Brabant uit de bezorgdheid dat de organisatie van een U10 reeks met groen bal op 21-meter
terrein nadelig zou kunnen zijn voor die spelers die reeds de overstap gemaakt hebben naar geel / maxi
terrein. Vlaams-Brabant bezorgt namen van wie zij weten dat dit voor hen het geval is.

1.3

Interclub 2020 U17
Dit gaat om een nieuw aanbod om drop-out van lagergeklasseerde jeugdspelers te vermijden.
De 3 voorgaande punten unaniem goedgekeurd met de nadrukkelijke vraag om iets te voorzien richting
FvdJ voor de 3-reeks-spelers. Er wordt wel gevraagd vanuit het parlement om snel vooruit te gaan zodat
bij de start alle betrokken spelers op de hoogte zijn. Om die reden zal via skype een adviesorgaan
competitie een voorstel bespreken dat veel-spelen in de 3-reeks moet stimuleren.

1.4

Reeksindeling tornooien 2020
De vraag of de voorgestelde reeksindelingen ook door AFT gehanteerd zullen, wordt positief beantwoord.
De benaming 1-reeks is voorbehouden voor Belgian Circuit. Er wordt gevraagd dit ook in de
leeftijdsreeksen zo toe te passen.
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Er wordt nogmaals bevestigd dat een nieuw klassement in juni kan leiden tot het verplicht spelen in een
hogere criteriumreeks nadien.
Dit wordt unaniem goedgekeurd.
Een parlementslid vraagt om na te gaan of de aanpassing Ethias Tour ook niet in het criterium kan
toegepast worden. Er wordt gevraagd dit in het adviesorgaan Competitie te bekijken.
Een inflatie van de reeksen betekent ook meer terreinen voor de gewestelijke en nationale eindrondes.
De vraag om dit budgettair ook te bekijken, wordt meegeven aan de raad van bestuur. Indien minimum 5
deelnames vereist zijn, is de impact hiervan mogelijks beperkt.
Ook dubbel dient verder bekeken te worden. Sommige parlementsleden rekenden op een aanpassing voor
2020, maar dat is qua timing en gezien de link met AFT, niet mogelijk. Dit dossier is onvoldoende klaar.
De vraag om dubbeltornooien buiten criterium te verbieden, wordt negatief beantwoord. Dit wordt
gelinkt aan de nieuwe dubbelklassementen en die wordt momenteel voorzien voor komend jaar. Of dit
realistisch is, hangt ook af van AFT.
Om de geloofwaardigheid van Tennis Vlaanderen hoog te houden, is de communicatie van deze nieuwe
reeksindeling noodzakelijk. Teveel en te vaak radicale verandering doet afbreuk hieraan. Elke
verandering moet gepaard gaan met bijzondere aandacht voor de bijhorende communicatie.
1.5

Extra reeks najaarsinterclub 50+
Dit wordt unaniem goedgekeurd.

1.6

Sanctie niet-afvaardigen interclubleider
Een uniforme toepassing van de sanctie is noodzakelijk. Er wordt gekozen voor de toepassing van een
financiële sanctie omdat een sportieve de spelers bestraft. Het bedrag van 100€ wordt als boete
behouden voor het niet opgeven van een interclubleider. Voor het niet-opdagen wordt opnieuw 100€
aangerekend per speeldag.

1.7

Aanpassing ex-aequo-regeling
Het saldo gebruiken i.p.v. minst verloren sets of spelletjes wordt unaniem goedgekeurd. Dit treedt wel
pas in werking voor de competities vanaf 1 januari 2020.

1.8

Toelichting klassementsberekening
Het parlement krijgt een toelichting m.b.t. de bijsturingen die de voorbije weken werden uitgewerkt en
wat er de komende weken nog gepland staat.
Het gaat om een intensief proces in nauwe samenwerking met AFT. De voorzitter van het adviesorgaan
Klassementen werd wel bij alle stappen betrokken. De principiële beslissing om bij te sturen werd in de
raad van bestuur genomen. Dit is geen ideale aanpak, maar de best mogelijke gezien de
hoogdringendheid, techniciteit en intensiteit van het dossier. Communicatie naar de leden van het
adviesorgaan en het parlement gebeurde niet zoals mag verwacht worden. Dit wordt een belangrijk
aandachtspunt in de toekomst.

2.
2.1

CLUBWERKING
Vernieuwde Kids Toer
De aangepaste formule wordt toegelicht met bijzondere aandacht voor de praktische aanpak (contacten
met clubs, informeren ouders,…). 27% meer deelname in oktober (543 in 2019 t.o.v. 427 in 2018) geven
een mooie stijging aan bij de start.

2.2

Terugkoppeling clubbezoeken
Er wordt een stand van zaken
segmentatie/clubbezoeken staan.

2.3

gegeven

m.b.t.

waar

we

vandaag

met

de

nieuwe

Reglement Jeugdfonds
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Er wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen m.b.t. Jeugdfonds voor 2020. De uploaddatum van
15 juli geldt niet voor alles wat via ELIT verloopt, dat blijft 15 oktober.

De 3 thema’s worden gezamenlijk besproken en daarna opengesteld voor vragen/discussies.
Kan het luik “Officials” eens breder bekeken worden in Clubwerking?
Goede pro-actieve communicatie in Kids Toer is cruciaal. Contact met de trainers enkele weken vooraf zou dit nog
versterken.

3.
3.1

WERKING TENNISPARLEMENT
Elektronisch stemmen
Een procedure via google forms wordt voorgesteld als optie in heel uitzonderlijke omstandigheden. Een
vooraf doorgestuurde opmerking van een parlementslid die tegen deze aanpak is wordt toegelicht door de
voorzitter. Een ander parlementslid vult aan dat hij vooral wil dat de werkmethodiek wordt aangepast
aan de huidige technologische mogelijkheden (skype, shared documents,…). Veel frequentere
voorafgaandelijke interacties zouden een efficiëntere afhandeling mogelijk moeten maken.
Indien opleiding hiervoor nodig is, moet die voorzien worden.
Wie beslist “uiterste noodzaak”? Het adviesorgaan krijgt deze bevoegdheid en beslist dit op basis van een
aanwezige meerderheid. Het is ook het adviesorgaan dat het voorstel formuleert.
Er moet voldoende tijd zijn voor individuele parlementsleden om binnen het gewestelijk comité af te
stemmen.
Indien nodig, moet zelfs een skype met het hele parlement voorzien worden om de mogelijkheid tot
nuance te versterken.
Indien rekening gehouden wordt met deze waarborgen, is dit ok. Dit wordt zo uitgeschreven en wordt op
het volgende parlement ter stemming voorgelegd.

3.2

Evaluatie
Er wordt een evaluatievergadering m.b.t. de werking van het parlement en de adviesorganen voorzien
met de voorzitters van de adviesorganen en de gewesten. Ook de voorzitter, CEO en stafleden zullen bij
deze evaluatie betrokken worden.

Het volgende parlement vindt plaats op 7 december 14u00 te Wilrijk. Dit parlement zou in het teken staan van
“officials”.
Op 14 maart 2020 vindt ook een parlement plaats.
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