TENNISPARLEMENT TENNIS VLAANDEREN
VERSLAG 13 MAART 2021
Gezien de coronacrisis en de bijbehorende contactbeperkingen werd de vergadering via digitale weg
(videoconferentie MS Teams) gehouden. Aanvang: 9u30. Einde: 11u00.
Aanwezig: 29 parlementsleden (*: verontschuldigd) + 4 personeelsleden, zijnde …
Antwerpen

West-Vl.

Limburg

Vl.-Brabant

Oost-Vl

Algemeen

Frank MUTS

Philip DESOETE

Vic ENGELEN

Jan VAN DOOREN

Christine DEWULF

Dirk DE MAESENEER

Frederic ARTS

Johan ROLLY

Marc HENDRICKX

Jo VAN DEN BOSCH

Wim LANGBEEN

Gijs KOOKEN

Kathleen VAN DYCK

Jean-Pierre VANDEN
BROUCKE

* Patrick ENGELEN

Jean-Pierre VUNCKX

Jeroen VAN LIERDE

Alain HILVEN

Barbara DEWILDE

* Frank LIWERSKI

Jan CORNELIS

Charlotte BACKX

Valentijn PATTYN

Thomas JANSSENS

Nicolas BOI

Werner RIJKEN

Gert VANDERLINDEN

Geert DE LEPELEER

Steven DE SMET

Piet DE BACKER

Yves OSTYN

Arthur VERHAEGEN

Luna BÖHNE

Luc VERBRAEKEN

Lieve MOORS

Dirk DELDAELE

Nele JACOBS

Voorzitter Dirk De Maeseneer opent de vergadering met…
• Een korte verwelkoming en het overlopen van de agenda van de dag.
• Een toelichting i.v.m. het verloop van de online vergadering (o.a. debat via chatbox en hand opsteken en
eventuele stemming via Menti-meter)

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

Volgende opmerkingen worden genotuleerd m.b.t. het verslag van 28 november 2020:



26 i.p.v. 28 aanwezigen (ook afwezig: Werner Rijken en Luc Verbraeken)
Verslag vergadering 3 i.p.v. 23 oktober 2020 unaniem goedgekeurd.

Er worden verder geen opmerkingen op het verslag geformuleerd. Het verslag van de vergadering dd. 28 november
2020 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen afwijkende meningen genoteerd.

2.

STAND VAN ZAKEN CORONA (INFORMATIEF)

Zie het betreffende item van de gepresenteerde PowerPoint in bijlage.
Gijs Kooken schets de stand van zaken m.b.t. de huidige overheidsmaatregelen en de perspectieven.
De aan de politiek en de GEMS-experten overgemaakte VITO-studie m.b.t. de luchtkwaliteit heeft niet opgeleverd
wat we hoopten. Nochtans bleek duidelijk uit de studie dat er 3 indoorsituaties zijn (zie PowerPoint) waarbij in
zeer veilige omstandigheden in vergelijking met andere contexten (fysieke vergaderingen, klaslokaal) kan worden
getennist.
Tennis Vlaanderen heeft in totaal voor €870.000 de clubs financieel ondersteund en heeft hiervoor zeer positieve
reacties ontvangen. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij het noodfonds van de overheid ten bedrage van
€333.000 en een ristourno van Ethias ten bedrage van €80.000.
Steven De Smet schetst de genomen maatregelen m.b.t. de (hopelijke) heropstart van de tornooien en de
interclub per 1 mei van dit jaar: zie afzonderlijke PowerPoint.
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De eventueel afgelasting door een lokaal verbod (overmacht) zal reglementair worden bekeken.
Het eventueel gebruik van sneltests (die binnenkort vermoedelijk ruim zullen beschikbaar zijn) zal eveneens
worden bekeken.

3.

AANPASSING REGLEMENT INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN - VERDELING NATIONALE
AFDELINGEN HEREN & DAMES

Situatie:
De ploegen van de nationale afdelingen Heren en Dames worden over de afdelingen verdeeld enerzijds o.b.v.
sportieve prestatie van afgelopen seizoen, anderzijds op basis van het aantal punten waarmee de basisploeg is
ingeschreven.
Dit systeem is een aantal jaar terug opgezet om ‘zwakkere’ ploegen die vooral met eigen jeugd of niet-gekochte
spelers speelden ook toe te laten om te klimmen ongeacht hun puntenaantal. Anderzijds zorgde het systeem er ook
voor dat startende topploegen onmiddellijk in een hogere afdeling terecht kwamen wat voor iedereen beter was.
Op zich draaide dit systeem goed omdat er relatief gezien wel een constante zat in de deelnemende ploegen. Maar
nu stellen we vast dat een aantal clubs niet meer in staat zijn om een ploeg af te vaardigen in een hogere afdeling
(vooral om financiële redenen). En daar wringt nu het huidige reglement: dat stelt dat een ploeg eigenlijk de plicht
heeft om in een bepaalde afdeling te spelen op basis van haar prestatie. Terwijl het initieel bedoeld was als een
recht. Dus volgens het reglement kan de club enkel verzaken aan de bepaalde afdeling door niet meer in te
schrijven, wat sportief gezien eigenlijk niet de bedoeling zou mogen zijn.
Daarom het voorstel om de sportieve prestatie als een recht te definiëren in het reglement en niet meer als plicht.
Concreet voorbeeld: Een ploeg is kampioen in Afdeling 3 en stijgt daardoor naar Afdeling 2. Maar door
omstandigheden kunnen ze geen ploeg opstellen die Afdeling 2 waard is. Die ploeg heeft het recht om voor
Afdeling 2 te kiezen, maar als ze dit niet wensen worden ze ingedeeld in Afdeling 3 of 4 op basis van hun
puntentotaal.
Daarenboven worden de “dalers” uit het reglement gehaald. Eenvoudig gezegd komt het voorstel erop neer dat
enkel de stijgers (of de 4 halve finalisten als het over Afdeling 1 gaat) recht hebben om voor de hogere afdeling te
kiezen. Al de andere ploegen worden ingedeeld op basis van de punten van de ploeg.
Het nieuwe voorstel moet er ook voor zorgen dat er in geen enkele afdeling of poule ploegen aantreden die
overgeklasseerd zijn (terwijl dit nu wel het geval kan zijn bij de dalers). Dus concreet: een ploeg met teveel
punten volgens de afdeling zal in een hogere afdeling terecht komen o.b.v. de punten. Een zwakkere ploeg komt in
een lagere afdeling terecht, tenzij ze toch hun recht afdwingen om als zwakkere ploeg in een hogere afdeling te
spelen.
Bij akkoord is het de bedoeling dat dit ingaat voor het reglement 2021.
Wat wijzigt in het reglement:
Appendix C
KWALIFICATIE VAN DE PLOEGEN VOOR DE NATIONALE AFDELINGEN
1° Categorieën Heren en Dames
De ploegen zijn gekwalificeerd en geklasseerd in de nationale afdelingen volgens:
 Het algemeen klassement van het voorgaande jaar overeenkomstig het systeem “stijgen en dalen”.
 De som van de punten van de basisspelers ingeschreven op de spelerslijst.
De ploegen gekwalificeerd op basis van het algemeen klassement van het voorgaande jaar overeenkomstig het
systeem “stijgen en dalen” hebben 2 keuzes:
 Ofwel gebruik maken van het systeem “stijgen en dalen”: het resultaat van het voorgaande jaar heeft
hen het recht om voor stijging te kiezen.
 Ofwel geïntegreerd worden in de afdeling op basis van de som van de punten van de basisspelers
ingeschreven op de spelerslijst

2021tennisparlement03verslag03verslag

2/4

Deze keuze dient aan het algemeen secretariaat te worden overgemaakt ten laatste bij afsluiten van de
inschrijvingen.
…
HEREN
- Heren II : tien ploegen (twee poules van vijf)
 De 2 dalers uit Afdeling 1 van het voorgaande jaar (zijnde de laatste van elke poule), behalve indien de
ploeg onvoldoende punten verzamelt om in Afdeling 2 te spelen. In dat geval zal ze in een lagere
Afdeling worden geplaatst overeenkomstig het aantal punten.

…

- Heren III : vierentwintig ploegen (vier poules van zes)
 De 2 dalers uit Afdeling 2 van het voorgaande jaar behalve indien de ploeg onvoldoende punten verzamelt
om in Afdeling 3 te spelen. In dat geval zal ze in een lagere Afdeling worden geplaatst overeenkomstig
het aantal punten.
DAMES
- Dames II : tien ploegen (twee poules van vijf)
 De 2 dalers uit Afdeling 1 van het voorgaande jaar (zijnde de laatste van elke poule), behalve indien de
ploeg onvoldoende punten verzamelt om in Afdeling 2 te spelen. In dat geval zal ze in een lagere
Afdeling worden geplaatst overeenkomstig het aantal punten.
Samenstelling van de afdelingen
Het opstellen van de afdelingen gebeurt enerzijds in functie van het algemeen klassement van het voorgaande
jaar, anderzijds in functie van het totaal aantal punten van de basisploeg.
e.

Dalen

Een ploeg die daalt bevindt zich minstens in de lagere afdeling het jaar daarop, dit ongeacht het aantal punten
van de basisploeg. Maar indien het aantal punten van de basisploeg niet voldoet voor deze lagere afdeling, dan
zal ze in een nog lagere afdeling geplaatst overeenkomstig het aantal punten van de basisploeg.
Een ploeg die daalt uit Afdeling 1 of 2 mag niet vervangen worden in dezelfde afdeling door een andere ploeg
van dezelfde club.
- Dames III :
 2 dalers uit Afdeling 2 van het voorgaande jaar behalve indien de ploeg niet minstens 345 punten
verzamelt. In dat geval zal deze ploeg niet deelnemen in de nationale afdeling.
Art. 19 : FORFAIT
1° Forfait van een ploeg
 in de Nationale afdeling Heren en Dames : zakken van minstens 1 afdeling (behalve in de laagste
Nationale Afdeling). De ploeg kan het jaar daarop dus niet deelnemen aan de interclubcompetitie in de
afdeling waarvan ze deel uitmaakte op moment van diskwalificatie of in een hogere afdeling en dat
ongeacht het aantal punten van de ploeg.
Beslissing:


Het in samenwerking met het Adviesorgaan Competitie en AFT uitgewerkte voorstel wordt zeer goed
onthaald en unaniem goedgekeurd.
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4.

KLASSEMENTSBEREKENING JUNI 2021 (INFORMATIEF)

Zie het betreffende item van de gepresenteerde PowerPoint in bijlage.
Volgende verduidelijkingen worden geformuleerd:





5.

Er is geen verplichting om hoger te spelen van zodra iemand paspoort krijgt.
Van zodra iemand een paspoort krijgt, is er geen verplichting om in de eigen reeks te spelen.
Alle info is online terug te vinden. (https://www.tennisvlaanderen.be/criterium en
https://www.tennisvlaanderen.be/ethias-tour)
Alles is geprogrammeerd in ELIT zodat alles conform kan worden toegepast.

UPDATE ELIT 2.0 – COMPETITIE – INTERNE COMPETITIEFORMATS (INFORMATIEF)

Zie het betreffende item van de gepresenteerde PowerPoint in bijlage.
Meerdere leden van de vergadering geven aan dat dit een zeer nuttig werkstuk is.
In het vierde kwartaal 2021 wordt gestart met de programmering (Elit 2.0 + aanpassingen app en website). De
uitrol naar de clubs is voorzien in 2023.
Er wordt rekening mee gehouden dat het ledenbeheer hieraan gekoppeld wordt in Elit 2.0.

6.

MEDEDELINGEN M.B.T. DE GEWESTELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 20/03/2021

Zie het betreffende item van de gepresenteerde PowerPoint in bijlage.
Gezien het geen fysieke vergadering is en er in bepaalde gewesten niet wordt gestemd omdat er niet meer
kandidaten zijn t.o.v. vacante mandaten kan het vereiste quorum mogelijks een issue zijn. In deze context zal het
verslag net als vorig jaar worden verspreid als een ‘afhandelingsnota’ waarop de clubs nog opmerkingen kunnen
formuleren. Als deze er niet zijn worden de kandidaten beschouwd als aanvaard (cfr. vorig jaar).
Voorzitter Dirk De Maeseneer geeft bijkomende een toelichting m.b.t. het ruime overschot van meer dan €800.000
bij Tennis Vlaanderen in het boekjaar 2020. Zo’n €200.000 werd gerealiseerd door de mindere uitgaven n.a.v.
corona en zo’n €600.000 aan historisch opgebouwde provisies die nu werden opgenomen in het resultaat 2020 op
advies van de commissaris der rekeningen (waarmee voor het eerst werd samengewerkt).

7.

DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

Data vergaderingen Tennisparlement 2021:
 Zat. 13/03: i.f.v. Gewestelijke Algemene Vergadering
 Woe 29/09 (online avondmeeting: i.f.v. competitie en Jeugdfonds)
 Zat. 18/12: i.f.v. evaluatie 2021 en actieplan 2022
In mei-juni zijn er tot op heden niet echt sportieve punten die moeten worden beslist, waardoor een vergadering
van het Tennisparlement niet strikt noodzakelijk is.
Het voorstel van de hoofdzetel om een introductiemeeting (kennismaking + schets werking) te houden met de
nieuwe verkozenen (en die van de voorbije jaren) wordt positief onthaald en zal bijgevolg worden georganiseerd.

De vergadering wordt beëindigd omstreeks 11u00. De voorzitter dankt alle ‘aanwezigen’ voor hun constructieve
bijdrage en herhaalt de wens om zo snel mogelijk terug te kunnen aanknopen met een fysieke vergadering.
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