OPTIMALISATIE STRUCTUUR TENNIS VLAANDEREN
Implicaties m.b.t. de gewestelijke verkiezingen
Tennis Vlaanderen heeft in de loop van 2017 een grondige herstructurering doorgevoerd, om zowel op het niveau van de
Raad van Bestuur, de adviserende commissies als de gewestbesturen een versterkt functioneringsniveau te realiseren.
Deze herstructurering werd toegelicht op de recente Inspiratiedagen voor de clubs (2, 9 en 16 december 2017).
De nieuwe statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement, die hiermee gepaard gaan, vind je via volgende link:
http://www.tennisvlaanderen.be/over-tennis-vlaanderen .
De implicaties van de herstructurering m.b.t. de verkiezingen van de verschillende bestuursmandaten zijn reeds van
toepassing op de eerstvolgende Gewestelijke Algemene Vergadering (10 maart 2018). Alle bepalingen m.b.t. deze
verkiezingen vind je terug in artikels 14 t.e.m. 20 en 25 t.e.m. 28 van het nieuwe Huishoudelijk Reglement. De bepalingen
m.b.t. de onverenigbaarheden en de ontvankelijkheid van de kandidaturen zijn terug te vinden in artikels 30 en 31.
Per gewest zijn er conform de nieuwe bepalingen 6 mandaten beschikbaar via verkiezing vanuit en door de clubs op de
Gewestelijke Algemene Vergadering. Het gewestbestuur coöpteert bijkomend één lid i.f.v. de ontbrekende competenties
noodzakelijk voor een optimale werking van het gewestbestuur.
Alle kandidaturen inclusief bijbehorend CV (zie verder) moeten uiterlijk op 15 januari e.k. op de hoofdzetel van Tennis
Vlaanderen (Louizapoortgalerij 203 b3, 1050 Brussel of info@tennisvlaanderen.be), met kopie aan het betreffende
gewestsecretariaat, schriftelijk ingediend zijn.
Conform de nieuwe bepalingen dienen de leden van de gewestelijke comités te beschikken over (i) affiniteit met de
tennissport, inclusief competitie en clubwerking, (ii) een brede tennis- en clubbestuurskennis, (iii) abstractievermogen op
bestuursniveau en (iv) de nodige externe en interne communicatievaardigheden. De leden van de gewestelijke comités
worden in eerste instantie verkozen voor hun bijdrage aan het beleid van de vereniging in haar geheel, en voor de aan de
gewestelijke comités gedelegeerde gewestelijke aspecten (zie Huishoudelijk Reglement Art. 18 §2), in deze rangorde.
Teneinde het voor de clubs mogelijk te maken elke kandidatuur grondig te beoordelen, dient elke kandidaat zijn/haar
kandidatuur over te maken a.d.h.v. een motivatiebrief en een curriculum met minimum volgende inhoud: ervaring in de
tenniswereld algemeen en op bestuursniveau, het hoogste studiediploma, de beroepservaring en andere relevante
bestuurservaringen en/of waardevolle competenties.
De verkozen en gecoöpteerde leden worden benoemd voor een termijn van 6 jaar en kunnen in totaal maximum 18 jaar
aaneengesloten zetelen als lid van het gewestelijk comité. Het jaar dat men 70 wordt, is men tevens uittredend.
Voor alle vragen m.b.t. deze verkiezingen kan men ofwel de hoofdzetel contacteren (dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be
of tel. 02 548 03 17) ofwel de betreffende gewestvoorzitter of -secretaris.
Voor de verkiezingen van 10 maart 2018 zijn volgende gewestelijke bestuursfuncties vacant:
•
•
•
•
•

Antwerpen: 3 verkozenen (+ 1 gecoöpteerde)
West-Vlaanderen: 1 verkozene (+ 1 gecoöpteerde)
Limburg: 2 verkozenen (+ 1 gecoöpteerde)
Vlaams-Brabant: 3 verkozenen (+ 1 gecoöpteerde)
Oost-Vlaanderen: 2 verkozenen (+ 1 gecoöpteerde)

Ter info: in 2019 zijn er geen mandaten vacant, m.u.v. het gewest Oost-Vlaanderen waar één functie vacant komt.
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