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AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 mei 2014 in het clublokaal.

Aanwezig: Wim Horemans, Veerle Waterschoot, Daan Weigand, Paul Lavrysen, Peter Decleir, Frederic 
Vandermoere en 11 toegetreden leden

1. Rondje van de club 
2. Sportief jaaroverzicht 2013-2014

 Zie website
 Prijsuitreiking laddercompetitie: Herman en Wim zijn de laureaten
 Herman krijgt dankbetuigingen omdat hij zijn tafeltennisrobot enkele keren heeft meegebracht.

3. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 Geen transfers bekend
 Danny stopt met tafeltennis, omwille van professionele verplichtingen.
 Ralf en Christel kunnen zich voorlopig op dinsdagavond niet vrijmaken omwille van repetities 

Morenko.
 Een paar andere leden nam al een hele tijd niet meer deel aan activiteiten en worden geschrapt 

van ambtswege.
 Herman en Geert sloten aan van bij het begin van het seizoen. We mochten Mateusz en 

Gabriel sinds enkele weken verwelkomen als nieuwe leden.
 We komen nipt aan het nodige aantal leden om onze status als erkende sportclub van de stad 

Antwerpen te behouden. Leden worden aangespoord om potentiële tafeltennissers uit hun 
kennissenkring de weg naar Groenendaal te tonen. De speelmogelijkheden voor recreanten 
blijven een sterke troef voor onze club.

4. Plannen seizoen 2014-2015
 Er wordt bij de leden gepeild naar de reacties op het voorstel om volgend seizoen eventueel het 

kampioenschap van Merksem in te richten op twee zaterdagen in plaats van 3 avonden tijdens 
de week. 

• Zo blijven dinsdagen vrij voor training / recreatie
• Deelnemers moeten zich slechts één dag vrijmaken
• Sporthal huren moet kunnen mits we lang genoeg op voorhand vastleggen
• Weekends durven nog al eens volgepland te zijn met allerlei activiteiten
• Omnisport gaf aan bij recreantenreeks op maandag meer deelnemers te kunnen 

mobiliseren (dat is hun vaste sportavond en jaarlijkse tafeltennisactiviteit)
• Impact op deelnemersaantal competitiespelers onduidelijk
• Wim zal een rondvraag doen bij deelnemers van voorbije edities

1/3



Notulen AV 2014-05-20

 Gabriel stelt voor om zijn tafeltenniskennis ter beschikking te stellen voor wie graag wil 
proberen zijn/haar kunde bij te schaven, bijvoorbeeld gedurende een uur elke dinsdagavond. 
Dit aanbod zou vrijblijvend moeten zijn en we moeten wel opletten dat dit kan zonder de 
competitiewedstrijden te veel te storen, bijvoorbeeld door hiervoor de tafels aan de andere kant 
van de zaal te gebruiken. Daar kan dan eventueel ook de robot van Herman opgesteld worden. 
De veldscheidingen die we nu hebben maken het vermoedelijk wat eenvoudiger om dit te 
combineren. Praktische afspraken kunnen verder gemaakt worden begin volgend seizoen.

 Begeleide oefeningen aan het begin van het seizoen werden sterk gewaardeerd, er wordt 
geïnformeerd of dit nogmaals kan herhaald worden. Gezien de competitie start in september 
doen we dit bij voorkeur vóór het begin van het seizoen. Daan zoekt uit of dit opnieuw kan 
via/met Bart Merksem.

5. Financiëel verslag 2013-2014
 Tafeltennistafels aankopen was minder duur dan gebudgetteerd
 Kosten viering 40-jarig bestaan van de club (40ptn toernooi + avond kaas & wijn) vielen lager uit 

dan gebudgetteerd
 Boekjaar wordt afgesloten met een omzet van 5002.34 EUR en een winst van 80.45 EUR
 Totaal middelen einde boekjaar: 1147.65 EUR

6. Toelichting subsidieaanvragen
 Sportraad/district Merksem: Kampioenschap van Merksem (documenteerbare kosten tot 170 

EUR)
 Basissubsidie Stad Antwerpen (250 EUR)
 Werkingssubsidie Stad Antwerpen (hiervoor komen we niet meer in aanmerking omdat onze 

club geen 50 leden heeft)
 Subsidie sportmateriaal Stad Antwerpen: (hiervoor komen we niet meer in aanmerking omdat 

onze club geen 50 leden heeft).
7. Begroting 2014-2015

 Er worden geen uitzonderlijke uitgaven gepland
 Een begroting in evenwicht met omzet van 2395 EUR wordt voorgelegd

8. Kwijting aan de bestuurders bij handgeklap
9. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen bij handgeklap
10. Varia 

 Bestuurswissel wordt meegedeeld: Daan Weigand neemt de functie van voorzitter, dagelijks 
bestuurder en afgevaardigd bestuurder over van Paul Lavrysen. Paul Lavrysen wordt bij 
handgeklap benoemd tot ere-voorzitter.

 Luc S. stelt voor om de oudere tafels eens proper af te wassen. Voorstel in dank aanvaard.
 Er gaan stemmen op om activiteiten zoals kaasavond en 40-puntentoernooi te herhalen. Wordt 

in beraad gehouden.
 Nog maar 8 inschrijvingen voor de kegelavond met buffet zijn genoteerd. Herinnering volgt.
 Er zijn nog truitjes in voorraad (M, L, XXL). Gezien de courante maten (toch bij onze leden), er 

zowat uit zijn wordt er gevraagd of er geen moderne truitjes kunnen aangekocht worden, 
eventueel via kledingsponsoring. Verder te onderzoeken.
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11. Overzicht gewijzigde klassementen 

12. Ploegindeling seizoen 2014-2015
 A-ploeg: Gabriel, PeterD, Wim, Daan, Frederic
 B-ploeg: PeterV, Arn, Veerle, Rob
 C-ploeg: PaulV, Eric, Chris, Els, Nico
 Reserven: PaulL, Aimé, Hans
 Eén van de nevencompetities met 2 spelers: Wim, Chris
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Van Naar
Decleir Peter D6 D2
Horemans Wim D6 D4

D6 D4
E0 D6

Waterschoot Veerle E2 E4
E4 E6

Weigand Daniel
Vandermoere Frederic

Vanderkindere Paul


