
Notulen Algemene Vergadering 2015-05-19

AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 mei 2015 in het clublokaal.

Aanwezig: Wim Horemans, Veerle Waterschoot, Daan Weigand, Peter Decleir, Frederic Vandermoere en 11 
toegetreden leden
Verontschuldigd: Paul Lavrysen, Rob Van Den Berghe

1. De voorzitter opent de vergadering om 21:40
2. Rondje van de club 
3. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen

 Zie website
 Prijsuitreiking laddercompetitie: Peter Verheyleweghen en Luc Van Audenrode zijn de 

laureaten.
4. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden

 Geen transfers bekend
 Staf werd aangesloten als trouwe vrijwilliger. We mochten Michaël en Ildar sinds enkele weken 

verwelkomen als nieuwe leden.
5. Plannen volgend seizoen

 Begeleide oefeningen aan het begin van het seizoen kenden een magere opkomst en worden 
voorlopig niet herhaald.

6. Financiëel verslag vorig boekjaar
 Grootste verschillen ten opzichte van begroting:

 Uitgaven buiten de begroting: 
 Inspanning om cafetaria later open te houden na aankondiging wijziging 

openingsuren
 Kaashapje bij 40-puntentoernooi
 Ophanghaken en dopjes poten veldscheidingen

 Minder inkomsten dan verwacht:
 Minder inschrijvingsgeld Kampioenschap van Merksem 
 Minder bijdragen voor begeleide oefeningen

 Minder uitgaven dan verwacht:
 Geen extra verzekeringen nodig gehad

 Boekjaar wordt afgesloten met een omzet van 2490.28 EUR en een verlies van 158.91 EUR
 Totaal middelen einde boekjaar: 988.74 EUR

7. Toelichting subsidieaanvragen
 Onze erkenning als Antwerpse Sportclub werd na een doorlichting verlengd

1/2



Notulen Algemene Vergadering 2015-05-19

 Sportraad/district Merksem: Subsidie Kampioenschap van Merksem (documenteerbare kosten 
tot 200 EUR)

 Basissubsidie Stad Antwerpen (250 EUR)
8. Begroting volgend boekjaar

 Er moeten nieuwe plastic balletjes gekocht worden
 Inslaan nieuwe voorraad truitjes, prijs voor leden wordt beperkt gehouden
 Een begroting met omzet van 2475 EUR en verlies van 200 EUR wordt voorgelegd

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

 Slechts 10 inschrijvingen voor de kegelavond. Buffet wordt vervangen door dagschotel.
 Er wordt gepolst naar de noodzaak om de laddercompetitie door een meer attractieve formule 

te vervangen. Eventueel kan een clubkampioenschap in kruistabelvorm gespeeld worden. 
Andere suggesties blijven welkom. Wordt vervolgd.

 Er is vraag naar nieuwe moderne truitjes. Veerle contacteert potentiële sponsors. Daan vraagt 
prijzen op. Verder te onderzoeken.

 Geluidsoverlast door volume en kakafonie van door elkaar gespeelde muzieknummers van 
rope-skipping zal aangekaart worden bij de zaaluitbater. Daan neemt dit op zich.

12. Overzicht gewijzigde klassementen 

13. Ploegindeling volgend seizoen
 A-ploeg: Daan, Gabriel, Wim, Frederic (beperkt aantal wedstrijden)
 B-ploeg: PeterV, Arn, Rob, Veerle
 C-ploeg: PaulV, Eric, Chris, Els, Nico
 Reserven: PeterD, PaulL, Aimé, LucV, Michaël
 Masters: PeterD, Chris, Wim invaller

14. De voorzitter sluit de vergadering om 22:15
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Van Naar
Oanes Gabriel D0 D4
Decleir Peter D2 D4
Horemans Wim D4 D6

E0 D6
E4 E2

Peter Verheyleweghen
Rob Van Den Berghe


