
Notulen Algemene Vergadering 2016-05-03

AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Notulen van de algemene ledenvergadering van 3 mei 2016 in het clublokaal.

Aanwezig: Wim Horemans, Veerle Waterschoot, Daan Weigand en 11 toegetreden leden
Verontschuldigd: Paul Lavrysen, Chris Knops, Rob Van den Berghe, Frederic Vandermoere

 De voorzitter opent de vergadering om 21:40
 Rondje van de club

  Eric heeft hapjes voorzien voor bij de drank. Bedankt!

 Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen

 Erediplomas werden uitgereikt voor de B-ploeg die kampioen werd in seizoen 2014-2015

 Voor het seizoen 2015-2016 treden we met drie ploegen aan in de interclub bij Sporta Federatie
Tafeltennis. 

 Onze ploegen spelen in de 5e, 6e en 10e afdeling: 
 De A-ploeg speelt in reeks 5A en eindigt op de 5e plaats. 
 De B-ploeg speelt in reeks 6A en eindigt op de 8e plaats. 
 De C-ploeg speelt in reeks 10B en eindigt op de 8e plaats. 

 De volledige eindrangschikking vind je op de website van Sporta Federatie. 

 We spelen met één ploeg in de masterscompetitie, zij eindigen 5e in hun poule. 
 We organiseren bij het begin van het seizoen voor onze leden en trouwe aanhang op dinsdag 1

september een dubbel-avond met wisselende teams. Er waren 17 deelnemers, Paul 
Vanderkindere haalde met 11 punten de wisselbeker binnen, de tweede plaats ging naar Eric 
Rottiers met 9 punten en met 8 punten deelden Michaël De Greve en Wim Horemans de derde 
plaats. 

 Prijsuitreiking laddercompetitie: Peter Verheyleweghen en Luc Abrams zijn de laureaten.

 Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden

 Geen transfers bekend

 Rob en Ronny zullen niet opnieuw aansluiten

 Aimé is overleden

 Ildar hebben we van het ganse seizoen niet gezien

 Kris is slechts enkele keren op de club geweest

 Simonne, André en Tom waren nieuwe leden, maar zijn al lang niet meer op de club geweest

 Om het ledenaantal op peil te houden kunnen we onze partners, familie, vrienden en kennissen
uitnodigen om mee te komen spelen. Zij kunnen altijd een paar keer komen proberen of de club
hen ligt.

 Plannen volgend seizoen
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http://home.scarlet.be/ttc.groenendaal/dubbelavond.htm
http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie/index.php?menu=3
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 We willen opnieuw een kampioenschap van Merksem inrichten er zijn voor- en nadelen aan 
alternatieve formules (zaterdag, eventueel met eten achteraf; 2 ipv 3 avonden). Verder te 
bekijken.

 Financiëel verslag vorig boekjaar
 Grootste verschillen ten opzichte van begroting:

 Meer uitgaven dan verwacht:
 Truitjes 200 EUR duurder dan ingeschat

 Boekjaar wordt afgesloten met een omzet van 2352.50 EUR en een verlies van 102.81 EUR

 Totaal middelen einde boekjaar: 885.93 EUR

 Toelichting subsidieaanvragen

 Onze erkenning als Antwerpse Sportclub werd verlengd

 Basissubsidie Stad Antwerpen (250 EUR) werd toegekend

 Begroting volgend boekjaar

 Minder leden

 Geen Kampioenschap van Merksem

 Geen Kegelavond

 Een begroting in evenwicht met omzet van 1120 EUR wordt voorgelegd

 Kwijting aan de bestuurders bij handgeklap
 De begroting en de rekeningen worden goedgekeurd
 Nieuwe mandaten bestuurders: Daan, Wim en Veerle zijn kandidaat voor een nieuwe termijn van 3 jaar 

en worden herverkozen bij handgeklap.
 Varia 

 Eindeseizoensactiviteitenenquête (15 antwoorden) levert enkeltoernooi met kaarten trekken op 
als activiteit voor 10 mei. De week erna is er een 40-puntentoernooi en we sluiten het 
tafeltennisseizoen af met een dubbel-avond met kaarten trekken. Daarmee is de top zes van de
enquête aan bod gekomen. De week erna gaan we samen eten op 31 mei (kostendelend).

◦ Kaartavond (met externen) kreeg niet veel stemmen maar kan overwogen worden 
wanneer een activiteit gezocht wordt om geld in het laatje te brengen

Resultaat komt op website

 Ledenbevraging voor volgend seizoen (15 antwoorden) bevestigt gekende sterktes en zwaktes 
en geeft een paar nieuwe inzichten:

◦ Douches / Watertemperatuur kan beter

◦ Meningen over website zijn verdeeld

◦ Meer aandacht voor ledenwerving nodig

◦ Opnieuw vraag naar opleidingsaanbod

◦ Lidgeld is goedkoop

◦ Sportverzekering is niet gekend

◦ 16 spelers willen interclub spelen, waarvan 3 als reserve
Resultaat komt op website

 Een deel van het park wordt heraangelegd, en er komen (enkele) parkeerplaatsen
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http://home.scarlet.be/ttc.groenendaal/Register_Algemene_Vergadering/Eindeseizoensactiviteiten_enquete_2016_resultaten.pdf
http://home.scarlet.be/ttc.groenendaal/Register_Algemene_Vergadering/ledenbevraging_2016_overzicht_reacties.htm
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 Omnisport Groenendaal dames doet op donderdagavond activiteiten en wil eventueel een 
avond tafeltennissen. Geen probleem, coördineren met bestuur zodat iemand aanwezig is om 
te begeleiden.

 Gezondheidstoestand van PaulL gaat snel achteruit.

 Overzicht gewijzigde klassementen 

 Ploegindeling volgend seizoen

 A-ploeg: Daan, Gabriel, Wim, Veerle, PeterD (reserve)

 B-ploeg: PeterV, Arn, PaulV, Eric, Frederic (reserve)

PeterV verzamelt de meningen van de ploegleden over eventueel vrijwillig dalen naar 7e afdeling. 
Dit moet dan aangevraagd worden bij de federatie.

 C-ploeg: Chris, Els, Nico, Michael, LucA, LucV (reserve)

 Masters en andere nevencompetities: doorgeven aan Wim

 De voorzitter sluit de vergadering om 22:20
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Van Naar
Oanes Gabriel D4 D0
Horemans Wim D6 D4

E2 E4Rob Van Den Berghe


	AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

