
Notulen Algemene Vergadering 2019-04-23

AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Notulen van de algemene ledenvergadering van dinsdag 23 april 2019 in het clublokaal.

Aanwezig: Veerle Waterschoot, Wim en Els Horemans, Daan Weigand, Luc Abrams, Peter Decleir, Luc Van 
Audenrode en  toegetreden leden Eric Rottiers, Paul Vanderkindere, Eric en Matisse Legendre, Chris Knops, 
Nico Swolfs, Peter Verheyleweghen, Zeeshan-Ahmed Noon, Nathalie Pallemans, Michaël De Greve

 De voorzitter opent de vergadering om 21:35
 Rondje van de club
 Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen

 Voor het seizoen 2018-2019 treden we met drie ploegen aan in de interclub bij Sporta Federatie
Tafeltennis. 

 Onze ploegen spelen in de 5e, 7e en 11e afdeling: 
 De A-ploeg speelt in reeks 5A, kent veel opstellingsproblemen en eindigt op 

de 11e plaats. 
 De B-ploeg speelt in reeks 7A en eindigt op de 7e plaats. 
 De C-ploeg speelt in reeks 11 en eindigt op de 4e plaats. 

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

 Het 45-jarige bestaan wordt gevierd met een kaas-en-wijnavond

 Op het wijkfeest in het Sportpaleis kunnen we samen met Sevos promotie maken en 
demonstraties geven

 Kegelavond sluit het seizoen 2017-18 af

 Dubbel-avond 2018 wordt voor de tweede keer op rij gewonnen door Geert Van Raemdonck.

 We hebben twee ploegen in de NG reeks van de Lentecompetitie 2018, ze doen het zeer goed.
De B-ploeg geraakt zelfs tot in de halve finale.

 Kampioenschap van Merksem 2018 werd gewonnen door Noah Crols en Erwin Van Looy.

 Resultaat ledenbevraging: positieve respons op nieuwe parking. (Overzicht in register Algemene 
Vergadering op website.)

 Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 Geen transfers bekend
 Geen reactie van verschillende niet-actieve leden.
 Nathalie, Zeeshan, Hans, Eric en Matisse zijn recent lid geworden

 Clubtruitjes: er zijn er nog een paar over, er is een beperkte vraag naar truitjes, aanleggen van nieuwe 
voorraad wordt bekeken.
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 Vrijwilligers: LucA werd gehuldigd door het District. Heel mooie actie van het hot-dog team zowel op 
KvMTT als bij het wijkfeest in het sportpaleis. Overzicht vrijwilligerstaken opgesteld. “Materiaalmeesters“
EricR en LucV worden bedankt.

 Financiëel verslag vorig boekjaar
 Belangrijk verschil ten opzichte van begroting:

 Minder kosten, vooral kaasavond
 Meer inkomsten, vooral hot-dogs en wijnverkoop

 Boekjaar wordt afgesloten met een omzet van 3025 EUR en een winst van 835 EUR
 Totaal middelen einde boekjaar: 1544 EUR

 Kwijting aan bestuurders wordt gegeven
 Toelichting subsidieaanvragen

 Basissubsidie Stad Antwerpen (250 EUR) gekregen, werd opnieuw aangevraagd en toegekend
 Subsidie Kampioenschap van Merksem 2019 werd aangevraagd bij district voor 250 EUR en 

toegekend onder voorbehoud van voorlegging facturen en betalingsbewijzen
 Volgende subsidieronde zal via district lopen, mogelijk veranderingen in de regels en/of de 

procedure
 Bestuurswijzigingen

 Daan heeft zijn ontslag uit het bestuur gegeven om gezondheidsredenen, geeft een woordje uitleg 
en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet voor de club.

 Els Horemans en Luc Van Audenrode willen een bestuurdersrol opnemen
 Veerle Waterschoot is kandidaat voorzitter
 Kandidaturen worden aanvaard. Els en Luc zullen de raad van bestuur vervoegen.

 Toelichting wetswijziging ondernemingen / verenigingen / VZWs
 Inhoudelijk wijzigt er niet veel voor ons
 Aanmelding in KBO zal binnenkort nodig zijn
 Op termijn aanpassing statuten nodig (integratie van elementen uit het huishoudelijk reglement)

 Begroting volgend boekjaar
 Kampioenschap van Merksem 2019
 Kegelavond
 Aankoop truitjes
 Een begroting met omzet van 2820 EUR en verlaging van de spaarpot met 335 EUR wordt 

voorgelegd
 De begroting en de rekeningen worden goedgekeurd
 Varia 

 Eindeseizoensactiviteiten: 
 KvMTT 29, 30 april, 7 mei. LucA zet hot-dogverkoop op poten, helpers welkom
 Kegelen 21 mei
 Dubbel-avond 28 mei

 Wegens beperkt aantal recreanten vraag aan de competitiespelers om ook naar de 
oefenavonden te komen wanneer ze geen wedstrijd moeten spelen.

 EricR biedt aan om met speciaal product tafels te reinigen: initiatief wordt aanvaard
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 Overzicht gewijzigde klassementen 
 Borstlap Arn D4  D6➡

 Peter Verheyleweghen D6  D4➡

 Horemans Wim D4  D2➡

 Eric Rottiers E4  E2➡

 Vanderkindere Paul E4  E2➡

 Klassementswijziging PeterV en Arn vinden we vreemd en kunnen ploegopstelling bemoeilijken. Zal
opgenomen worden met het verbond.

 Ploegindeling volgend seizoen
 12 spelers willen interclub spelen, waarvan 2 als (deeltijds) reserve

 Veerle start in september terug met tafeltennis, af te wachten of ze terug competitie gaat 
spelen

 Nvdr. Philippe is desgevraagd bereid om in noodgevallen reserve te zijn
 A-ploeg (6e): Wim, PeterD (reserve terugronde), Philippe (reserve in nood), Arn
 B-ploeg (7e): PeterV, PaulV, EricR
 C-ploeg (10e wordt aangevraagd): Michaël; Chris, Els, Nico, LucA, LucV (reserve)
 Nevencompetitie De Hologne: Els en Chris
 A en B zitten in minimumbezetting. A-ploeg valt in terugronde terug op 2 spelers, waardoor 

invalbeurten en verschuivingen in de loop van het seizoen nodig zullen zijn.
 Bij spelerstekort wil LucV wel meedoen
 Nvdr. uit de details van de ledenbevraging blijkt na de vergadering dat Nathalie wil meedoen 

met interclub als er een spelerstekort is, en Zeeshan geeft ook aan geïnteresseerd te zijn in 
competitie. Voorlopig is het niet mogelijk een 4e ploeg op de been te krijgen.

 Wim zal een ploegindeling trachten in elkaar te puzzelen, 
 De voorzitter sluit de vergadering om 22:50.

3/3


	AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

