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AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem
Ondernemingsnummer 0849700895
RPR Antwerpen, afd. Antwerpen
TTC.Groenendaal@skynet.be
www.GroenendaalTTC.be

Verslag van de online algemene ledenvergadering van dinsdag 18 mei 2021 om 21:00.

Aanwezige leden: ElsH, Wim, Veerle, LucV
Volmacht: LucA
Deelnemende toegetreden leden: Chris, Nico, EricR

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de werkende leden 
van de VZW. 
Quorum voor geldige vergadering wordt bereikt (5 van de 7 leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd). 

1. Virtueel rondje van de club 
Hebben jullie nog te goed

2. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen 
 Slechts enkele weken competitie
 Ook voor recreanten niet veel speelmogelijkheid

3. Resultaat ledenbevraging 
13 heraansluitingen, nog 11 leden waarvan geen bericht, 1 ontslag

4. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden 
 Geen transfers
 EricL verlaat de club
 Geen nieuwe leden aangemeld

5. Clubtruitjes 
 Momenteel slechts beperkte vraag, even afwachten
 Qua budget is er ruimte om truitjes aan te kopen, evt. kleine stock aan te leggen

6. Vrijwilligers
 Vooral veel COVID-19 maatregelen: aankopen producten en tafels poetsen
 Adminstratief werk in de achtergrond 

7. Financieel verslag 
Door de lidgelden, COVID-19-subsidies van het verbond en de stad, en het wegvallen 
van de huur houden we een positief resultaat over: 628.19 EUR dat we aan de reserve 
toevoegen

8. Kwijting aan bestuurders 
Unaniem goedgekeurd

9. Bestuurswijzigingen bijna gepubliceerd
Laatste administratieve stappen moeten nog vervuld worden

10.Nieuwe statuten vzw: bijna gepubliceerd 
Ingediend, publicatie hangt samen met bestuurswijzigingen
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11.Toelichting subsidieaanvragen
Basissubsidie stad werd opnieuw aangevraagd
Hopelijk geraken we na de pandemie terug aan het noodzakelijke aantal leden om als 
Antwerpse sportclub erkend te blijven (impact op subsidies en huur van de sporthal als 
die zou wegvallen)

12.Plannen volgend seizoen, hopelijk zonder COVID-19-impact 
 Evt. activiteit (buiten) in aanloop van seizoen (BBQ?)
 Seizoen start dinsdag 7 september
 Eerste twee weken Beker van Antwerpen
 Derde week start van de competitie
 Beker de Hologne: Chris en Els
 20e KvMTT eind april, begin mei 2022

13.Begroting 
 Deel van de reserve wordt aangesproken om COVID-19 korting te geven
 Er is ruimte om truitjes te kopen

14.Goedkeuring van de begroting en de rekeningen 
 Unaniem goedgekeurd

15.Varia
 De sporthal is niet open tijdens de maanden juni-juli-augustus, dus zelfs met 

versoepelingen die dat mogelijk zouden maken kunnen we dan niet spelen.
 Spelen op Bart-Merksem is momenteel niet aan de orde, maar we houden een vinger 

aan de pols.
16.Overzicht gewijzigde klassementen

 LucV wordt F, rondje van applaus
17.Opstelling ploegen

 Op dit moment onvoldoende zicht op beschikbare spelers, onduidelijkheid is er vooral 
bij A- en B-ploeg. Secretaris volgt op.

 Uitstel voor indienen ploegen bij het verbond tot half juni, we moeten er toch werk van 
maken.

 Voor C-ploeg wordt opnieuw opstelling in 10e afdeling aangevraagd (beurtrol 
3xF+2xNG)

Einde 21:55

2/2


	AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

