
Verslag AV 2022-05-10 22:00

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 algemene ledenvergadering van dinsdag 10 mei 2022 om 22:00 in het clublokaal.

Aanwezige leden: ElsH, Wim, LucV, LucA (via volmacht)
Verontschuldigd: PeterD, Daan, Veerle
Deelnemende toegetreden leden: Chris, EricR, Michaël, PaulV
Verontschuldigde toegetreden leden: Nico

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de werkende leden 
van de VZW. 
Quorum voor geldige vergadering wordt bereikt (4 van de 7 leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd). 

0. Rondje van de club 

1. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen 
 Zie palmares op website
 Voor recreanten niet altijd speelmogelijkheid

2. Resultaat ledenbevraging 
8 leden hebben het tevredenheidsgedeelte ingevuld.
De resultaten van de aangepaste vragen:
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3. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden 
 Geen uitgaande transfers
 PeterV en Veerle stoppen met tafeltennis
 Nenad Stanic is lid geworden
 Bart Versieck is als inkomende transfer aangemeld

4. Clubtruitjes 
 Momenteel slechts beperkte vraag, even afwachten
 Qua budget is er ruimte om truitjes aan te kopen, het is niet de bedoeling om stock 

aan te leggen

5. Vrijwilligers
 Opstellen zaal: EricR, LucV, Nico
 Drank: Nico (dit wordt sterk gewaardeerd)
 KvMTT: LucV, Nico, Veerle: toog
 Adminstratief werk in de achtergrond 
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6. Financieel verslag 
Door de hoger dan verwachte lidgelden (niet toegepaste COVID-korting, waarvoor dank), 
de mindere huuruitgaven door lockdown, het wegvallen van de kost van de cafetaria en 
ondanks het verdubbelen van de huur sinds 1 januari, hebben we een negatief resultaat 
van slechts 210 EUR dat we van de reserve aftrekken (verlies was begroot op 556 EUR).
Blijft ongeveer 2700 EUR in kas.

7. Kwijting aan bestuurders 
Unaniem goedgekeurd

8. Bestuurswijzigingen en nieuwe statuten gepubliceerd 2022-02-07
 Veerle geeft haar ontslag als lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder en 

afgevaard bestuurder / vertegenwoordiger van de club wat het bestuur aangaat. 

9. Toelichting status erkenning als sportclub door stad Antwerpen
Erkenning niet langer toegekend omdat we minder dan 25 leden hebben
Basissubsidie stad geweigerd (hangt samen met erkenning)
Hopelijk geraken we na de pandemie terug aan het noodzakelijke aantal leden om als 
Antwerpse sportclub opnieuw erkend te worden (impact op subsidies en korting bij huur 
van de sporthal nu die weggevallen zijn)

10.Plannen volgend seizoen, hopelijk zonder COVID-19-impact 
 Seizoen start dinsdag 6 september
 21e KvMTT eind april, begin mei 2022 (onder voorbehoud)

11.Begroting 
 Huur sporthal wordt verhoogd (bovenop de verdubbeling door het verlies van 

erkenning)
 Basissubsidie stad valt weg
 KvMTT genereert opnieuw inkomsten
 Er wordt gerekend op volledig (maar onveranderd) lidgeld
 Er is ruimte voorzien om truitjes te kopen
 Voorspeld verlies van 481 EUR
 Ernstige budgetoefening nodig volgend seizoen

12.Goedkeuring van de begroting en de rekeningen 
 Unaniem goedgekeurd

13.Varia
 Suggestie om de clubkleuren te wijzigen naar rood-wit wordt niet weerhouden
 We spelen nog elke dinsdag van mei, en sluiten op 31 mei af met een georganiseerde

activiteit: random dubbeltornooi, random enkeltornooi, 20-puntentornooi of iets 
dergelijks, afhankelijk van het aantal aanwezigen.

 In september 2023 bestaat de club 50 jaar, denk al eens na over gepaste viering, 
eerste brainstorm

• Toernooi “50” met andere clubs
• Diner
• Fuif
• Dagje Walibi
• Quiz
• Picknick
• Pop-up bar
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14.Overzicht gewijzigde klassementen
 LucV en Nico worden NG
 EricR wordt E4
 PeterD wordt D6

15.Opstelling ploegen
 Op dit moment 9 beschikbare spelers, 1 aangekondigde transfer, 1 sporadische 

beurtrolspeler en 1 reserve
 Twee opties

1. Twee grote beurtrollen van 5 spelers
2. Drie ploegen: 3, 3 en 4 spelers (+ sporadische beurtrolspeler en invaller)

 Na bespreking en stemming wordt de voorkeur gegeven aan twee beurtrollen: 
1. A-ploeg (7e): Arn Borstlap, Wim Horemans, Paul Vanderkindere, Eric Rottiers,

vijfde plek wordt aangeboden aan Bart Versieck
2. B-ploeg (11e): zelfde beurtrol als vorig seizoen: Michaël, Nico, LucV, Chris, 

Els
 Nenad wordt tussen de beurtrol geweven, ongeveer 1 opstelling per maand
 Beker de Hologne: Chris en Els
 Indienen ploegen eind van de week

• Vermoedelijk krijgt de B-ploeg een maximum waarde (4) opgelegd om in 11e 
aan te treden

• Vragen om A- en B-ploeg samen op te stellen, zodat er om de week geen 
competitie is. Dat, samen met de grote beurtrollen waardoor er elke week 4 
spelers geen competitie spelen, biedt de mogelijkheid om samen te oefenen, 
en ook de recreanten hier bij te betrekken.

Einde 23:45
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