
Verslag RVB 2017-05-09

RVB Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 9 mei 2017 in het clublokaal.

Aanwezig: Wim Horemans, Daan Weigand, Veerle Waterschoot (voltallig)

1. Aanpassing statuten
Correcte procedure vraagt tijdige bekendmaking van volledige aangepaste tekst. Nieuwe algemene 
vergadering te plannen.
Enkel aanpassing benoemingstermijn bestuurders: onbepaalde duur, zodat kosten voor periodieke 
publicatie in het staatsblad kunnen vermeden worden.

2. Aanpassing huishoudelijk reglement
Aanpassingen artikel 6 in functie van procedures interclubcompetitie Sporta Federatie wordt unaniem 
goedgekeurd in aanwezigheid van de voltallige raad van bestuur.
Aanpassing artikel 5 beschrijving van sporttenue om grotere vrijheid te hebben in kleurkeuze bij 
eventuele sponsorcontracten wordt unaniem goedgekeurd in aanwezigheid van de voltallige raad van 
bestuur.

3. Samenstelling Bestuur (o.a. verlenging mandaten)
Daan, Wim en Veerle zijn bereid zich kandidaat te stellen voor een verlenging van hun mandaat.

4. Ledenbevraging

 19 deelnemers

 bevestigt gekende sterktes en zwaktes

 13 spelers willen interclub spelen, waarvan 2 als reserve
5. Ledenaantallen

Stabiel in aantal, enkele vertrekkers, enkele nieuwkomers
6. Financiële resultaten afgelopen boekjaar

Op twee onverwachte uitgaven na gelijklopend met de begroting. Verlies van 79 EUR wordt voorgelegd 
aan de AV.

7. Sponsoring
Het zou goed zijn om eens na te denken over de zaken die we aan een mogelijke sponsor kunnen 
bieden, en wat we daartegenover dan verwachten:

 Reclame op truitjes, andere uitrusting
 Vermelding op website, like/post op facebook
 (Tafeltennis)activiteit (mee)organiseren voor sponsor
 …

De voorzitter denkt hier verder over na.
8. Sportmateriaal

 We hebben nog een goede voorraad balletjes. 
 Er was onvoldoende interesse om een nieuwe bestelling van truitjes te verantwoorden 

(minimumbestelling van 30 truitjes).
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 Poetsen van de tafels en nazicht van de netjes is aangewezen.
9. Plannen volgend boekjaar

In 2018 bestaat de club 45 jaar, voorstel om kaas/wijn avond in te richten wordt aanvaard.
Voorstel om kaartavond voor leden en sympathisanten te houden zal voorgelegd worden aan AV.

10. Begroting volgend boekjaar
Evenwicht voor dagelijkse werking en Kampioenschap van Merksem, kleine marge op kaas/wijn avond 
om publicatie staatsblad te financieren.

11. Varia
◦ Brandverzekering: Daan zal nakijken of de verzekering aangeboden via Sporta voor ons 

aangewezen en interessant is
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