
Verslag RVB 2018-05-15

RVB Groenendaal Tafeltennisclub vzw
Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 mei 2018 in het clublokaal. (20:30 – 21:15)

Aanwezig: Wim Horemans, Daan Weigand. 
Verontschuldigd: Veerle Waterschoot

1. Ledenbevraging
 7 deelnemers online enquête
 bevestigt gekende sterktes en zwaktes
 15 spelers willen interclub spelen, waarvan 3 als reserve

2. Ledenaantallen
Afnemend in aantal, verschillende vertrekkers, enkele nieuwkomers. Fancy Fair in Sportpaleis biedt 
mogelijkheid om club in de kijker te zetten en eventueel leden aan te trekken. Als we door te grote daling
in ledenaantal onze erkenning verliezen krijgen we geen subsidies meer en verdubbelt de huurprijs van 
de sporthal (impact ongeveer 700 EUR op begroting).

3. GDPR compliance: privacyverklaring gepubliceerd, register aangelegd, paswoorden ingevoerd, 
opkuisactie historische gegevens gepland, mailing voor toestemming alvorens te verwijderen.

4. Vrijwilligers: heel mooie actie van het hot-dog team, kader trachten te voorzien.
5. Financiële resultaten afgelopen boekjaar

Op niet ingecalculeerde uitgave staatsblad na gelijklopend met de begroting. Verlies van 35 EUR wordt 
voorgelegd aan de AV.

6. Verhoging lidgeld naar 50 EUR wordt bekrachtigd.
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. 
 Vervangnetten en scoreborden voorgesteld als aankopen 2018-2019.

9. Verzekeringen: brandverzekering afgesloten
10. Plannen volgend boekjaar

In 2018 bestaat de club 45 jaar, voorstel om kaas/wijn avond in te richten september/oktober verder uit 
te werken. Aanpakken met vrijwilligers/feestcomité. 

11. Begroting volgend boekjaar
Verlies van afgelopen boekjaren goedmaken. Spaarpotje aanleggen: hot-dogs geven goede start. 
Clubbijdrage in feest 100 EUR voor aperitief.

12. Varia: Geen
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