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RVB 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 vergadering van de raad van bestuur van dinsdag 12 mei 2020 om 19:30.
Deelnemers: Els Horemans, Veerle Waterschoot, Luc Van Audenrode, Wim Horemans

1. Ledenbevraging
 13 personen reageerden
 12 personen hebben tevredenheidsgedeelte ingevuld

◦ na verwerking van de gegevens komt het resultaat op de website
2. Ledenaantallen

 21 heraansluitingen
 2 ontslagnemende leden

◦ Philippe (transfer terug naar Nodo) en Geert
 5x geen reactie

3. Aanvragen lidmaatschap
 geen aanvragen ontvangen

4. Vrijwilligers en bestuurskandidaten
 Nico heeft zich opgegeven als vrijwilliger
 Geert heeft zich opgegeven als vrijwilliger
 Geen nieuwe bestuurskandidaten

5. Financiële resultaten afgelopen boekjaar
 Vooraf besproken: iedereen akkoord

6. Verdeling bestuurstaken
 Veerle heeft ontslag gegeven als voorzitter, maar blijft bestuurslid
 Kandidaat voorzitter: Elsje Horemans
 Beslissing: unaniem aanvaard

7. Nieuwe statuten
 Ontwerptekst werd via E-mail uitgewerkt door bestuur en rondgestuurd naar de leden
 Beslissing: voorleggen aan AV

8. Aanpassing: huishoudelijk reglement wordt intern reglement
 Ontwerptekst werd via E-mail uitgewerkt door bestuur en rondgestuurd naar de leden
 Beslissing: intern reglement wordt unaniem goedgekeurd

9. Opdracht dagelijks bestuur
 Ontslag als dagelijks bestuurder: Veerle Waterschoot
 Kandidaat nieuwe dagelijkse bestuurder: Elsje Horemans
 Beslissing: unaniem goedgekeurd
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10. Opdracht vertegenwoordiging van de vereniging
 Kandidaten vertegenwoordiging van de vereniging

◦ Willem Horemans
◦ Elsje Horemans

 Beslissing: unaniem goedgekeurd
11. Sportmateriaal en truitjes

 Genoeg balletjes en reservenetjes in voorraad
 Truitjes:

◦ oud model: 1 x L gewenst, niet in voorraad
◦ nieuw model: 2 x XXL, 2 x  XL gewenst
◦ beslissing: momenteel niet bestellen: kan wel opnieuw bekeken worden indien er vraag is

12. COVID-19
 2 maanden training weggevallen
 2 competitieweken weggevallen
 KvMTT weggevallen
 Etentje / Kegelen weggevallen
 Geen grote financiële impact: 

◦ moesten geen huur betalen (65 EUR)
◦ subsidies KvMTT waren reeds weggevallen
◦ enkel inschrijvingsgeld  (200 EUR) + evt. winst hot-dogs (40 EUR) als minder inkomsten

 Heropstart september nog onzeker
 Sporta richtlijnen

◦ voor sporters
◦ voor sportclubs
◦ communicatietips om leden aan te sporen om te blijven bewegen

13. Plannen volgend boekjaar 
 Same – same
 20e KvMTT verschoven
 Suggesties?

◦ Kaartavond nadat maatregelen versoepeld zijn
14. Begroting volgend boekjaar

 Goedgekeurd om voor te leggen aan AV
15. Varia

Geen punten
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