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AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 mei 2013 in het clublokaal.

Aanwezig: Wim Horemans, Veerle Waterschoot, Daan Weigand en 12 toegetreden leden
Verontschuldigd: Paul Lavrysen, Peter Decleir en Aimé Lemmens (toegetreden lid)

1. Rondje van de club 
2. Sportief jaaroverzicht 2012-2013

 Zie website
3. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden

 Geen transfers bekend
 Luc Hendrix stopt met actief tafeltennis, na vele jaren aangesloten geweest te zijn bij 

Groenendaal, maar we zullen hem nog wel zien.
We wensen Luc veel plezier in zijn verdere uitdagingen op sportief en ander vlak

 Dirk Van De Geuchte sluit na enkele jaren afwezigheid opnieuw aan, als recreatielid
4. Plannen seizoen 2013-2014 

 We trachten na het grote succes een tweede editie van het 40-punten toernooi in te lassen in 
het najaar van ons jubileumjaar (40-jarig bestaan)

 (tussen pot en pint na de vergadering stelt Luc Abrams voor om in september een kaas en 
bier/wijnavond te organiseren, wordt vervolgd...)

5. Financiëel verslag 2012-2013
 Boekjaar wordt afgesloten met een winst van 146.70 EUR
 Totaal middelen einde boekjaar: 1067.20 EUR

6. Voorstelling nieuwe reglementen lidgeld: 
 korting voor gezinsleden (5 EUR)
 afbetalingsplan (4 schijven)
 reglementen op de website (register RVB)

7. Toelichting subsidieaanvragen
 Sportraad/district Merksem: Kampioenschap van Merksem (documenteerbare kosten tot 177.80 

EUR)
 Basissubsidie Stad Antwerpen (250 EUR)
 Werkingssubsidie Stad Antwerpen (functie van parameters zoals aantal leden die in Antwerpse 

deelgemeente wonen en beschikbare budget)
 Subsidie sportmateriaal Stad Antwerpen: 3 nieuwe tafels (Tot 80% van aankoopbedrag. Offerte 

van 1875 EUR ingediend).
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8. Begroting 2013-2014 
 Om de aankoop van nieuwe tafels te realiseren moeten we bovenop de subsidies ook een stuk 

uit onze reserve putten.
9. Kwijting aan de bestuurders bij handgeklap
10. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen bij handgeklap
11. Varia 

 Voorstel tot aangepast huishoudelijk reglement is rondgestuurd naar al de leden en wordt op de 
volgende RVB voorgelegd ter goedkeuring. Aanpassingen:

 Nieuwe reglementen ivm lidgeld
 Nieuwe procedure om huishoudelijk reglement aan te passen

 PaulV geeft suggestie om ook aankoop van nieuwe telborden te overwegen
 Begeleide oefeningen werden sterk gewaardeerd, er wordt geïnformeerd of dit kan herhaald 

worden, bij voorkeur vóór het begin van het seizoen. Wim zoekt het uit.
 Reeds 18 inschrijvingen voor de kegelavond met buffet zijn genoteerd
 Er zijn nog truitjes in voorraad (M, L, XXL)

12. Overzicht gewijzigde klassementen 

13. Ploegindeling seizoen 2013-2014 
 A-ploeg: PeterD, Wim, Daan, Frederic
 B-ploeg: PeterV, PaulL, Veerle, Arn, Rob
 C-ploeg: PaulV, Danny, Eric, Chris, Els (aanvraag 9e afdeling bij Sporta Federatie)
 Reserven: Aimé, LucV, Hans
 Beker Boonet Hogere Reeks: Daan, Chris
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Decleir Peter D4 D6
Horemans Wim D4 D6
Lavrysen Paul D6 E2
Verheyleweghen Peter D6 E0
Waterschoot Veerle E0 E2
Borstlap Arn E4 E2
Rottiers Eric NG F
Schelpe Danny NG E6
Vandermoere Frederic NG E0


