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AV Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk
Ullenshofstraat 2
2170 Merksem

Notulen van de algemene ledenvergadering van dinsdag 9 mei 2017 in het clublokaal.

Aanwezig: Wim Horemans, Veerle Waterschoot, Daan Weigand en 11 toegetreden leden
Verontschuldigd: Els Horemans

 De voorzitter opent de vergadering om 21:30
 Rondje van de club

 Anja heeft voor chips gezorgd: bedankt! 
 Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen

 Voor het seizoen 2016-2017 treden we met drie ploegen aan in de interclub bij Sporta Federatie
Tafeltennis. 

 Onze ploegen spelen in de 5e, 7e en 11e afdeling: 
 De A-ploeg speelt in reeks 5A en eindigt op de 5e plaats. 
 De B-ploeg speelt in reeks 7B en eindigt op de 2e plaats. 
 De C-ploeg speelt in reeks 11 en eindigt op de 8e plaats. 

 In de individuele rangschikking van 7B behaalde PeterV het derde beste percentage.

 De volledige eindrangschikking vind je op de website van Sporta Federatie. 

 Kampioenschap van Merksem werd gewonnen door Dirk Abel en Jos Hagenaars

 We hebben nu ook een ploeg in de  NG reeks van de Lentecompetitie 

 Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 Geen transfers bekend
 LucS en Frederic zullen niet opnieuw aansluiten
 Stijn en Anja zijn recent lid geworden

 Statutenwijziging wordt in principe goedgekeurd:
 Bestuurdersmandaten van onbeperkte duur om recurrente kost van publicatie in staatsblad te 

vermijden
 Formele procedure volgt met bijzondere algemene vergadering op 23 mei 2017

 Aanpassing huishoudelijk reglement wordt toegelicht
 Financiëel verslag vorig boekjaar

 Grootste verschillen ten opzichte van begroting:
 Meer uitgaven dan verwacht:

 Achterstallige factuur voor sporthal opgedoken
 Balletjes aangekocht in 2015 nog niet in rekening gebracht

 Boekjaar wordt afgesloten met een omzet van 1133 EUR en een verlies van 79 EUR
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 Totaal middelen einde boekjaar: 806.77 EUR
 Toelichting subsidieaanvragen

 Onze erkenning als Antwerpse Sportclub werd verlengd
 Veiligheidsscan werd positief bevonden
 Basissubsidie Stad Antwerpen (250 EUR) werd toegekend
 Subsidie Kampioenschap van Merksem werd aangevraagd

 Begroting volgend boekjaar
 Kampioenschap van Merksem
 Kegelavond
 Kaas- en wijnavond
 Publicatie staatsblad
 Een begroting in evenwicht met omzet van 1815 EUR wordt voorgelegd.

 Kwijting aan de bestuurders 
 De begroting en de rekeningen worden goedgekeurd
 Mandaten bestuurders: Daan, Wim en Veerle zijn bereid een verlenging zoals bepaalt in de nieuwe 

statuten te aanvaarden. Zal ook worden voorgelegd op bijzondere algemene vergadering op 23 mei 
2017.

 Plannen volgend seizoen
 We zullen opnieuw een kampioenschap van Merksem inrichten. Vernieuwde formule te evalueren. 
 Voorstel om kaas en wijnavond te organiseren ter gelegenheid van 45 jarig bestaan van de club in 

2018 wordt positief onthaald.
 Voorstel om kaartavond voor leden en sympathisanten te organiseren krijgt bijval.Verder te 

onderzoeken.
 Varia 

 Eindeseizoensactiviteiten: 

◦ Ladder tot 23 mei
◦ Dubbel-avond 30 mei
◦ Etentje dat gepland was op 31 mei wordt verschoven naar woensdag 24 mei.
◦ Kegelen 6 juni

 Ledenbevraging voor volgend seizoen (19 antwoorden) bevestigt gekende sterktes en zwaktes
◦ 13 spelers willen interclub spelen, waarvan 2 als reserve

Resultaat komt op website
 Een deel van het park wordt verder heraangelegd, en er komen (enkele) parkeerplaatsen
 Er was onvoldoende interesse om een nieuwe bestelling van truitjes te verantwoorden 

(minimumbestelling van 30 truitjes).
 Vraag vanwege de recreanten aan de competitiespelers om ook naar de oefenavonden te 

komen wanneer ze geen wedstrijd moeten spelen.
 Overzicht gewijzigde klassementen 

 Borstlap Arn E2  E0➡

 Horemans Wim D4  D2➡

 Rottiers Eric  F   E4➡

2/3

http://home.scarlet.be/ttc.groenendaal/Register_Algemene_Vergadering/ledenbevraging_2016_overzicht_reacties.htm


Notulen Algemene Vergadering 2017-05-09

 Vanderkindere Paul E6  E2➡

 Waterschoot Veerle E4  E2➡
 Ploegindeling volgend seizoen

 A-ploeg: Daan, Gabriel, Wim, Veerle, PeterD 
 B-ploeg: PeterV, Arn, PaulV, Eric, Rob (reserve)
 C-ploeg: Chris, Els, Nico, Michael, LucA
 Masters en andere nevencompetities: Chris zoekt medespeler

 De voorzitter sluit de vergadering om 22:05
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