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AV 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

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de werkende leden 
van de VZW 

Verslag van de online algemene ledenvergadering van dinsdag 12 mei 2020 om 21:00.

Aanwezig: Els Horemans, Veerle Waterschoot, Luc Van Audenrode, Wim Horemans, Luc Abrams, Nico Swolfs, 
Daan Weigand, Peter Verheyleweghen, Chris Knops

Via volmacht: Peter Decleir

1. Virtueel rondje
2. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen

 KvMTT 2019: Bij de recreanten en NG spelers wint Rob Goddaert. Jos Hagenaers is net als twee 
jaar geleden kampioen bij de competitiespelers.

 De interclub wordt afgebroken door COVID-19. Het verbond heeft beslist wat er met de resultaten 
van de competitie moest gebeuren: rangschikking na week 19 wordt de eindrangschikking.
◦ A-ploeg stijgt van 6e naar 5e
◦ B-ploeg blijft in 7e
◦ C-ploeg zakt :-(één puntje te kort, dat lijkt al een argument om terug 10e aan te vragen)-:

 Els en Chris doen mee met Beker d'Hologne, ze halen de vierde plaats op zes in de 
poules.

 Toernooien: onze jongste en fitste leden nemen deel aan toernooien ingericht door het 
verbond of andere clubs

3. Resultaat ledenbevraging 
◦ 13 personen reageerden
◦ 12 personen hebben tevredenheidsgedeelte ingevuld

▪ Resultaat komt op de website na verwerking van de formulieren
4. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden 

◦ Philippe (transfer terug naar Nodo)
◦ Geert (niet te combineren met job)
◦ 5 x geen reactie

5. Clubtruitjes 
◦ weinig belangstelling

6. Vrijwilligers 
◦ Hartelijk dank aan de vrijwilligers die onze club helpen draaien

▪ Staf
▪ Eric
▪ LucA
▪ Bestuur
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◦ Nieuwe vrijwilligers
▪ Nico
▪ Geert

7. Financieel verslag 
◦ Penningmeester overloopt het verslag.

8. Kwijting aan bestuurders 
◦ beslissing: unaniem akkoord

9. Bestuurswijzigingen
◦ Veerle neemt een stapje terug maar blijft bestuurslid
◦ Nieuwe verdeling bestuurstaken

▪ Voorzitter: Elsje Horemans
▪ Secretaris: Willem Horemans
▪ Penningmeester: Willem Horemans

10.Nieuwe statuten vzw: toelichting en goedkeuring 
◦ Ontwerptekst werd via E-mail uitgewerkt door bestuur en rondgestuurd naar de leden
◦ Beslissing AV: Unaniem goedgekeurd

11.Toelichting aangepast Intern Reglement
◦ Ontwerptekst werd via E-mail uitgewerkt door bestuur en rondgestuurd naar de leden
◦ Beslissing op RVB: goedgekeurd

12.Toelichting subsidieaanvragen 
◦ Geen subsidies meer voor KvMTT
◦ Basissubsidie komt nu van District Merksem, maar blijft hetzelfde (250 EUR)

13.Plannen volgend seizoen 
◦ Onzeker wat de impact van COVID-19 zal zijn. De stad zal (samen met de school) 

beslissen wanneer er terug kan gespeeld worden en onder welke voorwaarden. Sporta 
geeft ondersteuning. Zodra hier duidelijkheid over is wordt er gecommuniceerd. Dit kan in 
de loop van het seizoen veranderen, afhankelijk van de evolutie van de pandemie. Tracht 
in ieder geval te blijven bewegen. 

◦ Wanneer je lidgeld op tijd betaald is blijft de ongevallenverzekering voor conditiesporten 
zoals lopen, fietsen, enz. ook in de zomer doorlopen.(Betalen lidgeld kan bij de 
penningmeester na de vergadering of via overschrijving. (10 EUR korting owv COVID-19 
voor wie dat wil)

◦ Bij trainingen kan wie iets wil bijleren of oefenen iemand van de meer gevorderde spelers 
aanspreken om te helpen. Nico, Michaël en Wim hebben zich daar specifiek voor 
geëngageerd.

◦ Interclub
◦ Nevencompetities
◦ Toernooien
◦ Kegelavond in najaar als dat toegelaten is

▪ Daan is er nog eens geweest met collega’s, en viel ook in de smaak net als het eten
14.Begroting 

 Penningmeester overloopt de begroting
15.Goedkeuring van de begroting en de rekeningen

 Unaniem goedgekeurd
16.Varia 

◦ Erkenning als Sportclub door Stad Antwerpen
▪ Veiligheidsscan: brandverzekering nog door te sturen

◦ Nico wil werkend lid worden.
17.Overzicht gewijzigde klassementen 

◦ Horemans Wim D2 wordt D4
◦ Verheyleweghen Peter D4 wordt E0
◦ Swolfs Nico NG wordt F
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18.Ploegindeling volgend seizoen
◦ LucV interclub beurtrol
◦ LucA geen interclub, wil wel nevencompetitie doen en in geval van nood invallen
◦ Ook Els, Chris en Nico interesse voor nevencompetities (te beslissen in september)
◦ Veerle wil stilletjesaan opstarten
◦ Wensen van de leden en voorstel interclub-ploegsamenstelling overlopen
◦ Besluit: 

▪ 3 ploegen aanmelden bij verbond, met voorkeur om C-ploeg in 10e te laten aantreden
▪ Secretaris doet het nodige

◦
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