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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 vergadering van de raad van bestuur van dinsdag 10 mei 2022 om 21:15

Aanwezig: ElsH, LucV, WimH
Verontschuldigd: Veerle

1. Ledenbevraging
Resultaten werden overlopen, 8 leden hebben het tevredenheidsgedeelte ingevuld

De resultaten van de aangepaste vragen:
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2. Ledenaantallen – erkenning sportclub
1 nieuw lid: Nenad Stanic 
19 leden 2021-22
12 heraansluitingen tot nu toe (4 betaald)
2 ontslagen: Peter Verheyleweghen en Veerle Waterschoot, die ook haar bestuursfuncties neerlegt.
Omdat we minder dan 25 leden overhouden heeft stad Antwerpen de verlenging van onze erkenning 
geweigerd, waardoor onze subsidiëring wegvalt.

3. Aanvragen lidmaatschap
1: Bart Versieck (zou van Bart Merksem komen)

4. Vrijwilligers en bestuurskandidaten
Geen nieuwe vrijwilligers of bestuurskandidaten aangemeld
Eric en LucV zijn meestal vroeg aanwezig bij het opzetten van de zaal
Nico heeft gezorgd voor drank tijdens het seizoen en verzorgde samen met LucV de aankopen en  
organisatie van de toog op het KvMTT, inclusief belegde sandwichen. Veerle stond achter de tap.

5. Financiële resultaten afgelopen boekjaar
Door de hoger dan verwachte lidgelden (niet toegepaste COVID-korting, waarvoor dank), de mindere 
huuruitgaven door lockdown, het wegvallen van de kost van de cafetaria en ondanks het verdubbelen 
van de huur sinds 1 januari, hebben we een negatief resultaat van slechts 210 EUR, dat we van de 
reserve aftrekken (verlies was begroot op 556 EUR).
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Blijft ongeveer 2700 EUR in kas.
Voor te leggen aan AV

6. Nieuwe statuten, intern reglement, bestuurswijzigingen
 publicatie staatsblad eindelijk gelukt op 2022-02-07
 opnieuw is er een bestuurswijziging: Veerle geeft haar ontslag als lid van het bestuursorgaan, 

dagelijks bestuurder en afgevaard bestuurder / vertegenwoordiger van de club wat het bestuur 
aangaat.

7. Sportmateriaal en truitjes
Ballen bij te bestellen, netten OK; truitjes bestellen indien nodig, 5 deftige telborden beschikbaar, 4 
reserve inzetbaar bij KvMTT.

8. COVID-19
Er is nog materiaal, afwachten of er opnieuw maatregelen nodig zullen zijn volgend seizoen.
CO2 meters hangen in de zaal. In de kleedkamers draagbare toestellen inzetbaar op aanvraag.

9. Plannen volgend boekjaar 
Interclub, Beker van Antwerpen, Beker Hologne, 21e KvMTT: te bekijken of het nog de moeite is, en in 
welke formule (dit jaar liep het te lang uit)

10. Begroting volgend boekjaar
Voorlopig geen aanpassing lidgelden. 
Goedgekeurd voor voorleggen op AV 

11. Varia

Einde: 22:00
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