VERSLAG VERGADERING 12 JUNI 2021
BESTUURSORGAAN TENNIS VLAANDEREN
Locatie

Videoconferentie MS Teams

Beginuur

9u30

Einduur

12u00

Verontschuldigd

-

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

1.

(= quorum OK)

GOEDKEURING VERSLAG

Verslag Raad van Bestuur dd. 23/03/2021: Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt unaniem
goedgekeurd.

2.

DE ONTWIKKELING VAN PADEL

Het is duidelijk: padel is booming! Op 5 jaar tijd zijn er reeds 48.000 bij Tennis Vlaanderen geregistreerde
leden/spelers, 187 clubs met padel en 728 padelcourts. De corona-beperkingen in andere sporten hebben de groei
versneld. Hierdoor zijn er echter neveneffecten ontstaan zoals Tomorrowland-toestanden bij de inschrijving voor
padeltornooien, commerciële spelers die de markt betreden (o.a. concurrentiële IT-software), het klassieke
ledenmodel dat onder druk komt te staan, de geluidshinder waardoor padel in de media een uitvergroot probleem
is geworden en de impact op tennis, zowel negatief (tennisterreinen worden opgeofferd voor padelterreinen, shift
van tennistrainers naar padel, …), als positief (heropleving van sommige tennisclubs, een verhoogde recreatieve
focus op clubniveau, …).
Op operationeel vlak werd padel reeds verregaand geïncorporeerd binnen alle domeinen van de federatiewerking
(communicatie, sponsoring, events, IT, helpdesk en clubondersteuning).
Het is duidelijk dat de vlucht vooruit van padel eerder als een opportuniteit (“embrace it”), dan als een bedreiging
moet worden gezien. Het Bestuursorgaan neemt unaniem (zonder afwijkende meningen) volgende beslissingen:

3.

1.

De hoofdzetel mag, op basis van de ledencijfers, de inzet van extra HR-kracht zowel voor padel als voor
tennis initiëren.

2.

Er dient een strategische analyse te gebeuren van de opportuniteit/bedreiging van de concurrentiële ITsoftware, vooraleer definitieve beleidskeuzes te maken.

3.

Conform wat werd vooropgesteld in het beleidsplan dient er te worden bekeken hoe padel nog verder zal
worden geïncorporeerd in de structuur van Tennis Vlaanderen VZW.

KRITISCHE ANALYSE VAN DE LEDENCIJFERS

Per 1 juni kon Tennis Vlaanderen volgend bericht uitsturen: Tennis Vlaanderen stevent voor het 3e jaar op rij af op
een nieuw ledenrecord. De zomer moet nog starten en toch tellen we nu al 166.449 spelers. Dit zijn 1.542 spelers
meer dan het totale ledenaantal van 2020. Dag op dag tellen we meer dan 40.000 leden méér dan vorig jaar. Als
deze stijging zich verder doorzet, sluiten we 2021 af met 25% meer tennis- en padelspelers in Vlaanderen.
Aan de hand van de gepresenteerde cijfers is het echter duidelijk in welke doelgroepen de ledenstijging zich vooral
situeert en welke doelgroepen bijzondere aandacht vragen. Het bestuursorgaan neemt kennis van het actieplan
voor de U12. Er worden geen afwijkende meningen geformuleerd.
Ter info: De combi-clubs leveren overduidelijk de grootste bijdrage aan de ledenstijging (65,5%), in 2e orde de pure
tennisclubs (20,3%) en in minste mate de pure padelclubs (14,2%).
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4.

FINALE AANPASSINGEN TUCHTREGLEMENT

Zie aansluitend afzonderlijk verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 12/06/2021.

5.

CLUBS MET OPENSTAANDE SCHULDEN

Tijdens de lockdown-periode werd het vorderingsbeleid m.b.t. de openstaande schulden vanwege de clubs on hold
gezet. Nu deze periode achter de rug is beslist het bestuursorgaan (zonder afwijkende meningen) dat:



6.

Zowel naar de clubs met schulden uit 2020 als die uit 2021 de rappels mogen worden heropgestart.
Per 2/08 de koppeling van de eventuele openstaande schuld met het al dan niet openstellen van het
clubtornooi mag worden geactiveerd.

CASE MATCHFIXING

Het bestuursorgaan neemt nota van de internationale schorsing van 3 Belgische spelers (voorlopige schorsing ITIA).
Zij worden conform de internationale reglementen meteen ook op Belgisch niveau geschorst, zowel voor deelname
aan, als coaching op tennistornooien.
Op KBTB-niveau werd beslist zich als KBTB Burgerlijke Partij te stellen in dit dossier. Tennis Vlaanderen dient zoals
het er nu naar uitziet verder geen stappen te ondernemen. Tennis Vlaanderen heeft in dit verband steeds zijn
verantwoordelijkheid genomen en waar mogelijk meegewerkt aan het betreffende strafrechtelijk onderzoek.

7.

AANVAARDING NIEUWE CLUBS

Volgende clubs worden (na voorafgaande interne toets en terugkoppeling met het betreffende gewest) na
unanieme beslissing aanvaard als toegetreden leden:










0228
2202
2203
5110
7132
8195
8196
8197
8198

Decathlon Antwerpen (A)
Watewy Padel Tielt (W)
Padelclub Michelsberg (W)
Padel Peer (L)
Padel Pajot (B)
Livinus Planet (O)
Padel Kantien (O)
MVP Padel (O)
Padel Osbroek – Aalst Sport (O)

Volgende club is ontslagnemend: 7122 Park Tennis Klub Vilvoorde (B).
Tennis Vlaanderen wordt geconfronteerd met meer en meer aanvragen van net buiten het Vlaamse grondgebied
(door de schaarste aan recreatiegrond in Vlaanderen). Het bestuursorgaan stemt in om deze clubs te aanvaarden,
mits deze clubs opgericht zijn door Vlamingen en voornamelijk gericht zijn op het Vlaamse publiek. Er worden geen
afwijkende meningen geformuleerd.
Een bestuurder suggereert om de problematiek van het Jeugdfonds te bekijken van de uitzonderingsgevallen
waarbij 2 aparte clubs op één site toegelaten zijn (enkel mogelijk mits 2 aparte entiteiten met een aparte
werking).

8.

VARIA

Een bestuurder vraagt om op de volgende vergaderingen van het bestuursorgaan steeds een update te krijgen van
de financiële toestand van de vereniging.
Pro memorie alle data van dit najaar:



Bestuursorgaan: woensdag 22/09 (19u00) + zaterdag 11/12 (9u30-12u30)
Tennisparlement: woensdagavond 29/09 (online) + zaterdag 18/12 (9u00-12u00)
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