VERSLAG VERGADERING 22 SEPTEMBER 2021
BESTUURSORGAAN TENNIS VLAANDEREN
Locatie

Louizapoortgalerij 203, Brussel

Beginuur

19u00

Einduur

21u00

Verontschuldigd

C. Dewulf & B. Madou (= quorum OK)

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

1.

GOEDKEURING VERSLAG

Verslag Raad van Bestuur dd. 12/06/2021: Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt unaniem
goedgekeurd.

2.

SIGNIFICANTE CIJFERS 2021

Tennis Vlaanderen zal voor 2021 een zeer mooie groei van ledencijfers kunnen voorleggen, niet alleen in padel,
maar ook in tennis. Bovendien was de omschakeling naar digitale trainersopleidingen zeer succesvol.
Desalniettemin vragen enkele onderliggende cijfers bijzondere aandacht:





De achterblijvende competitiedeelname in de laagste jeugdreeksen tennis;
De beperkte omvang van de tabellen in sommige meisjesreeksen;
De achterstand qua jeugdleden in Vlaams-Brabant;
Het beperkte aantal diploma’s Trainer A en B terwijl de nood bij clubs hoog is.

De bevoegde organen dienen in de komende maanden werk te maken van bovenstaande aandachtspunten, alsook:



Het verzilveren van de instroom bij de volwassenen;
Optimaal kalenderbeheer dat meer dan ooit noodzakelijk is.

De volgende bedenkingen vanwege de bestuurders worden tevens genotuleerd:




3.

Een bestuurder betreurt dat de aan het adviesorgaan competitie overgemaakte 8 voorstellen van het gewest
allemaal werden verworpen zonder één tegenvoorstel over hoe de problematiek dan wel aan te pakken.
Kan er een link worden gelegd tussen de clubsegmentering en de huidige evolutie van de clubs?
Kunnen er inspanningen worden geleverd om de ‘job’ van trainer enerzijds aantrekkelijker te maken en
anderzijds betaalbaar te houden (specifiek statuut?).

FINANCIËLE RAPPORTERING

Het Bestuursorgaan heeft een uitgebreide stand van zaken m.b.t. de financiën op voorhand ontvangen. De nodige
toelichting als antwoorden op de vragen worden gegeven tijdens de vergadering.
De financiële tussenrapportering met een concrete prognose voor 2021 en een voorlopig budget 2022 wordt
unaniem goedgekeurd. Volgende aanvullingen hierop worden genotuleerd:




In de realisaties werd 2021 werd 592.333,20€ opgenomen. Een bestuurder merkt op dat dit niet in de
eindprognose werd opgenomen. Dit wordt nagegaan en teruggekoppeld aan het bestuursorgaan.
Het Adviesorgaan officials moet in het kader van hun Masterplan worden attent gemaakt op hun openstaand
budget. Eventueel is een App ter vervanging van de scorefiches (zie verder) een optie.
Het is de bedoeling vanaf de komende boekjaren de budgetten ook te periodiseren, zodat nog accuratere en
meer relevante tussenrapporteringen mogelijk worden.

Het bestuursorgaan keurt de samenwerking goed met 2 vzw’s (Sportaround en Sportpret) in het kader van de
uitbouw van een project met een focus op tennismogelijkheden creëren (en toeleiden naar tennisclubs) voor
jongeren in armoede. Het bestuursorgaan vraagt waakzaam te zijn voor het feit dat één van de vzw’s vooral
20210922verslagbestuursorgaan
Raad van Bestuur / Bijzondere Algemene Vergadering Tennis Vlaanderen

1/3

in het Gentse opereert en het project in heel Vlaanderen mogelijkheden moet bieden. Het bestuursorgaan
vraagt voldoende aandacht te besteden aan het informeren van de clubs van dit project.
Het bestuursorgaan geeft groen licht voor het uitwerken van een éénmalige bonus voor het personeel omwille van
de uitzonderlijke workload, die gepaard ging met de extreme ledengroei. Het bestuursorgaan geeft aan dat
m.b.t. personeel zicht op de evolutie van de FTE’s altijd nuttig is.

4.

NEGATIEVE RENTE

Het Bestuursorgaan heeft vooraf een nota ontvangen m.b.t. de negatieve rente die in de nabije toekomst door de
bank zal worden aangerekend op het niet-belegde kapitaal boven een bepaald bedrag. De nodige toelichting als
antwoorden op de vragen worden gegeven tijdens de vergadering.
In functie van het goed beheer van de middelen wordt er unaniem beslist deze nieuwe kost te vermijden en aldus
over te gaan tot het defensief beleggen van het noodzakelijk gedeelte van de financiële buffer van de federatie,
maar dit ook niet langer dan nodig. Sponsor BNP Paribas Fortis krijgt prioritair de kans om een marktconform
voorstel over te maken. Pas als deze piste niet succesvol is, zullen andere wegen worden bewandeld.
Er worden verder geen opmerkingen geformuleerd.

5.

EVALUATIE WERKING BONDSPARKET

Het Bestuursorgaan heeft vooraf inzage gekregen in het Jaarverslag, het verslag van de Ethische Commissie m.b.t.
de evaluatie van de tuchtwerking, alsook een afzonderlijke nota met de schets van de werking en enkele
gedetecteerde problematieken.
De vraag vanuit het gewest Limburg m.b.t. de evaluatie van de kwaliteit van de werking van het Bondsparket is bij
deze beantwoord.
Een uniformere behandeling van alle tuchtproblematieken tussen alle gewesten zal verder worden besproken t.g.v.
een vergadering met de gewestvoorzitters. De eventuele verhoging van de boete bij het niet laten arbitreren van
finales wordt in deze bespreking meegenomen.
O.w.v. de privacyregelgeving kan er slechts heel beperkt worden teruggekoppeld naar de gewesten (zie het
voorgelegde protocol vastgelegd na overleg met de DPO). Dit belet niet dat het betrokken gewest steeds mondeling
kan worden geïnformeerd over de stand van zaken van een specifiek dossier. Effectieve tuchtsancties inzake
competitie zullen steeds worden gecommuniceerd.

6.

STAND VAN ZAKEN GESPREKKEN PLAYTOMIC

Overeenkomstig wat het bestuursorgaan in de vorige vergadering beslist heeft, is er reeds een eerste gesprek
geweest met Playtomic. De CEO informeert het Bestuursorgaan over de inhoud en beschrijft de sterke
onderhandelingspositie van Tennis Vlaanderen (marktleider, stijgende aandacht voor het ledenmodel). 29/09 staat
een tweede gesprek ingepland.

7.

AANVAARDING NIEUWE CLUBS

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






2205
7133
8199
8200
8201

Platform Padel (W)
Bell Padel (B)
Padel Erpe-Mere (O)
Boel Padel (O)
Sportjoy (O – padel)

Bij Platform Padel en Bell Padel wordt nagegaan of de gewesten hier over geïnformeerd zijn.

20210922verslagbestuursorgaan
Raad van Bestuur / Bijzondere Algemene Vergadering Tennis Vlaanderen

2/3

8.

VARIA

Gezien het lange tijd ontbreken van fysieke vergaderingen wegens de coronabeperkingen worden pas t.g.v. deze
vergadering de nodige handtekeningen gezet op diverse documenten.
Data eerstvolgende vergaderingen:



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