TENNISPARLEMENT TENNIS VLAANDEREN
VERSLAG VERGADERING 9 MEI 2018

Locatie

TC Heiveld, Sint-Katelijne-Waver

Beginuur

17u00

Einduur

18u45

Verontschuldigd

De heren M. Oeyen, J. Vandebrouck, W. Rijken & A. Beck

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggever

Dhr. G. Kooken

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

17U10

Hert verslag wordt goedgekeurd, mits aanpassing van volgende schrijffout:


2.

Werner Rijken (zonder c)

VERKIEZING LEDEN ADVIESORGANEN

17U15

Op 2 mei werd door het kernbestuur een voorstel van procedure voor de verkiezing van de leden van de
adviesorganen overeengekomen. De voorzitter legt bij de start van de vergadering dit voorstel voor aan de leden
van het Tennisparlement. Een aangepast voorstel met een groter gewicht voor de comitéleden t.o.v. externe leden
krijgt beduidend minder steun.
De goedgekeurde procedure ziet er als volgt uit: Aan het Tennisparlement wordt gevraagd om per adviesorgaan op
precies 10 voorkeurnamen uit de voordrachtlijst te stemmen (stemformulieren). De 10 namen met de meeste
voorkeurstemmen worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, met dien verstande dat:






de door ieder gewestelijk comité voorgedragen kandidaat met de meeste stemmen wordt
weerhouden. Dit levert 5 personen, voorgedragen door de 5 verschillende gewesten, op voor het
adviesorgaan. Comitéleden die zich vooraf kort wensen voor te stellen kunnen dit.
minimum 3 externen (dit gaat om spontane kandidaturen of voordrachten door de hoofdzetel en dus
niet door een gewestelijk comité voorgedragen kandidaten) weerhouden worden. Het gaat in dit
geval om de 3 externen met de meeste stemmen. Op het Tennisparlement worden hun specifieke
competenties kort toegelicht. De hoofdzetel kan bijkomend aangeven waarom het bepaalde
comitéleden als domeinexpert in een specifiek adviesorgaan wenst.
de 2 overige plaatsen worden toebedeeld aan de 2 personen, die nog niet verkozen zijn, met het
meeste aantal stemmen, ongeacht of ze voorgedragen zijn door een comité of niet.

Dit systeem zal zowel toegepast worden voor de permanente adviesorganen (competitie, clubwerking & officials),
als voor de ad hoc adviesorganen (klassementen & Kids Toer). Leden van permanente adviesorganen worden voor 3
jaar verkozen. Leden van ad hoc-adviesorganen worden verkozen voor de termijn dat het ad hoc-orgaan is
opgericht zonder dat deze termijn langer kan zijn dan 3 jaar. Indien geen kandidaat werd voorgedragen door het
gewest, dan wordt deze plaats niet ingevuld.
Het parlement beslist geen wijzigingen meer toe te laten t.o.v. de finale kandidatenlijst, zoals opgemaakt op 7 mei
2018. Er konden geen nieuwe leden meer toegevoegd worden en ook nieuwe kandidaturen voor voorzitterschap van
een adviesorgaan werden niet meer aanvaard.
Na goedkeuring van bovenstaande procedure en de respectievelijke stemmingen levert dit de volgende
samenstelling van adviesorganen op:
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COMPETITIE
HILVEN Alain
Antwerpen
OSTYN Yves
West-Vlaanderen
ROLLY Johan
West-Vlaanderen
ENGELEN Patrick
Limburg
HENDRICKX Marc
Limburg
VANDERLINDEN Gert
Vlaams-Brabant
BECK André
Oost-Vlaanderen
SIMAEY Stefaan
Extern spontaan
BEYENS Kevin
Extern Brussel
DEVELTERE Bram
Extern Brussel
Marc Hendrickx wordt aangeduid als voorzitter van het adviesorgaan Competitie.
OFFICIALS (Omwille van een ex aequo wordt een bijkomende stemming georganiseerd).
OEYEN Marc
Antwerpen
BOI Nicolas
West-Vlaanderen
VANDEN BROUCKE Jean-Pierre
West-Vlaanderen
HENDRICKX Marc
Limburg
VUNCKX Jean-Pierre
Vlaams-Brabant
DEWULF Christine
Oost-Vlaanderen
CORNELIS Jan
Extern spontaan
NEEFS Stijn
Extern Brussel
VALGAEREN Tim
Extern Brussel
VERHAEGEN Arthur
Extern Brussel
Nicolas Boi wordt verkozen tot voorzitter van het adviesorgaan Officials.
KLASSEMENTEN (Omwille van een ex aequo wordt een bijkomende stemming georganiseerd).
HILVEN Alain
Antwerpen
OSTYN Yves
West-Vlaanderen
ROLLY Johan
West-Vlaanderen
VANDEBROUCK Jo
Limburg
VOSSWINKEL Martin
Vlaams-Brabant
LANGBEEN Wim
Oost-Vlaanderen
SIMAEY Stefaan
Extern spontaan
BEYENS Kevin
Extern Brussel
DE MULDER Tom
Extern Brussel
ENGELEN Patrick
Extern Brussel
Alain Hilven wordt aangeduid als voorzitter van het adviesorgaan Klassementen.
CLUBWERKING
ARTS Frederik
Antwerpen
VAN DYCK Katleen
Antwerpen
VERMEERSCH Paya
West-Vlaanderen
VANDEN BROUCKE Jean-Pierre
West-Vlaanderen
LIWERSKI Frank
Limburg
GRAUWELS Carlo
Vlaams-Brabant
BACKX Charlotte
Oost-Vlaanderen
DECKERS Daan
Extern spontaan
CELIS Stein
Extern Brussel
VAN DEN HAUTE Bernard
Extern Brussel
Frank Liwerski wordt aangeduid als voorzitter van het adviesorgaan Clubwerking.
KIDS TOER
BATEN Tom
Antwerpen
VERHULST Ellen
Antwerpen
DEWILDE Barbara
West-Vlaanderen
VERMEERSCH Paya
West-Vlaanderen
VAN DER PERRE Kristel
Vlaams-Brabant
BACKX Charlotte
Oost-Vlaanderen
DE CLERCQ Caroline
Extern Brussel
GIELIS Lotte
Extern Brussel
VERHULST Ellen
Extern Brussel
Barbara Dewilde wordt aangeduid als voorzitter van het adviesorgaan Kids Toer.
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3.

DATA VOLGENDE VERGADERINGEN, VOORSTELLEN & VARIA

18U30

De voorzitter geeft aan dat hij kennis heeft genomen van een voorstel van agendapunt voor het Tennisparlement.
Het voorstel luidt als volgt:




Gelijke toepassing verplichte arbitrage criterium en Ethias Tour in alle gewesten.
Verhoging boete niet afvaardigen neutrale Interclubleider bij Intergewestelijke Interclub.
Onmiddellijke gelijkschakeling verplaatsingsonkosten officials met deze van leden Gewestelijk
Comité en Raad van Bestuur.

Na een korte discussie beslist het Parlement om voor het eerste en het tweede punt van het voorstel de verdere
besprekingen in het daartoe verkozen adviesorgaan (Officials) af te wachten. Wat het derde punt betreft, beslist
het parlement dit onmiddellijk goed te keuren, met verduidelijking dat het om de verplaatsingsonkosten gaat voor
officials, aangeduid door Tennis Vlaanderen.

De komende parlementen zijn vastgelegd op 20/10/2018 en 17/11/2018.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
Er wordt tot slot genotuleerd dat er in deze vergadering geen belangenconflicten aan de orde waren.
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