TENNISPARLEMENT TENNIS VLAANDEREN
VERSLAG VERGADERING 17 MAART 2018

Locatie

Hoofdzetel Brussel

Beginuur

9u30

Einduur

12u40

Verontschuldigd

Dhr./Mevr. C. Dewulf, W. Rijken & G. Vanderlinden

Voorzitter

Dhr. D. De Maeseneer

Verslaggevers

Dhr. D. Deldaele & G. Kooken

1.

INTRO

9U40

1.1

De voorzitter verwelkomt iedere aanwezige op deze historische vergadering, nl. het allereerste
Tennisparlement van Tennis Vlaanderen en geeft als achtergrond een korte duiding m.b.t. de hervorming.

1.2

De voorzitter verwelkomt de 3 nieuwe comitéleden: Charlotte Backx (O-Vl.), Wim Langbeen (O-Vl.) en
Frank Liwerski (Limb.).


Dhr. Frank Liwerski is heden ondervoorzitter geworden in zijn club (i.p.v. voorzitter).

1.3

De voorzitter schetst de huidige samenstelling van de gewestelijke comités: zie bijgevoegde PowerPoint.

1.4

De voorzitter schetst tevens de samenstelling van de raad van bestuur, alsook het plan van aanpak m.b.t.
de aanduiding van de externe bestuurders:






1.5

Werken met externe bestuurders is een aanbeveling uit de Code Goed Bestuur.
Het is de bedoeling hiermee de eventueel ontbrekende bestuurscompetenties, alsook min. 1 vrouw
aan te trekken (werd statutair vastgelegd).
Gezochte competenties:
• Generalistische strategische competenties i.f.v. de verdere uitbouw van de strategische visie
• Extra affiniteiten: consultancy + non-profit + 3e expertise (finance, HR, marketing, …)
• Vertrouwd met tenniswereld
Aanduidingen tegen 1 juni - suggesties vanuit gewesten tegen 10 april
Een bestuurder merkt op dat de opgegeven competenties nog steeds vaag zijn.

De CEO sluit dit agendapunt af met het overzicht van de belangrijkste beleidsaccenten 2018 (zie hierna)
en de wens dat het Tennisparlement er hopelijk kan in slagen ‘een steen te verleggen in de rivier’.









Verder uitrollen optimalisatie structuur:
• Externe bestuurders
• Herwerken juridisch luik Huishoudelijk Reglement
• Adviesorganen
Renovatie topsportcentrum Wilrijk
Beleidsfocussen (gesubsidieerd):
• Jeugdfonds 2.0
• Social Media Clubplatform
• Doelgroepenbeleid
• Padel
• TennisVlaanderen.club
ClubApp: de huidige problematiek qua oplevering, alsook het nieuwe plan van aanpak en de
bijbehorende communicatie worden geschetst
Clubwerking: zie afzonderlijk agendapunt
Competitie: zie afzonderlijk agendapunt
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2.

WERKWIJZE TENNISPARLEMENT

10U00

2.1 De voorzitter schetst alle bepalingen m.b.t. het Tennisparlement, dewelke zijn opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement: zie bijgevoegde PowerPoint.
2.2 Procedure vergaderingen: concept retroplanning


Op volgende procedure en timing dienen zowel de hoofdzetel als de gewesten hun eigen werking af
te stemmen:

2.3 Praktisch:





Om de vergaderingen in goede banen te leiden roept de voorzitter op tot bondige interventies en het
nodige respect in de bespreking en debatten van het Tennisparlement.
De voorzitter schetst de ‘hospitality’ die mag verwacht worden t.g.v. de vergaderingen van het
Tennisparlement. Er wordt telkens een eenvoudig, maar kwalitatief buffet aangeboden. N.a.v. het
laatste Tennisparlement van het jaar zal een etentje worden aangeboden.
‘Bespreking voorstellen’ als vast agendapunt toe te voegen aan de agenda van elk Tennisparlement.

2.4 Na bespreking worden volgende data 2018 vastgelegd:






3.

17 maart: opstartvergadering
9 mei (woensdagavond):
• Samenstelling adviesorganen (kandidaturen uiterlijk 30/04) + activiteit gewesten – personeel
• Locatie & uur: TC Heiveld – 17u00 (de hoofdzetel gaat nog na indien dit wel een geschikte
accommodatie hiervoor is)
20 oktober (zaterdagvoormiddag): competitie
17 november (zaterdagvoormiddag): clubwerking

ACTIEPLAN CLUBWERKING 2018

10U30

3.1 Valentijn Pattyn schetst het vooropgestelde actieplan 2018: zie bijgevoegde PowerPoint. Er worden geen
opmerkingen geformuleerd op het voorgestelde actieplan.
3.2 Mogelijke onderwerpen Inspiratiedagen:


Uitslag online poll onder de aanwezigen:
Zeker
doen

Kan maar
geen
prioriteit

Niet doen

Facts & figures na 2 jaar Padel binnen Tennis Vlaanderen.

17

16

7

Tornooibeleving anno 2018. Hoe maak je het verschil?

17

16

7

Uitbaten succesvolle clubcafetaria. Een plaats waar leden
'goesting' hebben om tijd te spenderen en een bindmiddel
voor clubwerking en leden.

17

8

0

Hoe kan je als club sterk aanwezig zijn op sociale media?

17

8

7

Onderwerp
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4.

Hoe kan je als club sponsorwerving optimaliseren?

17

8

7

Activatie producten/projecten Tennis Vlaanderen. Hoe kan
je optimaal 'partneren' met Tennis Vlaanderen om de
clubwerking te versterken.

8

8

0

Minder patrimoniumtaks voor clubs met een
tennisschoolwerking.

8

16

1

Met een energie-audit naar een energievriendelijke club.

8

8

1

Meer 'roering' op de club? Verhoog het speelklimaat op de
club met enkele leuke formats.

8

16

7

ELIT - geïntegreerde aanpak ledenadministratie. Ga voor
een gebruiksvriendelijk administratie voor leden en
clubsecretaris.

8

16

7

Hoe kan je als clubbestuur jullie 'draagkracht' verhogen?

8

16

16

Een tienervriendelijke werking dankzij de Tienercoach!
Resultaten van 1 jaar extra aandacht voor de doelgroep
tieners.

8

16

16

GDPR. Is jouw club in orde?

0

8

1

Ledenbinding is het nieuwe ledenwerven. Wordt een
'ledenverantwoordelijke' een nieuw functie in de club van
de toekomst?

0

8

16

Bijkomende suggestie: Tewerkstelling via Sportwerk Vlaanderen

ACTIEPLAN COMPETITIE 2018

11U10

Steven Desmet schetst het vooropgestelde actieplan 2018: zie bijgevoegde PowerPoint.
4.1.1

Uitwerken & implementeren nieuwe klassementsberekening:












Bemerking dat de herziening van de klassementen op 1/06 problematisch is voor interclubspelers: Er
is bewust gekozen voor een systeem met meer flexibiliteit, omdat iedereen klaagt dat ons
klassement te vast is, ondanks enkele consequenties. De herziening van klassement in juni betreft
enkel voor verdere deelname in tornooien. De interclubeindronde zal nog gespeeld worden met het
klassement waarmee de speler in het voorjaar deelnam.
Vraag m.b.t. het zich bewust laten verliezen in de open reeks om zo niet te stijgen in klassement: In
het nieuwe systeem worden geen minpunten gegeven bij verlies. Een virtueel hoger klassement kan
zo niet meer teniet gedaan worden.
Vraag m.b.t. de implicaties bij het spelen bij AFT: de reeksen en bepalingen tot spelen worden
gelijkgeschakeld tussen AFT en Tennis Vlaanderen.
Vraag m.b.t. het waardeverschil van grote en kleine tabellen: er zijn bonuspunten voorzien voor
grote tabellen.
Vraag m.b.t. de impact van het spelen van veel tornooien: enkel de beste 8 resultaten tellen (zoals
nu reeds gebeurt bij de berekening van de klassementen A tot B-15).
Vraag m.b.t. de halvering van de punten in de leeftijdscategorieën: wordt vervangen door gradatie
van de punten.
Vraag m.b.t. het nog kunnen spelen van de Masters na klassementsstijging in juni: indien een speler
zou stijgen en daardoor in een hogere reeks terecht zou komen, dan dient ie verder te spelen in die
hogere reeks.
De nieuwe klassementsberekening wordt zoals voorzien in uitvoering gebracht:
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• Indien nodig zal de bestaande commissie of het nieuwgevormde adviesorgaan nog worden
bijeengeroepen vóór eind juni. Er wordt geen specifiek Tennisparlement m.b.t. de
klassementsberekening meer bijeengeroepen.
4.1.2

Kalenderbeheer Ethias Tour Reeks 1:




4.1.3

Najaarsinterclub:





4.1.4

De nieuwe najaarsinterclub werd reeds gelanceerd.
Aan de gewesten wordt gevraagd deze najaarsinterclub mee te promoten.
De eerste evaluatie zal gebeuren t.g.v. het Tennisparlement van oktober 2018.
Door de 50%-regel iets uit te breiden zijn meer combinaties mogelijk.

Arbitrage:


5.

Het definitieve voorstel wordt voorgelegd aan de huidige jeugdcommissie rond 1/05.
Omstreeks 15 juni starten de tornooiaanvragen voor de winter 2018-‘19.
De hoofdzetel zal aan de gewesten advies vragen m.b.t. de aanduiding van de clubs (omdat de
gewesten de clubs goed kennen op vlak van tornooi-organisaties).

Er zijn geen bijzondere opmerkingen op de voorgelegde aanpak. Het is de bedoeling het uitgewerkte
actieplan voor te leggen t.g.v. het Tennisparlement van oktober 2018.

BESPREKING ADVIESORGANEN

11U55

De voorzitter schetst alle bepalingen m.b.t. de Adviesorganen, dewelke zijn opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement, alsook alle andere vooropgestelde principes: zie bijgevoegde PowerPoint.
5.1.1

Adviesorganen clubwerking:



5.1.2

Adviesorgaan Kids Toer: ad hoc orgaan i.f.v. vooropgestelde hervorming 2019-2020
Adviesorgaan Clubwerking: permanent orgaan i.f.v. …
• Opvolging projecten & evaluatie targets
• Segmentatie clubs: geen ‘eenheidsvorst’ qua aanpak
• Planning clubbezoeken: cfr. CRM

Adviesorganen competitie:






Adviesorgaan Competitie:
• Permanent
• Recurrente opdrachten: Ethias Tour, Criterium, kampioenschappen, interclub, …
• Profiel:
o Gewestelijke vertegenwoordigers aangevuld met enkele externen
o Voeling met competitiegroep (recreant, topper, jong, oud) + kennis van de huidige
competities + kennis Office.
Adviesorgaan Officials:
• Permanent
• Actieplan arbitrage
• Profiel: ervaring als (actief) official (club, nationaal of internationaal) + kennis Office.
Adviesorgaan Klassementen:
• Ad hoc
• Klassementshervorming
• Profiel: cijfermatig sterk + voeling met competitiegroep (recreant, topper, jong, oud) + kennis
Office.

De vergadering gaat na bespreking akkoord met de hiervoor vooropgestelde 5 adviesorganen. Volgende
bemerkingen werden bijkomend genoteerd:






Het is misschien wenselijke tevens een Adviesorgaan recreatiewerking op te richten: wordt bekeken
(en eventueel geïntegreerd) binnen het luik Clubwerking.
Minimum één afgevaardigde per gewest, alsook een aanvulling met externe experten is aangewezen.
Kandidaturen om te zetelen tegen uiterlijk 30/04 in te dienen.
Ook de kandidaat-voorzitters van de adviesorganen dienen zich uiterlijk 30/04 kenbaar te maken.
Het Juridisch Adviesorgaan zal rechtstreeks onder de raad van bestuur ressorteren.
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6

POULEFORMAT

12U15

Alle leden van het Tennisparlement hebben vooraf de achterliggende tekst ontvangen m.b.t. de bespreking van de
pouleformat. Steven Desmet schetst nogmaals de belangrijkste items: zie bijgevoegde PowerPoint.
Volgende bedenkingen werden geformuleerd:












Het systeem is zeker interessant tijdens de schoolperiodes, maar nadelig tijdens de schoolvakanties.
Moeten we de clubs niet de keuze laten tussen poules of verliezerstabel?
Het poulesysteem kost de outdoorclubs meer geld (indoor reserveren bij andere club).
Het systeem zorgt voor praktische problemen en er is geen garantie voor succes op lange termijn.
•
Het poulesysteem beperkt het aantal deelnames.
•
66% van de spelers uitgeschakeld na de eerste pouleronde.
•
Het systeem creëert snel toppers die er bovenuit steken.
Het zijn steeds dezelfde spelers die erin slagen ingeschreven te zijn vóór de reeksen snel volzet zijn.
Het aantal tornooien per week moet worden beperkt.
Spelers komen niet terug voor een verliezerstabel.
De keuze laten tussen poules of verliezerstabel staat gelijk met het afschaffen van het poulesysteem.
Bij keuze voor het poulesysteem met 3 speelt iedereen 2 matchen.
Uit de bevraging blijkt dat alle deelnemers tevreden zijn over de pouleformat.
Het poulesysteem is goed voor de doorstroom.

Het voorgelegde poulesysteem wordt met duidelijke meerderheid goedgekeurd.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage en hoopt op een vruchtbare en
aangename samenwerking in het eerste werkingsjaar van het Tennisparlement.
Er wordt tot slot genotuleerd dat er in deze vergadering geen belangenconflicten aan de orde waren.
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