TENNISPARLEMENT TENNIS VLAANDEREN
VERSLAG 29 SEPTEMBER 2021
De vergadering werd via digitale weg (videoconferentie MS Teams) gehouden. Aanvang: 18u30. Einde: 20u35.
Aanwezig: 24 parlementsleden (*: verontschuldigd) + 4 personeelsleden, zijnde …
Antwerpen

West-Vl.

Limburg

Vl.-Brabant

Oost-Vl

Algemeen

Frank MUTS
Frederic ARTS*
Kathleen VAN DYCK
Alain HILVEN
Thomas JANSSENS *
Piet DE BACKER

Philip DESOETE
Johan ROLLY*
J-P VANDEN BROUCKE
Barbara DEWILDE
Nicolas BOI
Yves OSTYN
Yannis BALTOGIANNIS

Vic ENGELEN
Marc HENDRICKX
Patrick ENGELEN
Frank LIWERSKI
Werner RIJKEN
Arthur VERHAEGEN
Lieve MOORS

Jan VAN DOOREN
Jo VAN DEN BOSCH*
Jean-Pierre VUNCKX
Jan CORNELIS
Gert VANDERLINDEN
Stijn VAN CUTSEM
Kris DE MAESENEER

Christine DEWULF*
Wim LANGBEEN
Jeroen VAN LIERDE
Charlotte BACKX
Geert DE LEPELEER
Luc VERBRAEKEN
Nele JACOBS

Dirk DE MAESENEER
Gijs KOOKEN
Dirk DELDAELE
Valentijn PATTYN
Steven DE SMET

Voorzitter Dirk De Maeseneer opent de vergadering met…
• Een korte verwelkoming en het overlopen van de agenda.
• Een toelichting i.v.m. het verloop van de online vergadering.

1.

TENNIS VERSUS PADEL: ANALYSE LEDEN EN COMPETITIE + ACTIEPLAN 2022

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
Tennis Vlaanderen zal voor 2021 zeer mooie ledencijfers kunnen voorleggen, niet alleen in padel, maar ook in
tennis. Dit laatste is een zeer positieve vaststelling en een belangrijke boodschap voor alle stakeholders. Er is een
verschuiving naar padel, maar ook het ledenaantal in pure tennisclubs is gestegen t.o.v. 2019. De competitie
herneemt na corona. De omschakeling naar digitale trainersopleidingen was 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;
 Het beperkte aantal diploma’s Trainer A en B, terwijl de nood bij de clubs hoog is.
Als actieplan clubwerking stellen we voorop:
 Het verzilveren van de grote instroom bij de volwassen;
 Delen van good practices die duidelijk maken dat succes maakbaar is.
Als actieplan




2.

competitie stellen we voorop:
Aandacht voor de activatie van de jeugd, met prioriteit voor de recreatieve speler;
Meer ondersteuning van de opleidingsclubs die zowel jeugdleden als -competitiespelers genereren.
Zie ook het hiernavolgende agendapunt competitie.

KALENDERBEHEER COMPETITIE

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
De huidige deelnamecijfers nopen ons tot een beter beheer van de tornooikalender. Het aanbod zou moeten
afgestemd zijn op de vraag (streven naar 8 inschrijvingen per reeks). Hierbij wordt best ook 1) gestreefd naar een
continu aanbod, 2) rekening gehouden met enkele clubparameters (accommodatie, cluboriëntatie, …) en 3) over
de gewestgrenzen heen gekeken.
Na debat stemt het Tennisparlement unaniem in om samen via een werkgroep een framework uit te werken, om
tot een betere competitiekalender met voldoende grote tabellen te komen. De clubs zullen worden begeleid om
tot die betere kalender en betere tornooien te komen.
Naast het kalenderbeheer (bijsturen van de kalender waar mogelijk) zullen ook alle andere aspecten worden
bekeken die kunnen bijdragen tot een beter competitielandschap. Hiertoe zullen de nodige analyses gebeuren.
De vergadering is er zich van bewust dat dit een delicate oefening is en er moet gewerkt worden aan een door de
clubs gedragen aanpak. Niet opdringen, maar wel tot gemeenschappelijk inzicht laten komen.
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3.

BESLISSINGEN COMPETITIESEIZOEN 2022

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
Ranking Tennis Tour Junior & selectie Feest van de Jeugd:
Volgende voorstellen vanwege het Adviesorgaan Competitie worden unaniem aanvaard:
 Geen aanpassing puntenschalen;
 U11 Cup op geel ipv groen.
Systeem paspoort:
Volgend voorstel vanwege het Adviesorgaan Competitie wordt unaniem aanvaard:
 Paspoort bij 2 tornooiwinsten, maar zonder limiet op aantal inschrijvingen.
Planningsproblemen:
Het Tennisparlement erkent unaniem dat er een probleem is qua matchplanning in de tornooien en dat er aldus
een bijsturing nodig is. Inzetten op meer overleg tussen de wedstrijdleiders en meer softwarematige
ondersteuning worden als mogelijke pistes geopperd. Ook de combinatie tennis-padel dient te worden
meegenomen.
Klassementsberekening oktober 2021:
Dit item werd wegens tijdsdruk niet behandeld en wordt per email nagestuurd.

4.

JEUGDFONDS (CLUBWERKING)

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
Hierin wordt de timing van de behandeling van de dossiers en de toekenning van de labels voor dit najaar
geschetst.

5.

ONBOARDINGPROCES NIEUWE CLUBS

Zie de gepresenteerde PowerPoint.
Door de grote instroom van nieuwe clubs, de instroom van een groter aantal commerciële vennootschappen en de
nood aan een meer salesgerichte aanpak van onze clubservices dwong een bijsturing en upgrade van het
aansluitingsproces van nieuwe clubs zich dit voorjaar op. Dit resulteerde in een versnelde en versterkte flowchart,
waarin alle noodzakelijke stappen beter en vlotter op elkaar werden afgestemd.
Het advies van de gewesten werd erin ingeschaald, zonder echter de noodzakelijke vlotte, professionele en
commercieel competitieve aanpak in het gedrang te brengen.

6.

DATA VOLGENDE VERGADERINGEN





Tennisparlement: zaterdag 18/12, 9u00-12u00, Brussel (+ lunch)
Inspiratiedagen 2021: onlinesessie december/januari
1e Tennisparlement 2022: zaterdag 19 maart
Gewestelijke Algemene Vergaderingen 2022: zaterdag 26 maart

De vergadering wordt beëindigd omstreeks 20u35. De voorzitter dankt de ‘aanwezigen’ voor hun tijd en bijdrage.
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