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Verslag Vergadering 2 (13/6/22)

Datum: 13/6/22 Tijd: 20:00 Locatie: Sportoase Wilsele

Aanwezig: ☒ Pieter Thysen
☒ Michèle Messiaen
☒ Didier Bosman
☒ Bart Delhaye
☒ Dirk Janssens

Voorzitter: Didier Bosman
Notulist: Didier Bosman
Datum volgende vergadering: 4/7/22 20:00

Agenda

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Openstaande punten vorige vergaderingen
a. 1.2.d C-tornooi Pingkolo : reglement specifieke vraag dubbelspel
b. 1.2.e Bestelbon 2022-2023: inschrijvingsgelden en aansluitingsgelden
c. 1.2.f Provinciale sportkalender: interclubs & evenementen
d. 1.3.a Provinciale sportkalender 2022-2023: vastleggen datum uitwerking voorstel
e. 1.3.b Provinciale boetelijst 2022-2023: voorstel
f. 1.3.c Verplaatsingsvergoedingen: aanpassen aan hogere brandstofprijzen
g. 1.3.d Hervorming Jeugdreeksen

3. Provinciale werking
a. Clubs

i. Rondvraag werking / verwachtingen / ondersteuning PC
b. Secretariaat
c. Penningmeester

i. Kasverslag
d. Interclub

i. Voorstel tot afschaffen van artikel C.22
e. Arbitrage

i. Stavaza opleiding tornooileider
ii. Rondvraag scheidsrechters 2022-2023

f. ICT
i. Ideeën vernieuwing provinciale website (ideeën, goede en slechte punten

huidige website, prioriteiten, ...)
g. PC

i. Opstellen charter missie & visie PC
ii. Implementatie sportieve visie / uitbouw
iii. Sponsoring

h. Andere
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4. Werkzaamheden VTTL
a. Verslag vorige vergadering
b. Agenda volgende vergadering
c. Jeugdtrainingen stavaza
d. Aanrekening inschrijvingsgelden

5. Werkzaamheden NR / NRvB
a. Verslag vorige vergadering
b. Agenda volgende vergadering

6. Varia

Verslag vergadering 2 d.d 13/6/22

Bespreking Actie
1. Geen opmerkingen. Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Interclub
a. 1.2.d reglement werd aangepast. Goedgekeurd.
b. 1.2.e Gezien de huidige post-Covid situatie en de daaruit voort

vloeiende verminderde inkomsten voor de clubs worden de
inschrijvingsgelden voor seizoen 2022-2023 als volgt vastgelegd :
Heren 1 en Heren 2 : € 10 / Heren 3 en Heren 4 : € 5 / alle andere
reeksen : € 0. De waarborg per ingeschreven ploeg wordt op € 20
vastgelegd. Bart past het inschrijvingsformulier aan.

c. 1.2.f Dit jaar is onze provincie aan de beurt om de Vlaamse
Kampioenschappen Veteranen te organiseren.

d. 1.3.a Competitieweek 7 zou problemen kunnen opleveren voor clubs
die gebruik dienen te maken van een sporthal (11/11/22 : feestdag).
Speelweek 7 wordt bijgevolg verschoven naar de week van 3-8/10

e. 1.3.b voorstel uitwerken tegen volgende vergadering
f. 1.3.c In afwachting beslissing VTTL
g. 1.3.d Voorstel om jeugdreeks 5C te hervormen naar een reeks met 3

sub-reeksen (5C1, 5C2 en 5C3 met telkens minimaal 3 jeugdspelers
U19 eventueel aangevuld met 1 volwassene - telkens 9 wedstrijden + 1
dubbel) waarna in een play-off 1 stijger wordt aangeduid. Dit voorstel
zal op haar haalbaarheid worden afgetoetst en eventueel onder
voorbehoud (= afhankelijk van het aantal inschrijvingen) aan de
ploegen voorgesteld. De starters competitie blijft behouden.Reeksen 5A
en 5B seniors zullen ingedeeld worden in een vrijdag en zaterdag reeks
of avond en middag reeks als dit mogelijk is afhankelijk van de
inschrijvingen

3. Provinciale werking
a. Didier lanceert een voorstel om "de boer op te gaan", ons oor te luister te

leggen bij alle clubs om te peilen naar wederzijdse verlangens en
verwachtingen, verduidelijkingen naar de taak en rol van het PC, enz.
Hieruit kan dan verder gewerkt worden aan de toekomstige beleidsvisies
voor het vernieuwde PC. Allen tonen interesse om hier aan mee te werken.
Didier stelt een voorstel van aankondiging naar de clubs op.

Bart

Bart

Allen

Bart

Allen
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b. De lijst met verantwoordelijkheden wordt overlopen en aangevuld waar
nodig. Michèle stuurt de aangepaste lijst naar VTTL.
Tuchtcommissie : Dirk zoekt op wat de bepalingen zijn en doet een oproep
voor kandidaten in de volgende nieuwsbrief
Klassementscommissie : Dirk bevraagt de huidige leden of zij verder doen
en lanceert indien nodig een oproep voor kandidaten in de volgende
nieuwsbrief

c. Het kasverslag (huidige stavaza) samen met de proef- en saldibalans van
vorig werkjaar werd voorgelegd. Geen opmerkingen

d. Er dient tegen september een alternatief voorstel geformuleerd te worden.
Bij een rondvraag / rondgang bij de clubs zal naar mogelijke alternatieven
worden gepolst.

e. Arbitrage
i. Slechts 2 inschrijvingen

ii. Pieter lanceert een rondvraag naar clubs die nog geen
scheidsrechter hebben

f. wordt verschoven naar volgende vergadering
g. PC

i. zie 3.a
ii. zie 3.a
iii. Dirk informeert bij collega PC's naar wat gangbare tarieven

zijn.
h. Geen

4. Werkzaamheden VTTL
a. Geen opmerkingen
b. Geen punten die moeten besproken worden
c. Werd besproken tussen Marc Gijs en Bart
d. Dit principe werd ingevoerd naar aanleiding van de Covid maatregelen.

(betalen ter plaatse was niet mogelijk dus werd dit voorlopig doorgerekend
aan de provincies, die het op hun beurt aan de clubs konden doorrekenen)
Nu de Covid maatregelen niet meer van toepassing zijn, is het standpunt
van het PC dat deze facturatie opnieuw naar de VTTL moet gaan.
Opmerking : het BKA en Top 12 zijn activiteiten die post-seizoen
plaatshebben. Een eventuele doorrekening zou moeilijk kunnen liggen bij
spelers die de club al verlaten hebben. Het PC zal deze inschrijvingsgelden
dit jaar voor zijn rekening nemen.

5. Werkzaamheden NR / NRvB
a. Geen opmerkingen
b. Geen punten te bespreken

6.
a. Nieuwsbrief

Dirk zal een maandelijkse nieuwsbrief opmaken om te versturen in de
derde week van elke maand. De eerste reguliere nieuwsbrief is gepland
voor juli. Gezien de dringendheid van een paar zaken wordt er gevraagd
om nu al een eerste Nieuwsflash uit te sturen.

Michèle

Dirk

Allen

Pieter

Dirk

Michèle
Bart
Pieter

Dirk
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b. Trofeeën
Er wordt gedacht aan een opwaardering van de prijsuitreiking in
combinatie met de AV. Verder uit te werken.

Dirk
Didier

Voor het verslag,

(e-getekend)

Didier Bosman
Voorzitter
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