Actie ‘Antwerpen 2017’ wordt ‘Antwerpen 2018’
Het PCA stapte 2017 in met een plan, ‘Antwerpen 2017’. In de voorbije twee jaar groeide
onze provincie inzake ledenaantal uit tot één van de grootste provincies van Vlaanderen. En
straks wil Antwerpen dé grootste zijn. Zo stuwen we niet alleen onze eigen provincie vooruit,
maar ook de Vlaamse Tafeltennisliga. Ons doel: op het einde van het seizoen wilden we 2017
leden tellen.
Daarvoor klopten we bij jullie aan. Eerder besliste de Vlaamse Tafeltennisliga om het lidgeld
voor alle recreanten op 9 in plaats van 18 euro te brengen, ook om actie te ondernemen
opdat alle jeugdspelers zouden aansluiten bij de VTTL. Het PCA deed er een nieuwjaarsgift
bovenop en deed afstand van zijn aandeel in het aansluitingsgeld van recreanten en nieuwe
jeugdspelers (behalve junioren).
Concreet: in de provincie Antwerpen konden vanaf 15 december 2016 alle recreanten
aansluiten voor 6 euro, alle nieuwe benjamins voor 6 euro en alle nieuwe preminiemen,
miniemen en cadetten voor 12 euro. Zo waren al die recreanten verzekerd voor de meeste
activiteiten in hun club en zp konden tientallen jeugdspelers meer dan nu deelnemen aan
competitie of tornooien.
En alsof dat nog niet volstond, deed het PCA er nog een schepje bovenop. Voor alle clubs,
die hun ledenaantal tussen 15 december 2016 en 30 april 2017 konden opkrikken met ten
minste tien leden, hadden we een cadeautje klaar in de vorm van een bonus bij de
berekening van de dienstbaarheidsregeling op het einde van het seizoen. De verrekening is
intussen gebeurd.
Als voorzitter van het PCA hoopte ik écht dat we er met z’n allen werk van maakten en we
samen konden profiteren van deze geboden kans om meer recreanten en meer jeugdspelers
in te schrijven. Ons doel, 2017 leden, haalden we niet, maar intussen tellen we wél 1969
leden in onze provincie! Nooit hadden we meer leden! Laten we onze actie dus verderzetten
tijdens het seizoen 2017‐2018. En laten we van onze actie ‘Antwerpen 2017’ ‘Antwerpen
2018’ maken.
Op naar de 2018 leden komend seizoen! Laten we er samen werk van maken. Samen slagen
we erin dat doel te bereiken.
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