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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur
Nr. 6 – seizoen 2018-2019
Plaats: Bondsbureel Brussel
Datum: 21 januari – 17.00 uur
Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Closset Marc en Noppe Frederik
(vanaf 17 uur). Decupere Danny, Amelinckx Hedwig, Moreau Kenny, Geerts Pieter, Lemmens
Herman en Van Oeckel Philip (vanaf 18 uur)
Om 17 uur: Evaluatiegesprek Secretaris-Generaal (apart verslag opgemaakt door Frederik
Noppe)
Vanaf 18 uur: gezamenlijke vergadering
1. Goedkeuring PV LRvB N°5 van 17 december 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze
week.
2. Openstaande items:
a) Deontologische code: David Henkens moet deze nog ondertekenen. Het
bureel doet het nodige om dit in orde te brengen.
b) Bouw en bouwfonds: Weinig evolutie sinds vorige vergadering. Twee zaken
moet nog uitgeklaard worden (parkeergelegenheid en wet op
overheidsopdrachten). Op 1 februari extra overleg met alle partijen.
Limietdatum komt in het gedrang (uitstel te vragen indien nodig).
c) Sponsoring: Vinci Energies zet werking verder op Nationaal Vlak, maar wenst
eerst een evaluatie van de werking van 2018. Overleg gepland op 5 februari.
d) Goed Bestuur: Zelfevaluatie van Raad van Bestuur is gebeurd. Verslag nog af
te werken.
e) Aanwezigheid RvB op personeelsvergadering: Er wordt overeengekomen dat
de leden van de RvB aanwezig zijn op 4 juni om 10 uur.
f) Awards en eretekens: wijzigingen aan de reglementen worden goedgekeurd.
3. Personeelsvergadering van 8 januari 2019
Goede opvolging rapportering 2018 noodzakelijk.
Personeelsgesprekken gaan door op 18 februari.
Taakomschrijving en invulling werkuren door te sturen naar leden RvB door bureel.
4. Boekhouding

a) Afsluiting 2018: nodige dossiers werden opgemaakt (topsport voor 6 januari).
Nog enkele onkosten te verwerken die blijven binnenkomen.
b) Resultaat 2018: Zal met een negatief saldo (15 à 16.000 euro) afgesloten
worden ondanks grote inspanningen voornamelijk te wijten aan extra kosten
bij Topsport. Totale resultaat wel positief gezien meevaller afrekening
subsidies 2017.
c) Opstart 2019: Vooral in het teken van de opvolging van de betalingen
(sportkampen) en onkostennota’s. Verder wordt gewacht op de
bekendmaking van de topsportsubsidies.
d) Subsidies 2019: Subsidies beleidsfocussen (Jeugdsportproject, laagdrempelig
project en sportkampen) ontvangen. Voor zowel jeugdsport- als
laagdrempelig project minder gekregen dan gevraagd. Aanpassingen door te
voeren in begroting.
e) Begroting 2019: Aanpassingen noodzakelijk naar aanleiding van subsidies en
effectieve situatie 2018. Frederik Noppe doet het nodige van zodra alle info
gekend is.
f) Sociale Maribel: in tegenstelling tot voorgaande berichten blijft de VTTL wel
recht hebben op een rechtstreekse tussenkomst van de Sociale Maribel. Extra
aanvraag via VSF werd niet aanvaard. Situatie wordt verder bekeken in functie
van de begroting.
5. Evaluatie:
a) VJC fase 3 te Roeselare: duidelijk betere werking dan 2018. Opvallend weinig
inschrijvingen uit andere provincies (vooral Oost-Vlaanderen gezien kortbij).
b) Klankbordgroep Vlaamse federaties op 21 januari: VTTL verontschuldigd
gezien vele geplande vergadering op zelfde dag.
6. Kalender:
a) NJC fase 3 te Louvain-La-Neuve op 27 januari
b) NRvB op 28 januari
c) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE te Lommel op 3 februari
d) Examen scheidsrechters op 3 en 10 februari (praktisch gedeelte)
e) Belgische Jeugdkampioenschappen te Louvain-La-Neuve op 9 en 10 februari
f) Nationale Raad op 16 februari
g) NG-criterium op 10, 17 en 24 februari (Diest, Oostende en AFP Antwerpen)
h) LRvB op 18 februari
7. HR, SR en reglementen evenementen
Geen specifieke opmerkingen. Noodzaak aanpassingen wordt bekeken na
Nationale Raad van 16 februari.
8. Landelijke interclub
Aantal dalers in tweede nationale heren op te volgen. Van belang voor het
aantal effectieve dalers in landelijke (komen wel in aanmerking om “opgevist”
te worden).

9. Landelijke organisaties
Vlaamse Kampioenschappen op 3 februari te Lommel
a) Contact nodig voor levering tafels
b) Prijzengeld te voorzien
c) Inschrijvingen komen binnen (limietdatum 27 januari)
d) Wild Cards worden toegekend aan: Vanvinckenroye Matthias (heren B),
Closset Tom (heren B), Swaenen Lense (heren C), Moens Lander (heren C),
Gevers Per (heren D), Campers Jelle (heren D) en Teuwen Jeroen (heren E).
Frederik contacteert de spelers.
10. Koepel:
a) Extra punten worden doorgegeven voor vergadering van 28 januari.
b) Opnieuw problemen bij Waalse inschrijvingen voor Belgische
Kampioenschappen.
c) Controle noodzakelijk van de inschrijvingen voor de Belgische
Kampioenschappen.
d) Blijvende onduidelijkheid bij Nationaal Jeugdcriterium.
e) Sportkalender: wedstrijden op 2 november ingepland. Mogelijks
moeilijkheden bij sommige provincies die op vrijdag spelen (1 november).
Collectieve verschuiving niet noodzakelijk. Provincie bekijkt zelf beste
mogelijkheden waar nodig.
f) Klasseringssysteem A-B0: constructief overleg tussen alle partijen waarbij
duidelijk begrip werd getoond voor alle standpunten. Enkele nieuwe
simulaties zullen doorgevoerd worden op het einde van het seizoen om het
systeem verder fine te tunen in functie van toekomst.
11. Sporttechnische werking
a) TeCo
• Voorstel wijziging VJC: LRvB voorstander om terug te gaan naar 3
fases per seizoen, maar met beurtrol, zodat ieder seizoen 1
provincie niet aan bod komt. Finalefase kan ook in andere
provincies doorgaan. Verder te bekijken op volgende vergadering
TeCo.
• Internationaal Jeugdtornooi -12 te Leuven: maximaal 1 jeugdploeg
toegestaan per provincie.
b) Algemene werking:
• Merkbare stevige groei in -12-jeugdcompetities in enkele
provincies. Extra inspanning gevraagd van andere provincies. In
+12-jeugdcompetitie nog werk voor de boeg, maar focus
momenteel vooral op -12.
• Verslagen TeCo mogen ook verstuurd worden aan de provinciale
trainers zodat zij op de hoogte blijven.
• Gebruik Beertje Ping in clubs: kan als promotie gebruikt worden,
maar mag niet verbonden worden aan clubgadgets.
12. LAC/NAC:

a) Planning opleiding in september 2019. ICT-opleiding beter te voorzien in
periode mei-juni voor opstart nieuw seizoen.
b) Vraag gesteld aan PC Antwerpen en Oost-Vlaanderen voor mogelijke locatie
voor AV scheidsrechters.
c) Scheidsrechters in ledendatabase: lijsten nakijken op volledigheid.
d) NG-criteriums VTTL:
• Hoofdscheidsrechter: moet wel degelijk een opleiding gevolgd hebben
om problemen te vermijden.
• Prestatie hoofdscheidsrechter: aan provincie om te bepalen of deze
prestatie meetelt in eventueel voorzien “puntensysteem”.
• Betere communicatie nodig tussen Wesley en provincie omtrent
toekenning datum (clash te vermijden met andere provinciale of club
tornooien/organisaties).
• Timing van organisaties beter af te stemmen (nu veel NG-criteria op
heel korte tijd en vaak in zelfde provincie)
13. Informatica:
a) Ledenadministratie: eerste opstart bijna klaar voor gebruik. In eerste
instantie enkel bedoeld voor leden zelf om eigen gegevens aan te passen.
Aanmaak nieuwe leden nog steeds in “oude” versie. Geleidelijke overgang te
voorzien.
b) Online wedstrijdprogramma: Testversie bijna klaar voor gebruik. Zal getest
worden in 2 à 3 clubs. Later te bekijken hoe precies in te voeren (eerst op
Nationaal/Landelijk vlak, nadien binnen provincies te bekijken). Ook
mogelijkheden handtekening te bekijken, maar printer lijkt voorlopig nog
steeds noodzakelijk.
c) Nieuwe versie programma tornooien staat online met enkele essentiële
updates.
14. Varia
Momenteel nog maar 20 clubs die fairplay-charter hebben ondertekend.
Nieuwe mail te richten aan clubsecretarissen.
Verslag opgemaakt door
Noppe Frederik
Secretaris-Generaal

