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Verslag Algemene Statutaire Vergadering
Nr. 1 – seizoen 2018-2019
Plaats: Ligabureel VTTL, Brussel
Datum: 17 november 2018 – 10.00 uur
1. Bepaling aantal stemgerechtigden en nazicht volmachten
a. Provincie Antwerpen: Gijs Marc, Gevers Tim en Van den Broeck Werner = 3 op
3 vertegenwoordigers aanwezig.
b. Provincie Limburg/Kempen: Bruinen John, Van den Bergh Martin en een
volmacht van Mentens Michel voor Van den Bergh Martin = 3 op 3
vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd.
c. Provincie Oost-Vlaanderen: Amelinckx Hedwig en Willems Paul (10 minuten
vertraging) = 2 op 3 vertegenwoordigers aanwezig.
d. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Messiaen Michèle, Thysen Pieter en
Decupere Danny = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig.
e. Provincie West-Vlaanderen: Denys Jacques, ’T Jonck Wilfried en een volmacht
van Vanmassenhove Jeroen voor ’T Jonck Wilfried = 3 op 3
vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd.
In totaal zijn bij aanvang 14 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.
Zijn verder aanwezig: Moreau Kenny, Lemmens Herman, Willems Jo, Closset Marc,
Van den Noortgate Wesley, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik.
Verontschuldigd: Iserentant Evert en Geerts Pieter
2. Openingswoord van de voorzitter
In bijlage het integrale voorwoord van de voorzitter, met eerst een minuut stilte
voor de overledenen.
3. Goedkeuring van het verslag van AV 2 (seizoen 2017-2018) van 26 mei 2018.
Geen opmerkingen meer en het verslag wordt dan ook unaniem goedgekeurd.
4. Beleidsplan 2017-2020
a. Op naar de 10.000 leden:
• Lidgelden recreanten: voorstel om naar 6 euro te verlagen. Maar
wordt na discussie afgewezen gezien impact voor veel provincies als
negatief wordt aanzien, bovendien veel onduidelijkheid gezien nog
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meer verschillende tarieven en financiële impact miniem. Daarnaast is
de return naar de clubs groot.
• Contact met “Witte vlekken” te onderhouden en aanbod uitbreiden
indien mogelijk (vb. recreantencompetitie om te proeven van de
interclub met heel weinig plichten/boetes)
• Belang van 10.000 leden: informatiecampagne op te stellen
Goed bestuur: evaluatiegesprekken gaan door op 17 december. In 2017 geen
50 % gehaald, maar stijging voorzien voor komende jaren door wijzigingen en
betere opvolging. Op termijn richting 75-80% trachten te gaan.
Dossier Idema Sport: Er is een nieuw “light” pakket samengesteld
(goedkoper). Clubs hebben gratis toegang tot de King Pong applicatie mits
aanvraag.
Bouw Leuven: Financiële situatie uitgeklaard door tussenkomst van Stad
Leuven. Project wordt nu verder uitgetekend door architectenbureau.
-12-werking provincies: werking hier en daar aangepast door samenwerking
met meerdere trainers. Ook in VLBB werd een nieuwe impuls gegeven dankzij
2 jeugdtrainers. Uitbouw van de provinciale jeugdcompetities verder door te
zetten (vanuit TeCo werd aangegeven dat jeugdspelers tot E0 best gewoon
aantreden in de jeugdcompetitie en nog niet spelen in de
heren/damescompetitie).
-12-werking VTTL-selectie: A-kern krijgt individuele trainingen, stappen
voorwaarts duidelijk gezet (ook in vergelijking met AF).
Interclub heren, dames en jeugd wordt agendapunt op volgende AV (25 mei
2019).
Topsport: zie punt 6

5. Boekhouding
a. Bilan 2018
• Uitgebreid verslag werd bezorgd aan de leden van de AV met een
huidige stand van zaken.
• Algemene werking op schema, beleidsfocussen worden van kortbij
opgevolgd.
• Gebudgetteerd verlies van iets meer dan 13.000 euro trachten te
beperken.
b. Subsidies 2017:
• Eerste impact van nieuw subsidiëringsmechanisme werd midden juli
duidelijk. VTTL kan niet klagen.
• Tweede impact voorzien in juli 2019 want alles afhankelijk van
vooruitgang die geboekt worden bij de eigen federatie t.o.v. alle
andere sportfederaties.

c. Begroting 2019
• Lidgelden blijven ongewijzigd (9-18-42 euro)
• Scheidsrechtersboeken blijven ongewijzigd (6 euro)
• Nieuwsbrief/jaarboek/digitale info blijft ongewijzigd (30 euro)
• Voorgelegde begroting (verlies van iets meer dan 6.000 euro) wordt
unaniem goedgekeurd. Zal ongetwijfeld nog wijzigen eens de subsidies
voor 2019 gekend zijn.
6. Sporttechnische werking:
a. Topsport:
• Extra middelen verkregen bij Sport Vlaanderen in juni (ongeveer
40.000 euro)
• Goede ploegspirit bij de trainers
• Nieuwe uitdagingen richting Olympische Spelen
• Sport Vlaanderen focust vooral op resultaten, weegt zwaar door op
impact financiële middelen
• Duidelijke link noodzakelijk tussen -12-jarigen werking en instap in de
Topsportschool
b. Sportkampen: alles goed verlopen, wel minder interesse in sportkamp te
Brugge. Beslist wordt dan ook om dit niet meer te organiseren in 2019.
c. Stages: 3 keer doorgegaan in Aarlen (gezien goedkoper dan in Vlaanderen).
d. Jeugdsportproject: Limietdatum om alles in te dienen was op 15 november.
Financiële verdeling werd opgemaakt en wordt goedgekeurd door de RvB
onder voorbehoud van controle. Zelfde budget voorzien voor 2019, maar
vanuit Sport Vlaanderen vernomen dat een correctiefactor ongetwijfeld
noodzakelijk zal zijn.
e. G-sport: stijgend aantal leden in de database, maar zeker nog niet iedereen
correct aangesloten.
f. Trainerscongres: gaat door op 27 april 2019 te Herentals. Programma wordt
zo spoedig mogelijk verspreid.
g. Laagdrempelig project: momenteel 18 clubs geregistreerd bij King Pong.
h. Veteranen
• criteriums: gaan door in Hamme (herfst) en Oostende (lente)
• In 2019 een interland en een triangulaire-wedstrijd
• Voorstel om dubbelorganisatie op poten te zetten
i. Trainers: 2 nieuwe initiatorcursussen in 2019 te Diest en Merelbeke
j. VJC: puntensysteem binnen TeCo te bekijken in functie van clubrangschikking.
k. Ledencijfers: evolutie van drop-out in clubs werd opgemaakt.
l. Jeugdwerking:
• Benjamindagen: affiches bezorgen aan alle provincies

• Jeugdcompetitie: Bij -12 redelijk gelijklopend over 4 provincies heen,
bij +12 iets moeilijker gezien we momenteel gefocust hebben op de 12.
• VLBB geeft mee dat er vanuit de clubs in VLBB geen vraag is om een
jeugdcompetitie te spelen.
Martin van den Bergh, John Bruinen en Hedwig Amelinckx verlaten de vergadering.
7. Belgium Open
a. 2018: uitstekende editie met recordaantal inschrijvingen
b. 2019: aanvraag ingediend voor Challenge+, maar geen toekenning door ITTF
(slechts 1 per continent). In Europa werd gekozen voor Portugal die voorheen
geen tornooi hadden en zo direct een Challenge Plus krijgen op maximaal 8
tafels dixit de tornooi-directeur.
c. 2020: nieuwe aanvraag te doen voor Challenge+
8. Bijsturing SR, HR en Statuten
Geen aanpassingen noodzakelijk.
9. Landelijke Klasseringcommissie
Tijdig een datum vast te prikken zodat ook provinciale klasseringscommissie kan
plannen.
10. Vlaamse organisaties
Vlaamse Jeugdkampioenschappen zijn goed verlopen. Geen tribunes, maar
opgelost door stoelen te plaatsen.
11. Landelijke interclub
Geen grote problemen. Server VTTL wordt gebruikt door de AF, waardoor vooral
op zondagochtend veel problemen ontstaan. Oplossing dringend nodig bij AF.
Herman Lemmens en Tim Gevers verlaten de vergadering.
12. Koepel: Extra Nationale Raad in december.
13. Arbitrage
a. Mooi aantal inschrijvingen voor de opleidingen (behalve Racketcontrol)
b. Lijst HS en AHS werd afgewerkt
c. Vertegenwoordiging binnen LAC voor WVL wordt waargenomen door
Monique Devuyst.
d. Opleiding tornooiprogramma zal ook aan enkele AF-mensen worden gegeven.
e. Extra opleiding ICT voorzien door provincie LK op 8 december

f. Zoektocht naar nieuwe scheidsrechters gezien vergrijzing
14. Informatica: Extra veld voor de coachlicentie mee te voorzien in de export.
15. Interpellaties
Er werden geen interpellaties ingediend.
16. Varia
a. Kalender 2019-2020: voorstel om Vlaamse Jeugdkampioenschappen op 10
november 2019 te spelen ipv 11 november 2019
b. Logo VTTL 40 ook te gebruiken binnen de provincies.
Verslag opgemaakt door
Noppe Frederik
Secretaris-Generaal

PV naar:

Leden AV, TeCo, LMC, LAC, LRVC
Verantwoordelijke Interclub, Evenementen, Prov. Secr.
LRC, Vz LTuC, VTTL-leden Nat. Comm.
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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VTTL 17
NOVEMBER 2018 - Voorwoord voorzitter
Minuut stilte voor al onze overledenen.
Dame(s) en Heren,
Beste sportvrienden,
Van harte welkom op deze Algemene Statutaire vergadering. Een essentieel moment om
alles naar voren te brengen in het teken van een goed beleid voor onze tafeltennissport.
Vooreerst een groot proficiat voor de prachtige Belgium Open in De Haan aan allen die dit
onder de deskundige leiding van Frederik hebben kunnen waarmaken. De viering van 40 jaar
VTTL was het ideale moment om ook een woord van dank te uiten aan al onze voorgangers.
Dank aan de LRvB en jullie allemaal voor de prachtige trofee voor 21 jaar voorzitterschap die
ik mocht ontvangen. Het deed me een enorme deugd en mijn echtgenote dankt jullie allen
dat ze in de bloemen werd gezet. Wij gaan ervoor om in 2020 een Belgium Open Challenge
Plus in De Haan te hebben. Frederik zorgt voor het opmaken van een goede en volledige BID
bij de ITTF, jullie weten meer dan nodig. Nogmaals dank voor alles.
Ons uitgebreid beleidsplan 2017-2020 is er al een tijdje maar het blijft hard werken om alles
secuur op te volgen. Ik blijf het herhalen: het moet nog meer teamwork worden en is een vol
jaar sturen en optekenen in ons aller belang. De LRvB benadrukt dat het geen werk is van de
laatste minuut. Deze kan zo dan optimaal op alle vlakken jaarlijks bijgestuurd worden voor 1
september. Topsport 2019 is nu ook al besproken op de bilaterale met Sport Vlaanderen van
vrijdag 9 november. Er werden ons heel wat vragen gesteld. Straks meer van TDT over
tevens de belangrijke algemene werking in de provincies alsook over Topsport.
Wij scoren goed op sportkampen, de jeugdsport gaat er steeds op vooruit.
Grensoverschrijdend gedrag, integriteitscode, arbeidsreglement, vertrouwenspersoon en
goed bestuur die wordt door Frederik regelmatig bijgestuurd alsook meldpunt zijn is
duidelijk belangrijk voor onze federatie.
De LRvB stuurt alles en houdt zeker rekening met wat van alle commissies ons tijdig
doorgegeven wordt, graag niet net na de LRvB te vergaderen.
Aan de ledencijfers wordt volop gewerkt. We moeten in bepaalde provincies beter kunnen
en hopelijk zijn wij daar allen van bewust. De recreatieve markt is goed bezig maar we
moeten die vinden en werken aan die witte vlekken in jullie provincie indien dit nog niet is
gebeurd.
In alle provincies is de -12 werking bepalend en de VTTL rekent erop dat VBB vlug zal inzien
hoe belangrijk het is en bijsturen samen met de VTTL, een vraag van de Vlaamse overheid…

Inzetten op de jeugd en oog hebben voor onze brede basis van recreanten blijven essentieel,
onze topsportwerking verder professionaliseren en de bouw van een eigen topsporthal in
Leuven samen met de Badmintonfederatie zouden we graag in december 2020 willen waar
maken.
Meer sponsoring moet er alleszins komen maar dit komt niet vanzelf, elke tip en
medewerking is kostbaar. Spijtig kwam het innovatieproject “tabletennis@work” niet van de
grond. We mogen geen ander project op die wijze zien teloor gaan. Willen samenwerken is
van enorm belang.
Bepaalde personeelsleden zeggen dat ze teveel werk hebben. De personeelsgesprekken
zullen deze keer nog belangrijker zijn. Vele mails laten liggen dan wordt het uiteraard druk,
druk en drukker met wat erbij aankomt.
Op zijn laatste vergadering heeft de LRvB beslist dat Wesley onze Directeur
Sportkaderopleiding DSKO blijft. Belangrijk want een reactie op de speciale Baak 40 jaar
werd door één van de verantwoordelijken Sport Vlaanderen ons per mail geformuleerd dat
het hier te weinig of niet aan bod kwam. Tevens heeft de LRvB beslist om aan alle
personeelsleden hun werkplanning administratief en sportief met dagen en uren op te
vragen zodat alles secuur kan besproken worden. Men kan niet altijd doen wat en wanneer
men het graag heeft. Wij blijven flexibel bij de VTTL.
De Topsport & Studie school blijft een must en ook hier moeten we hard mee bezig blijven.
2019 zal een bepalend jaar worden voor onze beste Topspelers naar de Olympische Spelen
toe. Een belangrijke werking voor de TDT die hij, samen met de trainers op het hoogste
niveau, moet waarmaken.
Carlo is momenteel in China om zich verder bij te scholen. Hij is uitgenodigd door de ITTF om
met de Nationale kadetten ploeg van China de trainingen mee te maken. Discipline staat
daar centraal. Proficiat.
Maak nu al reclame voor het trainerscongres en de sessie voor bestuurders die zal doorgaan
op 27 april 2019 in Herentals.
Het is van groot belang dat wij allen samen ALS TEAM aan hetzelfde zeel trekken en werken
aan de verdere opbouw van onze tafeltenniswerking in Vlaanderen. Laat ons met verenigde
krachten allen samen de VTTL verder naar hogerop brengen en inderdaad vechten is de
boodschap.
Al jullie vragen zijn van harte welkom gewenst om deze vergadering tot een krachtige
opbouwende en efficiënte Algemene Statutaire vergadering to the point te kunnen
afwerken.
Dank aan iedereen.

