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Verslag vergadering Het Bestuur
Nr. 6 – seizoen 2019-2020
Plaats: Bondsbureel Brussel
Datum: 20 januari – 18.00 uur
Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Decupere Danny, Amelinckx Hedwig,
Lemmens Herman, Closset Marc, Van den Noortgate Wesley, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik
Verontschuldigd: Moreau Kenny
Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering
1. Goedkeuring PV LRvB N°5 van 16 december 2019.
Er zijn geen specifieke opmerkingen op verslag N° 4. Het verslag wordt goedgekeurd en
zal dan ook online geplaatst worden op de website van de VTTL. Vanaf heden ook
rekening houden met de nieuwe term “het bestuur” ipv “Raad van Bestuur” in alle
communicaties.
De volgende documenten werden ook goedgekeurd:
• Verslag van de Awards
• Functioneringsgesprek TDT
• Zelfevaluatie Het Bestuur
• Functioneringsgesprek SG
2. Openstaande items:
a) Deontologische code: Ondertekening door Michaël Maes in orde en staat
ondertussen ook online.
b) Invulling taak Michaël Maes: administratieve coördinatie door Frederik Noppe. Alle
zaken betreffende sponsoring in samenspraak met Marc Gijs en Jacques Denys
c) Beleidsplan 2021-2024: Jo doet de algemene opvolging, Marc Closset houdt zich
bezig met het topsportdossier, in samenspraak met trainers en Philip Van Oeckel
houdt zich bezig met doelstellingen deel scheidsrechters.
d) Dossier bouw: Kandidaatstelling zo spoedig mogelijk afwerken in samenspraak met
Badmintonfederatie en KA Redingenhof. Officieel akkoord tussen GO en Stad
Leuven nog niet ontvangen.
e) Sponsoring: Sponsordossiers afgewerkt. Nog enkele aanpassingen noodzakelijk en
kan dan woensdag verstuurd worden naar Ethias, Nationale Loterij en andere
potentiële sponsors.
f) Belgium Open: Overleg in te plannen met Schepen van Sport. Dossier in te dienen
bij zowel Sport Vlaanderen als gemeente De Haan. Overleg met Bart Vermoesen
ingepland op 23 januari. Sponsordossier afgewerkt.
g) Bureel: Overleg betreffende contract met Mr. Chibane gepland op 27 januari. 1
maand de tijd om verhuis te vervolledigen.

h) Statuten clubs: meeste clubs hebben info doorgestuurd. Modelstatuten ook te
bekijken bij nazicht Intern Reglement.
3. Verslag personeelsvergadering
Communicatie van de personeelsleden moet op een correcte manier gebeuren (steeds
bureel in CC zetten) dit om problemen te vermijden en tijdig in te grijpen waar nodig.
Verder geen specifieke opmerkingen.
4. Boekhouding
a) Fiscale controle achter de rug. Kleine aanpassingen noodzakelijk inzake woonwerkverkeer en de daarbij horende interpretatie. Ook aanpassingen van
bedrijfsvoorheffing bij prijzengeld Belgium Open. Opletten bij correct gebruik van
onkostennota’s van occasionele medewerkers (artikel 17, bijklussen, vrijwilliger)
b) Afsluiting 2019: afgesloten met een verlies van meer dan 36.000 euro. Voornaamste
redenen zijn gekend: tegenvallende subsidies, extra kosten in de topsportwerking
en verlieslatende sportkampen.
c) Begroting 2020: Nog geen nieuws omtrent de topsportsubsidies van 2020. Andere
bedragen wel gekend en niet positief. Noodzaak aan bijschaving begroting om
situatie zoals 2019 te vermijden.
d) BTW-aangifte ingediend.
5. Evaluatie:
a) NG-criterium TTC Hasselt: goed verlopen (zie verslag website). Werd voor tweede
jaar op rij georganiseerd, dus zeker belangstelling bij club(s).
b) Topsportcommissie: zie sporttechnische werking (puntje 11)
c) VJC fase 3 te Roeselare: 72 inschrijvingen (1 afmelding). Resultaten reeds
beschikbaar, tussenstand nog online te plaatsen.
d) NG-criterium TTC Sokah: goed verlopen (verslag nog op website te zetten).
e) Voor de NG-criteriums ook gemeente/stad vermelden van waar deze spelers
afkomstig zijn (niet-aangesloten) zodat dit gebruikt kan worden bij de opmaak van
de poules.
6. Kalender:
a) NJC fase 3 te Louvain-La-Neuve op 26 januari
b) NRvB op 27 januari
c) Vlaamse Kampioenschappen te Merksplas op 2 februari
d) BK Jeugd te Louvain-La-Neuve op 8 en 9 februari
e) NG-criterium PW Diest op 9 februari
f) Nationale Raad op 15 februari
g) NG-criterium TTC Drive Oostende op 16 februari
h) Het Bestuur op 17 februari (ook beleidsplan 2021-2024 om 14 uur)
7. IR, SR en reglementen evenementen
a) Artikel A.4.1.3 aan te pakken op volgende AV, want intrekken speellicentie kan niet
voor “een deel”.
b) Jeugdsportfonds: vraag betreffende minimumvoorwaarde van 30 % jeugdleden
(wordt bekeken door Jo Willems)
c) Nationale Raad afwachten om nadien eigen sportreglementen en intern reglement
na te kijken.

8. Landelijke interclub
Geen specifieke opmerkingen
9. Landelijke organisaties
a) Kalender VTTL: De eerste fase van het Vlaams Jeugdcriterium zal worden gespeeld
op 22 november 2020 ipv 6 december 2020. Zoals beslist op de vergadering van het
bestuur op 16 december.
b) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE:
i. Wild cards worden toegekend aan Yannick Maes (heren B), Pieter-Jan
Corteel (heren B) en Ryan D’Hertefelt (heren E). Frederik voegt ze online toe,
de provincies contacteren de spelers zelf.
ii. Contract van de VTTL-kern moet door alle spelers gerespecteerd worden.
iii. Prijsuitreiking + awards: Kenny Moreau maakt voorbereidende tekst op.
c) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: navraag te doen in verband met transport
gezien levering pas kan vanaf zaterdag (ten vroegste om 17 uur).
10. Koepel:
a) Be-Gold dossier ingediend door AF, zonder overleg met VTTL
b) Jury voor Belgische Kampioenschappen vast te leggen op volgende NRvB
c) Ingediende onkostennota’s evenementen: heel veel voorbereidende
onkostennota’s voor evenementen
d) AF wenst de selecties van de internationale tornooien te doen op basis van een
coëfficiënt (verhouding VTTL-AF -kern). Dit is voor de VTTL geen optie.
11. Sporttechnische werking
a) TeCo:
i. Selecties moeten voorgelegd worden aan topsportcommissie in geval van
selecties -12.
ii. Alle info communiceren aan het VTTL-bureel.
iii. Juiste begroting op te maken van zodra ook de toekenning van subsidies
binnen is.
b) Technisch Directeur Topsport
i. Betere samenwerking noodzakelijk tussen TDT, trainers en spelers, ook voor
de seniorwerking. Cedric, Robin, Laurens en Olav moeten hun programma
opgeven aan Alex die dit met hen bespreekt en dan in alle sereniteit overlegt
en vastlegt met de TDT.
ii. Weekplanning van de spelers wekelijks door te sturen zodat opvolging van
dichtbij kan gebeuren, dit rekening houdend met zowel spelers als trainers.
iii. Federatie zet richtlijnen uit, spelers moeten die respecteren.
iv. Begroting Topsport aan te passen na toekenning van de subsidies, werking
blijft centraal staan, onder leiding van de TDT.
v. Reportage Michiel Nijst: zit niet in de structuur omwille van eigen keuze.
c) Rapport Wesley (verantwoordelijke -12-werking):
i. Kandidatuur Vitja Lutsenko voor topsportschool ontvangen.
ii. ETTU-kamp in Luxemburg: mogelijke selectie voor Vitja.
iii. Werking -12: instroom van nieuwe benjamins in de A-kern? Wat met
budget?

12. LAC:
a)
b)
c)
d)

Voorbereidingen van de komende kampioenschappen volop bezig
Overleg met Frederik Noppe betreffende doelstelling beleid 2021-2024
Tekst VSF als leidraad, maar de belangrijke punten voor VTTL aanstippen.
Beker van Vlaanderen: Evert Iserentant wordt door PC Oost-Vlaanderen
voorgesteld als hoofdscheidsrechter. Gaat door in Zele.

13. Informatica:
a) Luc d’Hulst en Gaëtan Frenoy bekijken probleem wanneer slechts 1 ploeg ingevuld
wordt.
b) Verdere ontwikkeling ledendatabase aan de gang. Frederik Noppe zal enkele
screenshots bezorgen aan het bestuur.
14. Varia
a) Verplicht gebruik computerprogramma door provincie: is puur een provinciale
beslissing (ook inzake overgangsjaar/jaren).
b) Toegankelijkheid lokalen voor rolstoelgebruikers: bij inschrijving van de ploegen
voor interclub 2020-2021 dit veld toevoegen zodat overzicht gemaakt kan worden.
Verslag opgemaakt door
Noppe Frederik
Secretaris-Generaal

