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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 5 – seizoen 2016-2017 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 23 januari – 18.30 uur 

Aanwezig:, Janssens Marc, Houtekier Carlos, Van den Bergh Martin, Gijs Marc, Lemmens 

Herman, Van Oeckel Philip, Moreau Kenny, Geerts Pieter, Closset Marc, Agnello Carlo en Noppe 

Frederik 

Verontschuldigd: Denys Jacques 

 

Door de ziekte van voorzitter Denys Jacques, zal de ondervoorzitter, Houtekier Carlos, de 

vergadering leiden. 

 

1. Goedkeuring PV 4 van 19 december 2016 

a. Opmerking punt 1: PV 3 van 10 oktober ipv PV 1 van 25 augustus 

b. Verder geen opmerkingen en goedgekeurd 

 

2. Openstaande items 

a. Dossier King-Pong / Idema Sport: blijft lang duren vooraleer promotie op gang komt 

b. RSZ-opvolging: Dirk blijft verder opvolgen, vooral moeilijkheden met de trainers -12. 

c. Bouw en bouwfonds: Marc Gijs zal dit dossier mee opvolgen met Jacques Denys. 

d. Tokyo 2020-2024: Gevraagd wordt om ook hier een lid van de LRvB bij te 

betrekken. Jan Degraef en Christian Vanden broeck hadden een 

overlegvergadering op 16 januari. Vanuit de topsportcommissie werd info bezorgd 

aan Jan Degraef betreffende het project van het tennis (Hope and Spirit) met 

hetzelfde doel. Het beheren van het geld is niet gelijk aan beslissingsbevoegdheden 

hebben.  

e. Stocklokaal: Is volledig gerepareerd. Er wordt nog steeds geen huur betaald zolang 

de ramen niet vervangen zijn in vergaderruimtes. Wordt verder opgevolgd door 

Joris Gadeyne.  

f. Nieuwe kledij: er moet een excel-lijst samengesteld worden door Carlo Agnello, 

Marc Closset en Pieter Geerts voor iedere speler (soort kledij – maat). Dit zowel 

voor de VTTL-kledij, als voor de KBTTB-kledij. Carlo en Marc nemen de dozen mee 

voor de spelers van de topsportschool en de seniors, Pieter bekijkt op NJC voor de 

-12. 

g. Selecties -12: TeCo had 3 selecties gemaakt voor -12-tornooien, maar 

eerstvolgende vergadering van de Topsportcommissie is pas eind februari. LRvB 

bevestigt de selecties voor Alsace, Luik en het WJC België. Ook nog eens aan te 

kaarten binnen de Topsportcommissie. 

h. Denkcel VTS: Problemen met diploma van Eric Bauwens (individueel trainer van 

Maria Kovtoun). Gevraagd om via speciale commissie gelijkschaling te krijgen van 

zijn diploma als “Aide Moniteur”. 

mailto:info@vttl.be


 

i. Topsportcommissie: Nog steeds geen nieuws betreffende de aanvraag BeGold en 

de daarbijhorende subsidies. 

 

3. Boekhouding 

a. Boekhouding 2016: verslag van Frederik Noppe werd door iedereen ontvangen. 

2016 wordt lichtjes positief afgesloten ondanks de vele moeilijkheden.  

b. Openstaande klanten worden verder opgevolgd. 

c. Opstart boekhouding 2017 in volle gang, opvolging betalingen blijft gebeuren. 

 

4. Evaluatie 

a. TSC 9 januari 2017: de planning van Ferenc Karsai werd samengesteld tot 

augustus. Er komt een reportage over de topsportschool. Er werd aangegeven dat 

de -12-werking verschoven dient te worden naar de algemene werking, ondanks het 

feit dat Sport Vlaanderen eerst aangaf dat we dit in de ontwikkelingslijn dienden te 

steken. Verder te bekijken wanneer meer info komt omtrent de subsidiëringen.  

b. VJC fase 2: 22/01: Geen resultaten van Roeselare gezien problemen met tornooi-

programma. 80 deelnemers ingeschreven, weinig vanuit Oost-Vlaanderen. In 

Herckenrode werd op 13 tafels gespeeld (beetje nipt). In vergelijking met 

voorgaande jaren minder deelnemers op deze fase in Limburg. Verder 

opmerkingen: 

 Bedoeling VJC: te bespreken binnen TeCo (vroeger talentzoektocht) 

 Samenstelling reeksen: te bespreken binnen TeCo (klassement van de 

speler vs. klassement na fase 1) 

 Veel verschillende spelers in vergelijking van fase tot fase. 

 Grotere poules te maken om zo minder wedstrijden na poule te creëren.  

 Intern document op te maken omtrent samenstelling van poules en 

eindrondes. 

c. Bouw vergadering (20/01): gesprek met badmintonfederatie (Jacques Denys en 

Marc Gijs). De stand van zaken werd bestudeerd en verder besproken. Er is nog 

een lange weg te gaan. Er wordt een officiële vraag gesteld aan het Redingenhof 

omtrent de locatie en het optreden als bouwheer. Er werden informele opmerkingen 

gemaakt door de Stad Leuven omtrent de plannen. De twee firma’s werden 

opnieuw aangeschreven om de kostprijs van de gedetailleerde plannen te 

berekenen. Een volledig afgewerkt dossier is nodig, maar vraag blijft hoe de VTTL 

dit zal financieren (lening, extra kosten door wijziging plannen (o.a. 

parkeerplaatsen),…).  

d. Personeelsvergadering (16/01):  Excel-file met stand van zaken betreffende de 

acties gepland in het beleidsplan wordt aangehaald. Uiteraard pas opgestart, dus 

verder op te volgen. Nog aanpassingen nodig qua opmaak in de excel-file.  

 

5. Kalender 

a. ENL Q Polen-België op 24/01 

b. Afspraak Annick Van Bergen (moeder van Olav Kosolosky) op 27/01 

c. NJC fase 3 op 29/01 

d. NRvB op 30/01 

e. Personeelsvergadering op 6/02 

f. BK Jeugd op 11 en 12/02 

g. LRvB op 13/02 



 

h. NR op 18/02 

 

6. Landelijke interclub 

a. Geen problemen: geen enkele vraag voor uitstel van wedstrijden omwille van 

weersomstandigheden. 

 

7. Landelijke organisaties 

a. Vlaamse Kampioenschappen ABCDE Roeselare (05/02) 

 Voorbereiding door Kenny en Frederik 

 Volledig uurrooster wordt opgemaakt eens alle inschrijvingen binnen zijn 

door Frederik 

 Prijsuitreiking in handen van Kenny 

 Tornooi-directeur: Wilfried T’Jonck wordt aangeduid 

 Nado: uurrooster wordt bezorgd van zodra opgemaakt 

 VIP-lijst werd aangevuld 

 Aanpassing reglement: Indien er op de provinciale kampioenschappen (4) of 

het provinciaal criterium (2) niet voldoende deelnemers waren, dan komt de 

eerstvolgende van het kampioenschap/criterium in aanmerking om zo voor 

iedere provincie aan 6 gekwalificeerden te geraken. Als 1 van die 6 niet 

deelneemt, dan mag die niet vervangen worden. De keuze voor speler 7 (en 

8) is volledig vrij te bepalen door de provincies.  

b. Alle reglementen van de evenementen moeten opnieuw bekeken worden door de 

reglementencel ism met evenementencel. Vergadering te plannen eind februari-

begin maart. 

c. Overzicht gele kaarten: wordt steeds bezorgd aan verantwoordelijken en facturen 

worden opgestuurd. Moet niet per sé verder rondgestuurd worden. 

 

8. Koepel 

a. Beleid:  

 BK A: gaan doorgaan in Louvain-La-Neuve 

 ENL België-Slovenië: gaat door in Merelbeke. Officiële bevestiging volgt nog 

door NRvB op 30 januari. Contract nog te ondertekenen. 

 Tokyo 2020-2024: zie openstaande items 

b. Afwezigheden Boschmans Jan op NT & EC: 2 à 3 keer afwezig zonder verwittigen, 

blijkbaar problemen met gezondheid, maar zorgt wel voor problemen ivm bepaalde 

stemmingen. Verder op te volgen. 

c. Punten voor dagorde (NRvB 30 januari): data + schema NT & EC voor toekenning 

klassementen. Finales BK Jeugd gaan gespeeld worden in het midden van de zaal. 

Vraag om zaal om te bouwen naar mogelijkheid om tafels volledig af te bakenen.  

d. Allerlei: mail aantal scheidsrechters BK A (zaterdag en zondag) aan Claude Junius : 

tot op heden geen respons. 

 

9.  Topsport + sporttechnische werking 

 

Volgende opmerkingen: 

 Verkiezing LRVC: Walter Timmermans, Yves Delafonteyne en Patrick 

Vansomeren (vervanger voor Michel Mentens) worden aanvaard. Frank 



 

Geerits werd niet verkozen. Wesley brengt de personen op de hoogte en 

maakt verdere afspraken. 

 TeCo: in het verslag staan jaartallen foutief. Graag rechtzetten op volgende 

TeCo. 

 MR provinciale trainers: Beter 1 globaal rapport te maken van de provinciale 

werkingen door Pieter Geerts. Pieter Geerts spreekt af met provinciale 

trainers. 

 Via de personeelsvergadering komt ook een overzicht van de werking van 

de personeelsleden. Een extra MR is dus overbodig. 

 Provinciale werking Limburg: Vanja Beerts stopt in juni. Een bespreking met 

Limburg volgt om goede afspraken te maken. 

 Jeugdmagazine: werd heel laattijdig verstuurd naar drukker  

 Stage nieuwjaar: ouders heel tevreden 

 Er werden 6 kandidaturen voor de topsportschool ingediend. Toch een blijk 

van een goede structuur. Ook twee spelers uit de AF stelden zich kandidaat, 

die de werking van de VTTL verkiezen boven die van de AF.  

 Er zijn evaluatiegesprekken met spelers gepland. 

 Begin februari is er het EK -21. Daarbij 3 meisjes van de VTTL. Maar 

moeilijk om goed voorbereid te zijn gezien planningen niet afgestemd zijn. 

Kunnen maximaal 1 sessie per dag trainen, buitenlandse sparrings waren 

voorzien, maar kon weinig gebruik van gemaakt worden voor de meisjes 

(vooral voor Laurens, Olav en Cédric). Een planning moet steeds in 

samenspraak gebeuren zodat de trainingen verder kunnen lopen. 

 Budget op te volgen eens Sport vlaanderen meer info bezorgt. Hongarije 

werd geannuleerd voor de meisjes gezien geen trainingen, examens, 

budgetopvolging. 

 Gelijkschaling diploma: dossier Marc Closset – Naric verder opvolgen – Tom 

Dieussaert en Wesley van den Noortgate krijgen info van Bart Vermoesen. 

 Competitie -12 en +12: vergadering op het VJC (fase 3) met provinciale 

verantwoordelijken. 

 Allerlei: de -12-vernieuwde werking in Vlaams-Brabant: initiatief komt louter 

van VTTL, niet van PC Vlaams-Brabant. Wordt ook zo telkens 

gecommuniceerd door Pieter Geerts aan de kandidaat trainers.  

 

10. LAC/NAC 

a. Kalender was wel degelijk goedgekeurd door NRvB. 

b. Opleiding scheidsrechters examen landelijk/nationaal (theoretisch examen in januari 

– praktijk in februari) – geen vergoeding/verplaatsing voor deze mensen nochtans 

volledige dag “werken”? Voor VTTL worden die meegeteld bij de 4 scheidsrechters 

in de provincie, dus te betalen door provincie. Is er een verschil tussen 

praktijkexamen tussen landelijk en nationaal? 

c. Data opleidingen moeilijk gezien AV en NR op zelfde data zijn. Maar verder ook 

moeilijk om vrije data te vinden, dus kans bestaat dat er geen opleidingen zijn.  

d. Beleidsplan: excel-file na te kijken op volgende LAC (Frederik stuurt info naar 

Philip). 

e. Mag een speler een palet wisselen tijdens opwarming: dit mag niet. Er moet 

gespeeld worden met de palet waarmee opgewarmd wordt. 



 

f. Individuele kampioenschappen: rode kaart voor een coach. Mag die volgende 

wedstrijd opnieuw coachen? Staat nergens in de reglementen, dus ja.  

g. Licentie coaches te controleren op Vlaamse Kampioenschappen (wordt ook bij 

briefing van scheidsrechters vermeld). 

h. Reglement coachlicentie en gebruik eens te bekijken (veel onduidelijkheden). 

 

11. Brief WVL uitspraak LTuC: Werd heel laattijdig ontvangen. Wordt besproken door de 

reglementencel, kleine aanpassing nodig. Wel een brief te bezorgen aan voorzitter van 

LTuC, voorzitter van de LBC en de LRC om bezorgdheid uit te drukken omtrent timing van 

de vonnissen.  

 
12. Informatica 

a. Ledendatabase i.s.m. met Gaëtan: 1 login per speler - begin september opstart. E-

mailadressen van spelers noodzakelijk om login te verkrijgen. Kunnen dan eigen 

gegevens (adres, telefoon, e-mail) aanpassen. 

b. Bekijken of twee systemen van arbitrage in programma staan. 

 

13. Decretaal verplichte bijscholingen: Iedereen heeft zijn verplichte bijscholing gevolgd. 

Attesten moeten nog ontvangen worden (Dag van de Trainer – Wesley en Carlo). 

 

14. Briefwisseling: schorsing speler Sukarti – werd beantwoord door de LRC. 

Transfercommissie kan onmogelijk ingrijpen. 

 

15. Varia:  

a. Speler en jeugdspeler van het jaar: vergadering commissie volgt na LRvB 

b. Saive Jean-Michel is kandidaat voor het ITTF-voorzitterschap. 

c. Benjamindagen: 31 benjamins aanwezig op eerste dag, 37 benjamins op tweede 

dag. 

d. Internationaal jeugdtornooi Leuven: volledige VTTL-selectie neemt deel, provinciale 

selecties kunnen niet deelnemen. 

e. Dekking verzekering + tarieven (teksten voorleggen aan LRvB, zeker klaar zijn 

tegen LRvB van maart): wordt opgevolgd door Jo Willems en Frederik Noppe 

f. Afrekening jeugdkampioenschappen: wordt door Martin Van den Bergh 

meegebracht op 30 januari (kosten waren reeds voorzien in boekhouding 2016). 

g. Vlaamse Jeugdkampioenschappen gaan door op 12 november in de sporthal van 

Merksplas (Antwerpen). 

 

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. 

 


