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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  
Nr. 6 – seizoen 2016-2017 

 
Plaats: Bondsbureel Brussel 
Datum: 13 februari – 18.30 uur 
Aanwezig: Denys Jacques, Janssens Marc, Houtekier Carlos, Van den Bergh Martin, Gijs Marc, 
Lemmens Herman, Van Oeckel Philip, Moreau Kenny, Closset Marc en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Agnello Carlo 
 

1. Goedkeuring PV LRvB N°05 van 23 januari 2017. 
   Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 

 
2.  Openstaande items: 

a) Dossier King Pong Idema Sport : Promotie van de pakketten werd gedaan 
naar alle accounts. Momenteel 7 licenties verkocht (clubs krijgen gratis 
licentie). Subsidieaanvraag laagdrempelig sporten ondertussen volledig 
aanvaard waardoor volgende stap gezet kan worden. Er worden lokale 
sessies georganiseerd om het project bekender te maken bij de clubs. 

b) RSZ opvolging: Dirk Lamproye blijft dit verder opvolgen, ook rekening 
houdend met mogelijkheden voor studentenarbeid en de verplichtingen. 

c) Bouw, bouwfonds: weinig nieuws tov vorige LRvB. Er wordt nogmaals 
gewezen op de moeilijke juridische constructie gezien veel partners 
betrokken.   

d) Project 2020 – 2024: De VTTL zal een aparte rekening openen met als 
naam “Table Tennis OS 2020-2024”. 

e) Mogelijk premiesysteem voor provincies op basis van extra aangesloten 
leden om tot 10.000 leden te komen: voorstel wordt uitgewerkt door Marc 
Gijs en Frederik Noppe.  

f) Dekking verzekering + tarieven: 2 aparte teksten op te maken tegen 
volgende LRvB (Jo Willems en Frederik Noppe). Trachten zo volledig 
mogelijk te zijn gezien veel onduidelijkheden voor de clubs. 

 
3. Boekhouding: 

a) Stand boekhouding 2016: er zijn nog enkele kleine aanpassingen gebeurd 
(ook besproken op vorige LRvB). 2016 wordt afgesloten met een winst van 
net iets meer dan 900 euro. Maar in te boeken verlies bedraagt wel 10.712 
euro (kosten van 2015 en mindere afrekening van subsidies). 

b) Financieel rapport: betalingen en openstaande klanten worden opgevolgd, 
facturen zijn opgemaakt. Boekhouding 2017 tegen LRvB van maart 
hopelijk up to date (wachten op nieuws van Sport Vlaanderen ivm 
subsidies). 

c) Toekenning subsidies: 
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 basisopdrachten (voorschot werd berekend op basis van subsidies 
2015. Nog geen duidelijkheid omtrent toe te kennen bedrag 2017, 
ongetwijfeld pas in juni 2018 duidelijk gezien simulaties onmogelijk 
zijn momenteel) 

 beleidsfocussen: 
- Jeugdsport: jeugdsterren (kleine correctiefactor: 40.000  euro 

gevraagd, iets meer dan 35.000 euro gekregen, heel wat meer 
dan voorgaande jaren) 

- Laagdrempelig: King Pong (volledig aanvaard) 
- Innovatie: Tabletennis@work (volledig aanvaard) 
- Sportkampen (volledig aanvaard) 

 BeGold: werd voor 30.000 euro aanvaard: 15.000 euro voorzien 
voor loonkosten en 15.000 euro voor internationaal programma 
(verblijf en transport voor trainer en speelster). In overeenkomst is 
wel sprake dat Lisa een wereldranking moet behalen van 110, 
terwijl in ons dossier sprake was van WR 200 – BeGold 
overeenkomst wordt voorlopig niet ondertekend tot nieuws van 
(Top)sport Vlaanderen (en topsportcommissie op 27 februari).  

 Alle dossiers dienden binnen te zijn tegen 31 oktober, maar 
onlangs mail gekregen dat er nog dossiers (topsport) ingediend 
mogen worden tot 17 februari. Verschillende federaties hadden 
dus nog niets ingediend. Onduidelijkheid blijft vanuit Sport 
Vlaanderen. 

 
4. Evaluatie: 

a) ECL Q POL – BEL op 24/01: 3-0 verlies 
b) Afspraak Annick Van Bergen op 27/01: Constructief gesprek met mama 

van Olav Kosolosky. 
c) NJC3 op 29/01: heel goede resultaten – Lisa en Laurens winnen opnieuw. 

Olav wordt knap 4de in de hoogste afdeling. Tegenvallende resultaten van 
Anouk. Individuele resultaten NJC staan nog steeds niet online. 

d) NRvB 30/01:  
e) Vlaamse Kampioenschappen Roeselare 5/02 

 algemeen: uurrooster zat goed in elkaar. Bij heren B wat 
vertraging, maar gezien strak uurschema toch opgelost.  

 Prijsuitreiking volgens timing gestart.  

 Onduidelijkheid bij sommige spelers omtrent bepaalde wedstrijden 
(kwalificatie BK A – fout in communicatie) 

 licentie coachen: door scheidsrechters goed opgevolgd en 
gecontroleerd 

 doping controle: afspraken met Nado: controle goed verlopen 

 Opletten voor AF spelers die coachlicentie nodig hebben in 
Vlaanderen (lijst AF ter beschikking?) – kaart op te maken voor 
dergelijke spelers door VTTL-bureel (vb. Davy Vanvinckenroye, 
Tim Janssens). Eerst contact opnemen met beiden om te zien of 
zij effectief een coachlicentie wensen. Te bekijken of nog 
dergelijke spelers in aanmerking komen. 



 

 Prijsuitreiking speler en jeugdspeler van het jaar: spelers waren 
niet op de hoogte. Communicatie hieromtrent moet beter verlopen. 
Reglement wordt bekeken en aangepast. Palmares toe te voegen 
in jaarboek.  

 Gekwalificeerde spelers: top 16 (dames B top 12) – BK A: top 4 + 
2 wild cards. Onduidelijkheid omtrent toekenning wild cards. 
Volgend seizoen voorbereiding te maken over spelers die 
eventueel in aanmerking komen voor wild card door TeCo en 
Topsporttrainers. Wild cards voor BK A gaan in 2017 naar Luk 
Mertens en Frederic Jooken. Bij de dames gaan de wild cards 
naar Evi Janssens en Gabriella Vinci. Indien zij afhaken, dan 
wordt de volgorde van de Vlaamse Kampioenschappen 
gerespecteerd.Uitnodiging wordt door de VTTL gestuurd naar alle 
spelers die gekwalificeerd zijn. Dubbel gekwalificeerden worden 
niet vervangen door de volgende op de Vlaamse 
Kampioenschappen. Te bekijken of ook de AF deze lijn volgt. 

 Bijsturingen & quid aantal tafels: Provincie Oost-Vlaanderen krijgt 
tot de volgende LRvB (20 maart) de tijd om te kijken of er een zaal 
beschikbaar is om 30 tafels te plaatsen.  

 Alle reglementen van de evenementen worden op 13 maart 
herbekeken en opnieuw voorgelegd op de LRvB van 20 maart. 

f) Personeelsvergadering op 6/02: Verslag van de vergadering zat niet als 
bijlage bij de uitnodiging. Beter op te volgen door Dirk Lamproye zodat 
iedereen steeds alle bijlagen ontvangt zoals vermeld staat in de dagorde. 

g) BK jeugd op 11 & 12/02: Bij de -12 jarigen meerdere medailles, zelfs kans 
op titels. Heel wat verbetering merkbaar in vergelijking met vorig jaar. 
Individuele trainingen werpen reeds vruchten af. Op zondag pakken 
Laurens, Lisa en Nathalie de titel. Olav verliest na een 2-0 voorsprong in 
de halve finale (goede inzet, maar na 2-0 voorsprong wat te voorzichtig 
beginnen spelen). Opmerking omtrent kledij trainers: beter afspreken 
zodat trainers VTTL duidelijk herkenbaar zijn (zelfde kledij).  
 

5. Kalender: 
a) NR op 18/02 
b) BK BCDE dubbel op 26/02 
c) Topsportcommissie op 27/02 (BeGold, Topsport, Werking -12) 
d) BK A op 4 & 5/03: Jacques Denys bezorgt VIP-lijsten aan Dirk Lamproye 
e) SWE – BEL dames op 7/03: selectie gemaakt (Lisa, Eline, Nathalie) 
f) BEL – SLO heren op 7/03 Sporthal Ter Wallen Merelbeke: Jacques Denys 

bezorgt VIP-lijsten aan Dirk Lamproye 
g) Lentecriterium Veteranen Lokaal TTC Werchter op 12/03 
h) VJC3 Extra Time Hoboken op 19/03 
i) Overleg provincies jeugdcompetitie op 19/03 te Antwerpen (tijdens VJC3) 

 
6. Landelijke interclub 

Indien te weinig scheidsrechters beschikbaar in een bepaalde provincie voor een 
belangrijke wedstrijd, kan gerust gevraagd worden aan een andere provincie voor 
extra steun.  



 

 
7. Landelijke organisaties 

a) 23 april te Maldegem: Veteranen 
b) 1 mei te Diest: Beker van Vlaanderen 

  
8. Koepel: 

a) Beleid 

 Situatie Jan Boschmans:  

 LKlC: Pieter Geerts werd aangeduid als vervanger door PC 
Antwerpen indien nodig. LRvB gaat akkoord met aanduiding 
als vervanger (indien Jan niet aanwezig kan zijn). 

 NT & EC: tijdelijke vervanger wordt aangeduid. Marc Closset of 
Carlo Agnello (afhankelijk van positie Technisch Directeur) 
vervangt Jan Boschmans (na zijn operatie (tijdstip staat nog 
niet vast) – ongeveer 3 maanden out/werkonbekwaam). Ook 
hier aanvaarding door LRvB. 

 Bijsturing te bespreken zoals afgesproken op NRvB: splitsing?  

 Tekort aan medewerkers evenementen 

 Technisch: 2 TD’s  + voorzitter en ondervoorzitter 

 Evenementen: medewerkers zoeken die niet moeten zetelen in 
commissies (oproep doen door AF en VTTL) 

b) Punten ter bespreking op NR:  

 Organisatie BK A te LLN voor 3 à 4 opéénvolgende jaren: VTTL 
geen voorstander. Kandidaten veel vlugger opvragen. Kandidaten 
moeilijk te vinden gezien voorwaarden veeleisend. Voorwaarden te 
herbekijken. 

 Coachlicentie op NJC en BK Jeugd: moet beter opgevolgd worden. 
 

9. Sporttechnische werking 
a) Ter verduidelijking: MR enkel nog op te stellen door Pieter Geerts (-12-

werking VTTL en prov. werking) en Carlo Agnello (topsport) 
b) VJC opmaak tabellen, HS en ICT: wordt op volgende TeCo besproken. 

Enkel vergoedingen voor HS en ICT toe te kennen. 
c) LRVC: akkoord van LRvB om 2 NG-criteriums te laten doorgaan in periode 

september-december 2017. Vragen worden wel gesteld omtrent “geen 
wedstrijden op de spelersfiches” gezien in tegenspraak met 
sportreglementen. Wordt voorlopig als test wel toegestaan gezien 
laagdrempelig.  

d) Dames: combinatie topsport en studie was niet evident gezien laatste 
periode (examens, training, tornooi). Desalniettemin prachtige resultaten 
gehaald op EK -21 (stond niet in oorspronkelijke planning). Proficiat. 

e) Blessure Margo Degraef: ernst van blessure nog niet helemaal duidelijk. 
f) Gesprek met Robin Devos: Constructief gesprek waarbij vooral planning 

van fysieke trainingen (Tom Dieussaert) aan bod kwam. 
g) Gelijkschaling diploma’s: Pedagogisch diploma + gelijkschaling met trainer 

A binnen. Wesley van den Noortgate en Marc Closset blijven opvolgen 
naar subsidiëring toe. 

 



 

10. LAC/NAC: 
a) Examens in januari en februari. 6 kandidaten voor landelijk scheidsrechter 

(5 geslaagd), 1 kandidaat voor Nationaal scheidsrechter (geslaagd). Philip 
van Oeckel brengt de kandidaten op de hoogte van de uitslag. 

b) Vraag vanuit Limburg om ook eens Limburgse scheidsrechters aan te 
duiden voor Superdivisie: wordt opgevolgd door Philip van Oeckel  

c) Vergoedingen scheidsrechters: ondanks overeenkomst om vergoedingen 
over provincies gelijk te houden, toch enkele provincies die “extra’s” 
voorzien. Vraag om iedereen op zelfde vergoeding te houden vanuit de 
LRvB (35 euro voor een dag + kilometervergoeding), want die provincies 
zijn dan ook in strijd met vrijwilligerswetgeving. 

d) Te bekijken binnen LAC wat motivatie is van scheidsrechters om te stijgen 
in graad, want krijgen dezelfde vergoeding om precies hetzelfde te doen. 

e) Gedeelte van beleidsplan met betrekking tot LAC werd bezorgd aan Philip 
van Oeckel, die het verder opvolgt. 

  
11. Informatica: 

Wet op privacy inzake ledendatabase: problematiek met “oogjes” gezien 
strenge wet op de privacy. Frederik Noppe neemt op met Gaëtan Frenoy, ook in 
functie van toekomst. 

 
12.  Decretaal verplichte bijscholingen. 

Toestand 2016: alle bijscholingen in orde. 
 

13.  Briefwisseling:  
a) Vraag om gratie Patrick Van Heurck: LRvB verleent gratie aan Patrick van 

Heurck (betreffende levenslange schorsing als speler voor alle activiteiten, 
tornooien inbegrepen, van de VTTL en de KBTTB). Levenslange 
schorsing als scheidsrechter blijft evenwel behouden (was ook geen gratie 
hiervoor aangevraagd). 

b) Brief van Secretaris Generaal werd verstuurd zoals gevraagd aan LRC en 
de voorzitters van de rechtskamers. 

 
14.  Varia 

Carlos Houtekier geeft een brief af aan de aanwezigen. Daarin meldt hij zijn 
ontslag als lid van de LRvB en de NRvB op het einde van het seizoen 2016-
2017. Het PC OVL wordt gevraagd een vervanger aan te duiden voor de 
diverse posities van Carlos Houtekier. 

 
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. 

 


