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Nr. 7 – seizoen 2016-2017 

 
Plaats: Bondsbureel Brussel 
Datum: 20 maart – 17.30 uur (Innovatief project)  - aanvang LRvB: 18.00 uur 
Aanwezig: Denys Jacques, Janssens Marc, Houtekier Carlos, Van den Bergh Martin, Gijs 
Marc, Lemmens Herman, Agnello Carlo, Moreau Kenny, Closset Marc en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Van Oeckel Philip 
Afwezig: Lemaire André 
 

Om 17.30 uur kwamen 3 studenten van het UCLL-innovatielab zich voorstellen en hun eerste 
visie geven omtrent het innovatief project “TableTennis@Work” dat door de VTTL ingediend 
werd bij Sport Vlaanderen. (extra aanwezige voor dit item: Willems Jo, verantwoordelijke 
opvolging project binnen VTTL – Van den Bergh Martin aanwezig vanaf 17.50 uur) 
 

1. Goedkeuring PV LRvB N°06 van 13 februari 2017. 
   Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 

 
2.  Openstaande items: 

a) Dossier King Pong Idema Sport : Een follow-up wordt gevraagd aan Wesley 
tegen de volgende LRvB. 

b) RSZ opvolging: Dirk Lamproye blijft dit verder opvolgen. Volgt ook een  extra 
opleiding in juni omtrent personeel en de verschillende statuten. 

c) Bouw, bouwfonds: op 21 maart een nieuw overleg op vraag van KA 
Redingenhof. Geen info gekregen omtrent de inhoud van de samenkomst. 
Jacques en Marc zullen aanwezig zijn.  

d) Project 2020 – 2024: “Table Tennis OS 2020-2024”-rekening werd geopend op 
naam van de VTTL. Jan Degraef zal bij volgende voorstelling van innovatief 
project uitgenodigd worden. Marc Gijs geeft aan ook hieraan mee te werken. 
Ook vanuit de NRvB zal medewerking noodzakelijk zijn. Jan Degraef en 
Christian Vandenbroeck werken alles uit, maar er moet uiteraard ook input 
komen van mensen met kennis van zaken (mogelijkheden kledij, sponsors,…).  

e) Mogelijk premiesysteem voor provincies op basis van extra aangesloten leden 
om tot 10.000 leden te komen: Op 21 april is een eerste overleg gepland tussen 
Marc Gijs en Frederik Noppe.  

f) Dekking verzekering + tarieven: 2 aparte teksten werden opgemaakt. Kleine 
aanpassingen dienen nog te gebeuren. Nadien moeten de teksten door de 
provincies “gepromoot” worden op de provinciale AV, nadien volgt ook nog 
publicatie in nieuwsbrief/provinciale tijdschriften.  

g) Wet op de privacy inzake ledendatabase: staat op to-do lijst van Gaëtan (ogen 
verwijderen zodat enkele algemene info nog beschikbaar is voor personen 
zonder login). Frederik Noppe maakt tegen volgende LRvB een overzicht per 
provincie van aantal leden waarop e-mailadres ingevuld staat op 
ledendatabase. Op de provinciale AV moeten opnieuw de clubsecretarissen 
aan het werk gezet worden om dit ledenbestand volledig up to date te houden. 
Mogelijkheden bekijken om overleden spelers onzichtbaar te maken op de 
ledendatabase. 
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3. Boekhouding: 
a) Bilan 2016: wordt kort besproken. Gedetailleerde excel-file nog op te maken 

tegen volgende LRvB. 
b) Financieel rapport: Een overzicht van de financiële situatie wordt geschetst op 

datum van 20 maart. Twee rappels werden gestuurd (AF en PC West-
Vlaanderen). 

c) Subsidies: 

• Vanuit topsport nog steeds geen nieuws. Op 25 maart worden de 
documenten getekend door de minister, maar ondertussen toch al 3 
maanden bezig in 2017…  

• Samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen: zijn items die 
opgenomen werden in ons beleidsplan, maar waar extra aandacht aan 
besteed zal worden door Sport Vlaanderen. Belangrijk om alle zaken 
goed op te volgen hieromtrent. 

d) Problematiek van visie VTTL t.o.v. een zekere provinciale autonomie werd ook 
aangekaart binnen Sport Vlaanderen. Beleid is gericht op sturing vanuit de 
VTTL en werd door alle beleidsmensen aanvaard. Werking VTTL moet 
ondersteund worden door provinciale, maar een zekere provinciale autonomie 
kan wel. Opgelet, want verlies subsidies is mogelijk indien beleid niet gevolgd 
wordt. Starten met het nieuwe seizoen vanaf de basis is belangrijk. 

e) Wanneer subsidies topsport gekend zijn, moet een overleg gepland worden met 
Carlo, Marc, Jacques, Frederik (+ ev. andere mensen) om te kijken hoe alles in 
de begroting ingepast kan/moet worden en hoe onze werking verder te zetten. 
Echter pas in juli 2018 duidelijk hoe de subsidies uiteindelijk definitief gaan 
uitdraaien, dus blijft altijd gissen. 

 
4. Evaluatie: 

a) NR 18 februari: geen opmerkingen 
b) BK BCDE dubbel op 26 februari: geen opmerkingen 
c) Topsportcommissie 27 februari: discussie ontstaan na vorige vergadering 

omtrent doelstellingen VTTL 2004-2016 die niet behaald werden. Interne mail 
van Tom Dieussaert ter reactie gezien ook de subsidies niet waren zoals 
gevraagd in het beleid 2004-2016. Info te delen door VTTL-mensen gezien 
Sport Vlaanderen moeilijk blijft doen en iedereen steeds op de hoogte moet zijn. 
BeGold-project (enkel Lisa Lung) werd ondertekend. 

d) BK A op 4 en 5 maart 

• 2 Belgische titels voor VTTL in enkelspel 

• Zaal Louvain-La-Neuve was noodoplossing, goede opstelling van 
zaal, maar is niet de ideale zaal 

• Promotie kon zeker beter vanuit KBTTB 

• Geen voorstander om jaarlijkse organisatie te LLN, maar volgend 
jaar wel de beurt aan AF om te organiseren 

• Opnieuw onduidelijkheid omtrent VIP-lijsten, Jacques zorgt in 
samenwerking met bureel steeds voor gedeelte VIP-VTTL. 

e) Zweden – België (dames) op 7 maart: opnieuw 3-0 nederlaag tegen een sterke 
Zweedse selectie die reeds gekwalificeerd was. Lange reis (nog 3u30 
onderweg met trein vanaf luchthaven). Was een sterke poule met ook nog 
Hongarije erbij. Echter geen enkele individuele zege kunnen behalen tijdens de 
4 interlandwedstrijden. 

f) België – Slovenië (heren) op 7 maart: 0-3 nederlaag en zo laatste in de poule. 
Vechtlust ontbrak bij spelers, ook geen uitstraling van coaches. Bijsturing nodig 



 

in overleg met trainers en spelers om schwung er weer in te krijgen. Was heel 
goed ingericht in Merelbeke, uitstekende organisatie en mooi gevulde tribunes. 

g) Lentecriterium Veteranen op 12 maart: goed verlopen 
h) VJC fase 3 op 19 maart: Goede organisatie ter plaatse en goede opvolging na 

de poules. Veel deelnemers. Enkele minpuntjes: laattijdige communicatie naar 
club/PC Antwerpen omtrent opbouw zaal, onduidelijke afspraken met zaal, te 
weinig omheiningen (te wijten aan problemen met Extra Time-
verantwoordelijke). Duidelijk dat betere communicatie op vele fronten belangrijk 
is. 

i) Vergadering jeugdinterclub (-12 en +12) op 19 maart: Michel Mentens (LK) viel 
op laatste moment weg, overige provincies aanwezig. Informatie omtrent aantal 
ploegen en huidige werking kon veel eerder zelf opgevraagd/gevonden worden. 
Nadien kon een eerste voorstel al uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan 
provincies dat dan kon dienen ter bespreking (en standpunt van provincie) te 
Hoboken. Anderzijds wel moment om voor- en nadelen van huidige systemen 
binnen de eigen provincies op tafel te leggen en eventueel te “leren” van andere 
systemen. Dringend duidelijk voorstel op te maken door TeCo dat dan door 
LRvB besproken/bijgestuurd kan worden op volgende vergadering. Komt dan 
op AV van 20 mei op de agenda. Aanwezigheid Pieter Geerts op volgende 
LRvB noodzakelijk omtrent dit punt. Een goede communicatie is gelinkt aan 
onderling goed overleg. 
 

5. Kalender: 
a) BK Veteranen op 26 maart 
b) NRvB op 27 maart 
c) Luik op 8 en 9 april 
d) WJC België van 18 tot 22 april 
e) LRvB op 19 maart 
f) Planning AV 2018: zal doorgaan op 26 mei, provinciale AV ten laatste op 11 

mei 2018 (omwille van verkiezingen). Rekening mee te houden binnen de 
provincies. 

 
6. HR, SR en reglementen evenementen: voorstellen worden eind maart doorgestuurd 

naar de leden van de AV. Laatste nazicht door reglementencel is momenteel bezig. 
 

7. Landelijke interclub 
Nog 1 extra algemeen forfait, TT Groot-Bijgaarden (landelijke A heren). Dalers uit 
tweede nationale op te volgen gezien impact op extra dalers in landelijke en uiteraard 
ook gevolgen voor provincies in dat geval. 
 

8. Landelijke organisaties 
a) Zaal Vlaamse Kampioenschappen 2018 

• Oost-Vlaanderen heeft 2 opties genomen (Aalst en Maldegem). 
Voorkeur VTTL voor Aalst gezien grotere speelruimte (Frederik 
informeert provincie) 

• Verdere opvolging door PC Oost-Vlaanderen op basis van feedback 
gegeven door VTTL. 

• Spelsysteem zal opnieuw opgemaakt worden op basis van aantal 
inschrijvingen 

• Afmeting noodzakelijke ruimte toe te voegen in technische fiche om 
discussies te vermijden 

b) 23 april te Maldegem: Veteranen 



 

c) 1 mei te Diest: Beker van Vlaanderen 
  

9. Koepel: 
a) Extra punten ter bespreking op NRvB:  

• Opvragen kandidaturen BK A (+ lastenboek BK A) 

• Lastenboek Beker van België 

• Begroting KBTTB 2017-2018 
 

10. Sporttechnische werking 
a) Werkvergadering TeCo niet in Wenduine, maar zoals alle andere commissies te 

Brussel 
b) Internationaal jeugdtornooi:  

• Miscommunicatie waardoor veel twijfels 

• Foute manier van verspreiding 

• Naar volgend jaar toe een folder voor VTTL en brochure voor 
buitenlandse selecties 

• Inschrijvingsdatum ontbreekt 

• Wat met transport (luchthaven, station)? 

• Belangrijk persoonlijk contact met andere delegaties 

• Wat te doen bij te weinig inschrijvingen? Toch provinciale selecties 
nog toe laten dan? Moeilijk gezien limietdatum laat valt. Pieter moet 
inschrijvingen opvolgen om tijdig in te grijpen indien nodig. 

c) Stage Aarlen: heel positief, niveau sparring misschien te laag, maar goed 
geanticipeerd voor volgende keer.  

d) Gesprek met Wesley van den Noortgate te plannen omtrent werking. 
e) MR Pieter Geerts: een apart overzicht per speler is niet meer nodig, algemeen 

overzicht voldoende, extra specifieke zaken aan bod laten komen indien 
noodzaak. 

f) Topsport en Studie: 

• Trainers moeten samenwerken en alles in handen nemen. Duidelijk 
overleg moet tussen Marc, Ferenc, Tom en Carlo. 

• Sommige spelers moeten duidelijk wakker geschud worden 

• Problematiek Anouk Beniers: wordt opgevangen tot einde schooljaar 

• Mooie progressie Lisa op WR gezien positieve resultaten op EK -21. 
Hopelijk begin april opnieuw stijging. Ook op te volgen richting 
BeGold-doelstelling (top 110 van de WR). 

• Laatste testtraining zal gecombineerd worden met een rondleiding in 
de school. 

• Afwezigheden Emiel Daneels (tornooien en testtrainingen) worden 
problematisch richting topsportschool (stress? Van nabij op te 
volgen). 

g) Gelijkschaling diploma’s: Wesley van den Noortgate en Marc Closset blijven 
opvolgen naar subsidiëring toe voor diploma’s Nina en Ferenc. 

 
11. LAC/NAC: 

Opnieuw discussie over vergoeding: VTTL gebonden aan vrijwilligerswetgeving.  
  

12. Informatica: 
Probleem met synchronisatie van de uitslagen tussen AF en VTTL. Iedereen 
voorstander van 1 systeem, maar ligt moeilijk binnen AF. 

 



 

13.  Bijscholingen. 
Vanaf 2017 niet meer verplicht, maar uiteraard worden interessante opleidingen wel 
gevolgd door de medewerkers. Op te volgen en bij te houden door Dirk Lamproye. 

 
14.  Briefwisseling:  

a) Uitnodiging VSF: Carlos Houtekier zal de VTTL vertegenwoordigen. 
b) Uitnodiging VDT: Marc Janssens zal de VTTL vertegenwoordigen. Daarnaast 

zal hij zich ook kandidaat stellen als penningmeester van het VDT. Akkoord van 
LRvB. 

c) Case-study Ellen Jansen omtrent MVS bij tafeltennis: akkoord van LRvB. 
Discretie uiteraard vereist. 

 
15.  Varia 

Personeelsverslag: bij gedeelte Marc Closset: samenwerken met Marc, Carlo, Tom 
en Ferenc. Een gesprek met Ferenc Karsai wordt gepland. 

 
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. 

 
 


