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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 8 – seizoen 2016-2017 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 19 april– 18.15 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Janssens Marc, Houtekier Carlos, Gijs Marc, Lemmens Herman, 

Van Oeckel Philip, Geerts Pieter, Moreau Kenny, Closset Marc en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Van den Bergh Martin, Agnello Carlo 
 

1. Goedkeuring PV LRvB N°07 van 20 maart 2017. 
   Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.  Openstaande items: 
a) Personeelsvergadering: geen vergadering geweest gezien verlof, stages,…  
b) Dossier King Pong Idema Sport: tot op heden 1 pakket verkocht. Is voorzien 

dat we op het einde van het jaar meer pakketten kunnen verkopen. 
c) RSZ opvolging: Dirk Lamproye blijft dit verder opvolgen. 
d) Bouw, bouwfonds: Op 5 mei (13 uur) staat een nieuwe vergadering 

gepland. Hoofdzakelijk omtrent technische aspecten (hulp van Stanislas 
Denauw gevraagd – verder ook Marc Gijs en Jacques Denys aanwezig). 
Communicatie door Badminton Vlaanderen naar VTTL toe kan beter. VTTL 
stapt slechts in project indien zekerheid over financiering ervan.  

e) Project 2020 – 2024: Rekening is geopend. Op 8 of 9 mei vergadering 
gepland met potentiële kandidaat die in project wenst in te stappen. Marc 
Closset bezorgt extra gevraagde info aan Jan Degraef.  

f) Mogelijk premiesysteem voor provincies op basis van extra aangesloten 
leden om tot 10.000 leden te komen: Overleg gepland tussen Marc Gijs en 
Frederik Noppe.  

g) Dekking verzekering + tarieven: Alles werd bezorgd aan de provincies. Mag 
geschrapt worden van openstaande items. 

h) Wet op de privacy inzake ledendatabase: staat op to-do lijst van Gaëtan. 
i) Innovatielab: verdere opvolging door Jo en Frederik. Bijsturingen worden 

regelmatig gedaan, maar wordt geen evidente zaak om doelstellingen te 
bereiken. 

 

3. Boekhouding: 
a) Financieel rapport 2017: Een eerste tussentijdse stand van zaken wordt 

gegeven. Aanpassingen aan begroting werden doorgevoerd na ontvangst 
nieuws topsport subsidies. 

b) Topsport: 
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• Werking: opvolging moet gebeuren door Technisch Directeur in 
functie van de mogelijkheden van het budget. 

• Begroting: extra excel-file opgemaakt voor opvolging 

• Indeling VTE-trainers (2,5 voor ontwikkelingslijn) moet nog 
bekeken worden in samenspraak met Topsport Vlaanderen 

c) Controle van de rekeningen 2016 zal gebeuren op 15 mei door Evert 
Iserentant en Michel Mentens. 

d) Vergadering topsportsubsidies was onvoldoende voorbereid door sommige 
mensen, maar was uiteindelijk wel een vruchtbare vergadering. 
.Contracten met Carlo en Marc werden aangepast zoals afgesproken en 
worden ondertekend. Ook met Nina Kolarova zijn afspraken vastgelegd. 

 

4. Transfercommissie: 
Dossier Craig Bryant werd bekeken door de transfercommissie op vraag van de 
SG van de KBTTB. Toen werd aangegeven dat het niet over een dubbele 
aansluiting ging na verdere controle en officiële communicatie vanuit de ETTA. 
Een beslissing die bovendien genomen wordt door de KBTTB, dient ook door de 
KBTTB gecommuniceerd te worden door de KBTTB zelf, niet door de VTTL. 
 

5. Evaluatie: 
a) BK Veteranen op 26 maart: Prijsuitreiking terug heel laat, maar ook logisch 

gezien systeem van inschrijvingen toelaat dat iedereen mag deelnemen en 
er in poules gespeeld mag worden. 

b) Internationaal tornooi te Luik op 8 en 9 april: uitstekende resultaten. VTTL 
mocht slechts 4 deelnemers afvaardigen, terwijl andere federaties 5 à 6 
deelnemers mochten afvaardigen. Frederik Noppe stuurt mail naar Didier 
Minguet om deze situatie aan te kaarten. Pieter Geerts stuurt info naar 
Frederik. 

c) Taskforce 12 april: Paul Rowe en Tommy Verlinde aanwezig (vanuit de VTTL 
waren Jacques Denys, Marc Gijs, Marc Closset en Frederik Noppe 
aanwezig). Er zijn geen extra middelen meer. Budget topsport bedraagt 
slechts 0,4 % van de totale Vlaamse begroting. Publieke opinie 
aanwakkeren om meer budget los te krijgen (niet evident). Ook de VSF 
moet aangesproken worden om druk te zetten. Federaties moeten 
samenwerken om meer budget te eisen. 

d) AV VSF: Carlos Houtekier was aanwezig, maar blijkbaar was alles ter 
plaatse gesloten. Info correct doorgegeven aan Carlos? 

e) Vlaams Doping Tribunaal: weinig volk waardoor geen statutaire wijzigingen 
gedaan werden. Kandidatuur van Marc Janssens werd wel aanvaard (maar 
moet nog bekrachtigd worden). 
 

6. Kalender: 
a) WJC België te Spa: 19-23 april: momenteel aan de gang 
b) VTTL-congres: 22 april: 42 trainers + 14 bestuurders ingeschreven. Geen 

leden van de AV ingeschreven. 



 

c) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen op 23 april: zie ook verder bij 
landelijke organisaties 

d) Nationale Raad van Bestuur op 24 april 
e) Finale Beker van België te Virton op 30 april 
f) Lentecriterium NG te Werchter op 30 april: inschrijvingen lopen vlot binnen 
g) Beker van Vlaanderen te Diest op 1 mei: zie ook verder bij landelijke 

organisaties 
h) Top 12 te Louvain-La-Neuve op 7 mei 
i) Eindronden nationale interclub – eindronden interclub veteranen: op 7 mei 
j) Landelijke eindronden (3 zaterdagen) 
k) Landelijke Klasseringscommissie op 8 mei 
l) Topsportcommissie op 12 mei 
m) BK BCDE enkel op 14 mei: inschrijvingen worden opgevolgd. Wild Cards 

worden niet uitgedeeld, deelname aan Vlaamse Kampioenschappen is dus 
noodzakelijk om in aanmerking te komen. 

n) NT & EC op 15 mei: zie koepel 
o) LRvB op 15 mei 

 

7. HR, SR en reglementen evenementen 
a) Werden door Frederik Noppe doorgestuurd na bespreking binnen de 

reglementen cel (voor evenementen werd ook Kenny Moreau 
uitgenodigd). 

b) Beter tijdstip van inschrijvingen doorgeven door provincies uniform maken 
voor alle evenementen (6 dagen voor het evenement) 

c) Afmetingen zaal toe te voegen voor bepaalde evenementen? 
d) Dubbele aansluiting dames: zal op dagorde geplaatst worden van de AV 

(voorstel NT & EC) 
 

8. Landelijke interclub 
a) Landelijke interclub is afgelopen. De eindrondes zijn opgemaakt en 

gepland. 
b) Inschrijvingsformulier voor seizoen 2017-2018 werd doorgestuurd naar de 

clubs (in te schrijven voor 5 juni). 
c) 4 dalers uit tweede nationale heren. Hierdoor zakken 2 negendes en alle 

tiendes uit de landelijke afdeling (kunnen heropgevist worden indien 
plaatsen vrij komen). 

d) Problematiek mail Gert Braeken: 

• Deontologisch spijtige zaak wat PW Diest gedaan heeft 

• Vragen omtrent Fairplay, deontologie en goed bestuur 

• Inmenging van kabinet Minister Muyters 

• Mail werd door bepaalde VTTL-mensen ook doorgestuurd naar 
andere clubs. Dit kan uiteraard niet en hier werd in het 
verleden ook al op gewezen. Ook hier is deontologie 
belangrijk. 



 

• VTTL betreurt deze hele situatie, maar reglementair zijn boetes 
voorzien bij forfait en reglementen werden gevolgd. 

• Frederik Noppe zal brief opmaken ter reactie op deze hele 
situatie (zal ook gepubliceerd worden op VTTL-website) 

 

9. Landelijke organisaties 
a) 23 april te Maldegem: Veteranen: moeilijkheden om uurrooster correct te 

verwerken omwille van veel inschrijvingen (beginnen half uur later dan 
jeugd en hebben anderhalf uur pauze). Bij 40+ en 50+ 2 spelers per 
provincie, maar vanaf 60+ komen er per 10 jaar steeds 4 spelers in 
aanmerking. Te zoeken binnen de LRVC naar oplossingen. 

b) 1 mei te Diest: Beker van Vlaanderen: lottrekking wordt uitgevoerd en zal 
verspreid worden nadat de ploegen van Vlaams-Brabant gekend zijn (finale 
pas op 22 april – na limietdatum vastgelegd op AV).  

c) Vlaamse Kampioenschappen 2018: Oost-Vlaanderen voert verdere 
contacten met Aalst (prijs zaal). 
  

10. Koepel: 
a) Beleid:  

• Nog steeds geen betaling van de leden door de AF 

• Klachten sportcomité: De LRvB beslist in de (tijdelijke) vervanging van 
Herman Lemmens door Hedwig Amelinckx (zie 7.2.1.3 van HR/KBTTB) 
– akkoord van de LRvB (4 op 4 ja-stemmen). 

• NT & EC: VTTL stelt voor om deze commissie terug te splitsen. 
Technische evenementen met een voorzitter, ondervoorzitter en 2 
Technische Directeurs. Evenementen met voorzitter, ondervoorzitter 
en 2 medewerkers. 

• Huidige situatie NT & EC: Technisch Directeur is nu Marc Closset, 
vervangt Carlo. Gezien de situatie van Jan Boschmans, wordt 
voorgesteld om Jan voorlopig te vervangen door Carlo Agnello – 
akkoord van de LRvB (4 op 4 ja-stemmen). Jan kan het gedeelte 
evenementen wel verder op zich nemen.  

b) Punten voor dagorde: extra zaken worden doorgegeven aan Jacques 
Denys. Jacques geeft door aan Jean-Michel Mureau. 

 

11. Sporttechnische werking 
a) VJC: nieuw systeem kan uitgetest worden en dient nadien ook 

geanalyseerd te worden. 
b) Technisch Directeur Topsport: Management Rapport werd ontvangen. In 

het vervolg iets eerder trachten door te sturen, maar gezien drukke 
periode wel begrip hiervoor.  

c) Nina Kolarova is goed gestart en werkt heel gemotiveerd en met de nodige 
discipline. 

d) Overleg met Ferenc Karsai: budget moet goed in het oog gehouden worden 



 

e) Gesprekken met spelers: meer verantwoordelijkheid te leggen bij spelers 
zelf 

f) Pieter Geerts moet -12-kern goed opvolgen, ook naar instapmogelijkheden 
topsportschool. Jaarlijkse gesprekken te plannen met ouders en 
doelstellingen duidelijk vastleggen.  

g) Internationaal jeugdtornooi te Leuven: inschrijvingen lopen niet goed. 
Pieter moet bekijken wat mogelijkheden zijn. 

h) Provinciale jeugdcompetitie: werkdocument van Pieter werd doorgestuurd. 
In het beleidsplan werd ook opgenomen om homogene structuur te 
creëren bij jeugdcompetitie (staat ook in voorlopige 
samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen). Opbouw per 
provincies in stappenplan opmaken, want niet alle provincies staan even 
ver. 

i) Carlo Agnello is gestart met lessen pedagogie.  
 

12. LAC/NAC: 
Geen bijzonderheden te melden. 

  

13. Informatica: 
Probleem met synchronisatie van de uitslagen tussen AF en VTTL. Iedereen 

voorstander van 1 systeem, maar ligt moeilijk binnen AF. 

 

14.  Decretaal verplichte bijscholingen. 
Vanaf 2017 niet meer verplicht. Punt mag geschrapt worden van dagorde, maar 

Dirk Lamproye houdt wel een lijst bij want interessante bijscholingen moeten 

gevolgd worden. 

 

15. AV VTTL. 
Extra punten voor de dagorde worden aangehaald. De nodige bijlagen moeten 

ook bezorgd worden aan de leden van de AV zodat iedereen van alle zaken op de 

hoogte is. 

 

16.  Briefwisseling:  
Akkoord van LRvB omtrent vraag gebruik gegevens competitiewebsite door 

UGent. 

 

17.  Varia: Geen varia. 
 

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. 


