
VLAAMSE TAFELTENNISLIGA  vzw 
Brogniezstraat 41 bus 3 -B-1070 Brussel 

Tel.: 02/527.53.72 - Fax: 02/527.52.49 
E-mail: info@vttl.be 

Bank: BE81 7340 0173 7824 - BIC: KREDBEBB 
RPR Brussel 0419.261.219 

BTW BE0419.261.219 

 

Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 9 – seizoen 2016-2017 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 16 mei– 18.15 uur 

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

Marc, Lemmens Herman, Van Oeckel Philip, Geerts Pieter, Moreau Kenny, Closset Marc en 

Noppe Frederik 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°08 van 19 april 2017. 
   Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.  Openstaande items: 
a) Deontologische code: hier en daar nog aanpassing nodig omtrent 

vrijwilligers, medewerkers en personeel. Geen noodzaak voor 
ondertekening, kan opgenomen worden in HR, nadien nog publicatie op 
website. 

b) Personeelsvergadering: geen opmerkingen op verslag. Er komt een intern 
en extern document omtrent de verantwoordelijkheden van ieder 
personeelslid. 

c) Dossier Idema Sport: wordt opgevolgd door Wesley van den Noortgate 
d) RSZ-opvolging: wordt opgevolgd door Dirk Lamproye 
e) Bouw/bouwfonds: 2 vergaderingen achter de rug. Momenteel wordt een 

technisch dossier opgemaakt om naar Minister Muyters te sturen. Op 24 
mei infosessie omtrent subsidies topsportinfrastructuur 

f) OS 2020-2024: Dossier Marc Closset bijna klaar. Voorstel om afspraak met 
kandidaat sponsor uit te stellen, gezien directeur bedrijf op dat moment in 
buitenland zit. 

g) Premiesysteem 10.000 leden: overleg geweest tussen Marc Gijs en Frederik 
Noppe op 15 mei. Frederik geeft kort visie weer en werkt verder uit op 
papier. 

h) Wet op privacy: verdere opvolging door Gaëtan Frenoy betreffende 
ledenadministratie. 

i) Lidgelden en verzekeringen: teksten te presenteren op AV van de 
provincie.  

j) Innovatielab (Tabletennis@work): eindpresentatie wordt in principe 
gegeven op 19 juni (17 uur). Te bekijken naar overlapping met 
sponsordossier OS 2020-2024. Jo bekijkt opties met beide partijen. 

k) Toestand Jan Boschmans: operatie goed verlopen. VTTL wenst veel 
beterschap en spoedig herstel. 
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l) Afspraak VSF: werd ingepland op 24 mei. Frederik en Jacques gaan 
aanwezig zijn. 

m) Samenwerkingsovereenkomst: Opvolging noodzakelijk (ook omwille van 
evolutie zachte indicatoren). Jacques dient de overeenkomst nog te 
ondertekenen (digitaal). 

 

3. Boekhouding: 
a) Financieel rapport 2017: Geen opmerkingen bij verslag van Frederik Noppe 
b) Topsport: overleg met Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen) omtrent 

indeling personeelssubsidies. Moet verder opgevolgd worden naar 
mogelijkheden toe. 

c) Kilometerfonds: facturen worden eind mei rondgestuurd. 
 

4. Evaluatie: 
a) WJC België Spa: goede organisatie en mooie resultaten 
b) VTTL-congres: video’s en teksten moeten nog op website geplaatst worden 
c) Vlaamse Kamp. Veteranen: zeer goed verlopen en tijdig afgelopen. 
d) Finale Beker van België: geen problemen 
e) Lentecriterium NG: 37 deelnemers – Jammer genoeg geen aanwezigheid 

LRVC 
f) Beker van Vlaanderen: goede organisatie, finales beter gelijktijdig te 

starten, fout bij klassement speelster OVL (verkeerd doorgegeven), maar 
gelukkig geen invloed op uitslag 

g) Top 12: Goed verlopen, goede sfeer met AF, afspraken werden 
gerespecteerd 

h) Topsportcommissie: vooral in teken van selecties voor school en -12-kern. 
Ontwikkelingslijn te wijzigen (piramide) na cijfers van Tommy Verlinde. 
Dringend brainstormen met Marc Closset, Tom Dieussaert, Carlo Agnello 
en Pieter Geerts. Volgende vergadering op 4 september (11 uur). 

i) BK BCDE enkel: finales werden niet samen gespeeld, waardoor steeds 
minder en minder volk in de tribunes. 1 keer goud, 4 keer zilver en 5 keer 
brons voor VTTL-spelers. 

j) NT & EC: in teken van selectie WK (Margo in plaats van Eline), selecties EJK 
en bepaling klassementen A en B0. 

k) Afspraken met ouders: Positief gesprek met ouders Nathalie Marchetti, 
gesprekken met ouders Eline en Margo veel moeilijker. Inspanning VTTL 
wordt onderschat en VTTL is uiteraard ook afhankelijk van visie Topsport 
Vlaanderen naar subsidies toe. Uitslagen worden momenteel als 
onvoldoende beschouwd door Topsport Vlaanderen. 
 

5. Kalender: 
a) AV 2: 20 mei 
b) NRvB: 22 mei 
c) Afspraak Parantee: 23 mei (Gent) 
d) Afspraak VSF: 24 mei (Gent) 



 

e) Sport Vlaanderen – topsportinfrastructuur: 24 mei (te bekijken wie kan 
gezien Marc Gijs en Jacques Denys reeds bezet – Oplossing wie?) 

f) WK Düsseldorf: 27 mei tot 5 juni 
g) VJC finale: 28 mei 
h) Youth Cup Hasselt: 3 tot 5 juni 
i) NR: 10 juni 
j) AV LAC: 17 juni 
k) Innovatielab: 19 juni 
l) LRvB: 19 juni 

 
6. HR, SR en reglementen evenementen 

a) Worden ook besproken op AV 
b) Beker: 2de uit organiserende provincie moet altijd kwartfinale spelen (op te 

nemen in reglement) 
c) Fusie tussen Tongeren en Bilzen: wordt goedgekeurd. 2 spelers die fusie 

eerst afkeurden, maar nadien wel tekenden op fusie zelf, dienen ontslag te 
geven. Spelers moeten verwittigd worden. Bureel doet het nodige. 
 

7. Landelijke interclub 
a) Eindrondes afgewerkt en volgorde stijgen/opvissen clubs is gekend. 

Wanneer 2 ploegen forfait geven tijdens de eindronde, dan is het tijdstip 
van forfait geven van doorslaggevend belang (precedent) om volgorde te 
bepalen. 

b) Mons Ecurie schrijft ploeg niet in in tweede nationale. Geelse komt zo 
eerste reserve om te stijgen naar nationale afdeling. 

c) Op 21 juni worden de “nummertjes” toegekend voor nationale en 
landelijke afdelingen. 
 

8. Klasseringscommissie 
a) Goed verlopen. Klassementen moeten effectief verdiend worden op basis 

van uitslagenkaarten (niet om te strijden met de “AF-klassementen”). 
b) Publicatie van klassementen is niet gebeurd in overleg. AF kwam opeens 

met een document naar voor op de NRvB, terwijl Frederik reeds enkele 
weken voordien een schema had opgevraagd aan NT & EC en LKlC. 
 

9. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: aanpassing nodig omtrent aantal 

deelnemers in 60+, 65+, 70+ en 75+ (1 speler per reeks) – zie ook verslag 
LRVC. 

b) VJC fase te Antwerpen zal doorgaan in Lille (seizoen 2017-2018) 
 

10. Koepel: 
a) Beleid:  

• Problematiek behandeling klachten (Nationale rechtskamer?) 



 

• Numerieke klassementen (voorstel was om 2 jaar opvolging te doen 
vooraleer definitieve invoering – aanpassingen misschien nodig) – 
momenteel vooral gericht op A en B-spelers. 

 

11. Sporttechnische werking 
a) TeCo: geen opmerkingen op verslag – er wordt nogmaals gewezen op het 

aanduiden van de Fairplay-manager op jeugdtornooien (misschien te 
starten op VJC en Vlaamse Jeugdkampioenschappen) 

b) Technisch Directeur Topsport: rapport opgemaakt 

• Wijziging internationaal programma na overleg met 
spelers/coachingstaf. Deelname Japan en China zonder coach, 
maar zo wel 3 grote tornooien op korte tijd (met WK) 
waardoor veel punten behaald kunnen worden. 

• Testtrainingen: Goed georganiseerd. Ook spelers van 5de 
leerjaar aanwezig en zeer interessant voor die spelers naar 
eerste kennismaking topsportschool toe.  

• 4 spelers werden voorgesteld aan Sport Vlaanderen om in te 
stappen volgend schooljaar. 

• Contacten met ouders: opbouwende gesprekken met 
gemotiveerde ouders. Ook jongeren zelf zijn meer en meer 
geïnteresseerd in de topsportschool. 

• Powerpoint en desiderata verder af te werken betreffende 
instap naar topsportwerking. 

• Anouk Beniers: werd niet meer aanvaard als leerling 
topsportschool. Jammer dat opnieuw een mail door de ouders 
rechtstreeks wordt gestuurd naar Sport Vlaanderen. 

• Olav Kosolosky: conflict op top 12 met mama. VTTL staat nog 
steeds volledig achter de trainersstaf. Situatie van dichtbij op 
te volgen want weinig respect voor VTTL-werking. 

c) Provinciale werking: Rapport opgemaakt 

• Aantal trainingsuren in provincies moet minstens 10 uur 
bedragen, gestuurd door de VTTL. Werd ook besproken binnen 
TeCo. 

• Samenwerking VLB komt opnieuw aan bod op AV 

• Provinciale jeugdcompetitie: als iedere provincie een aparte -
12 en een aparte +12 competitie zou hebben, dan zou dat al 
een grote stap zijn (ook zelfde naam te geven over de diverse 
provincies heen naar duidelijkheid toe). Wedstrijdsysteem kan 
van provincie tot provincie lichtjes afwijken en aanpassingen in 
de toekomst kunnen steeds gebeuren. Wordt ook nogmaals 
besproken op AV. 

• Organisatie Internationaal tornooi: diverse Waalse provincies 
nemen deel, alsook 2 Nederlandse teams. Wordt verder 
voornamelijk aangevuld met VTTL-selectie en waar mogelijk de 
provinciale selecties (provincies bekijken mogelijkheden). 



 

• Bij contact met provincies, steeds ook secretaris en voorzitter 
van betrokken provincie in CC te zetten, zodat die ook op de 
hoogte blijven. 

 

12. LAC/NAC: 
Nog een LAC-vergadering in te plannen voor de AV? Te bekijken binnen LAC zelf, 

maar gezien huidige problematiek toch interessant. Vroeger werd afgesproken 

dat iedere provincie dezelfde vergoeding uitkeert. Blijkbaar hier en daar toch 

weer wat wijzigingen binnen de provincies. Wordt ook op AV nog eens naar 

boven gehaald. 

 

13. Informatica: 
a) Aanpassing nieuw online-programma: testomgeving te creëren door 

Gaëtan Frenoy zodat Luc D’hulst verder kan werken. 
b) Geen specifieke vergadering gepland omtrent competitieprogramma’s 

gezien alles werkt (wel te bekijken wat mogelijk is bij stopzetting van een 
set omwille van bv. blessure). 

c) Inschrijvingsdocument landelijke/nationale interclub: slechts bij 1 club een 
probleem, dus aanpassingen niet noodzakelijk. Frederik heeft die club zelf 
“verwerkt” op basis van ingescand document, dus probleem opgelost. 

d) Bekijken naar mogelijkheden digitalisering ontslag – transfer. 
 

14.  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. 

 


