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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 10 – seizoen 2016-2017 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 19 juni 2017 – 19.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Van den Bergh Martin, Gijs Marc, Amelinckx Hedwig (zonder 

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

Kenny 

Verontschuldigd: Houtekier Carlos, Noppe Frederik 

 

Voorafgaand de gezamenlijke vergadering: 

Om 17u werd de eindpresentatie gegeven door 3 studenten van het UCLL-innovatielab i.v.m. 

het TableTennis@Work-project. 

 

Om 18u werden de voorzitter en secretaris VLBB (resp. Danny Decupere & Michèle 

Messiaen) ontvangen door de leden van de LRvB inzake hun BAV. De LRvB heeft 

kennisgenomen van het verslag van deze BAV.  

• Er heeft een vertrouwenstemming plaatsgevonden over Marc Janssens. Op basis van 

deze uitslag is hij geen PC-lid meer. 

• Tot de zaak volledig is uitgeklaard, zetelt er momenteel geen vertegenwoordiger van 

VLB in de LRvB.  
 

Gezamenlijke vergadering: 

Hedwig Amelinckx wordt verwelkomd als lid van de Landelijke Raad van Bestuur. Zijn functie 

start officieel vanaf 01/07/2017, dus is hij zonder stemrecht aanwezig op deze vergadering. 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°09 van 15 mei 2017. 
   Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Openstaande items: 
a) Deontologische code:  

• Goedgekeurd, enkel nog op website plaatsen 

• Indien gewenst kan dit worden opgenomen in HR (beslissen in AV 
nov/2017), maar is geen vereiste.  

b) Bouw, bouwfonds: Marc Gijs 

• Technisch dossier werd opgesteld voor Minister Muyters 

•  Op 22/06 vergadering om het juridische gedeelte op punt te stellen 
voor dossier Vlaamse Gemeenschap 
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c) OS 2020-2024: Marc Gijs 

• Vergadering Vinci op 28/06.  

• Nog geen gegevens ontvangen van AF voor publiciteit. Afwachten of 
AF daadwerkelijk wil meewerken aan project. 

• In juli vergadering plannen met Jan Degraef & Christian Vandenbroeck 
(indien AF meewerkt) om uiteenzetting op papier te zetten voor NRvB  

d) Premiesysteem 10.000 leden:  

• Tegen volgende LRvB uitgewerkt op papier 
e) Wet op privacy:  

• Verdere opvolging door Frederik met Gaëtan 
f) Innovatielab (Tabletennis@work):  

• Eindpresentatie werd gegeven voor aanvang vergadering 

• Eventueel integreren in project OS2020 -2024? 
g) Document seksueel overschrijdend gedrag: 

• Jacques is contactpersoon , SG & Dirk vullen document in 
h) Behoeftenstudie 

• Voorbereiding door Marc C & Marc G, indiening ten laatste op 21/06  
i) Coachlicentie 2017/2018: 

• Jaarlijks aanvragen door iedere club! Bureel stuurt info door naar 
provincies. Pc’s lichten al hun clubs dringend in. 

 Situatie Thomas Vertommen, vader aangesloten AF, wat dient 
hij te doen voor licentie? Eerst vragen aan club AF 
(Precedenten: Davy Vanvinckenroye, Tim Janssens) 

 
3. Verdeling taken en sturing door LRvB 

a) Jacques Denys: voorzitter, boekhouding (Frederik), personeel (Dirk), 
topsport (Marc Closset), sponsoring, bijscholing (Dirk) 

b) Marc Gijs: ondervoorzitter, bouw & bouwfonds, OS2020 -2024, , opvolging 
beleidsplan (Marc Closset), innovatie & laagdrempelig sporten 
(Jo/Frederik), website (Wesley/Frederik) 

c) Martin Van den Bergh: HR, SR & statuten VTTL (Frederik), VTTL-organisaties 
(Kenny/Frederik), opvolging commissies & verslagen, jeugdwerking 
(Pieter), jeugdsport (Jo) 

d) Hedwig Amelinckx: landelijke interclub (Herman), recreanten- en 
veteranenwerking (Wesley)  

 

4. Personeelsvergadering juni 

• Opletten met artikel 17/vrijwilligersstatuut voor RSZ 
 

5. Bevestiging 2 fusies 

• TTC Ieper-Heuvelland WVL129 

• TTC Wielsbeke-Leieland WVL094 
 

6. Klachten B2-B6 

• Behandeld, alles blijft zoals het was. 
 



 

7. Boekhouding 
a) Financieel rapport 2017 

• Belangrijk dat er geen geld weggegooid wordt. Op het WK waren niet 
de volle accreditaties ingevuld (velen vroeger vertrokken), wat 
natuurlijk ook geld kost. 

b) Huidige stand van zaken 

• Geen opmerkingen 
c) Neerlegging jaarrekening 

• Wordt deze week nog neergelegd 
d) Neerlegging wijziging statuten/bestuurders RvB 

• Laatste 2 wijzigingen bestuurders niet gepubliceerd, wordt nagekeken 
door Frederik 

• Bij publicatie: personen gemachtigd om te tekenen: voorzitter en 
ondervoorzitter?  

• Statuten:  

 Bloso vervangen door Vlaamse Gemeenschap 

 Statuten nog eens doornemen op inhoud  
 

8. Evaluatie: 
a) AV2 bureel 20 mei 
b) NRvB 22 mei 
c) Afspraak Parantee 23 mei 

 Constructief gesprek, zij plukken ook mee de vruchten van ons 
werk. Carlo, Tom & Marc C berekening laten maken van het 
kostenplaatje wat wij uitgeven voor de sport. 

d) Afspraak VSF 24 mei 

 De impact van de vermindering subsidies op onze werking 
duidelijk gemaakt aan VSF tijdens dit onderhoud. 

e) Sport Vlaanderen topsportinfrastructuur 24  mei 
f) WK Düsseldorf 27 mei – 5 juni: resultaten waren goed, maar er moet nog 

hard gewerkt worden aan de manier waarop  
g) VJC finale 26 mei: organisatie goed verlopen. 
h) Youth Cup Hasselt 3 – 5 juni, zeer goed organisatie. Positief voor Vlaamse 

selecties. 
i) NR 10 juni 
j) AV LAC 17 juni: vergadering werd zeer positief beoordeeld.  
k) Interland 11 juni Veteranen NED-VTTL Bergen op Zoom: Nederland wint de 

ontmoeting 
 

9. Kalender: 
a) Is vastgelegd: 

- LRvB: 21/08, 18/09, 23/10, 13/11, 18/12,  
              22/01, 19/02, 19/03, 23/04, 14/05, 18/06                               
- AV: AV1 18/11 & AV2 26/05 
Voorstel voor NRvB: 
- NRvB: 28/08, 25/09, 30/10, 27/11, 



 

               29/01, 26/02, 26/03, 30/04, 30/05, 25/06 
- NR: 16/09, ? 24/02 & 9/06. Voorstel voor 16/12 

b) Bouw 22/06 
c) Begeleidingscommissie Globaal Topsportconvenant 23/06 
d) Internationaal jeugdtornooi VTTL 24 – 25/06 
e) NRvB 26/06 
f) EK VET 26/06 – 1/7 Helsingborg (Zweden) 
g) Topsportinfrastructuur (Gent) 28/06 
h) EJK 12 – 23/07 Guimaraes (Portugal) 
i) A-TOR Torhout 4 – 6/08 
j) Vergadering Belgium World Tour 11/08 (Oostende) 
k) A TOR Oostende 11 – 15/08 
l) A TOR Wenduine 18 – 20/08 
m) LRvB 21/08 
n) LAC 26/08 
o) NRvB 28/08 
p) Allerlei. 

• Personeelsvergadering nog te plannen 
 

10. World Tour De Haan 
a) Aanvraag subsidies deze week versturen 
b) Contacten leggen met hotels (dringend!) 
c) Opmaak affiche i.s.m. ITTF 
d) Officiële toelating vloer voor 2017 nog te ontvangen (Frederik een rappel). 

Wij gaan ervoor om de vloer nog 2 bijkomende jaren te kunnen gebruiken 
mits gradueel jaarlijks bij te passen met samenwerking van Tibhar. 

e) Datum editie seizoen 2018-2019: 19-23/09/2018, datum dient nog worden 
goedgekeurd door ITTF en slechts 10 organisaties worden weerhouden. 

 
11. HR, SR en reglementen evenementen 

• Geen opmerkingen  
 

12. Landelijke interclub 
a) Samenstelling reeksen 

• Geen opmerkingen bij het voorstel 
b) Allerlei  

• Opmaak kalender 21/06 
 

13. Landelijke organisaties 
a) Zaal Vlaamse Kampioenschappen 2018 OVL 

• Locatie is vastgelegd voor de organisatie 
b) Allerlei  

 
  



 

14. Koepel: 
a) Beleid 

• Algemeen  

• Behandeling klachten Nationale rechtskamer ?  

 huidig systeem werkt niet  bespreken 

• Behandeling herzieningen klassementen 

 Op dagorde plaatsen 

• Punten voor de dagorde 
b) Allerlei. 

 

15. Sporttechnische werking 
a) Teco 

• Verslag 

 Voorstel datum volgende editie int. jeugdtornooi 22-
23/12/2018, pas in feb 2018 zeker van zaal 

 Trainerscongres, best op 28/04 (samen met WJC Spa ) 

 VJC, probleem van 4 fasen. Advies van LRvB voor de beste 3 
fasen te laten meetellen in rangschikking 

b) Technisch Directeur Topsport 

• Management rapport 

 Verslag ontvangen 

 Gemengd dubbel is bijgekomen op het olympisch programma 

• Programma spelers: zie bijlagen  opvolgen 

• Topsport en Studie: Ferenc, Tom, Marc & Carlo 

 Afspraken gemaakt in Düsseldorf 

 Afspraken toekomstige leerlingen  
   Contact met de ouders: voor, tijdens … 
   Powerpoint werking en desiderata … 
                      Word, Excel, Power point …. Working in Progress. 

 bovenstaande punten worden opgevolgd  
Daarnaast ook goede gesprekken plaatsgevonden met  
ouders van de kernspelers  
 Afstemmen contracten spelers 

• Beleidsfocus Topsport: zie bijlage 
c) Sporttechnische Coördinatoren: Jo en Wesley 
d) Vernieuwde provinciale werking:  

 Opletten dat het aanbod evenwichtig verdeeld is tussen de 
provincies  

• Globaal Management Rapport : Pieter 

 Beertje Ping – kaarten : info vanuit provincies  

• Provinciale jeugdcompetitie 2017/2018 

• Internationaal tornooi: opvolging door Pieter 

 69 inschrijvingen over 13 ploegen 

 Moeilijk overleg met Redingenhof 

 Weinig SR beschikbaar 



 

 

16. LAC/NAC 
a) Verslag 

• Goed ontvangen, geen opmerkingen 
b) Allerlei  

• Weinig SR voor int. tornooi Leuven 
  

17. Informatica: 
a) Samenkomst en aanpassingen 

• Er zijn overlegmomenten geweest met Luc D’Hulst & Pieter 
Philippaerts, nodige aanpassingen zullen doorgevoerd worden. 

b) Allerlei  
 

18.  Bijscholingen 

• / 
19. Briefwisseling 

• / 
20. Varia  

• / 
 

Verslag opgemaakt door Moreau Kenny 

 

PV naar: Leden AV, TeCo, LMC, LAC, LRVC 

  Verantwoordelijke Interclub, Evenementen, Prov. Secr. 

  LRC, Vz LTuC, VTTL-leden Nat. Comm. 

 


