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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 1 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 21 augustus– 18.15 uur 

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

Herman, Geerts Pieter, Moreau Kenny en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Closset Marc 

 

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Christophe Closset, broer van Marc. 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°09 van 19 juni 2017. 
   Bij puntje 9 kalender LRvB: 16 oktober ipv 23 oktober. 

   Bij puntje 15 A: het betreft geen advies, maar een beslissing van de LRvB. 

   Verslag wordt voor het overige goedgekeurd. 

 

2.  Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: dossier moet ingediend worden tegen eind 

september om in aanmerking te komen voor subsidies. Administratief en 
technisch veel vooruitgang geboekt. Intentieverklaring tussen Badminton 
Vlaanderen, GO en VTTL opgemaakt en aangepast na opmerkingen. 
Gesprek plannen met bedrijfsrevisor van Badminton om lening te 
verkrijgen (voorkeur 7 september). Bekijken of VTTL de lening aan kan 
(termijn, bedrag,…). 

Philip Van Oeckel vervoegt de vergadering (file). 
b) OS 2020-2024: Met goed dossier naar CEO van Vinci Energies geweest. 

Sponsoring voor 2017 van 10.000 euro verkregen voor de nationale ploeg 
(voor extra zaken). Contract opgesteld door Marc Gijs, nog ondertekening 
nodig na akkoord CEO Vinci Energies. Vraag naar samenwerking voor de 
komende jaren. Foto’s maken met Vinci materiaal met spelers van de 
Nationale ploeg in aanloop van het komende EK. 

c) Premiesysteem provincies leden: Voorstel Marc Gijs en Frederik Noppe 
werd doorgestuurd. Geen specifieke opmerkingen. Voorstel wordt 
voorgelegd op AV van 18 november 2017. 

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

e) Innovatielab (Tabletennis@work): Event in september gepland. Dringende 
opvolging noodzakelijk. 

f) Eretekens VTTL: aangepaste tekst door Frederik Noppe opgemaakt. 
Kandidaturen ook via mail. Tijdige publicatie voor kandidaturen. 
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g) Toestand Jan Boschmans: ligt nog steeds in ziekenhuis. Herstelperiode 
zeker nog enkele maanden. PC Antwerpen zoekt oplossing om Jan te 
vervangen als lid van de AV en de NR (reglementaire mogelijkheden 
bekijken). 

 

3. Situatie Vlaams-Brabant en Brussel 
 
Verkiezingen gepland begin september om plaatsvervanger aan te duiden voor AV. 
Verdere verkiezingen dan te plannen op AV van de VTTL zelf (lid LRvB, lid NR en lid 
NRvB). 
 

4. Personeelsvergadering 11 augustus 
Verslag opgemaakt door Wesley.  

a) Takenpakket medewerkers klaar en wordt later deze week nog 
rondgestuurd.  

b) Kamp Blankenberge: hoeveel tafels? 
c) Video’s Parantee en G-sport: samenwerking noodzakelijk 
d) Idema Sport: prijs te hoog, pakket te groot. Verder kijken naar betere 

oplossingen. 
 

5. Boekhouding: 
a) Afrekening subsidies 2016: positief nieuws, meer dan 31.000 euro meer 

dan voorzien gekregen, voornamelijk door geen correctiefactor op de 
personeelssubsidies ondanks eerdere berichten vanuit Sport Vlaanderen.  

b) Financieel rapport: weinig inkomsten laatste maanden (zoals voorzien 
gezien subsidies voorschotten in éénmaal uitbetaald). Binnenkort 
facturatie leden en drukwerken aan provincies. 

c) Huidige stand: zie ook verslag Frederik Noppe. Problematiek 
topsportbegroting. Vragen blijven onbeantwoord. Overleg noodzakelijk 
met Pieter, Marc C., Carlo en Jacques (planning op 4 september om 9.30 
uur voor Topsportcommissie). 

d) Parantee: dringend volledige berekening te maken van kosten die we 
kunnen recupereren voor de werking met Laurens en Florian. Ook naar 
voorbereiding toe en evenementen zelf. Nadien nieuw overleg met 
Parantee (Jacques, Marc C. en Carlo) 

e) Vraag gebruik afbeelding Beertje Ping: Gezien dit een specifieke actie 
betreft van de VTTL wordt het gebruik van de afbeelding door de clubs 
(indien geen link met de actie zelf) niet toegestaan. 

f) Recuperatie internetprobleem vorige vergadering: klacht ingediend door 
bureel VTTL en uiteindelijk 299,91 euro gerecupereerd. 

 

6. Evaluatie: 
a) Begeleidingscommissie Globaal Topsportconvenant op 23/6: verslag 

betreffende indienen dossier bouw opgemaakt door Frederik Noppe en 
aan verantwoordelijken bezorgd. 



 

b) Internationaal jeugdtornooi -12 te Leuven (24 en 25 juni): heel goed 
verlopen, kleine aanpassingen noodzakelijk, positief financieel resultaat, 
datum blijft behouden in juni gezien problemen met kalender basketbal. 

c) EJK van 12 tot 23 juli: mooie bronzen medaille voor de team cadetten 
jongens. 

d) A-tornooien Torhout, Oostende en Wenduine: zonder grote problemen 
verlopen. 
 

7. Kalender: 
a) LAC: 26 augustus 
b) NRvB: 28 augustus 
c) Overleg met Ivo van Aken: 30 augustus te Wilrijk (met Marc Closset, 

Jacques Denys en Marc Gijs) op VTV 
d) Ontvangst nieuwe spelers T&S: 31 augustus 
e) Topsportcommissie: 4 september 
f) Topsportinfrastructuur Gent: 7 september  
g) NR: 9 september 
h) Gesprek bedrijfsrevisor Badminton te Gent: 11 september om 10.30 uur 

(Marc G., Jacques, Frederik?) 
i) EK Luxemburg: 13 tot 17 september 
j) Overleg Redingenhof bouw: 13 september (Marc Gijs vertegenwoordigt 

VTTL) 
k) LRvB: 18 september 

 
8. Belgium Open De Haan 

 
Vergadering op 11 augustus met alle medewerkers aan de hand van opgestelde 
draaiboek. Vloer nog 1 jaar goedgekeurd, nadien zo snel mogelijk verkopen (lage 
prijs). Hotels en catering geregeld. Affiches klaar en worden verspreid in de 
provincies. Nog overleg te plannen met sportdienst zelf in De Haan. Aanvraag 
subsidies 2017 gebeurd en voorschot ontvangen. Officiële aanvraag voor 2018 nog 
te doen bij de KBTTB (evenement al goedgekeurd door ITTF ondertussen). 
 

9. HR, SR en reglementen evenementen 
a) Samenstelling tuchtcommissie: probleem gezien nog geen info vanuit 

provincies. Frederik Noppe zal de vraag stellen aan de provincies. 
b) Aansluitingsprocedure dubbele aansluiting herbekijken en vereenvoudigen. 
c) Op nationaal vlak tijdstip van de wijziging van de reglementen ter 

publicatie schrappen. 
 

10. Landelijke interclub 
a) Uitstellen wedstrijden voor selectie Parantee: LRvB is akkoord dat dit dan 

toebehoort aan een selectie van de vleugel en dat wedstrijden dan ook 
uitgesteld kunnen worden. Communicatie vanuit Parantee noodzakelijk 
zodat tijdig het nodige gedaan kan worden. Dit zal ook zo gecommuniceerd 
worden op de NRvB van 28 augustus. 



 

b) Uitnodigingen voor internationale tornooien: clubsecretarissen moeten 
deze uitnodiging zeker ook krijgen, blijkbaar is dit nu niet het geval. Wordt 
opgevolgd door het bureel. 

c) Selecties AF worden pas veel later verstuurd waardoor probleem met 3 
dagen tijd om uit te stellen. Herman Lemmens bekijkt met Bernard van 
Kerm naar een correcte oplossing voor beide vleugels. 

 
11. Landelijke organisaties 

a) Eerstvolgende evenement (Vlaamse Jeugdkampioenschappen) in 
Merksplas op 12 november. 

b) Akkoord LRvB dat organisatie Beker van Vlaanderen wordt toegekend aan 
TTC Schulen. PC Limburg informeert de club. 
 

12. Koepel: 
a) Problematiek NT & EC: selecties gemaakt op een vergadering waarvan 

sommige commissieleden niet op de hoogte waren 
b) Procedure klachten op nationaal vlak te herbekijken 
c) Punten dagorde worden doorgegeven aan Jacques Denys 

 

13. Dossier Sport Vlaanderen 2018-2020: digitaal in te dienen tegen 1 september. 
Opvolging gebeurd door Jo Willems. 
 

14. Sporttechnische werking 
a) TeCo: geen opmerkingen op verslag. 
b) Technisch Directeur Topsport:  

• Eline Loyen stopt met topsportstatuut. Mag wel blijven meetrainen. 
Situatie wordt verder opgevolgd. 

c) Provinciale werking: Rapport opgemaakt 

• Oplossing in LK met Iliana Dimitrova. Planning wordt opgesteld door 
Edwin Poel in samenspraak met Pieter Geerts. 

• In iedere provincie mikken op 400 uur per verantwoordelijke. 

• VLB: geen medewerking van de provincie zelf. VTTL neemt initiatief 
en organiseert groepstraining van 2 uur per week. Akkoord van de 
LRvB om geen subsidies toe te kennen aan VLB (informatica en 
algemene werking). 

• Beertje Ping: kaarten werden gedrukt en zullen hoogstwaarschijnlijk 
op het VJC uitgedeeld worden aan de provincies. 

• Provinciale jeugdcompetitie: LK zal trachten 2 “-12 competities” te 
organiseren. De huidige vorm blijft behouden, maar daarnaast gaan 
ze ook een competitie starten waarbij 2 tegen 2 wordt gespeeld 
(voorlopig op 2 dagen georganiseerd). 

• Situatie Wesley: werking OVL te bekijken. Planning Wesley 
onvoldoende. 

• Situatie Pieter: Ook hier moet PCA zorgen voor correcte opvolging.  
 

  



 

15. LAC/NAC: 
a) Op 26 augustus nieuwe vergadering. 
b) Brainstorming beleidsplan is gebeurd. Overleg met lid/leden LRvB 

noodzakelijk. 
c) Hoofdscheidsrechterstafel op Vlaamse en Nationale evenementen verder 

aangevuld. Blijkbaar niet rondgestuurd geweest. Bureel bekijkt verder. 
 

16. Informatica: 
a) Updates verstuurd. Herman Lemmens niet op de hoogte van nieuw 

wedstrijdblad met logo’s. 
b) Problematiek tornooien Antwerpen: enkel officieel erkende tornooien 

mogen online komen. Uitslagen Tafeltennisronde Ekerse worden 
verwijderd. 

 

17.  Varia 
a) Martin van den Bergh verontschuldigt zich reeds voor de volgende LRvB. 
b) Een evaluatie van de nieuwe elektronische nieuwsbrief zal nog gebeuren, 

maar pas na enkele edities. Kwestie van de evolutie te bekijken. 
 

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. 

 


