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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 2 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 18 september– 18.30 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, , Amelinckx Hedwig, Gijs Marc, Lemmens Herman, Geerts Pieter, 

Moreau Kenny en Noppe Frederik, Philip van Oeckel 

Verontschuldigd: Van den Bergh Martin, Agnello Carlo 

 

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Jan Boschmans, lid van de AV, NR en NT & EC. 

Ook heuglijk nieuws met de geboorte van Pia Geerts, dochter van Pieter Geerts. 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°09 van 19 juni 2017. 
   Bij puntje 4B: kamp Blankenberge: tot op heden nog geen antwoord ontvangen. 

   Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2.  Situatie Vlaams-Brabant en Brussel. 
a) Invulling functies: buitengewone algemene vergadering in de provincie. 

Bekrachtiging van Pieter Thysen te gebeuren op AV van de VTTL. Opvolger 

werd ook aangeduid, met name Nathan Vandecauter. Voordracht van 

Danny Decupere voor de LRvB, Michèle Messiaen voor de NR en de NRvB 

(ook hier beslissing op de AV van de VTTL). 

b) Werkgroep clubs Vlaams-Brabant en Brussel sportreglementen: voorstellen 

kunnen ingediend worden, maar eigen provinciale sportreglementen 

opmaken kan uiteraard niet. Werd ook reeds meermaals gecommuniceerd 

naar provincie. 

c) Reacties op -12 werking VTTL: reactie van de VTTL zal opgesteld worden en 

verstuurd worden naar PC en clubs in Vlaams-Brabant en Brussel. 

 

3. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Veel vergaderingen geweest laatste tijd (indiening 

dossier, Redingenhof, Badminton Vlaanderen, financiering-lening, tweede 
topsporthal in Leuven (dossier Gert Vandenbroeck), 
intentieverklaringen,…). Badminton Vlaanderen en Vlaamse Tafeltennisliga 
gaan samen 1 dossier indienen als bouwheer. Wordt definitief vastgelegd 
op 28 september na nieuw overleg met alle betrokken partijen. Lening 
verkrijgen moeilijke zaak, maar als dossier goedgekeurd wordt, beter 
argument voor de bank. 
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b) OS 2020-2024: Contract is getekend. Return voor Vinci (foto’s, media, logo 
op KBTTB-website. Is duidelijk voor de nationale ploegen. Afgevaardigden 
Vinci uit te nodigen voor World Cup en Belgium Open.  

c) Premiesysteem provincies leden: Voorstel wordt voorgelegd op AV van 18 
november 2017. 

d) Innovatielab (Tabletennis@work): nieuwe impuls. Event gaat door eind 
november-begin december. Testperiode voor 2017, met dan effectieve 
opstart hopelijk januari 2018 met bedrijven die instappen.  

e) Parantee: akkoord om tussen te komen voor de kosten van Florian Van 
Acker, tot op heden geen akkoord omtrent de kosten van Laurens Devos. 
Carlo: nieuw overleg dringend te plannen.  

f) Intern takenpakket: moet steeds aangepast worden naar de realiteit. Lijkt 
voorlopig goed te staan. Beslissingen worden uiteraard niet door de 
hoofdverantwoordelijke genomen, maar wel degelijk op de LRvB. Extern 
takenpakket kan online komen zodat de juiste medewerkers vlot bereikt 
kunnen worden. 

g) Tuchtcommissies: nog niet alle provincies hebben hun kandidaten 
doorgestuurd. Een rappel zal verstuurd worden.  

h) Lopende tuchtzaken: nog geen officiële uitspraak ontvangen, wel een mail 
van de voorzitter van de LTuC. Ondertussen nieuwe zaak, nog geen datum 
gepland.  

i) Elektronische nieuwsbrief: nog voor verbetering vatbaar, te bespreken op 
volgende personeelsvergadering. 

j) Denkcel tafeltennis: verslag heel laattijdig ontvangen. Voor zaken die reeds 
dienden te gebeuren, is de timing reeds voorbij. 

k) Ethiek: 1 meldpunt bij de VTTL (Secretaris-Generaal) en clubs moeten 
intern zelf ook een verantwoordelijke aanduiden. Website zal aangepast 
worden en clubs dienen geïnformeerd te worden. 

 

4. Overlijden Jan Boschmans 
 
Provincie Antwerpen kijkt voor een oplossing voor de AV en de NR. Carlo Agnello 
wordt goedgekeurd als lid van de NT & EC (te melden op NRvB). Mailadres van Jan 
Boschmans niet meer gebruiken voor communicatie (uit verzendingslijsten te 
halen). 
 

5. Personeelsvergadering 11 augustus 
a) Werkplanning Wesley was enkel besproken voor september. Nadien gaat 

een evaluatie volgen.  
b) Aanmaak tornooien KBTTB: geen communicatie omtrent NJC kwalificatie 

vanuit KBTTB, problemen met de inschrijvingen (2 systemen), geen 
communicatie omtrent ICT 

c) Volgende vergadering verplaatst gezien stakingsdag op 10/10 gepland bij 
NMBS (gaat door op 5 oktober) 
 

  



 

6. Boekhouding: 
a) Rapport van Frederik wordt overlopen, geen bijkomende opmerkingen. 
b) Problematiek topsportbegroting ging op 4 september behandeld worden, 

maar vergadering kon niet doorgaan wegens ziekte Marc Closset. Extra 
budget wel gevraagd (beslissing op taskforce eind september). 

c) Parantee: zie ook problematiek Laurens Devos bij openstaande items. 
 

7. Evaluatie: 
a) NRvB 28/08: geen opmerkingen. 
b) Klankbordgroep slagsporten op 30/08 te Wilrijk: goede vergadering. 

Verslag door te sturen naar leden LRvB.  
c) Ontvangst spelers TSS op 31/08: goed verlopen en brochure werd bezorgd 

aan iedereen. 
d) Topsportcommissie op 4 september: goede vergadering. Extra middelen 

gevraagd gezien goede resultaten jeugd. Taskforce Sport Vlaanderen 
beslist eind september. 

e) NR op 9/09: geen opmerkingen. 
f) 1ste fase VJC op 10/09 in Herckenrode en Schulen: goed verlopen zonder 

grote problemen. 
g) EK Luxemburg: Resultaten van de Belgen worden overlopen. Heel goede 

inzet van Margo Degraef, was ook aanwezig op de 10 
voorbereidingssessies. Lisa en Nathalie moeite in het begin, maar wel 
gegroeid in het tornooi. Bij de heren sterke prestatie van Cédric (slechts 1 
verloren tegen WR 36) en zwakke prestatie van Robin. Op volgende EK 24 
ploegen in de hoogste afdeling (nu slechts 16).  
 

8. Kalender: 
a) Klankbordgroep: 19 september te Wilrijk met VSF 
b) Kwalificatiefase NJC: 24 september te Louvain-La-Neuve 
c) NRvB: 25 september 
d) Bouw: 27 september te Leuven 
e) Bilateraal gesprek Sport Vlaanderen (subsidieaanvragen 2018): 13 oktober 

(Frederik, Dirk, Jo, Wesley en Jacques?) 
f) NJC fase 1: 15 oktober te Louvain-La-Neuve 
g) LRvB: 16 oktober 

 
9. Belgium Open De Haan 

 
Overleg met Sportdienst De Haan op 2 oktober (Jo en Frederik). Overleg met 
medewerkers op 5 oktober te Brussel (ipv 10 oktober gezien treinstaking). 
Inschrijvingen te volgen op ITTF-website. 
 

10. HR, SR en reglementen evenementen 
 

 Problematiek dubbele aansluiting blijft, moet duidelijker omlijnd worden. 
 



 

11. Landelijke interclub 
a) Eerste speelweek achter de rug. Weinig problemen met upload. 
b) 2 forfaits in dezelfde reeks (landelijke B heren) 
c) Probleem firewall waardoor laden pagina’s traag verliep op zaterdagnacht 

en zondagmorgen. Ondertussen probleem opgelost. 
 

12. Landelijke organisaties 
a) Fair-play beleid verder uitgewerkt door Pieter Geerts en Jo Willems op 

basis van tekst PC Antwerpen. Fairplay manager aan te duiden door TeCo 
voor de Vlaamse jeugdevenementen. Testfase zal gevoerd worden op 
Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Tekst opgemaakt door Pieter en Jo rond 
te sturen zodat opmerkingen gegeven kunnen worden. 

b) Beertje Ping boegbeeld maken van de VTTL op de Vlaamse 
Jeugdevenementen. Akkoord van LRvB om 2 banners per provincie te 
maken op kosten van de VTTL (80 euro maximaal aan te rekenen). 

c) Provinciale kaarten Beertje Ping: beloning te voorzien door de provincies. 
d) 2 stempels worden voorzien door de VTTL voor de provincies.  

 
13. Koepel: 

a) 62 kaarten verkocht aan VTTL leden voor World Cup 
b) Vervanging vloer: akkoord met Tibhar bereikt 
c) Punten dagorde worden doorgegeven aan Jacques Denys 

 

14. Dossier Sport Vlaanderen 2018-2020: Werd ingediend op het digitaal platform. 
Gesprek met dossierbeheerder gepland op 13 oktober. Begroting 2018 te bekijken 
in functie van de wijzigingen en dan voorleggen op LRvB en AV. 
 

15. Sporttechnische werking 
a) TeCo: geen opmerkingen op verslag. 
b) Technisch Directeur Topsport (Carlo Agnello volgt op gedurende 

ziekteperiode Marc Closset):  

• Tussentijdse evaluatie van spelers topsportschool goed idee. 

• Verdeling van de VTE op de topsportschool gemaakt, moet nog 
doorgestuurd worden naar Sport Vlaanderen (ook te bekijken in 
functie van BeGold). 

• Beelden TV-programma met Laurens Devos (Competitiebeesten): 
opvragen wanneer deze uitgezonden gaan worden. 

c) Sporttechnische coördinatoren: 

• Samenwerking met Parantee is noodzakelijk, maar er moet een 
wisselwerking zijn. Voorlopig zijn het vooral de VTTL-medewerkers 
die veel doen voor Parantee.  

d) Provinciale werking: Rapport opgemaakt 

• Detachering van Pieter is goedgekeurd. 

• Opvolging VTTL-selectie (A-kern) naar deelname aan Vlaamse en 
Nationale evenementen noodzakelijk.  
 



 

16. LAC/NAC: 
a) Kandidaten provinciale scheidsrechters, tornooi-leiders,… krijgen deze 

week hun attest. De provinciale verantwoordelijken worden ook op de 
hoogte gebracht.. 

b) Hoofdscheidsrechterstafel op Vlaamse en Nationale evenementen verder 
aangevuld. Prima werk. Wel een datum toevoegen op de documenten. 

 

17. Informatica: 
a) Overleg met Gaëtan gepland in november (in functie van ledendatabase). 
b) Competitiestart goed doorstaan, weinig problemen. 

 

18.  Varia 
a) Aankondiging opvragen kandidaturen voor awards tijdig in nieuwsbrief 

opnemen. 
b) Dameswerking op te nemen op de AV naar aanleiding van brief Jean 

Verlaek. 
 

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. 

 


