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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 3 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 16 oktober 2017 – 18.15 uur 

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

Herman, , Geerts Pieter, Closset Marc en Moreau Kenny 

Verontschuldigd: Van Oeckel Philip, Noppe Frederik 

 

Voorafgaand de gezamenlijke vergadering: 

 

Om 16u15: LRvB Functioneringsgesprek met TDT Marc Closset 

 

Om 17.15 uur: LRvB Bouw, bouwfonds, aanvraag en financiële duurzaamheid 

 

Gezamenlijke vergadering: 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°02 van 18 september 2017. 

• Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Openstaande items: 
a) Bouw, bouwfonds: Marc Gijs 

• Eind september werd subsidieaanvraag infrastructuurdossier online 
ingediend samen met Badminton Vlaanderen (in oktober nog 
schriftelijk indienen). 

• De grond wordt door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
voor 50 jaar in opstal gegeven aan beide federaties. Er is nog geen 
financieel akkoord tussen de federaties/gemeenschap. 

• Het financiële luik van de investering dient nog zorgvuldig onderzocht 
te worden  

b) OS 2020-2024: Marc Gijs 

• Niet veel nieuws, Vinci is uitgenodigd op de World Cup & Belgium 
Open. Tijdens dit laatstgenoemde evenement zal er een meeting zijn 
met CEO van Vinci, om een verdere samenwerking in de komende 
jaren te bespreken. 

• Op 3/11 vergadering verdere werking cel met Jan Degraef en Christian 
Vandenbroeck  
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c) Innovatielab (Tabletennis@work): Jo & Frederik 

• Evenement wordt verder voorbereid. Van de 3 studenten die het 
project mee hebben gelanceerd, zal er 1 aanwezig zijn op het 
evenement zelf. De andere 2 helpen met voorbereiden. 

• Reclame maken op website/facebook 
d) Parentee: voor Laurens & Florian, bijeenkomst? 

• Bijeenkomst gepland op 18/10 (Carlo/Marc/Steven) 

• Selecties: Wedstrijden kunnen uitgesteld worden voor een selectie van 
Parentee: dit wordt beschouwd als een officiële selectie. 

e) Takenpakket VTTL medewerker: online Frederik 

• Wordt verder opgevolgd 
f) Tuchtcommissies provincies: Frederik 

• Wordt verder opgevolgd 
g) Lopende tuchtzaken: Dirk 

• Uitspraak ontvangen in zaak Werchter-Diest 
h) Elektronische nieuwsbrief:  

•  Verdere opvolging voor bijsturingen 
i) Ethiek: zie vorig verslag 

• Nog geen vraag aan de clubs gesteld om een verantwoordelijke aan te 
duiden. 

j) Namen op de sterktelijst 

• Problematiek van namen overleden personen op sterktelijst. Idee om 
met nummers te werken (zie Welfare Oudenaarde). 
Ook in database blijven de personen raadpleegbaar. Mogelijkheid om 
dit te voorkomen, zonder volledig te verwijderen uit database? Verder 
te bekijken  

k) Problematiek dames: zie mail in bijlage Jean Verlaek 
l) Allerlei 

 

3. Personeelsvergadering oktober 

• Geen opmerkingen bij het verslag 
 

4. Voorbereiding AV: 
a) Punten 

• Statutair gedeelte, vervangingen: 

 NR: PCA draagt Werner Van den Broeck voor als vervanger van 
Jan Boschmans 

 Lid AV: bekrachtiging VLB Pieter Thysen ter vervanging van 
Marc Janssens 
Bekendmaking: opvolger VLB in AV Nathan Vandecauter 

 Lid LRvB: Danny Decupere wordt voorgedragen door VLB tot 
einde mandaat ter vervanging van Marc Janssens 

 NR & NRvB: VLB draagt Michèle Messiaen voor tot einde 
mandaat ter vervanging van Marc Janssens 

  



 

b) Begroting 2018 

• Lidgelden 

• Jaarboeken => mag geschrapt worden 

• Scheidsrechterboeken 

• Baak, nieuwsbrief info 
c) Allerlei  

 
5. Boekhouding 

a) Financieel rapport 2017 
b) Huidige stand van zaken 

• Verslag ontvangen, geen opmerkingen 
c) Voorstel begroting 2018 
d) Allerlei  

 

6. Evaluatie: 
a) Klankbordgroep Overleg slagsporten 20/09  

• Goed overleg. Nog geen datum voor volgende vergadering. 
b) NJC kwalificaties LLN 24/09  
c) NRvB 25/09  
d) Bouw 27/09  
e) Bilateraal overleg m.b.t. de ingediende subsidieaanvragen 2018 op 13/10  

• Positief gesprek, enkele aanpassingen nog nodig. Verdere opvolging: Jo 
f) NJC1 15/10  

• Kortere opvolging afzeggingen: meer verwarring wanneer iemand 
meespeelt in de plaats van een andere: naam van eerste speler blijft 
behouden op schema.  

• Inschrijvingen: spelers kunnen zich inschrijven, maar het kan zijn dat zij 
niet mogen participeren. Communicatie hieromtrent kan beter, 
procesoptimalisatie 

g) Allerlei.  
 

7. Kalender: 
a) Mens World Cup 20-22/10  
b) NRvB 23/10  
c) Bouw Leuven 24/10  
d) Belgium Open Paralympics St Niklaas 28-29/10  
e) Stiga Miniemen Masters Blègny 28-29/10  
f) Internationalen van Namen 31/10-1/11  
g) Belgium Open De Haan 31/10 - 4/11  
h) NJC2 5/11  
i) Topsportcommissie 7/11 
j) Bilaterale Topsport 8/11  
k) VL J K 12/11  
l) LRvB 13/11  
m) AV2 18/11.  

  



 

8. HR, SR en reglementen evenementen 

• Geen opmerkingen  
 

9. Landelijke interclub 

• Weinig te melden 

• Wedstrijdbladen week 5 opgevraagd 
 

10. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse jeugdkampioenschappen 12/11 

• Voorbereiding Frederik, Kenny zal ter plaatse waarnemen. 
b) Allerlei 

• Reclamebanners, door meeste provincies besteld. 
 

11. Koepel: 
a) Punten voor de dagorde  
b) Beleid  

• herstructurering commissies: zie werkdocument Martin  

 geen opmerkingen 

• dubbelsysteem van inschrijving AF/VTTL  

 niet logisch dat er 2 systemen zijn 

• problematiek gebruik programma tornooien NJC  

 het programma wordt niet goed gebruikt 

 Altijd Luc/Frederik om de problemen op te lossen 

• uitslagen op individuele steekkaarten tornooien AF  

 uitslagen worden niet doorgegeven 

• Sportreglementen bij AF en andere provincies 

 Eigen reglement dubbel aansluiting. 
c) Allerlei.  

• Kwalificatie NJC herbekijken: tweede zaal vrij laat gedaan met spelen. 
Ook veel tijdverlies doorheen de dag. 

 

12. Sporttechnische werking 
a) Teco 

• Verslag volgt 

 Provinciale werking: Probleem statuut Davy Vanvinckenroye  & 
Iliana Dimitrova, kunnen niet in aanmerking komen als 
zelfstandige in bijberoep 

 Uitwisseling met provincie Namen: gezamenlijke stage 

 Subsidies aangevraagd voor int. Tornooi Leuven, moeilijk in te 
schatten of we hier in aanmerking voor kunnen komen 

 SVS: overleg voor samenwerking. Bedoeling is om sessies van 
King Pong te geven in de scholen. Hier is wel meer budget voor 
nodig.  

 
 



 

b) Technisch Directeur Topsport 

• Management rapport & werking topsport 

 Rapport & werking topsport 
Nog geen verslag beschikbaar wegens , Marc licht  
De spelers van de topsportschool doen het goed, krijgen 
positieve commentaren. 
NJC1: op sportief vlak was het in orde 

 Voorbereiding bilaterale topsport 

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

 Cedric is goed op dreef. Robin oppeppen voor prestaties. 
Laurens heeft ook goede resultaten. 

 Dames: investeren ook zelf, we helpen waar nodig. 
c) Sporttechnische Coördinatoren: Jo en Wesley 

• Situatie Wesley, wordt verder opgevolgd 
d) Vernieuwde provinciale werking: Pieter  

• Globaal Management Rapport  

 Meer feedback van provinciale trainers gewenst 

 Training in VLB wordt positief ervaren. 

• Allerlei 
 

13. LAC/NAC 
a) Verslag 

• Goed ontvangen, geen opmerkingen 
b) Lijst SR, HS’s, adj. HS’s 

• Lijst in orde, maar kan geen beslissing nemen bij aanduiding ICT 
c) Allerlei  

• Opleiding ICT 

• Gevraagd aan tornooi Sint Niklaas voor SR, maar geen reactie. 

• Overleg met LRvB voor beleidsplan 

 Voorstel van LAC naar LRvB en dan samenzitten. Meer info 
i.v.m. beleidsplan kan nagevraagd worden bij Jo. Graag 
voorstel naar LRvB? 

 Voorstel Paul Willems voor naamkaartjes: geen verder nieuws 
 

14. Informatica: 
a) Aanpassingen 

• Indexen werden terug toegevoegd bij de wedstrijdresultaten op de 
competitiewebsite 

• Ook controlesysteem sterktelijst in ontwikkeling 
b) Allerlei  

 

15. Briefwisseling 

• / 
 
 



 

 
16. Varia  

• Vraag van Marc Closset i.v.m. outfit Cedric op World Cup:  
World is een nationale selectie. Tijdens Belgium Open is het VTTL 

 

Verslag opgemaakt door Kenny Moreau 

 

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

  Verantwoordelijke Interclub, Evenementen, Prov. Secr. 

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

 


