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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 4 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 13 november – 18.15 uur 

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

Herman, Geerts Pieter, Closset Marc, Moreau Kenny, Philip van Oeckel en Noppe Frederik  

 

Om 16.15 uur was er eerst een voorvergadering betreffende de stand van zaken met 

betrekking tot de bouw van de nieuwe topsportzaal in Leuven (aanwezig: Jacques Denys, 

Marc Gijs, Martin van den Bergh en Frederik Noppe). Zie ook verder in dit verslag. 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°03 van 16 oktober 2017. 
 Bij puntje 12B: Tekst wijzigen naar: Nog geen rapport beschikbaar, Marc Closset 

licht verder toe. Verder geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Ondertussen gesprekken met banken opgestart (ING 

en BNP Paribas Fortis). Lening maximaal op 20 jaar. Nieuwe 
overlegvergaderingen achter de rug met zowel Badminton Vlaanderen, als 
met scholengroep. Op 21 november nieuwe vergadering met Badminton 
Vlaanderen om de verdeling van de kosten/inkomsten te bespreken. Er is 
echter nog geen concreet plan, waardoor de berekening heel moeilijk is. In 
december moet de knoop definitief doorgehakt worden. Moeten er zeker 
over waken dat de federatie financieel sterk blijft. 

b) OS 2020-2024: Delegatie Vinci Energies was uitgenodigd op World Cup en 
Belgium Open (2 dagen voor aanvang plots afmelding). Zitten opnieuw 
rond tafel in december of januari om project 2018 te bekijken. Op 20 
november wordt in Jambes samengezeten met Yves Douin om de ambities 
van de AF te bekijken inzake dit project. 

c) Innovatielab (Tabletennis@work): Event gaat op 30 november door in de 
Sportoase te Leuven. Jacques Denys zal aanwezig zijn. Thema is “retro”.   

d) Parantee: mondeling akkoord voor Laurens Devos voor 2018. Voor 2017 
momenteel nog geen oplossing voor Laurens. Wordt verder opgevolgd 
door Marc Closset. 

e) Takenpakket VTTL-medewerkers: Extern document komt eind november 
online op de website. 

f) Tuchtcommissies: West-Vlaanderen heeft nog steeds geen gegevens 
doorgestuurd. Frederik stuurt nogmaals rappel.  
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g) Lopende tuchtzaken: Dirk Lamproye wacht nog steeds op actie van Karl 
Wijnen.  

h) Ethisch verantwoordelijke binnen clubs: zal ook opgenomen worden op de 
lijst met clubgegevens. Vraag aan clubs zal gesteld worden in december om 
reeds na te denken wie ze het best hiervoor aanduiden. 

i) Namen op sterktelijst aanpassen indien expliciete vraag: personen kunnen 
verwijderd worden, VTTL heeft jaarlijks een listing in excel, bij overlijden 
naam best verwijderen en dan gewoon een “nummer” zichtbaar houden 
uit respect voor de overledene. 

j) Functioneringsgesprek Marc Closset: verslag nog door te sturen naar Sport 
Vlaanderen. Marc Gijs stuurt het deze week nog door. 

k) Nieuwsbrief: ontbreken van aankondiging awards in oktober. Dirk moet 
opnemen wat er in de verslagen van de LRvB staat en indien nodig de 
gegevens opvragen voor publicatie. 

 
3. Personeelsvergadering 13 november 

Verslag wordt morgen (14 november) rondgestuurd. Pieter Geerts en Frederik 
geven kort terug wat er besproken werd. Extra vragen kunnen nadien nog steeds 
gesteld worden op basis van het verslag. 
 

4. Boekhouding: 
a) Gezien de Belgium Open geen verslag kunnen maken van de actuele stand 

van zaken eind oktober. 
b) Frederik Noppe tracht alles klaar te krijgen tegen de AV van 18 november. 
c) Extra geld vrijgemaakt door Topsport afdeling (circa 10.000 euro) voor de 

werking topsport. 
d) Begroting 2018: veel hangt af van de subsidies 2018 van topsport (pas eind 

december ten vroegste nieuws, dus heel moeilijk in te schatten). 
e) Bijdrage algemene werking provincies van de VTTL: Frederik schrijft de 

betrokken provincies aan.  
 

5. Evaluatie:  
a) Men’s World Cup te Luik van 20 tot 22 oktober: goede organisatie. Net 

geen stunt van Cédric Nuytinck tegen Assar Omar. 
b) NRvB van 23 oktober: geen specifieke opmerkingen. 
c) Belgium Open Para te Sint-Niklaas op 28 en 29 oktober: geen 

communicatie vanuit Sint-Niklaas zelf naar noch VTTL noch de LAC. 
d) Stiga Masters Miniemen te Blegny op 28 en 29 oktober: negatieve 

ingesteldheid Tom Closset. 
e) Internationaal jeugdtornooi te Namen op 31 oktober en 1 november: geen 

topprestaties. Spelers topsportschool niet altijd even professioneel, na 
gesprek op einde dag 1, duidelijke verbeteringen op dag 2 merkbaar en 
sindsdien ook betere mentaliteit in school zelf. Spelers moeten scherp 
gehouden worden. 



 

f) Belgium Open te De Haan van 31 oktober tot 4 november: Proficiat aan het 
ganse team voor een uitstekende organisatie. Evaluatievergadering met 
medewerkers nog in te plannen. 

g) NJC fase 2 te Louvain-La-Neuve op 5 november : ICT heeft heel goed 
gewerkt en met duidelijke afspraken. Systeem van de aanduiding van de 
reserves moet herbekeken worden binnen NT & EC en de KBTTB. 

h) Topsportcommissie op 7 november: goede, constructieve vergadering. 
Startuur volgende vergadering vast te leggen om 10.15 uur. 

i) Bilateraal gesprek topsport op 8 november: bijsturingen noodzakelijk. 
Frederik geeft financiële aanpassingen door aan Tommy Verlinde. Ten 
vroegste eind december nieuws over toegekende bedragen voor 2018. 
Visietekst sportwetenschappelijke begeleiding wordt door Tom Dieussaert 
opgemaakt en bezorgd aan Sport Vlaanderen. Tom wordt ook 
voorgedragen als het aanspreekpunt (embedded scientist) voor de VTTL 
betreffende de sportwetenschappelijke begeleiding. 

j) Vlaamse Jeugdkampioenschappen te Merksplas op 12/11: Proficiat aan PC 
Antwerpen en TTK Merksplas voor de uitstekende organisatie. 1 foutief 
scheidsrechtersbriefje (briefjes werden door scheidsrechters bezorgd aan 
hoofdscheidsrechterstafel, waardoor controle door spelers niet altijd kon 
gebeuren). Fairplay-beker: enkel de winnaar moet afgeroepen worden. 
Punten moeten ook niet online komen, maar moeten nadien apart 
gecommuniceerd worden naar het betrokken PC en de provinciale trainer. 
Verslag van de fairplay-manager door te sturen naar de LRvB en SG. 
Evalueren van het systeem binnen het TeCo en bijsturen waar nodig (mits 
goedkeuring van LRvB). Publiborden op Vlaamse evenementen te 
vervangen door de roll-ups.  
 

6. Kalender: 
a) LRVC-vergadering op 14 november 
b) AV 1 op 18 november: stembriefjes klaar maken door Frederik. Ook 

nogmaals nakijken door bureel of alle documenten aan de personen werd 
bezorgd. 

c) Herfstcriterium Veteranen op 19 november te Sint-Truiden: reeds 50 
inschrijvingen. 

d) Vergadering bouw te Gent op 21 november. Jacques Denys, Marc Gijs en 
Frederik Noppe gaan aanwezig zijn. 

e) Symposium vrijwilliger te Gent op 24 november. Jacques Denys 
vertegenwoordigt de VTTL. 

f) LAC-vergadering op 25 november 
g) NRvB op 27 november 
h) Vergadering bouw te Leuven op 28 november. Jacques Denys en Marc Gijs 

gaan aanwezig zijn. 
i) VJC fase 2 te Lille op 3 december: momenteel 37 inschrijvingen. 
j) Clubgrade op 4 december te Gent: Frederik Noppe zal aanwezig zijn. 
k) Bespreking reglementen op 9 december: uitnodiging werd verstuurd door 

SG van de KBTTB. Gevraagd wordt dat iedere provincie 1 persoon af zal 



 

vaardigen die ook effectief iets kent van de reglementen. Het moeten dus 
niet per sé de mensen van de NRvB zijn.  

l) Vergadering NT & EC op 11 december 
m) Personeelsvergadering op 12 december 
n) BeGold vergadering op 15 december 
o) LRVB op 18 december 
p) Awards VTTL op 18 december 
q) Gouden Palet op 18 december 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

 
a) Mail Werner van den Broeck: nationale materie, maar vanuit VTTL 

standpunt dat Werner gelijk heeft. In het reglement gaat het over 
speelweken, en niet over de splitsing tussen heren- en damescompetitie. In 
andere artikels staat dit wel expliciet. Ook te bekijken op de vergadering 
van de reglementen op 9 december. 

b) Binnen AF geen vrijgave vanuit buitenland meer nodig bij transfer: in strijd 
met artikel C.18.62. Te bespreken binnen NRvB. 

c) Klassementen: aanpassingen tijdens het seizoen 
a. Heel slechte communicatie vanuit bureel naar betrokken partijen 
b. Ook communicatie binnen de commissie niet correct. Secretaris 

moet neutraal blijven en niet zelf voorstellen doen. 
c. Reglementen aan te passen (niets voorzien momenteel voor 

herziening, beroep, opschortend indien herziening/beroep,…). 
Martin bekijkt ook op 9 december. 

 
8. Landelijke interclub 

Problematiek tijdens ontmoeting Kruibeke-Schulen: was met niet-aangesloten 
persoon, waardoor VTTL zelf weinig kan doen. Frederik Noppe heeft beide 
clubs aangeschreven en gewezen op fairplay en ethiek in de sport.  

 
9. Landelijke organisaties 

Vlaamse Jeugdkampioenschappen heel goed verlopen. Volgende evenement 
zijn de Vlaamse Kampioenschappen te Aalst. 

 
10. Koepel: 

Punten dagorde worden doorgegeven aan Jacques Denys. 
 

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

• Rapport werd rondgestuurd en kort besproken 

• Marc Closset volgt cursus voor trainers van elitesporters (2 keer per 
maand). Heel interessant en veel toptrainers aanwezig. 

c) Sporttechnische werking: 



 

• Benjamindagen: eerste dag lokte 26 deelnemers (iets minder dan 
vorig jaar). 

• Medewerking met SVS: zeker trachten lokale clubs te betrekken 
zodat kosten VTTL beperkt blijven.  

d) Provinciale werking: Rapport opgemaakt 

• Tussentijdse oplossing voor vergoeding trainers, vanaf januari 
vergoedingen normaal gezien via nieuw systeem. 

• Nieuwjaarsstage: ook selectie van Namen aanwezig (7 spelers en 2 
coaches), nadien ook VTTL-selectie naar stage Namen. 

• Jeugdcompetitie: stappen zijn gezet, hier en daar moeizame start, 
maar trachten verder te groeien. Competitie +12 in West-
Vlaanderen is niet afgelast, maar uitgesteld (ondertussen nog 
enkele extra ploegen ingeschreven, dus opstart volgt zo spoedig 
mogelijk).  
 

12. LAC/NAC: 
a) Beleidsplan: contact met Jo Willems is gebeurd en de brainstorming werd 

aan hem bezorgd. Jo volgt zo spoedig mogelijk op. 
b) Naamplaatjes van de scheidsrechters zijn voorzien half december. 

 

13. Informatica: 
a) Overleg met Gaëtan gepland op 20 november (in functie van 

ledendatabase). 
b) Kijken naar extra mogelijkheden om jaarlijks de gegevens te kunnen 

downloaden. Dit is echter reeds mogelijk (ook gezien we jaarlijks de 
gegevens aan Sport Vlaanderen moeten doorgeven). 

 

14.  Varia 
a) Nina Kolarova volgde een spoedcursus Nederlands zodat communicatie 

met de allerjongste spelers beter kan verlopen. Dit wordt als een heel 
positief signaal ervaren door de LRvB. 

b) Belgium Open is gepland op 23 tot 27 oktober 2018. Wijziging was 
noodzakelijk gezien clash met EK (data van ETTU overlapten). Nu echter 
nieuwe clash met ETTU (kwalificatiewedstrijden voor EK teams 2019). 
Wordt verder opgevolgd. Nieuwe wijziging onmogelijk voor VTTL gezien 
kalender propvol en ETTU slechts 1 dag moet wijzigen. 

c) Laatste tijd veel kleine foutjes op VTTL-website (foutieve data, geen 
specifieke locatie ingevuld, foutieve foto’s). Iedere verantwoordelijke moet 
steeds alles dubbelchecken en de info zo goed mogelijk weergeven. 

 

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. 

 


