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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 5 – seizoen 2019-2020 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 16 december – 18.15 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Van den Bergh Martin, Decupere Danny, Amelinckx Hedwig, 

Lemmens Herman, Closset Marc, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Gijs Marc en Moreau Kenny 

 

Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°3 van 21 oktober 2019 en LRvB N° 4 van 18 november 
2019. 

Er zijn geen specifieke opmerkingen op verslag N° 3. Het verslag wordt 

goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden op de website van de VTTL. 

Vergadering N° 4 werd afgelast. Op de AV van november werd wel beslist om de 

financiële verdeling van het jeugdsportproject goed te keuren. Dit wordt hier 

nogmaals geofficialiseerd. De uitbetaling geschiedt in de loop van deze week. 

 

2. Openstaande items: 
a) Deontologische code: er wordt vastgesteld dat Michaël Maes op een 

verouderde versie getekend heeft. Dirk Lamproye moet dit dringend recht 
zetten. 

b) Beleidsplan 2021-2024: De tweede werkvergadering met de personeelsleden 
en Het Bestuur werd uitgevoerd op 16 december. Het is nu aan het personeel 
om dit verder uit te werken zodat op 17 februari verder gedebatteerd kan 
worden. 

c) Bouw en bouwfonds: Een kort verslag van de notaris werd ontvangen. 
Momenteel geen info over de juridische gesprekken tussen GO en Stad 
Leuven.  

d) Vacature: Een nieuwe halftime aanwerving is gebeurd. Michaël Maes zal mee 
instaan voor de ondersteuning van de administratie, communicatie, marketing 
en sponsoring volgens de voorgelegde afspraken.  

e) Sponsoring: Marc Gijs blijft de verantwoordelijke samen met Jacques Denys, 
sturing van en met Michaël Maes is noodzakelijk, ook in overleg met de SG. 

f) Belgium Open: Overleg met Sport Vlaanderen (subsidies) positief verlopen. 
Dossier in te dienen voor 15 maart (kan pas ingediend worden vanaf 15 
februari). Jacques heeft ook goede gesprekken met Burgemeester en Schepen 
van Toerisme in De Haan. Marketing en sponsoring te bespreken met Michaël 
Maes en Marc Gijs. 

g) Jeugdtornooi—12: geen financiële tussenkomst van Sport Vlaanderen gezien 
dossier te laat ingediend werd door verantwoordelijke. 
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h) Bureel: overleg met Mr. Chibane goed verlopen. Grote kans dat VTTL 
verdieping kan blijven huren (3de of 4de verdieping). Voorstel af te wachten. 

i) Goed bestuur: nog geen documenten opgevraagd door dossierbeheerder 
(meeste zaken staan zo wie zo online). Frederik volgt verder op. 

j) Statuten clubs: Navraag bij clubs werd gedaan. 1/3de van de clubs heeft 
ondertussen gereageerd. Sommige clubs stonden nog als Feitelijke Vereniging 
in de database, terwijl ze ondertussen VZW zijn. Aanpassingen te doen door 
Dirk Lamproye en goede opvolging noodzakelijk. 

k) Functioneringsgesprekken TDT en SG: werden uitgevoerd op 16 december. 
Verslagen worden goedgekeurd en doorgestuurd naar de belanghebbenden. 

l) Zelfevaluatie bestuur: Wordt deze week in verslag gegoten door Frederik. 
m) Awards: werden toegekend op 16 december en zullen uitgereikt worden op 2 

februari. Het bureel zorgt voor de nodige uitnodigingen. 
 

3.  Verslag personeelsvergadering 
Overleg met Parantee-Psylos achter de rug. Verdere navraag wordt gedaan door 
Jo Willems omtrent G-werking. Vraag betreffende %-handicap om als G-sporter 
aangeduid te worden zal door Philip van Oeckel gesteld worden aan Parantee-
Psylos. 
Verder geen specifieke opmerkingen. 
 

4. Boekhouding 
a) Frederik Noppe geeft een nieuwe tussentijdse stand van zaken. Heel wat 

facturen werden opgemaakt begin december (tussentijdse afrekening 
prestatieprogramma’s, aanrekening leden, tussenkomst Parantee-Psylos). In 
december ook nog heel wat kosten in te boeken (loonkosten, verzekeringen, 
lidgelden KBTTB, afschrijvingen). Eind december zal ook de raming van de 
subsidies voor 2019 gebeuren. Vooral bij de algemene werking zal die lager 
liggen dan oorspronkelijk voorzien gezien de afrekening van 2018 tegenviel.  

b) Begroting topsport 2019: er zijn continu aanpassingen aan het excel-
werkdocument. Maandelijks wordt dit ook bezorgd aan de leden van de RvB 
zodat opvolging van dichtbij kan gebeuren. Geschat wordt dat er een extra 
verlies zal zijn van 5.000 à 7.500 euro afhankelijk van de nog in te dienen 
kosten. Extra subsidie werd wel toegekend door Sport Vlaanderen voor de 
organisatie van een stage tijdens de kerstvakantie. Wordt opgevolgd door 
Marc Closset. 

c) Begroting 2020: Werd goedgekeurd op de AV van november. Het is nu 
wachten op de toekenning van de subsidies 2020 om te kijken of nog 
wijzigingen noodzakelijk zijn.  

d) Sociale controle gepland op 6 januari voor de boekjaren 2017 en 2018. 
Frederik volgt op. 
 

5. Evaluatie:   
a) Vlaamse Jeugdkampioenschappen: goed verlopen (meer info bij puntje 9). 

West-Vlaanderen wint de algemene beker, Antwerpen pakt de fairplay-beker. 
b) BAV en AV1: goed verlopen. Verslagen werden rondgestuurd. 
c) Herfstcriterium veteranen: volzet (meer info bij puntje 11) 



 

d) Subsidiëring manifestaties in Vlaanderen: overleg met Sport Vlaanderen 
(Christine De Brouwer) goed verlopen. Duiding gegeven door Jacques en 
Frederik betreffende de verschillende categorieën van organisaties. Steeds 
indieningstermijn te respecteren. Subsidie voor het organiseren van 
kwalificatiewedstrijden EK of WK kan op ieder moment aangevraagd worden. 
 

6. Kalender:  
a) LAC op 21 december 
b) Personeelsvergadering op 7 januari 
c) Topsportcommissie op 13 januari 
d) VJC fase 3 te West-Vlaanderen (Roeselare) op 19 januari 
e) Het Bestuur op 20 januari 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel is 
gebeurd na de goedgekeurde wijzigingen op AV 1. 
 

8. Landelijke interclub 
a) Heenronde zonder problemen verlopen. Ondertussen ook al enkele 

vooruitgeschoven wedstrijden van de terugronde afgewerkt. 
b) Lottrekking landelijke eindronde (data: 18 april, 25 april en 2 mei). Lottrekking 

eerste wedstrijddag: 
i. 2des: B-reeks – A-reeks 

ii. 9des: C-reeks – B-reeks 
iii. 10des: A-reeks – C-reeks 
iv. Dames: Kampioen WVL – Kampioen OVL en Kampioen ANT-

Kampioen VLB (kampioen LK automatische stijger naar 
landelijke dames) 

v. Verder programma wordt opgemaakt op basis van de 
resultaten van de eerste speelweek door de 
interclubverantwoordelijke. 

c) Kalender VTTL: De eerste fase van het Vlaams Jeugdcriterium zal worden 
gespeeld op 22 november 2020 i.p.v. 6 december 2020. Herman Lemmens 
past de kalender aan. 

 
9. Landelijke organisaties 

a) Vlaamse Jeugdkampioenschappen: 
i. Discussie over neutraliteit van scheidsrechters tijdens wedstrijden.  

ii. Racketcontrole: steeds in samenspraak tussen Hoofdscheidsrechter en 
verantwoordelijke RC (4 controles per wedstrijdronde was zeker 
mogelijk) 

iii. Fairplay: Heel veel “4” toegekend, terwijl dit slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden toegekend mocht worden. Neutraliteit van de 
scheidsrechter in vraag te stellen, maar momenteel ook geen andere 
oplossing mogelijk om dit op een andere manier aan te pakken. 



 

b) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE op 2 februari: toekenning van Wild Cards 
voorzien op volgende vergadering van Het Bestuur. Ook PC’s kunnen 
aanvraag indienen. 

 
10. Koepel: 

a) Beleid: Reeks Masters A (G-sport) werd geïntegreerd in Belgische A-
kampioenschappen. Nog wachten op reactie van AF op voorgesteld aangepast 
uurrooster. 

b) Beleid: BK A: afspraken vastgelegd in lastenboek opnieuw niet gerespecteerd 
door AF. Er is slechts plaats voor maximaal 13 tafels in 1 zaal. 

c) Volgende NRvB pas eind januari. 
 

11. Sporttechnische werking 
a) TeCo:  

i. Spelers A-kern zijn uitstekend bezig. Spelers uit de B-kern moeten 
tandje bij steken, zo niet gaan die uit die kern verdwijnen gezien het 
gat te groot wordt. 

ii. VJC fase 2: overleg met WVL noodzakelijk. 
iii. Dartfish: Sport Vlaanderen zet samenwerking stop. Overleg tussen 

Marc Closset, Wesley en SV noodzakelijk om financieel tot een 
oplossing te komen. 

b) Technisch Directeur Topsport 
i. Subsidies nog niet gekend, maar planning tot maart 2020 ligt vast. 

Voorlopige planning opgemaakt dan tot eind augustus 2020. Hopelijk 
niet te veel aanpassingen noodzakelijk bij toekenning van subsidies 
zodat optimaal programma bereikt kan worden 

ii. Weekplanning van de spelers wekelijks door te sturen zodat opvolging 
van dichtbij kan gebeuren, dit rekening houdend met zowel spelers als 
trainers. 

iii. Samenwerking met AF moet van beide kanten komen. Hopelijk nieuwe 
stap gezet na overleg tijdens de vergadering van de NTC. 

iv. Deelname aan internationale tornooien van niet VTTL-structuur-
spelers: overleg noodzakelijk, maar instappen in structuur is 
voorwaarde. 

v. Wanneer spelers niet instappen in de topsportschool, dan zal er ook 
geen ondersteuning meer voorzien worden door de VTTL. 

c) Rapport Wesley (verantwoordelijke -12-werking): laattijdig ingestuurd. Betere 
administratieve opvolging noodzakelijk op meerdere vlakken. 

d) LRVC: 

• Lastenboek op te maken voor organisatie van tornooien (NG-criteria 
en criteria veteranen) en nadien voor te leggen aan Het Bestuur. 

• Geen duidelijke communicatie vanuit VTTL richting organisatoren 
wat precies verwacht wordt. 

• Paasdubbel: op te volgen gezien nieuw systeem. Twijfel over 
haalbaarheid en interesse vanuit spelers zelf gezien eigen partner 
niet te kiezen. Flyer opgemaakt en aan spelers herfstcriterium 
bezorgd. Verwijzing naar website VTTL voor meer info, maar op 



 

website niets te vinden hierover. Opnieuw onduidelijke 
communicatie. 
 

12. LAC: 
a) Volgende vergadering gepland op 21 december 
b) VSF-werkdocument overlopen in functie van beleidsplan 2021-2024 
c) AF heeft uitstekende opleidingscursussen. Kostprijs van vertaling na te 

vragen. 
d) Toegelaten lijst officiële wedstrijdballen staat op de ITTF-website. Enkel 

plastieken ballen zijn toegestaan voor competitiewedstrijden werd reeds 
vroeger beslist. 

 
13. Informatica: 

Probleem bij aanduiding forfait waarna wedstrijd opnieuw wijzigt bij invullen van 
de namen is opgelost (zowel aanvinken forfait als gewijzigde uitslag door 
provinciaal verantwoordelijke). 
 

14. Varia 
Boetelijst: momenteel maakt enkel de provincie VLB gebruik van het systeem op 
de competitiewebsite. Commentaren toegevoegd door verantwoordelijke zijn 
ook zichtbaar voor mensen zonder login, dit in tegenstelling tot eerdere info. 
Alles werkt correct. 

 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 


