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Landelijke Raad van Bestuur 2017  

Notulen uit de vergaderingen 

Plaats: Ligabureel VTTL, Brussel 

 

Datum: 23 januari – 18.30 uur 

 

• Nog steeds geen nieuws van Topsport Vlaanderen in verband met subsidiëring 2017 

• Boekhouding 2016 wordt licht positief afgesloten indien geen onverwachte facturen nog 

binnen moeten komen. 

• Systeem VJC te herbekijken binnen het TeCo. 

• Personeelsvergadering: gebruik maken van de excel-file opgemaakt voor Sport Vlaanderen 

• Aanpassing reglement Vlaamse Kampioenschappen: Indien er op de provinciale 

kampioenschappen (4) of het provinciaal criterium (2) niet voldoende deelnemers waren, 

dan komt de eerstvolgende van het kampioenschap/criterium in aanmerking om zo voor 

iedere provincie aan 6 gekwalificeerden te geraken. Als 1 van die 6 niet deelneemt, dan mag 

die niet vervangen worden. De keuze voor speler 7 (en 8) is volledig vrij te bepalen door de 

provincies. 

• Reglementen: alle reglementen te herbekijken in functie van AV van mei 

• LRVC: Walter Timmermans, Yves Delafonteyne en Patrick Vansomeren (vervanger voor 

Michel Mentens) worden aanvaard. Frank Geerits werd niet verkozen. 

• Er werden 6 kandidaturen voor de topsportschool ingediend. Toch een blijk van een goede 

structuur. Ook twee spelers uit de AF stelden zich kandidaat, die de werking van de VTTL 

verkiezen boven die van de AF. 

• de -12-vernieuwde werking in Vlaams-Brabant: initiatief komt louter van VTTL, niet van PC 

Vlaams-Brabant. 

• LAC: 

o Mag een speler een palet wisselen tijdens opwarming: dit mag niet. Er moet 

gespeeld worden met de palet waarmee opgewarmd wordt.  

o Individuele kampioenschappen: rode kaart voor een coach. Mag die volgende 

wedstrijd opnieuw coachen? Staat nergens in de reglementen, dus ja.  

o Licentie coaches te controleren op Vlaamse Kampioenschappen (wordt ook bij 

briefing van scheidsrechters vermeld). 

o Reglement coachlicentie en gebruik eens te bekijken (veel onduidelijkheden). 

• Informatica: Login voor iedere speler te voorzien in nieuwe ledenadministratie zodat spelers 

zelf gegevens kunnen aanpassen. 
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Datum: 13 februari – 18.30 uur 

 

• Voorstel om premiesysteem uit te werken voor provincies indien project “10.000 leden” 

slaagt. Marc Gijs overlegt met Frederik Noppe. 

• Boekhouding 2016: afgesloten met winst van 900 euro, maar totaal in te boeken is wel een 

verlies van iets meer dan 10.000 euro gezien kosten van 2015 nog ingediend werden en de 

afrekening van de subsidies minder was dan voorzien. 

• Boekhouding 2017: toegekende subsidies 

o Basisopdrachten: impact nieuwe subsidiëring pas merkbaar in juli 2018 !!! 

o Jeugdsport: Kleine correctiefactor maar goedgekeurd 

o Laagdrempelig Sporten: volledig goedgekeurd 

o Innovatief project: volledig goedgekeurd 

o Sportkampen: volledig goedgekeurd 

o Topsportwerking: geen nieuws, federaties mogen nog indienen tot 17 februari, 

terwijl dossiers eigenlijk ingediend moesten worden voor 31 oktober 2016 !! 

Onduidelijkheid blijft vanuit Topsport Vlaanderen. 

• Vlaamse Kampioenschappen 

o Uurrooster goed opgevolgd 

o Onduidelijkheid bij B-spelers waarom na verloren wedstrijd toch nog een wedstrijd 

spelen (voor kwalificatie voor Belgische Kampioenschappen) 

o Bepalen van de Wild Cards voor de Belgische Kampioenschappen: Onduidelijkheid 

omtrent toekenning wild cards. Volgend seizoen voorbereiding te maken over 

spelers die eventueel in aanmerking komen voor wild card door TeCo en 

Topsporttrainers. Wild cards voor BK A gaan in 2017 naar Luk Mertens en Frederic 

Jooken. Bij de dames gaan de wild cards naar Evi Janssens en Gabriella Vinci. Indien 

zij afhaken, dan wordt de volgorde van de Vlaamse Kampioenschappen 

gerespecteerd.Uitnodiging wordt door de VTTL gestuurd naar alle spelers die 

gekwalificeerd zijn. Dubbel gekwalificeerden worden niet vervangen door de 

volgende op de Vlaamse Kampioenschappen. 

• BK jeugd op 11 & 12/02: Bij de -12 jarigen meerdere medailles, zelfs kans op titels. Heel wat 

verbetering merkbaar in vergelijking met vorig jaar. Individuele trainingen werpen reeds 

vruchten af. Op zondag pakken Laurens, Lisa en Nathalie de titel. Olav verliest na een 2-0 

voorsprong in de halve finale (goede inzet, maar na 2-0 voorsprong wat te voorzichtig 

beginnen spelen). Opmerking omtrent kledij trainers: beter afspreken zodat trainers VTTL 

duidelijk herkenbaar zijn (zelfde kledij). 

• Commissies:  

o LKlC: Pieter Geerts werd aangeduid als vervanger door PC Antwerpen indien nodig. 

LRvB gaat akkoord met aanduiding als vervanger (indien Jan Boschmans niet 

aanwezig kan zijn). 

o NT & EC: tijdelijke vervanger wordt aangeduid. Marc Closset of Carlo Agnello 

(afhankelijk van positie Technisch Directeur) vervangt Jan Boschmans (na zijn 

operatie (tijdstip staat nog niet vast) – ongeveer 3 maanden out/werkonbekwaam). 

Ook hier aanvaarding door LRvB. 



 

o LRVC: akkoord van LRvB om 2 NG-criteriums te laten doorgaan in periode 

september-december 2017. Vragen worden wel gesteld omtrent “geen wedstrijden 

op de spelersfiches” gezien in tegenspraak met sportreglementen. Wordt voorlopig 

als test wel toegestaan gezien laagdrempelig. 

o LAC: Examens in januari en februari. 6 kandidaten voor landelijk scheidsrechter (5 

geslaagd), 1 kandidaat voor Nationaal scheidsrechter (geslaagd). Philip van Oeckel 

brengt de kandidaten op de hoogte van de uitslag. 

• Vraag om gratie Patrick Van Heurck: LRvB verleent gratie aan Patrick van Heurck (betreffende 

levenslange schorsing als speler voor alle activiteiten, tornooien inbegrepen, van de VTTL en 

de KBTTB). Levenslange schorsing als scheidsrechter blijft evenwel behouden (was ook geen 

gratie hiervoor aangevraagd). 

• Carlos Houtekier geeft een brief af aan de aanwezigen. Daarin meldt hij zijn ontslag als lid 

van de LRvB en de NRvB op het einde van het seizoen 2016- 2017. Het PC OVL wordt 

gevraagd een vervanger aan te duiden voor de diverse posities van Carlos Houtekier. 

Datum: 20 maart – 18.00 uur 

 

• Opstart Innovatief Project “TableTennis@Work” met 3 studenten van UCLL 

• Teksten verzekeringen en return lidgelden voor clubs werden opgemaakt door Jo Willems en 

Frederik Noppe. Worden op de AV van de provincies aan de clubs voorgelegd en nadien ook 

nog eens vermeld in de nieuwsbrief. 

• Informatica: ledendatabase door clubs en provinciale verantwoordelijken nogmaals te 

controleren naar correctheid en volledigheid. 

• Boekhouding: nog steeds geen nieuws van Topsport Vlaanderen betreffende toegekende 

subsidies voor 2017. Nochtans is de werking reeds 3 maanden aan de gang !!! 

• Samenwerkingsovereenkomst opgesteld door Sport Vlaanderen met betrekking tot ons 

beleid. 

• Problematiek van visie VTTL t.o.v. een zekere provinciale autonomie werd ook aangekaart 

binnen Sport Vlaanderen. Beleid is gericht op sturing vanuit de VTTL en werd door alle 

beleidsmensen aanvaard. Werking VTTL moet ondersteund worden door provinciale, maar 

een zekere provinciale autonomie kan wel. Opgelet, want verlies subsidies is mogelijk indien 

beleid niet gevolgd wordt. Starten met het nieuwe seizoen vanaf de basis is belangrijk. 

• Vergadering jeugdinterclub (-12 en +12) op 19 maart: Michel Mentens (LK) viel op laatste 

moment weg, overige provincies aanwezig. Informatie omtrent aantal ploegen en huidige 

werking kon veel eerder zelf opgevraagd/gevonden worden. Nadien kon een eerste voorstel 

al uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan provincies dat dan kon dienen ter 

bespreking (en standpunt van provincie) te Hoboken. Anderzijds wel moment om voor- en 

nadelen van huidige systemen binnen de eigen provincies op tafel te leggen en eventueel te 

“leren” van andere systemen. Dringend duidelijk voorstel op te maken door TeCo dat dan 

door LRvB besproken/bijgestuurd kan worden op volgende vergadering. Komt dan op AV van 

20 mei op de agenda. Aanwezigheid Pieter Geerts op volgende LRvB noodzakelijk omtrent dit 

punt. Een goede communicatie is gelinkt aan onderling goed overleg. 

• Internationaal jeugdtornooi -12: 

o Miscommunicatie waardoor veel twijfels 



 

o Foute manier van verspreiding 

o Naar volgend jaar toe een folder voor VTTL en brochure voor buitenlandse selecties 

o Inschrijvingsdatum ontbreekt 

o  Wat met transport (luchthaven, station)? 

o Belangrijk persoonlijk contact met andere delegaties 

o Wat te doen bij te weinig inschrijvingen? Toch provinciale selecties nog toe laten 

dan? Moeilijk gezien limietdatum laat valt. Pieter moet inschrijvingen opvolgen om 

tijdig in te grijpen indien nodig. 

• LAC: Vergoeding: VTTL ook gebonden aan vrijwilligerswetgeving. Scheidsrechters zijn per 

definitie vrijwilliger in de VTTL. 

• Informatica: probleem met synchronisatie: VTTL voorstander van 1 systeem, maar AF wenst 

niet mee te werken. 

• Aanduiding van Ellen Jansen betreffende arts die meewerkt aan MVS 

Datum: 19 april – 18.15 uur 

• Innovatief project: opvolging door Jo Willems en Frederik Noppe. Geen evidente zaak om 

doelstellingen te bereiken. 

• Boekhouding: zware besparingen op topsport na ontvangst (eindelijk) van subsidies 2017 

Topsport Vlaanderen. Vergadering topsportsubsidies was onvoldoende voorbereid door 

sommige mensen, maar was uiteindelijk wel een vruchtbare vergadering. 

• Taskforce 12 april: Paul Rowe en Tommy Verlinde aanwezig (vanuit de VTTL waren Jacques 

Denys, Marc Gijs, Marc Closset en Frederik Noppe aanwezig). Er zijn geen extra middelen 

meer. Budget topsport bedraagt slechts 0,4 % van de totale Vlaamse begroting. Publieke 

opinie aanwakkeren om meer budget los te krijgen (niet evident). Ook de VSF moet 

aangesproken worden om druk te zetten. Federaties moeten samenwerken om meer budget 

te eisen. 

• BK BCDE enkel op 14 mei: inschrijvingen worden opgevolgd. Wild Cards worden niet 

uitgedeeld, deelname aan Vlaamse Kampioenschappen is dus noodzakelijk om in aanmerking 

te komen. 

• Landelijke interclub 2016-2017 afgelopen. Eindrondes zijn opgemaakt en gepland. 

• Problematiek mail Gert Braeken:  

o Deontologisch spijtige zaak wat PW Diest gedaan heeft  

o Vragen omtrent Fairplay, deontologie en goed bestuur  

o Inmenging van kabinet Minister Muyters  

o Mail werd door bepaalde VTTL-mensen ook doorgestuurd naar andere clubs. Dit kan 

uiteraard niet en hier werd in het verleden ook al op gewezen. Ook hier is 

deontologie belangrijk.  

o VTTL betreurt deze hele situatie, maar reglementair zijn boetes voorzien bij forfait en 

reglementen werden gevolgd. 

o Frederik Noppe zal brief opmaken ter reactie op deze hele situatie (zal ook 

gepubliceerd worden op VTTL-website) 

• Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: moeilijkheden om uurrooster correct te verwerken 

omwille van veel inschrijvingen (beginnen half uur later dan jeugd en hebben anderhalf uur 



 

pauze). Bij 40+ en 50+ 2 spelers per provincie, maar vanaf 60+ komen er per 10 jaar steeds 4 

spelers in aanmerking. Te zoeken binnen de LRVC naar oplossingen. 

• Beker van Vlaanderen: lottrekking uitgevoerd en te publiceren in nieuwsbrief. 

• NT & EC: VTTL stelt voor om deze commissie terug te splitsen. 

• Marc Closset door Topsport Vlaanderen aanvaard als Technisch Directeur Topsport. 

• Provinciale jeugdcompetitie: werkdocument van Pieter werd doorgestuurd. In het 

beleidsplan werd ook opgenomen om homogene structuur te creëren bij jeugdcompetitie 

(staat ook in voorlopige samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen). Opbouw per 

provincies in stappenplan opmaken, want niet alle provincies staan even ver. 

Datum: 16 mei – 18.15 uur 

• Deontologische code uitgewerkt. Kan opgenomen worden als bijlage in de Huishoudelijke 

Reglementen. 

• Intern en extern werkdocument op te maken omtrent de verantwoordelijkheden van ieder 

personeelslid. 

• Goede opvolging samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. 

• Kilometerfonds interclub 16-17: facturen op te sturen 

• Beker van Vlaanderen: finales in het vervolg gelijktijdig starten 

• Topsportcommissie: ontwikkelingslijn aan te passen na cijfers ontvangen van Tommy 

Verlinde. 

• Goedkeuring fusie tussen Tongeren en Bilzen 

• Eindrondes afgewerkt en volgorde stijgen/opvissen clubs is gekend. Wanneer 2 ploegen 

forfait geven tijdens de eindronde, dan is het tijdstip van forfait geven van doorslaggevend 

belang (precedent) om volgorde te bepalen. 

• LKlC: Klassementen moeten effectief verdiend worden op basis van uitslagenkaarten (niet 

om te strijden met de “AF-klassementen”). 

• NT & EC: Publicatie van klassementen is niet gebeurd in overleg. AF kwam opeens met een 

document naar voor op de NRvB, terwijl Frederik Noppe reeds enkele weken voordien een 

schema had opgevraagd aan NT & EC en LKlC. 

• LRVC: Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: aanpassing nodig omtrent aantal deelnemers 

in 60+, 65+, 70+ en 75+ (1 speler per reeks) – zie ook verslag LRVC. 

• Provinciale jeugdcompetitie: als iedere provincie een aparte - 12 en een aparte +12 

competitie zou hebben, dan zou dat al een grote stap zijn (ook zelfde naam te geven over de 

diverse provincies heen naar duidelijkheid toe). Wedstrijdsysteem kan van provincie tot 

provincie lichtjes afwijken en aanpassingen in de toekomst kunnen steeds gebeuren. Wordt 

ook nogmaals besproken op AV. 

• Inschrijvingsdocument landelijke/nationale interclub: slechts bij 1 club een probleem, dus 

aanpassingen niet noodzakelijk. Frederik heeft die club zelf “verwerkt” op basis van 

ingescand document, dus probleem opgelost. 

• Bekijken naar mogelijkheden digitalisering ontslag – transfer. 

  



 

Datum: 19 juni – 19.00 uur 

• Vertrouwensstemming binnen Vlaams-Brabant en Brussel: Marc Janssens op basis hiervan 

geen PC-lid meer, waardoor ook automatisch geen lid meer van AV en LRvB tot de zaak 

volledig uitgeklaard is. 

• Eindpresentatie van het innovatielab (TableTennis@Work) 

• Hedwig Amelinckx wordt verwelkomd als nieuw lid van de LRvB (zie stemming op AV mei 

2017). Functie start pas officieel op 01/07/2017, dus aanwezig zonder stemrecht op deze 

vergadering. 

• Coachlicentie: jaarlijks aan te vragen door iedere club 

• Verdeling taken en sturing door LRvB: 

o Jacques Denys: voorzitter, boekhouding (Frederik), personeel (Dirk), topsport (Marc 

Closset), sponsoring, bijscholing (Dirk) 

o Marc Gijs: ondervoorzitter, bouw & bouwfonds, OS2020 -2024, , opvolging 

beleidsplan (Marc Closset), innovatie & laagdrempelig sporten (Jo/Frederik), website 

(Wesley/Frederik)  

o Martin Van den Bergh: HR, SR & statuten VTTL (Frederik), VTTL-organisaties 

(Kenny/Frederik), opvolging commissies & verslagen, jeugdwerking (Pieter), 

jeugdsport (Jo)  

o Hedwig Amelinckx: landelijke interclub (Herman), recreanten- en veteranenwerking 

(Wesley) 

o Geen vertegenwoordiger van Vlaams-Brabant en Brussel tot nader order 

• Bevestiging fusie Ieper - Heuvelland 

• Bevestiging fusie Wielsbeke – Waregem 

• Beroepen B2-B6 werden behandeld en worden gepubliceerd. 

• Wijziging van bestuurders nog neer te leggen 

• Statuten nogmaals doornemen op inhoud 

• Bepaling data LRvB en AV voor seizoen 2017-2018 

• Reeksen landelijke interclub 17-18 goedgekeurd 

• VJC 17-18: enkel beste 3 fases tellen mee voor de rangschikking 

• Topsport: Gemengd dubbel is toegevoegd op de Olympische Spelen van Tokyo 

• Provinciale werking -12: aanbod evenwichtig te verdelen over de provincies die meewerken 

• Ontwikkeling kaarten Beertje Ping – info van de provincies te ontvangen 

Datum: 21 augustus – 18.30 uur 

• Bouw topsporthal Leuven: dossier in te dienen voor eind september. VTTL dient samen met 

Badminton Vlaanderen een dossier in. Wel bekijken naar financiering toe.  

• Situatie Vlaams-Brabant en Brussel: organiseren begin september een Buitengewone 

Algemene Vergadering. 

• Boekhouding: positieve afrekening subsidies 2016 gezien geen correctiefactor (ondanks 

eerder minder goede signalen). 

• Boekhouding: topsportbudget wordt niet opgevolgd. Dringend overleg noodzakelijk. 

• Beertje Ping: indien geen link met de actie zelf, geen gebruik toelaten voor clubs 



 

• Bronzen medaille op EJK voor cadetten team. 

• Laatste voorbereidingen Belgium Open 2017 in volle gang. Aanvraag 2018 werd ingediend. 

• LTuC: gezien HR gewijzigd werden, moet de samenstelling ook aangepast worden. De 

provincies dienen de twee namen te bezorgen aan het bureel van de VTTL. 

• Aansluitingsprocedure dubbele aansluiting herbekijken en vereenvoudigen (Beslissing NR af 

te wachten met betrekking tot de dubbele aansluitingen – vergadering in februari 2018). 

• Interclub: akkoord LRvB om selectie voor Parantee-Psylos ook te erkennen als selectie van de 

vleugel (uitstel wedstrijden mogelijk). 

• Internationale tornooien: clubsecretarissen moeten deze uitnodiging zeker krijgen (in 

sommige gevallen foutief momenteel). 

• Beker van Vlaanderen op 1 mei 2018 gaat door in TTC Schulen. Goedkeuring door LRvB. 

• Dossier Sport Vlaanderen 2018-2020: in te dienen tegen 1 september. Jo Willems doet de 

opvolging. 

• Eline Loyen stopt met het Topsportstatuut. 

• Provinciale werking: geen medewerking van de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. 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).  

• Informatica-tornooien: enkel resultaten van erkende tornooien mogen op de 

uitslagenkaarten voorkomen. 

Datum: 18 september – 18.30 uur 

• Vlaams-Brabant en Brussel: BAV gehouden en verkiezingen uitgevoerd. Bekrachtiging kan pas 

op volgende Algemene Vergadering van de VTTL. 

• Vlaams-Brabant en Brussel: voorstellen voor wijzigingen aan de sportreglementen kunnen 

ingediend worden, maar eigen provinciale sportreglementen opmaken kan uiteraard niet. 

Werd ook reeds meermaals gecommuniceerd naar de provincie. 

• Vlaams-Brabant en Brussel: -12-werking: reactie naar aanleiding van de mail van het PC zal 

opgesteld worden door Frederik Noppe en verstuurd worden naar PC en alle clubs in Vlaams-

Brabant en Brussel. 

• Bouw: Badminton Vlaanderen en VTTL moeten voor 1 oktober samen een dossier indienen. 

Lening verkrijgen wordt moeilijke zaak.  

• Innovatief project: nieuwe impuls met gratis testperiode en verplaatsing van datum event.  

• Parantee-Psylos: akkoord voor tussenkomst i.v.m. Florian Van Acker, nog geen akkoord 

omtrent begeleiding Laurens Devos. 

• LTuC: nog niet alle provincies hebben hun namen doorgegeven waardoor huidige leden in 

functie blijven. 

• Elektronische nieuwsbrief: bijsturingen noodzakelijk 

• Ethiek: 1 aanspreekpunt: Secretaris-Generaal zal deze taak op zich nemen. Website aan te 

vullen en clubs dienen geïnformeerd te worden dat er in iedere club 1 verantwoordelijke 

aangeduid moet worden. 

• Overlijden Jan Boschmans: aanpassingen te gebeuren in commissies. 

o NT & EC: Carlo Agnello wordt goedgekeurd als nieuw lid 



 

o LKlC: Pieter Geerts wordt goedgekeurd. Nieuwe voorzitter aan te duiden op 

eerstvolgende vergadering. 

o AV en NR: PC Antwerpen bekijkt de mogelijkheden in functie van de huidige 

reglementering ter zake. 

• NJC: geen communicatie vanuit KBTTB. Problemen met inschrijvingen (systeem VTTL versus 

systeem AF). Problemen met informatica op voorhand en ter plaatse: te weinig kennis van 

programma en foutief gebruik van het programma. 

• Boekhouding: extra middelen gevraagd voor topsport (beslissing eind september). 

• Fair-Play beleid werd uitgewerkt door Jo Willems en Pieter Geerts, op basis van de tekst van 

PC Antwerpen. Een Fair-Play manager zal aangeduid worden op de eerstvolgende Vlaamse 

Jeugdkampioenschappen en kan dan doorgetrokken worden naar VJC. 

• Beertje Ping is het boegbeeld op de Vlaamse Jeugdevenementen. Alle Vlaamse provincies 

krijgen 2 banners die ze dienen te gebruiken op de jeugdevenementen. 

• Provinciale kaarten Beertje Ping: werden uitgedeeld aan de provincies. Beloning te voorzien 

door de provincie zelf.  

• Dossier Sport Vlaanderen 2018-2020: tijdig ingediend. Begroting op te volgen ivm 

beslissingen Topsport Vlaanderen en eventuele subsidie-aanpassingen bij projecten. 

• Kandidaturen voor Awards en (jeugd)speler/speelster van het jaar te publiceren vanaf 

nieuwsbrief oktober. 

 Datum: 16 oktober – 18.15 uur 

• Voorafgaand aan de vergadering vond het functioneringsgesprek met de Technisch Directeur 

plaats, alsook een extra vergadering omtrent de stand van zaken ivm de bouw van de 

topsporthal in Leuven. 

• Innovatief Project: verder reclame te maken op facebook en website. Bedrijven worden 

nogmaals persoonlijk aangeschreven. 

• Overlijden tijdens sportseizoen: wat te doen met sterktelijst? Verder op te volgen gezien 

huidige reglementering ter zake. 

• Voorbereiding AV: agendapunten met stemmingen 

• Bilateraal overleg Sport Vlaanderen (basiswerking + beleidsfocussen (uitgezonderd 

Topsport)): enkele aanpassingen nodig. Jo Willems volgt verder op. 

• NJC: problematiek met reserves en opvolging hiervan… Te bekijken binnen NT & EC. 

• Vlaamse Jeugdkampioenschappen: voorbereiding door Frederik Noppe, opvolging ter plaatse 

door Kenny Moreau. 

• Problematiek AF: eigen reglement voor dubbele aansluiting in strijd met huidige 

reglementen. Kan niet. 

• SVS: overleg geweest voor verdere samenwerking.  

• Provinciale -12-werking: meer feedback van provinciale trainers gewenst, training in Vlaams-

Brabant en Brussel wordt als positief ervaren. 

• Informatica: indexen terug toegevoegd bij de uitslagen van de interclub 

  



 

Datum: 13 november – 18.15 uur 

• Voorafgaand aan de vergadering was er een extra vergadering omtrent de stand van zaken 

ivm de bouw van de topsporthal in Leuven. VTTL moet er over waken dat de federatie zich 

financieel niet in de moeilijkheden brengt met dit dossier. 

• LTuC: PC West-Vlaanderen heeft nog steeds geen nieuwe namen doorgestuurd. Frederik 

Noppe stuurt nogmaals een rappel. 

• Ethiek: verantwoordelijke binnen de club ook door te geven aan de VTTL. Zal vanaf 2018 te 

vinden zijn op de VTTL-website bij aanvang van het seizoen 2018-2019. 

• Verslag functioneringsgesprek Technisch Directeur Topsport nog door te sturen naar Sport 

Vlaanderen. 

• Boekhouding: Topsport Vlaanderen akkoord om extra subsidie toe te kennen naar aanleiding 

van de goede resultaten. 

• Belgium Open: heel goed verlopen. 100 inschrijvingen meer dan voorgaande jaren. 

Evaluatievergadering met medewerkers, alsook met gemeente De Haan, nog in te plannen. 

• NJC fase 2: heel goed verlopen. Ook geen problemen met ICT en duidelijke afspraken. 

• Bilateraal gesprek Topsport: bijsturingen noodzakelijk. 

• Tom Dieussaert wordt voorgedragen als aanspreekpunt voor de VTTL betreffende de 

sportwetenschappelijke begeleiding. 

• Vlaamse Jeugdkampioenschappen: uitstekende organisatie. Puntjes ter verbetering te 

bespreken binnen TeCo (vooral omtrent fair-play). 

• Noodzaak om reglementen aan te passen in functie van klassementswijzigingen tijdens het 

sportseizoen. Op te nemen door de reglementencel van de KBTTB. 

• SVS: samenwerking zeker interessant, lokale clubs zeker betrekken. 

• Belgium Open 2018: data gewijzigd naar 23 tot 27 oktober gezien ETTU tijdens oorspronkelijk 

voorziene periode de Europese Kampioenschappen organiseert (dit zonder overleg met 

KBTTB/VTTL). 

Datum: 18 december – 18.15 uur 

• Nieuw lid LRvB: Decupere Danny 

• Ethiek: clubs dienen een verantwoordelijke aan te duiden binnen de eigen club die zich met 

grensoverschrijdend gedrag bezig gaat houden 

• Deontologische code is ondertekend door LRvB en personeelsleden 

• Organigram aan te passen zodat duidelijk blijkt dat leden van de AV verkozen worden uit de 

provinciale comités. 

• Evenement innovatief project werd geannuleerd gezien geen deelnemers gevonden. 

• VJC fase 2: hier en daar chaotisch verlopen na poules. Vlottere werking noodzakelijk. 

• Lottrekking van de landelijke eindronden is gebeurd en wordt gepubliceerd in de 

nieuwsbrief. 

• Vlaamse Kampioenschappen ABCDE: per reeks kan de LRvB 2 extra plaatsen toewijzen (op 

aanvraag van PC, TeCo of TSC). Zie ook reglement hiervoor. Op volgende LRvB (22/01) 

beslissingen hierover. 



 

• Awards voor 2017 werden toegekend en zullen worden uitgereikt op de Vlaamse 

Kampioenschappen. 

• Fairplay: evaluatie en bijsturing nodig vanuit TeCo 

• LAC: beleidsplan en brainstorming: verder opvolging noodzakelijk 

• Informatica: programma’s via server te gebruiken in geval van noodzaak (bv. bij ziekte van HS 

of ICT). 

• Informatica: vraag Glen Staes ivm ondersteuning: wordt later nog besproken 

• Provincie Antwerpen overschrijdt de kaap van 2.000 leden nog voor eind 2017. 

 

 


