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1. Bepaling van het aantal stemgerechtigden en nazicht van de volmachten 

a. Provincie Antwerpen: Marc Gijs = 1 op 3 vertegenwoordigers aanwezig 

of vertegenwoordigd. Gezien het overlijden van Jan Boschmans dient 

PC Antwerpen nog een vervanger aan te duiden binnen de provincie. 

Dit gebeurt op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de 

provincie.  

b. Provincie Limburg/Kempen: Bruinen John, Van den Bergh Martin en 

een volmacht van Mentens Michel voor Van den Bergh Martin = 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

c. Provincie Oost-Vlaanderen: Amelinckx Hedwig, Willems Paul en 

Iserentant Evert = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

d. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Messiaen Michèle en Decupere 

Danny = 2 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. Pieter Thysen is 

eveneens aanwezig (zie ook verder bij het statutaire gedeelte). 

e. Provincie West-Vlaanderen: Denys Jacques, ’T Jonck Wilfried en een 

Vanmassenhove Jeroen = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig of 

vertegenwoordigd. 

 

In totaal zijn 12 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.  

Zijn verder aanwezig: Moreau Kenny, Lemmens Herman, Willems Jo,  

Geerts Pieter, Closset Marc, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik. 

Verontschuldigd: Van den Noortgate Wesley 

 

2. Een minuut stilte voor de overledenen (o.a. Jan Boschmans) wordt in acht 

genomen ter herdenking. 

 

3. Openingswoord van de voorzitter 

In bijlage het integrale voorwoord van de voorzitter.  

4. Goedkeuring van het verslag van AV 2 (seizoen 2016-2017) van 20 mei 2017 

Geen opmerkingen meer en het verslag wordt dan ook unaniem 

goedgekeurd. 
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5. Statutair gedeelte 

a. Lid AV: bekrachtiging van. Pieter Thyssen die Marc Janssens vervangt 

als lid van Vlaams-Brabant en Brussel binnen de AV. Hierdoor zijn er 

13 leden van de AV aanwezig of vertegenwoordigd. 

b. NR lid Antwerpen: Werner Van den Broeck wordt voorgedragen als 

vervanger van Jan Boschmans: 13 ja-stemmen op 13.  

c. LRvB lid Vlaams-Brabant en Brussel: Danny Decupere wordt 

voorgedragen als vervanger van Marc Janssens: 13 ja-stemmen op 13. 

d. NR lid Vlaams-Brabant en Brussel: Michèle Messiaen wordt 

voorgedragen als vervanger van Marc Janssens: 13 ja-stemmen op 13. 

e. NRvB lid Vlaams-Brabant en Brussel: Michèle Messiaen wordt 

voorgedragen als vervanger van Marc Janssens: 13 ja-stemmen op 13. 

Michèle zal bekrachtigd worden op de volgende NR. 

f. Er wordt ook notie genomen dat Vlaams-Brabant en Brussel reeds een 

opvolger heeft aangeduid voor de AV indien die nodig zou moeten zijn 

in de toekomst (Nathan Vandecauter). 

 

6. Beleidsplan 

a. Project 10.000 leden: 

• Zie ook de ledencijfers opgemaakt door Wesley. 

• Drop-out: clubs aanspreken/aanschrijven die veel leden hebben 

verloren. 

• Begin januari opnieuw de telling berekenen door Wesley 

• Drop-out: niet altijd multi-move gerelateerd (sporadisch wel) 

• Drop-out (en in): vertekend beeld bij de nieuwe clubs, gezien die 

vanaf 0 starten. Beter ook telkens het ledenaantal vermelden. 

• Ledencijfers vroeger doorsturen zodat leden van de AV alles 

netjes kunnen voorbereiden 

• Momenteel 8.418 leden, dus nog lange weg te gaan 

• Belangrijk werk voor de provincies op basis van deze 

bevindingen. 

• Recreanten: meer recreanten in vergelijking met voorgaande 

seizoenen.  

• Clubs motiveren om alle leden aan te sluiten (goede voorbeeld 

te geven door leden van de AV in de eigen club). 

• Financiële incentives door provincies zelf te bepalen (eventueel 

ideeën aan elkaar voorleggen) 

• Focus niet alleen op nieuwe jeugdspelers leggen, maar ook 

investeren in alle andere categorieën.  

• Return naar de clubs blijven communiceren 



 

b. Premiesysteem voor provincies indien 10.000 leden gehaald worden: 

werd uitgewerkt door Marc Gijs en Frederik Noppe en goedgekeurd 

door de LRvB. Wordt hier nogmaals bekrachtigd door leden van de AV. 

c. Witte vlekken 

• Acties binnen de provincie naast elkaar leggen zodat er van 

elkaar geleerd kan worden (m.a.w. wat biedt iedere provincie 

aan voor een nieuwe club) . De werking in elke provincie verder 

zetten. 

• Gemeente of sportdienst rechtstreeks aanspreken (medewerking 

van de gemeente zelf kan soms een eerste stap zijn). 

• Recreantenclubs trachten te overtuigen, maar moeilijk indien 

geen plan van aanpak of geen extra aanbod. 

• Provincies moeten blijven investeren om niet-aangesloten clubs 

aan te spreken. 

d. Goed bestuur: duidelijke afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. 

Moet opgevolgd worden om geen subsidies te verliezen. 

e. Innovatielab: moeilijke situatie aangezien niet veel bedrijven in het 

project instappen. Event werd verplaatst naar 30 november, maar ook 

hiervoor momenteel weinig interesse. 

f. Idema-sport: nieuwe impuls met het King Pong project 

g. Bouw Leuven: dossier door VTTL en badminton Vlaanderen werd tijdig 

ingediend. Geen engagement van de VTTL indien financiële 

onzekerheid. Juridisch aspect niet uit het oog te verliezen. 

Werner Van den Broeck vervoegt de vergadering waardoor er nu 14 leden 

van de AV aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

h. -12-werking in de provincies: in iedere provincie is een werking 

opgestart. Er is in iedere provincie zeker nog groei mogelijk, maar 

instroom van hele jonge jeugd verloopt nog steeds moeizaam. Beertje 

Ping kan een belangrijk item worden naar de jeugd toe en moeten we 

dus blijven op inzetten (zie ook de nieuwe banners die gemaakt werden 

voor iedere provincie). 

 

7. Boekhouding 

a. Bilan 2017 

• Algemene werking: alles mooi binnen de perken. 

• Beleidsfocus topsport: Extra middelen vanuit Sport Vlaanderen 

verkregen. Ook overeenkomst met Parantee betreffende Florian 

Van Acker. En dames (Margo en Nathalie) hebben ook enkele 

tornooien zelf bekostigd. 

• Beleidsfocus innovatie: project levert niet op zoals verwacht. 



 

• Belgium Open: door aantal inschrijven veel meer kosten, maar 

dus ook meer inkomsten. 

• Overige beleidsfocussen: mooi op schema. 

• Effectieve impact nieuwe subsidiëring pas gekend in juli 2018, 

dus momenteel moeilijk in te schatten. 

b. Begroting 2018: 

• Opgemaakt met een verlies van 30.000 euro momenteel 

• Veel afhankelijk van subsidies topsport (pas duidelijkheid ten 

vroegste eind december) 

• Lidgelden: geen stijging 

• Scheidsrechtersboeken: 6 euro in plaats van 5 euro 

• Baak-nieuwsbrief-info: 30 euro behouden 

• Begroting 2018 wordt voorlopig goedgekeurd en we wachten op 

nieuws van Sport Vlaanderen 

 

8. Sporttechnische werking 

a. Topsport en Topsport en Studie: 

• Constructieve werking met Topsport Vlaanderen (extra budget 

voorzien gezien goede werking en knappe resultaten) 

• Nieuwe wereldranglijst in voege vanaf 1 januari 2018. 

• Minder jaar voor Robin Devos, voorgaande jaren echter steeds 

de vooropgestelde doelen bereikt. Hopelijk kentering in 2018. 

• Extra budget gevraagd voor 2018 gezien ook extra begeleiding 

noodzakelijk is. 

• 7 spelers op de topsportschool in vergelijking met 4 vorig 

schooljaar. 

• Gemengd dubbel staat op het programma op de volgende 

Olympisch Spelen. 

• Planning van de spelers heel belangrijk. Overleg tussen trainers 

en spelers noodzakelijk en correcte opvolging noodzakelijk. 

• Onderlinge werking op de topsportschool verloopt heel goed. 

Samenwerking is en blijft noodzakelijk. 

• Samenwerking met Parantee-Psylos komt op gang (nog verdere 

gesprekken te voeren omtrent situatie Laurens Devos) 

• Communicatie met de AF nog steeds moeizaam. 

• Beleidslijn uitgestippeld door Tom Dieussaert: mooi werk 

b. Rapport Wesley van den Noortgate: 

• Zie ook de bemerkingen betreffende de berekening van Drop-

out. 

c. Rapport Jo Willems 

• Jeugdsportproject: voorlopige berekening van het 

jeugdsportfonds opgenomen: akkoord van de leden van de LRvB 



 

(bewijsstukken nog in te sturen door de clubs tegen 1 

december). 

d. Provinciale werking -12 

• Samenkomst met provinciale trainers op VJC gepland. Ook de 

provinciale verantwoordelijken uit te nodigen op dit overleg. 

• Provinciale jeugdwerking in iedere provincie opgestart. 

Bijsturingen steeds noodzakelijk in functie van aanbod en aantal 

spelers. 

• Blijven inzetten op jeugdcompetities (goede initiatieven – 

bijsturing en evaluatie noodzakelijk) 

• Samenwerking met SVS 

• Werking binnen de provincie zelf ook heel belangrijk. 

 

9. Belgium Open 2017 

Nogmaals proficiat aan Frederik en zijn volledige ploeg voor de mooie 

werking. Heel veel deelnemers wat ervoor zorgde dat er ook veel extra 

werk was. Mooie prestatie van de medewerkers. Na veel discussies ook 

datum voor 2018 vastgelegd vanaf 23 tot en met 27 oktober 2018. 

10. Bijsturing SR, HR en Statuten 

 

Deontologische code bij te voegen als bijlage in de huishoudelijke 

reglementen. Doorgeven van de wijzigingen in de AV en de LRvB door de 

VTTL-verantwoordelijke. 

 

11. Landelijke Klasseringcommissie 

 

Nieuwe voorzitter aan te duiden op de volgende vergadering. 

 

12. Vlaamse organisaties 

 

Vlaamse Jeugdkampioenschappen zijn net achter de rug, een uitstekende 

organisatie. Volgend evenement zijn de Vlaamse Kampioenschappen 

ABCDE te Aalst op 4 februari. 

 

13. Landelijke interclub: alles verloopt naar wens. Spannende competitie. 

 

14. Koepel: kalender goed te bekijken naar mogelijkheden (verkiezingen, Belgium 

Open, vakantie,…). 

 

15. LAC/NAC 

 



 

a. Veel dezelfde scheidsrechters die interclubwedstrijden leiden. 

b. Opleidingen waren voorzien en zijn doorgegaan bij voldoende 

inschrijvingen. 

c. Binnenkort examens voor landelijk en nationaal scheidsrechter 

d. Werking met AF moeizaam gezien geen kennis van het tornooi-

programma. 

e. Inschrijvingen van alle nationale tornooien op 1 plaats centraliseren. 

 

16. Informatica: overleg met Gaëtan Frenoy gepland waarbij alle kleine (en grote) 

problemen aangekaart zullen worden. 

 

17. Interpellaties 

 

Er werden geen interpellaties ingediend. 

 

18. Varia 

 

Lottrekking ivm verkiezingen awards (vertegenwoordiger trainers): Wesley 

van den Noortgate. 

 

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. 

 



 

 

Bijlage 
 



ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VTTL 18 NOVEMBER 2017 

Dame(s) en Heren, 
Beste sportvrienden, 
 
Van harte welkom op deze Algemene Statutaire vergadering. Wij zijn hier rond de tafel het 
hoogste orgaan van de Vlaamse Tafeltennisliga. Dus deze samenkomst is niet zomaar een 
tijdverdrijf maar een essentieel moment om alles naar voren te brengen in het teken van een goed 
beleid alsook een goed bestuur. 
 
Ons uitgebreid beleidsplan 2017-2020 is er al een tijdje maar het blijft hard werken om alles 
secuur op te volgen. Er worden op de bilaterale gesprekken heel wat vragen gesteld. Wij spreken 
straks over de belangrijke algemene werking in de provincies alsook over Topsport. Wij scoren 
goed op sportkampen, de jeugdsport gaat er steeds op vooruit. Grensoverschrijdend gedrag, 
integriteitscode, arbeidsreglement, vertrouwenspersoon alsook meldpunt zijn er duidelijk voor 
onze federatie.  
 
Alles wordt gestuurd vanuit de LR en hiervoor moeten we van IEDEREEN tijdig de nodige info 
verkrijgen zodat de feedback niet te laat komt. De ledencijfers moeten beter en hopelijk zijn wij 
daar allen van bewust. De recreatieve markt is goed bezig maar blijven werken, ook aan de witte 
vlekken, is een must. 
 
Hoe erg het mag klinken, we zijn nog steeds afhankelijk van subsidies. Met het project 2020-2024 
hebben we al iets bereikt en we doen verder. Hopelijk komt het gesprek met de AF eindelijk 
vooruit. Wij weten dat sommigen hun eigen weg zouden willen inslaan. Aan ons om te werken in 
de juiste wijze. Meer sponsoring moet er alleszins komen maar dit komt niet vanzelf. Hopelijk 
helpt het innovatieproject “ tabletennis@work” ons hierbij en een belangrijke datum is 30 
november. 
 
Wij werken in alle stilte ook aan de bewustwording bij de Vlaamse overheid dat de peanuts van 
0,3 % voor alle sporten in Vlaanderen moet verhogen. Op onze laatste bilaterale gesprekken 
voelden wij aan dat er al een groter publiek hieraan werkt. Wij hebben de VSF en ook onze 
klankbordgroep racketsporten bewust gemaakt. Het is verkiezingstijd. 
  
De Topsport & Studie school blijft een must en ook hier moeten we hard mee bezig blijven. Zonder 
onszelf als tafeltennisfederatie in de picture te stellen zullen wij het niet zomaar krijgen. Wij 
hebben een enorm gemotiveerde Cedric Nuytinck gezien op de World Cup. Spijtig dat de stunt die 
in de maak was tegen de 21ste van de WR er helaas met 2 puntjes in de belle niet heeft mogen 
wezen. Wij blijven rekenen op onze topsporters en op onze Topsport & Studie spelers die op vele 
fronten actief zijn. 
 
Maak reclame, nu al voor het trainerscongres en de sessie voor bestuurders op 28 april 2018 in 
Herentals. Proficiat aan het hele team van Frederik die de Belgium Open in De Haan tot een 
hoogstaand event gebracht heeft. Van groot belang dus is dat wij allen samen aan hetzelfde zeil 
trekken en als TEAM moeten werken aan de verdere opbouw van onze tafeltenniswerking in 
Vlaanderen.  
 
Al jullie vragen zijn van harte welkom maar dan ook vandaag meer dan gewenst om een krachtige 
opbouwende en efficiënte Algemene Statutaire vergadering. Dank aan iedereen. 


