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

a. Provincie Antwerpen (zie ook punt 4): Marc Gijs en een volmacht van Van 

den Broeck Werner voor Gijs Marc = 2 op 3 vertegenwoordigers aanwezig of 

vertegenwoordigd. 

b. Provincie Limburg/Kempen: Van den Bergh Martin en een volmacht van 

Mentens Michel voor Van den Bergh Martin = 2 op 3 vertegenwoordigers 

aanwezig of vertegenwoordigd. 

c. Provincie Oost-Vlaanderen: Houtekier Carlos, Willems Paul en Iserentant 

Evert = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

d. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Janssens Marc, Messiaen Michèle en 

een volmacht van Decupere Danny voor Janssens Marc = 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

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

Vanmassenhove Jeroen = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

 

In totaal zijn 13 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.  

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

Noortgate Wesley, Geerts Pieter, Agnello Carlo, Van Oeckel Philip en Noppe 

Frederik. 

 

2. Openingswoord van de voorzitter 

In bijlage het integrale voorwoord van de voorzitter.  

3. Goedkeuring van het verslag van AV 2 (seizoen 2015-2016) van 28 mei 2016 

a. Geen opmerkingen: verslag wordt unaniem goedgekeurd 

b. Ook het verslag van de brainstorming wordt nogmaals overlopen. Ook hier 

geen opmerkingen, dus wordt ook dit verslag unaniem goedgekeurd. 

 

4. Statutaire verplichtingen 

a. Een officieel schrijven werd ontvangen van PC Antwerpen omtrent de 

vervanging van Terteka Slauw als lid van de AV. Marc Gijs werd binnen de 

provincie Antwerpen verkozen en wordt aldus aanvaard als lid van de AV. 
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b. Van den Broeck Werner wenst een stap opzij te zetten als lid van de LRvB. 

Gijs Marc wordt voorgedragen als kandidaat. Met 10 “ja”-stemmen en 3 

“nee” stemmen wordt Gijs Marc verkozen. Hij vervangt aldus Van den 

Broeck Werner in de LRvB vanaf heden. 

c. De provincie Limburg/Kempen kaart ook het probleem aan in verband met 

het “niet functioneren” van een lid binnen de AV. In de reglementen staat 

nergens vermeld hoe dit lid ontheven kan worden van zijn functie. Gevraagd 

wordt dan ook om te stemmen over Brebels Jos als lid van de AV. Met 13 

stemmen op 13 gaat de AV akkoord om Brebels Jos te laten vervangen door 

de provincie Limburg/Kempen door een ander, nog aan te duiden, lid. 

 

5. Brainstorming: “oplossing” ledenaantal 

a. Toestand huidig ledenaantal: zie document Wesley in bijlage (met extra 

overzicht van trainers in onze ledendatabase en aanpassing dat 

vrijetijdsspelers geen recreanten zijn). 

b. Individuele leden (aangesloten als “individueel”) tellen niet mee in de 

subsidiëring: vragen aan Sport Vlaanderen waarom niet gezien duidelijke 

discriminatie en vrijheid van vereniging. Ook deze leden betalen een bijdrage 

aan de VTTL en zijn dus leden. 

c. Drop-out: in het overzicht van Wesley is ook een overzicht gemaakt van de 

drop-out per provincie (en voor alle provincies samen). Het gaat hier wel 

degelijk om effectieve nieuwe leden en effectieve drop-out op basis van de 

ledencijfers. De drop-out moeten we zoveel mogelijk trachten te beperken 

om zo een vlottere stijging van de leden te krijgen. 

d. Op het inschrijvingsformulier moet een vakje voorzien worden om de G-

sporters in staat te stellen hun gegevens correct in te vullen. 

e. Lidgelden: Alle lidgelden blijven behouden, behalve dat van de recreanten. 

Om meer recreanten aan te trekken wordt besloten om het lidgeld van 18 

euro terug te brengen naar 9 euro. Er wordt duidelijk gevraagd om reclame 

te maken voor dit statuut naar niet-aangesloten leden (ter info: lidgeld Sporta 

bedraagt 10 euro vanaf 2017). 

f. Witte vlekken: een summiere opstart werd gedaan om de witte vlekken te 

bereiken. Het initiatief “witte vlekken” kan zeker helpen om nieuwe clubs en 

leden aan te sluiten. Gevraagd wordt aan de provincies om enerzijds de 

“witte vlekken” te contacteren en anderzijds eens op papier te zetten welke 

“voordelen” zij te bieden hebben aan nieuwe clubs. Dan kan een vergelijking 

gemaakt worden en kunnen misschien andere ideeën geopperd worden. 

Clubs kunnen ook beslissen om enkel recreatief aan te sluiten.  

g. Conclusies: goede communicatie naar clubs toe (document op te maken 

door de VTTL met alle voordelen/opties/projecten zodat dit op de AV van de 

provincies uitgelegd kan worden) – iedereen dient zijn verantwoordelijkheid 

op te nemen (personeel, vrijwilligers, PC-leden,…) om de clubs zo goed 

mogelijk te informeren – er moet correcte info doorgegeven worden – 



 

jeugdsportproject kan voor een goede return zorgen bij de clubs (nieuwe 

jeugdleden) -  

 

6. Beleidsplan 2017-2020 

a. Bilaterale gesprekken voorzien op 21 (topsport) en 23 november (algemeen 

+ beleidsfocussen) 

b. Algemeen gedeelte: Jo Willems geeft een kort overzicht met nogmaals de 

wijze van subsidiëring (nieuw systeem) met de 3 kwaliteitsprincipes 

(draagvlak – kwaliteit – goed bestuur) 

c. Innovatief project: samenwerking met UCLL om een samenwerking met 

bedrijven op te starten.  

d. Laagdrempelig Sporten: King Pong - samenwerking met Idema Sport – 

nieuwe update binnenkort online met licenties (externe partners betalen 

kleine bijdrage – VTTL-clubs gratis gebruik) – doelstelling om spelers nu 

vlotter in clubs te krijgen en aan te kunnen sluiten. 

e. Topsport: Carlo geeft een kort overzicht weer van de volledig nieuwe 

structuur van het beleidsplan Topsport. Er wordt meer gericht op 

topprestaties en de toewerking daarnaartoe. Ook de afstemming met de -12-

VTTL-kern komt aan bod. Er wordt gewerkt voor 2017-2020 met 

prestatieprogramma’s (presteren tegen eind 2020) en 

ontwikkelingsprogramma’s (toekomstgericht 2020-2024).  

f. Bouw Leuven: Jacques geeft een stand van zaken (schets – overheid – 

samenwerking met badminton). Gevraagd wordt wie Jacques verder kan 

bijstaan in dit uitgebreide dossier. 

g. Tokyo2020: VTTL heeft project mee opgenomen in beleidsplan. AF vertraagt 

continu verdere uitwerking. 

 

7. Boekhouding 

a. Frederik geeft een huidige stand van zaken weer. 

b. De controleurs van de rekeningen werden aangeduid op de vorige AV. Er 

wordt nogmaals bevestigd dat Michel Mentens en Evert Iserentant 

aangeduid werden. 

c. Een begroting 2017-2020 werd opgesteld in functie van het beleidsplan. 

• Lidgelden: blijven ongewijzigd, behalve de recreantenbijdrage (18 

euro naar 9 euro). 

• Jaarboeken: geen gedrukte versie meer, bijdrage per club valt weg 

(dus geen inkomsten meer) 

• Scheidsrechtersboeken: blijft behouden op 5 euro 

• Baak-nieuwsbrief en magazine (vanaf juli nieuw systeem voor uitgave, 

maar prijs blijft op 30 euro behouden 

• De begroting wordt goedgekeurd (13 stemmen op 13) onder 

voorbehoud van de bilaterale gesprekken met Sport Vlaanderen 

 



 

8. Sporttechnische werking 

a. Topsportwerking wordt van dichtbij opgevolgd. Een goede onderlinge 

communicatie is essentieel. 

b. Er komt een televisieserie over de topsportschool. 

c. Sportkampen en stages zijn in 2016 vlot verlopen. 

d. Jeugdsportproject 2016: 72 clubs hebben een project ingediend. Verdeling 

wordt goedgekeurd door de leden van de LRvB. Bestedingen moeten 

ingediend worden tegen 1 december. 

e. VTTL-congres 2017: valt niet samen met de AV (bewuste keuze om VTTL-

bestuurders ook de kans te geven deel te nemen). Gaat opnieuw door in 

Herentals. Programma is opgemaakt en wordt zo spoedig mogelijk 

doorgestuurd naar leden, clubs en provincies. 

f. LRVC: ontslag Willem Jacobs wordt bevestigd en aanvaard. Zoektocht naar 

nieuwe vrijwilligers moet gebeuren. 

g. DSKO (directeur Sportkaderopleiding): Wesley werd aanvaard en is de 

verantwoordelijke van de cursussen (inhoudelijk en sturing). In 2017 zijn 2 

initiator cursussen voorzien, alsook een trainer B-cursus. 

h. Vernieuwde provinciale werking: wekelijkse training van 10-uur, met 

daarbovenop gerichte werkingsuren voor de -12-kern, stages, tornooien en 

clubbezoeken. Sturing zal gebeuren door de VTTL. Provincie Vlaams-

Brabant en Brussel stapt voorlopig niet mee in het project, maar de VTTL 

beslist om daar toch een werking op te zetten. Bedoeling is om de werking 

van de benjamins te versterken (onder andere ook gericht op meer leden). 

Verdere bespreking omtrent situatie VLB wordt besproken op volgende LRvB 

(december 2016). 

i. Belgium World Tour 2016: is vlot verlopen ondanks de moeilijke 

omstandigheden. Evaluatie met de gemeente is gepland op 7 december, 

nadien volgt ook nog een evaluatie met de medewerkers. 

j. Belgium World Tour 2017: te bekijken in functie met de besprekingen met de 

gemeente en de medewerkers 

 

9. Sportreglementen, huishoudelijke reglementen en statuten 

 

Een nieuwe overlegvergadering is doorgegaan in september (vooral gericht op 

hoofdstuk 10 van de HR). Dit wordt nogmaals overlopen en dan voorgelegd op 

de AV van mei 2017. 

 

10. LKlC 

a. Betere afspraken maken voor toekenning klassement van buitenlanders 

(duurt soms te lang). 

b. Opvallend meer “spookspelers” die aangesloten worden in september-

oktober-november. 

 



 

11. Vlaamse organisaties 

Vlaamse Jeugdkampioenschappen zijn vlot verlopen. Er werden achteraf 2 

fouten vastgesteld op de wedstrijdbriefjes, nochtans ingevuld door officiële 

scheidsrechters. 

12. Landelijke interclub 

 

Weinig tot geen problemen. Normaal verloop van de competitie momenteel. 

 

13. LAC/NAC 

a. Een volledig overzicht werd doorgestuurd met alle manifestaties van de 

VTTL en KBTTB in verwerkt. : 

b. Momenteel werden slechts voor 2 ontmoetingen geen scheidsrechters 

gevonden (voor aangeduide wedstrijden) 

c. In het beleidsplan werd ook opgenomen dat er momenteel te weinig 

scheidsrechters zijn. 

d. Te weinig IT’ers met kennis van zaken alhoewel er wel reeds bijscholingen 

geweest zijn. 

 

14. Informatica 

 

De server van de VTTL onderging onlangs een update. Hier en daar wat kleine 

problemen, maar al bij al zonder al te veel problemen gelukt. . 

 

15. Interpellaties 

 

Er werden geen interpellaties ingediend. 

 

16. Varia 

a. Nado-bezoek: gevraagd wordt aan Jo om een kort verslag op te maken. 

b. Nominatie van Laurens Devos bij ITTF (paralympiër van het jaar) 

 

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 
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Voorwoord voorzitter Algemene Statutaire Vergadering 

Nr. 1 – seizoen 2016-2017 

Beste sportvrienden, 

Van harte welkom op deze Algemene Statutaire vergadering in onze lokalen. Mijn voorwoordje zal 

heel beperkt blijven daar de dagorde veel voor het zeggen heeft. 

Bij deze vraag ik aan iedereen om responsabilisering in deze nieuwe beleidstermijn gekoppeld aan 

een nieuwe Olympiade. Het beleidsplan 2017-2020 is na hard werken opgesteld naar de nieuwe 

criteria en decreten. Helaas hebben we het moeten doen zonder de volledige info betreffende 

Topsport die de Vlaamse Gemeenschap nog steeds niet bezorgd heeft aan de federaties. En toch 

moet je het hoofd koel houden want wij zijn “hoe erg het mag klinken” nu eenmaal nog steeds 

afhankelijk van  subsidies. Ik stelde de vraag wat goed bestuur betekende aan Tommy Verlinde van 

Sport Vlaanderen en goed dat wij hierop wat medewerking verkregen om ons lijvig dossier op te 

stellen. 

Wij zullen allen samen als team verder moeten werken aan de verdere opbouw van onze 

tafeltenniswerking in Vlaanderen om zodoende revanche te nemen op onze afhankelijkheid. Meer 

sponsoring moet er komen. 

Bedankt voor het ingediend beleidsplan aan Jo die zeer secuur de coördinatie verzorgde alsook 

zijn deel van de algemene werking samen met Wesley, aan Frederik die steeds bijstond voor de 

financiële zaken, aan Carlo voor de Topsportwerking met deels aan Ferenc & Marc voor het 

Internationaal programma, aan Pieter voor de nieuwe impuls gestuurd vanuit de VTTL naar 

provinciale -12 jarigen werking voor de 5 provincies als doorstroming naar de Topsportschool. 

Belangrijk is dat alle taken gestuurd worden vanuit de LR, hiervoor moet er wel feedback komen 

van zowel de LR leden als alle vrijwilligers en zeker van onze bedienden op de U toegestuurde 

documenten. 

Al jullie vragen zijn van harte welkom maar dan ook vandaag meer dan gewenst om een krachtige 

opbouwende en efficiënte Algemene Statutaire vergadering. 
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