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Verslag Algemene Statutaire Vergadering  

Nr. 2 – seizoen 2016-2017 

Plaats: Ligabureel VTTL, Brussel 

Datum: 20 mei 2017 – 10.00 uur 

 

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

a. Provincie Antwerpen: Marc Gijs en een volmacht van Van den Broeck 

Werner voor Gijs Marc = 2 op 3 vertegenwoordigers aanwezig of 

vertegenwoordigd. 

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: Houtekier Carlos, Willems Paul en 

Iserentant Evert = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

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

Michèle en Decupere Danny = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

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

volmacht van Vanmassenhove Jeroen voor ’T Jonck Wilfried = 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

 

In totaal zijn 14 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.  

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

den Noortgate Wesley, Geerts Pieter, Closset Marc, 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 1 (seizoen 2016-2017) van 19 november 

2016 

a. Puntje 4C: gaat wel degelijk over het systeem zelf, niet over de 

persoon. Er werd dus niet gestemd over de vervanging van Jos 

Brebels, maar wel degelijk over het principe om iemand te vervangen. 

b. Voorgaande verslagen ook nogmaals herbekijken om te zien welke 

zaken effectief reeds werden gestemd/goedgekeurd en dan deze 

afspraken ook te respecteren. 

c. Verder geen opmerkingen meer en het verslag wordt dan ook, mits 

inachtname van bovenstaande opmerkingen, unaniem goedgekeurd. 
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4. Fairplay, goed bestuur en deontologie 

a. Zie ook de verwijzingen in het voorwoord van de voorzitter. 

b. Er wordt nogmaals gewezen op de problematiek die de mail van Gert 

Braeken teweeg bracht binnen het sportlandschap. 

c. In Vlaams-Brabant en Brussel komt een vertrouwensstemming 

betreffende Marc Janssens. 

d. In Vlaams-Brabant en Brussel zijn heel veel voorstellen naar voren 

gebracht met betrekking tot wijziging van de huidige reglementen. 

Verdere opvolging nodig. 

e. Er wordt gewezen op het feit dat iedere club wel degelijk dezelfde 

rechten heeft binnen de bestaande reglementen. 

f. Een voorstel tot wijziging aan de sportreglementen is geen interpellatie. 

g. Werkgroep op nationaal vlak op te richten om de reglementen goed te 

bekijken (december 2017). 

h. Provinciale sportreglementen geen oplossing, maar mits speciale 

goedkeuring van de NR, kan een provincie wel dienen als “test” indien 

goede ideeën aangehaald worden. 

i. Tekst deontologie werd opgemaakt. Zal rondgestuurd worden naar de 

leden van de AV, zodat opmerkingen doorgegeven kunnen worden. 

Tekst te voorzien in HR, zodat handtekeningen niet ieder seizoen 

noodzakelijk zijn. Finalisering voorzien tegen mei 2018 (AV 2 van 

seizoen 2017-2018). 

 

5. Statutaire verkiezingen 

a. Mandaat Jos Brebels wordt uitgedaan door John Bruinen. 

b. Vervanging Carlos Houtekier: 

• Lid AV: Verkiezing binnen provincie OVL: Hedwig Amelinckx 

verkozen 

• Lid LRvB: Hedwig Amelinckx wordt voorgesteld door provincie 

Oost-Vlaanderen. Hedwig wordt verkozen met 14 ja-stemmen op 

14. 

• Lid NR: Evert Iserentant wordt voorgesteld door provincie Oost-

Vlaanderen. Evert wordt verkozen met 12 ja-stemmen op 14 (2 

nee-stemmen). 

• Lid NRvB: Paul Willems wordt voorgesteld door provincie Oost-

Vlaanderen. Paul krijgt de steun van de AV van de VTTL (14 ja-

stemmen op 14). Paul moet nu nog als lid bekrachtigd worden 

door de NR. 

c. Taakverdeling LRvB: deze zal besproken worden op de LRvB van juni. 

 

  



 

6. Sturingen PC’s 

a. Goede communicatie noodzakelijk omtrent lidgelden en verzekeringen 

(zie teksten opgemaakt door Jo Willems en Frederik Noppe) 

b. Witte vlekken: opvolging noodzakelijk binnen provincies 

c. Laagdrempelig Sporten: project King Pong: infossessies in volle gang. 

Tot op heden 50 clubs ingeschreven. Na infosessies ook info 

verspreiden aan alle clubs. 

d. Puur recreatieve clubs: niet voorzien in huidige reglementen. Wordt 

opgevolgd door reglementencel. Lidgeld van spelers van deze clubs 

dan ook allemaal op 9 euro plaatsen? 

e. Lidgeld recreanten versus lidgeld PM, Min en Cad. Recreantenstatuut 

ook open te stellen voor deze leeftijdscategorieën?  

f. Lidgelden te bespreken op AV van november 2017. 

Danny Decupere verlaat de vergadering. 

 

7. Boekhouding 

a. Bilan 2016 

• Positief resultaat van 908,51 euro (begroting was winst van 

1.482,07 euro voorzien) 

• In te boeken resultaat wel verlies van 10.712,40 euro, 

grotendeels te wijten aan subsidies 2015 die lager uitvielen dan 

verwacht. 

b. Resultaatverwerking 2016: wordt opgenomen in het vermogen. Akkoord 

van de AV (13 ja-stemmen op 13). 

c. Verslag van de rekeningcontroleurs: werd doorgestuurd naar de leden 

van de AV. 

d. Kwijting wordt verleend aan de leden van de LRvB (13 ja-stemmen op 

13). 

e. Neerlegging boekhouding: zal door Frederik Noppe gebeuren. 

f. Controleurs 2017: Controle zal gebeuren door LK en VLB. Op volgende 

AV te bepalen wie de verantwoordelijken van iedere provincie gaan 

zijn. 

g. Boekhouding 2017 

• Besparingen waren noodzakelijk in de oorspronkelijke begroting 

na kennisname van de subsidiëring van Topsport.  

• Correctiefactor op de jeugdsportsubsidies (minimale impact). 

• Huidige situatie wordt kort overlopen.  

• Subsidie-voorschotten worden nu steeds begin van het boekjaar 

gestort in plaats van verdeeld over 4 verschillende periodes. 

• Opvolging aangepaste begroting noodzakelijk. 

• Effectieve impact nieuwe subsidiëring slechts in juli 2018 te 

merken. Tot dan veel onduidelijkheden. 



 

• Landelijke boetelijst: wordt goedgekeurd met 13 ja-stemmen op 

13. Geen grote aanpassingen gebeurd. 

 

8. Koepel 

a. Altijd alert blijven. 

b. Samenwerking optimaliseren. 

c. Ook splitsing NT & EC goed op te volgen om werking te verbeteren. 

Ook NSC-situatie te bekijken. 

 

9. LAC/NAC 

 

a. Maximaal gepresteerd. 

b. Communicatie moet beter en anders, maar niet altijd evident. 

c. Meer rode/gele kaarten in vergelijking met voorgaande jaren. 

d. Problematiek verschillende vergoedingen: wordt opnieuw vastgelegd op 

35 euro en 0,30 euro/km verplaatsing. Alle provincies moeten hetzelfde 

uitkeren op de landelijke evenementen. 

e. Zoektocht naar verantwoordelijken binnen AF verloopt heel moeizaam. 

 

10. Sporttechnische werking 

a. Marc Closset geeft kort een stand van zaken weer (2 Belgische 

kampioenen serie A, Belgische ranglijst, Europese kampioenen (-21, 

junioren), europese ranglijst jeugd. Toch zijn deze resultaten 

onvoldoende voor Sport Vlaanderen / BOIC. Er moet dus verder 

gewerkt worden. 

b. Topsport: Goede teamspirit onder de trainers momenteel. Er waren 

enkele moeilijke gesprekken met de ouders (naar aanleiding van de 

problematiek van de subsidiëring). Vertrouwen in de spelers is er 

duidelijk wel vanuit de VTTL. 

c. TeCo: blijven werken in team en met iedereen. 

d. Rapport Wesley van den Noortgate: 

• Opsplitsing bij benjamins: kleuters – jeugd 

• NG-criterium meer te organiseren door clubs in plaats van door 

VTTL. Ondersteuning vanuit VTTL wel nog voorzien.  

• Aanpassing fases VJC: geen gesplitste fase meer, maar 4 

aparte fases. 

• LRVC: AV betreurt de afwezigheid van leden van de LRVC op 

Vlaamse evenementen met betrekking tot LRVC. 

e. Rapport Jo Willems 

• Overzicht sportkampen en stages -12 

• Jeugdsportproject: stijging van subsidies, betere koppeling 

tussen ledendatabase en website jeugdsterren, andere projecten 

ook opgenomen in reglement (op vraag van Sport Vlaanderen), 



 

98 clubs komen in aanmerking (momenteel 59 clubs 

ingeschreven), rappel te sturen. 

• Innovatieproject: TableTennis@Work: presentatie op 19 juni om 

17.00 uur in samenwerking met UCLL. 

• VTTL-congres: lichte stijging qua aantal deelnemers. Vooral 

meer jonge trainers aanwezig (ook gezien item voor trainers – 

benjamintrainingen). 

f. Provinciale werking -12 

• Gesprekken met PC Limburg/Kempen omtrent opvolging Vanja 

Beerts 

• Provinciale trainers moeten meer effectieve trainingsuren 

invullen 

• Kandidaat trainers in VLB gevonden, maar instap VLB nog 

steeds onduidelijk. Dringend beslissing van PC VLB noodzakelijk 

anders geen werking op te starten? Minimale werking mogelijk, 

maar zal ten koste gaan van andere “voordelen” voor de 

provincie. Verder op te volgen. 

g. Individuele trainingen -12: opgeplitst in een A- en B-kern. Enkel nog 

individuele trainingen voor de A-kern (richting topsportschool). Spelers 

uit B-kern worden wel nog uitgenodigd voor stages, maar komen wel 

nog steeds in aanmerking indien resultaten positief evolueren. 

h. Jeugdinterclub -12: akkoord van de provincies om in iedere provincie 

een aanbod voor -12 en +12 te creëren. Iedere provincie zal zich ook 

inzetten om de clubs te overtuigen om in te stappen in de 

jeugdcompetitie. Uniformiteit van naam belangrijk. 

i. Landelijke jeugdinterclub: eerst binnen de provincies kijken naar de 

provinciale opstart. Later kan dit opnieuw aangekaart worden, maar 

probleem met overvolle kalender. 

j. Beertje Ping: enkel West-Vlaanderen en Antwerpen hebben hun 

gegevens doorgespeeld. Gevraagd wordt aan de andere provincies om 

dringend hun evenementen door te geven. 

 

11. Landelijke competitie 

Competitie afgelopen zonder noemenswaardige problemen. Inschrijvingen 

voor 2017-2018 moeten binnen zijn tegen 5 juni. Nu reeds 1 ploeg uit 

nationale die niet inschrijft, waardoor mogelijkheid tot opvissen dalers stijgt. 

12. Informatica 

 

Frederik Noppe overlegt met Luc D’hulst omtrent competitieprogramma 

Luc, terwijl Herman overlegt met Pieter Philippaerts omtrent programma 

Pieter. De to-do-lijst wordt verder opgevolgd en overleg met Gaëtan blijft 



 

noodzakelijk. Voorstel van de VTTL aan de AF om te komen tot een uniform 

informaticasysteem (Frenoy). AF ging bekijken, maar lijkt weinig 

waarschijnlijk. Nochtans regelmatig problemen met synchronisatie door 

problemen met informaticasysteem AF. 

 

13. Voorstel NT & EC omtrent dubbele aansluiting dames: decretaal niet mogelijk. 

Herman Lemmens verlaat de vergadering. 

14. Reglementencel 

 

a. HR: vooral hoofdstuk 10 werd bekeken en aangepast (termijnen, 

spoedprocedure). Daarnaast is ook de samenstelling van de 

tuchtcommissie (5 rechters aan te duiden uit de provinciale 

tuchtcommissies + 2 reserves) en beroepscommissie (5 voorzitters van 

de provinciale tuchtcommissie) aangepast geweest. Wijzigingen 

worden unaniem goedgekeurd door de AV. 

b. Statuten: aanpassing Bloso door Sport Vlaanderen dient te gebeuren. 

Daarnaast ook de nieuwe samenstelling van de LRvB neer te leggen bij 

de griffie. 

c. SR: deze werden opgekuist. Enkel reglementen die afwijken van de 

nationale sportreglementen staan nog vermeld. 

d. Landelijke evenementen: 

• Aangepaste reglementen werden doorgestuurd naar de leden 

van de AV. 

• Extra aanpassing nog te doen bij Vlaamse Kamp. Veteranen 

n.a.l.v. wijziging aantal deelnemers vanaf 60+ (1 per reeks). 

• Extra aanpassing nog bij Beker van Vlaanderen: 2de ploeg van 

organiserende provincie moet zeker kwartfinale spelen. 

• Bij Vlaamse Kampioenschappen ABCDE: 6 spelers per reeks 

per provincie. Geen reserves aan te duiden, gezien Vlaamse 

Kampioenschappen ook in teken staan van kwalificatie voor 

Belgische Kampioenschappen. Resterende 2 plaatsen per reeks 

toe te kennen door LRvB op aanvraag van PC, TeCo of TSC. 

Ook geen aparte titel meer voor buitenlanders in de A-reeks, 

gezien lid van de VTTL. 

• Vlaamse Jeugdkampioenschappen: vraag betreffende benjamin-

deelname: mogen deelnemen bij PM-reeks indien geselecteerd 

door provincie (ook geen BK Benjamin). Belangrijker is om een 

goede benjaminwerking te hebben en niet altijd competitiegericht 

werken met de benjamins. 

• Stemming: 11 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Aanpassingen 

aanvaard. 



 

 

15. LKlC 

 

Periode van herzieningen nog volop bezig. Op 29 mei worden de 

beslissingen gepubliceerd.. 

 

16. Interpellaties 

 

Er werden geen interpellaties ingediend. 

 

17. Varia 

 

Boschmans Jan en Vandendaele Erwin hebben te maken met 

gezondheidsproblemen. De VTTL wenst hen veel beterschap. 

 

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 20 MEI 2017 

Dame(s) en Heren, 
Beste sportvrienden, 
 
Van harte welkom op deze Algemene Statutaire vergadering. 
 
Eerst willen we een persoon danken voor zijn jarenlange inzet voor de 
Vlaamse Tafeltennisliga waarvan 20 jaar in de raad van bestuur. Carlos gaat 
zowaar voor een tweede keer met pensioen. Onze OVZ (reeds 15 jaar) woont 
zijn laatste AV bij en volgende maand zijn laatste LRvB. We rekenen erop 
Carlos je verder in ons midden te kunnen ontvangen op enkele van onze 
organisaties. Alvast in naam van deze AV van harte bedankt. Het ga je goed. 
Namens ons allemaal bied ik jou namens de VTTL deze goede fles Champagne 
aan. Straks met de break zullen we allen samen een glaasje op jou heffen. 
 
Wij hebben dit seizoen veel meegemaakt. 
 
Op 1 september hadden wij het vertrek van Bart als TD en coördinator 
Topsport. Van harte dank aan hem om bijna 20 jaar de VTTL op nieuwe 
sporen te hebben gebracht. Toen ik 20 jaar geleden als voorzitter verkozen 
werd dacht ik het moment rijp om kandidaten TD op te vragen. Met Bart 
stelden zich 7 kandidaten aan om de functie als Technisch directeur te 
worden. Zo stichtten we samen de Topsport & Studieschool in Leuven.  
 
Eind maart, in plaats van alles op tijd te kunnen plannen zoals men van ons 
eist via een beleidsplan, kregen we pas te weten dat we zoveel minder 
zouden hebben voor Topsport. De reden was enerzijds dat men onze 
doelstellingen niet bereikt hadden maar we vernamen duidelijker op een 
spoedvergadering met de Directeur Sport Vlaanderen dat er slechts 0,4 % van 
de Vlaamse begroting voor Sport voorhanden is. Beschamend voor 
Vlaanderen, peanuts voor de aan rijk gevulde sporttakkengamma in 
Vlaanderen. 
 
Dus opnieuw aan de slag in een belangrijke financiële vergadering met de 
technische staf en de raad van bestuur want helaas is zo een volledig 
Internationaal programma zoals gepland was niet mogelijk. 
We hebben hard gewerkt om tot een consensus te komen met een aangepast 
programma en zowaar de werking verder te zetten met wat verplichte 
wijzigingen in de voorgestelde begroting.  



We drukken erop aan zowel bij de heren als de dames alsook de jeugd dat al 
naargelang inzet, inspanningen opvolgen fysieke en mentale programma’s 
volgens budget moet gewerkt worden. Zoals al meerdere keren aangehaald 
zijn er dringend sponsors nodig. 
  
E is vanuit Sport Vlaanderen een nieuwe Technisch Directeur Topsport 
aangesteld. Marc Closset die zich deze Olympische legislatuur zal inzetten 
voor onze Topsport, hij ondervindt dat het niet evident is.  
Samenwerken als team met de volledige technische staf en de bedienden zal 
belangrijk wezen. Als vervanger van Marc hebben we Nina Kolarova in dienst 
die de dames en soms samen met Carlo de jeugd op haar neemt in de 
topsport en tevens bij het mentale. Het fysieke blijft bij Tom en voor de heren 
Seniors bij Ferenc Karsaï. Met Pieter hebben we iemand die de volledige 
coördinatie zal verzekeren van de -12 werking als instroom naar de Topsport 
& Studie. 
 
Tenslotte mogen wij als federatie erop aandringen om uitdrukkelijk 

deontologie, fairplay en goed bestuur bij onze Vlaamse tafeltennisfederatie 

hoog in het vaandel te dragen. 

Over meer VTTL beleid krijgt U onmiddellijk op de verdere agenda. 
 
Uw vragen om verheldering zijn van harte welkom maar ook vandaag 
gewenst voor een krachtige opbouwende en efficiënte Algemene Statutaire 
vergadering. 
 
 


