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Verslag Algemene Statutaire Vergadering  

Nr. 1 – seizoen 2022-2023 
 

Plaats: Sportkaffee De Zeven, Zele 

Datum: 19 november 2022 – 10.00 uur 

 

1. Bepaling aantal stemgerechtigden en nazicht volmachten 

a. Provincie Antwerpen: Gijs Marc, Mertens Guido en Bergmans Paul: 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig. 

b. Provincie Limburg/Kempen: Van den Bergh Martin en Bruinen John: 2 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig. Verontschuldigd: Mentens Michel. 

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

Paul: 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

d. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Thysen Pieter en Delhaye Bart. Een 

volmacht van Messiaen Michèle voor Delhaye Bart: 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

e. Provincie West-Vlaanderen: ’T Jonck Wilfried en Vanmassenhove Jeroen. Een 

volmacht van Denys Jacques voor ’T Jonck Wilfried: 3 op 3 

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

 
In totaal zijn bij aanvang 14 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.  
Zijn verder aanwezig: Dieussaert Tom, Van Oeckel Philip, Willems Jo en Noppe 
Frederik. 
Is verder verontschuldigd: Moreau Kenny. 
 

2. Openingswoord van de voorzitter 

Het integrale voorwoord is te vinden via bijlage "Voorwoord voorzitter VTTL”. 

 

3. Goedkeuring van vorige verslag 

Het verslag van AV 2 van 21 mei 2022: wordt kort besproken. Geen aanpassingen 

noodzakelijk en wordt unaniem goedgekeurd (14 ja-stemmen). 

 

4. Beleidsplan 2022 en 2023 

a. Beleidsplan 2022 ligt op schema. Nog enkele zaken uit te voeren tegen eind 

dit jaar (zoals ook gepland in het beleidsplan). Extra fondsen verkregen voor 

digitalisering en E-learning worden geoptimaliseerd (video’s opgemaakt, nu 

nog verwerken en online connecteren met VTS-connect). Nadat de 

medewerkers de taken van Wesley van den Noortgate dienden over te 

nemen, bleek jammer genoeg dat Wesley, ondanks alle beloftes en 
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gesprekken, het afgelopen jaar heel weinig gerealiseerd/opgestart heeft. Dit 

zorgt momenteel voor heel wat grote problemen die op heel korte termijn 

rechtgezet moeten worden door de overige medewerkers. Wesley zal hier na 

zijn ziekteverlof verder over aangesproken worden. De voorzitter houdt er 

nadrukkelijk aan alle medewerkers, in het bijzonder Jo en zeker Frederik en 

Tom, te danken voor hun inspanningen om de door Wesley gecreëerde 

problemen op te lossen. 

b. Beleidsplan 2023: .Weinig wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke beleidsplan 

2021-2024. Laagdrempelig project is geen beleidsfocus meer, maar wordt 

grotendeels opgenomen binnen de algemene werking. Er werd een aanvraag 

ingediend voor de beleidsfocus “Professionalisering Sportkaderopleiding”. De 

VTTL heeft ook een projectoproep ingediend voor de “Dameswerking”. 

Hopelijk worden beide zaken aanvaard en kunnen we verdere stappen 

voorwaarts zetten in beide domeinen. Binnen het jeugdsportproject 

verdwijnen de overheadkosten en gaan de subsidies rechtstreeks naar de 

clubs. Het specifieke jaaractieplan en beleidsplan 2023 wordt unaniem 

goedgekeurd (14 ja-stemmen). 

 

5. Goed bestuur 

a. In 2021 werd een mooie score van 88 % behaald. Beter doen in 2022 is quasi 

onmogelijk gezien bepaalde zaken afhangen van beleidsbeslissingen waarvan 

de federatie heeft aangekaart deze niet te kunnen/willen uitvoeren. 

b. In 2023 verdwijnen de zachte indicatoren. 5 zachte indicatoren worden 

rechtstreeks doorgeschoven naar de harde indicatoren en er zijn nog 2 

bijkomende extra indicatoren. Op het eerste zicht zal het totale percentage 

dalen (opnieuw enkele zaken die beleidsmatig moeilijk haalbaar zijn), maar 

dat zal ook voor veel andere federaties zo zijn normaal gezien waardoor de 

impact op de subsidies beperkt kan blijven ondanks de lagere score. 

 

6. Bouw toptrainingshal Leuven 

a. Project werd aangepast na het afhaken van Badminton Vlaanderen. 

b. Externe partners hebben hun commitment bevestigd. 

c. Een nieuw plan werd opgesteld rekening houdend met technische aspecten 

en feedback van Stad Leuven. 

d. Een nieuwe kostenraming werd opgesteld. De hogere prijzen zijn nefast voor 

het dossier, maar extra financiële inspanningen worden niet geleverd door 

Sport Vlaanderen en Stad Leuven. 

e. Bouw van de zaal is een absolute must voor de verdere uitbouw van de 

topsportwerking. 



 

f. BaTa Vlaanderen: statuten worden aangepast door Bart Delhaye (na afhaken 

Badminton Vlaanderen), zullen bezorgd worden aan het bestuur ter nazicht 

en worden nadien neergelegd. 

 

7. Communicatie en sponsoring 

a. Sponsoring: weinig tot geen vooruitgang sinds vorige AV. Sponsorinkomsten 

nochtans belangrijk voor verdere uitbouw van de werking. 

b. Op sociale media wel vooruitgang door meer gebruik van video’s en foto’s. 

Wel trachten zo vlug mogelijk in te spelen op nieuws en correcte informatie 

verspreiden. 

 

8. Boekhouding 

a. Stand van zaken 2022: Frederik Noppe geeft extra verduidelijkingen inzake de 

huidige financiële situatie. Zie bijlage “Boekhouding – stand van zaken 2022”. 

b. Begroting 2023 

• De voorgestelde begroting wordt uitgebreid besproken in functie van 

de vele aanpassingen. Zie bijlage “Boekhouding – begroting 2023”. 

• Een uitgebreid overleg met diverse aanpassingen/voorstellen volgt. 

• Stemming lidgelden: 

1. Competitieve leden: 45 euro ipv 42 euro 

2. Recreant-reserve en jeugd PM tot en met CAD: 21 euro ipv 18 

euro 

3. Jeugd Benjamin: 12 euro ipv 9 euro 

4. Recreanten: 6 euro (wijzigt niet) 

5. Wordt goedgekeurd (11 ja-stemmen, 3 onthoudingen) 

• Stemming provinciale tussenkomsten VTTL-provincies: 

1. Tegemoetkoming provinciale werking: 600 euro ipv 1.200 euro 

2. Bijdrage provinciale -12-werking: 675 euro ipv 625 euro 

3. Wordt goedgekeurd (9 ja-stemmen, 5 onthoudingen) 

• Overige stemmingen: 

1. Scheidsrechterboeken (6 euro) – 14 ja-stemmen 

2. Nieuwsbrief en magazines (40 euro) – 14 ja-stemmen 

• De begroting wordt unaniem goedgekeurd rekening houdend met 

bovenstaande info (14 ja-stemmen). Zie bijlage “Goedgekeurde 

begroting 2023”. 

c. Rekeningcontroleurs 2022: Evert Iserentant (vertegenwoordiger AV) en 

Goossens Sofie (lid auditcommissie) worden unaniem aanvaard. 

d. Kwijting aan bestuurders: er wordt unaniem kwijting verleend aan de 

bestuurders (15 ja-stemmen). 

e. Project 10.000 leden: Frederik Noppe geeft een overzicht van de huidige 

stand van zaken van de nieuwe aansluitingen. De afrekening van de lidgelden 



 

zal aan de provincies gestuurd worden op 1 mei i.p.v. 1 april, gezien dit ook de 

datum is van ledenaangifte bij Sport Vlaanderen en zo de cijfers ook 

overeenkomen. Momenteel ongeveer zelfde situatie als 1 jaar geleden, dus 

nog steeds geen grote stap voorwaarts ondanks extra project. 

 
9. Sporttechnische werking 

a. Technisch Directeur Topsport: Tom Dieussaert is sinds januari 2022 fulltime 

werkzaam als Technisch Directeur Topsport. Hij geeft enkele 

verwezenlijkingen weer van de afgelopen periode, kaart enkele problemen 

aan en geeft ook de toekomstvisie weer. Zie bijlage “Verslag TDT – Topsport”. 

b. Frederik Noppe geeft een kort overzicht van de werking binnen de VTTL 

inzake de provinciale jeugdwerkingen, provinciale jeugdcompetities, 

landelijke evenementen, trainerscursussen, promotionele activiteiten, de 

recreatieve werking, het laagdrempelig project 55+ en info omtrent de 

evolutie van de ledencijfers. Zie bijlage “Verslag Noppe Frederik”. 

c. Willems Jo geeft een kort overzicht van de werking binnen de VTTL inzake de 

sportkampen, stages -12, jeugdsportproject, G-sport, de 

bijscholingen/opleidingen en tot slot ook de eigen provinciale werking in 

West-Vlaanderen. Zie bijlage “Verslag Willems Jo”. Voor het sportkamp in 

Blankenberge is ondertussen een nieuw probleem gerezen in verband met 

het verblijf. Jo bekijkt de mogelijkheden, maar niet evident tijdens 

zomerperiode om nu nog nieuwe locatie te vinden. 

d. Willems Jo neemt voorlopig de taak van DSKO over (minimumvereiste voor 

subsidiëring).  

e. 76 clubs hebben hun dossier voor het jeugdsportproject tijdig ingediend. De 

controle van de dossiers is ondertussen uitgevoerd en de bewijsstukken 

werden opgevraagd bij de clubs. Het Bestuur hecht unaniem goedkeuring aan 

het door Jo Willems voorgelegde overzicht, zodat uitbetaling aan de clubs kan 

gebeuren. 

 
10. Bijsturing Statuten, Sportreglementen en Intern Reglement 

a. Statuten: geen wijzigingen noodzakelijk. 

b. Sportreglementen: te bekijken in functie van eventuele beslissingen op de 

Nationale Raad (februari 2023). 

c. Intern Reglement:  

• Digitaal ontslag: actie wordt niet uitgevoerd. Decreet, kostprijs, 

problematiek bij minderjarigen en GDPR-wetgeving zorgen ervoor dat 

het eigenlijk niet haalbaar is momenteel. 

• Aanpassingen te doen op vraag van Sport Vlaanderen. Van den Bergh 

Martin en Noppe Frederik bekijken dit tegen de volgende AV. 

 



 

11. Landelijke Klasseringcommissie 

a. Geen specifieke meldingen. Geen gebruik van numerieke klassering 

momenteel gezien vele afwijkingen tussen huidige systeem en het numerieke 

systeem. 

 

12. Vlaamse organisaties 

a. Internationaal Jeugdtornooi Leuven: wordt niet georganiseerd in 2023, maar 

wel te bekijken naar haalbaarheid in 2024 (locatie, kostprijs, organisatie,…). 

Niet evident gezien hoge kostprijzen en datum niet evident om in te passen in 

kalender. 

b. Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2022: heel goede organisatie. Heel wat 

afval van overgebleven lunchpakketten (werd nadien wel verzameld en wat 

bruikbaar was werd aan voedselbank geschonken). Coachlicentie op te nemen 

in reglement. In technische fiche toevoeging van badges of bandjes om o.a. 

coach aan te duiden. 

c. Kalender resterende kampioenschappen 2022-2023: 

• 5 februari 2023: Vlaamse Kampioenschappen ABCDE (Ronse) 

• 23 april 2023: Vlaamse Kampioenschappen Veteranen (Aarschot) 

• 1 mei: Beker van Vlaanderen (Schulen) 

 

13. Landelijke interclub 

a. Weinig problemen. Geen uitgestelde wedstrijden momenteel. 

b. Herman Lemmens is aan de beterhand en verblijft terug thuis. 

c. Kalender 2023-2024: te bekijken of de Vlaamse Jeugdkampioenschappen op 

11 of 12 november 2023 georganiseerd kunnen worden. 

 

14. Koepel 

a. Hedwig Amelinckx vervangt Herman Lemmens. 

b. Evenementencommissie: zoektocht naar extra Vlaamse leden gaat verder. 

c. Nationale Loterij: nieuw dossier voor 2022-2023 werd aanvaard. Tijdig de 

nodige facturen door te sturen. 

d. Woelige vergaderingen de laatste maanden op de NRvB gezien de vele 

discussies. AF tracht de eigen wil steeds op te dringen, alles goed blijven 

opvolgen is de boodschap. 

 
15. Arbitrage 

a. Philip van Oeckel geeft een kort overzicht weer inzake de arbitrage op 

landelijk en nationaal vlak. Zie bijlage “Verslag LAC”. 

 
16. Informatica 



 

a. Nieuwe ledendatabase: Volledig overstappen naar nieuwe systeem pas uit te 

voeren eens de optie “lid toevoegen” mogelijk is en dan ook nodige rapporten 

open stellen voor clubs en provincies. 

b. Statistieken en grafieken ook ter beschikking van provincies onder de vorm 

van diverse dashboards: vertraging gezien vele ander werk en wegvallen 

Wesley van den Noortgate. 

 
17. Interpellaties 

Er werden geen interpellaties ingediend. 
 

18. Varia 
De AV op 20 mei 2023 zal eveneens doorgaan in Zele. 

 
 

Einde vergadering: 14.00 uur 

 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 



 

 

Bijlage 
 



Voorwoord Voorzitter VTTL 
Beste vrienden, 

Allereerst van harte welkom op deze eerste Algemene Statutaire Vergadering van het 
seizoen 22-23, mijn eerste als voorzitter van de VTTL. Dank vooral ook aan het PC Oost-
Vlaanderen, dat er opnieuw voor zorgde dat we hier in Zele onze Algemene Vergadering 
kunnen organiseren. Die beslissing namen we overigens om geen risico’s te nemen, want 
met Corona weet je nooit. Het blijft opvolgen, het blijft uitkijken. 

Ik wil eerst nog even terugblikken op onze Algemene Vergadering van 21 mei in Zele. Om 
drie redenen. Ten eerste sta ik erop Jacques nog eens te danken voor de vele jaren ten 
dienste van het tafeltennis in Vlaanderen en België, ten tweede wil ik jullie allemaal danken 
voor het in mij gestelde vertrouwen, ik zal er alles aan doen om dat vertrouwen niet te 
beschamen, en ten derde wil ik ook dit nog zeggen.  

Weet dat wij allemaal, unaniem, een deontologische code hebben goedgekeurd. In eerste 
instantie is het aan ons dan ook om die code te respecteren. Van wie niet langer het 
vertrouwen geniet van deze Algemene Vergadering, democratisch uitgesproken overigens, 
mogen we dan ook niet aanvaarden dat hij of zij wild om zich heen schopt of mensen 
neersabelt. Dat hoort niet, dat mag niet, maar zaak gesloten! 

Het is tijd om ons te concentreren op en al onze energie te steken in waar het hier écht om 
gaat: de Vlaamse Tafeltennisliga, onze 9.000 leden, onze 160 clubs, het tafeltennis. Onze 
toekomst, het klinkt hard, staat op het spel, we gaan moeilijke tijden tegemoet, maar samen 
kunnen we onze sport en federatie wél sterker maken, ook al is het nu overleven. 

En overleven geldt voor iedereen in de sport en in het tafeltennis. Onze clubs, net min of 
meer verlost van Covid en nu getroffen door extreem hoge gas- en elektriciteitstarieven, 
toch die clubs die over een eigen sportzaal beschikken, onze bedienden en trainers, want 
werkend in moeilijke omstandigheden, met minder middelen en mensen, onze federatie, 
want op de vingers gekeken door Sport Vlaanderen. 

Meer dan ooit moeten we daarom samenwerken! Daarop wil ik vandaag de nadruk leggen. 

We moeten samenwerken en inventief zijn om onze mensen op het terrein, om onze clubs in 
deze barre tijden te helpen en te steunen, we moeten samenwerken en er samen iets doen, 
opdat onze mensen in Leuven en Brussel niet ziek worden, en neem dat best letterlijk, van 
het vele werk, zeker nu we met Wesley ten minste een tijdlang iemand hebben verloren. En 
we moeten samenwerken opdat we de belangrijke steun van Sport Vlaanderen niet zouden 
verliezen. 

Sport Vlaanderen, onze overheid, legt de lat hoog en is kritisch voor alles wat we doen. Ook 
ik heb dat ervaren in recente gesprekken met Sport Vlaanderen. Daarom moeten we er 
samen écht werk van maken om ons beleidsplan, eigenlijk een strijdplan, tot in de puntjes 
uit te voeren. Met elkaar, niet tegen elkaar. We voeren een groot gevecht, geen gevechtjes 
tegen elkaar. En dan moeten we doen wat we moeten doen. Wat we hier samen 
goedkeurden, moeten we ook samen uitvoeren. Tenzij we willen dat Sport Vlaanderen ons 



straks op de vingers tikt en ons werkingsmiddelen ontneemt. Van ons allemaal! Maar dan 
staat onze toekomst echt op het spel. 

Nog meer geldt dat misschien voor onze topsportwerking. Daarvoor legt Sport Vlaanderen 
de lat pas écht hoog. De top van de wereld. En Parijs! In Leuven doen ze er alles aan om aan 
die ambities te voldoen, maar ook daar hebben ze het niet makkelijk. Onze middelen zijn 
niet eindeloos, integendeel, én onze infrastructuur is ontoereikend. Als we niet naar af 
willen worden gestuurd, als we niet willen dat onze financiële steun voor topsport wordt 
weggeknipt, is een nieuwe zaal in Leuven absoluut nodig. Het is een moeilijk dossier, ik kom 
er straks op terug, maar samenwerking kan ook daarvoor zeker helpen. 

Nog samen kunnen we er voor zorgen dat onze doelen worden bereikt. Ik noem twee 
dingen. Ik denk aan de 10.000 leden, waarvoor een wervingsactie is opgezet en die ons meer 
financiële armslag kunnen bezorgen, ik denk aan de jeugdwerking in de provincies, waarvan 
ik hoop dat we die straks nieuwe impulsen kunnen geven, maar ik denk ook aan zoveel 
andere dingen die we hebben opgenomen in ons beleidsplan en die we alleen samen 
kunnen uitvoeren. 

Aan het begin van mijn eerste vergadering als voorzitter van Het Bestuur zei ik dat ik geen 
voorzitter zoals Jacques zou en wil zijn en dat ik, het is volgens mij ook een must voor een 
moderne federatie én voor mezelf, meer wil delegeren. Ik reken dus op mijn collega’s van 
Het Bestuur, en ik doe die oproep vandaag opnieuw, maar ik reken ook op jullie, leden van 
de Algemene Vergadering, en op iedereen van onze commissies en in de provincies, op 
iedereen die actief werk maakt van een betere toekomst voor de VTTL en het tafeltennis in 
Vlaanderen. 

Oprechte dank en erkentelijkheid daarvoor, namens al onze clubs en al onze leden, want zij 
vormen onze federatie.  

Ik wens jullie allemaal een vruchtbare en vlotte vergadering.   
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Overzicht boekhouding – AV november 2022 

Stand van zaken 2022 

Op het tabblad “Boekhouding 2022” zien jullie de stand van zaken tot eind september. 
Ondertussen zitten we 10 maanden ver in het boekjaar en krijgen we steeds een beter zicht 
op de boekhouding zelf. In de vorige verslagen van het bestuur heb ik reeds gewezen op 
enkele “problemen”, zeker met een begroting die -28.000 euro is. Toch trachten we steeds 
zoveel als mogelijk de kosten beperkt te houden waar het kan. Desondanks moeten we ook 
zelf vaststellen dat loonkosten blijven stijgen, indexeringen van huurprijzen zeker een effect 
hebben en dat subsidies vanuit Sport Vlaanderen jammer genoeg niet stijgen. Een overzicht 
per domein: 

• Clubondersteuning: al bij al geen grote problemen. Ligt op schema. 
• Provinciale jeugdwerking: door het gebruik van externe trainers op de stages te 

Aarlen, zal het verlies hier ongetwijfeld iets hoger liggen dan voorzien. Doordat we de 
beloningen van Beertje Ping echter kunnen recupereren via het dossier Nationale 
Loterij, wordt het verschil hier grotendeels opgevangen.  

• Jeugdcompetitie: ligt op schema. 
• Competitie heren en dames: minder inkomsten bij dames (minder ingeschreven 

ploegen), maar wordt “opgevangen” door landelijke boetes. 
• Landelijke kampioenschappen: eerste 3 evenementen mooi binnen budget gebleven. 
• Landelijke evenementen: groot verlies op internationaal jeugdtornooi omwille van 

diverse redenen.  
• Scheidsrechters: heel wat opleidingen voorzien, maar blijft mooi binnen totaal 

budget. 
• Trainers: Hier werden sinds oktober heel wat stappen gezet, waardoor nog heel wat 

kosten verwerkt moeten worden in de laatste twee maanden. Hier is echter een 
budget van 17.000 euro aan subsidies die we nog trachten te optimaliseren. 

• Medisch en ethisch sporten: ligt al bij al op schema. De verzekeringen zelf hangen 
vooral af van het aantal aangesloten leden. 

• Informatica: de afrekening met Gaëtan dient nog te gebeuren (traditioneel in 
november/december). Geen grote problemen te verwachten. 

• Recreatieve werking: beperkt aantal NG-criteriums in 2022, andere werking met 
scholen en externe partners. Geen grote problemen te verwachten. 

• G-sport: Geen grote problemen te verwachten. 
• Fiscaliteit: ligt op schema. 
• Partners: Dankzij de steun van de nationale Loterij (en Jacques Denys) werd een mooi 

som binnen gehaald. 
• Jeugdsportproject: alles op schema. Uitbetaling van fonds traditioneel in december. 
• Sportkampen: door stijgende kosten zal hier een verlies van ongeveer 2.500 

ingeboekt moeten worden. 
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• Laagdrempelig project: loonkost nog te verschuiven. Materiaal is besteld bij Shop 
Ping en levering zou in komende weken volgen (vertraging bij levering). Geen grote 
problemen te verwachten. 

• Topsport: dit volgen we steeds heel gedetailleerd op. Door de extra steun van Sport 
Vlaanderen (2 x dit jaar) zou hier geen probleem mogen zijn op het einde van het 
jaar. Er dienden en dienen nog enkele verschuivingen te gebeuren, maar dit jaar 
moeten we hier zeker binnen het maximum budget van 75.000 euro (eigen inbreng) 
kunnen blijven. 

• Personeelskosten: De indexering van de loonkosten is een serieus probleem 
(subsidiëring houdt geen rekening met anciënniteit, indexeringen,…), maar gezien de 
afwezigheid van Wesley (geen loonkost voor november-december) gaan we hier 
normaal gezien binnen het budget blijven. 

• Provinciale werking – VTTL-werking: nog 4 provincies dienen hun factuur t.w.v. 1.200 
euro op te sturen naar de VTTL. 

• Bureel: de indexering van de huurprijzen, elektriciteit, verwarming,… hebben 
uiteraard invloed. Het verlies zal hier dus groter worden dan verwacht. 

• Commissies: hier doet iedereen zijn best. Alles blijft mooi binnen de perken. 
• Derden: beperkte kosten bij de KBTTB (digitale vergaderingen). De impact van de 

lidgelden is uiteraard wel belangrijk hier. De tussentijdse afrekening is voorzien op 1 
december. 

• Subsidies: De VIA-subsidies zijn jammer genoeg nog niet gekend momenteel. Bij de 
sociale maribel gaan we een serieus extra tekort hebben (omwille van ontslag 
Michaël Maes). De basiswerking zal geraamd worden op ongeveer 265.000 euro. 

 

Als we het totale plaatje bekijken, dan gaan we hoogstwaarschijnlijk dicht bij het voorziene 
budget zitten. Dat was echter een begroting van -28.000 euro en dus opnieuw een serieus 
verlies voor de federatie, dit ondanks veel goede inspanningen. Maar er zijn ook veel extra 
kosten waarbij de federatie zelf geen invloed op heeft (loonstijgingen, stijgende huurprijzen, 
ontslagen,…). 
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Begroting 2023 – verduidelijking wijzigingen 
Op 13 oktober was er overleg tussen Marc Gijs, Jeroen Vanmassenhove en Frederik Noppe 
inzake de begroting voor 2023. Op het tabblad “Boekhouding 2023” kunnen jullie daarvan de 
mogelijke voorstellen terug vinden. In dit document zal ik trachten de nodige 
verduidelijkingen te geven zodat iedereen ook kan volgen. 

Zoals jullie kunnen zien zijn de kolommen F tot H de berekeningen op basis van de 
vooropgestelde begroting 2021-2024, terwijl in kolommen I tot K de aangepaste begroting 
terug te vinden is. In het groen of oranje zijn de wijzigingen aangeduid t.o.v. de 
oorspronkelijke begroting. In totaal was de begroting oorspronkelijk opgemaakt met een 
verlies van 57.000 euro, na het verwerken van de wijzigingen werd het verlies terug gebracht 
naar 23.000 euro. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen: 

• 101022-Pers: afgeschaft gezien Ivan nu werkzaam is voor de VTTL zijn externe 
persberichten niet meer nodig. 

• 101031-Digitale nieuwsbrief: afgeschaft - hier werd reeds vorig jaar beslist om dit 
niet verder uit te voeren gezien de kostprijs ondertussen flink gestegen is via 
Mailchimp. 

• 101042-Promotie facebook: afgeschaft 
• 101043-Promotie instagram: afgeschaft 
• 102011-Benjamintrainingen: daling budget – nieuwe soort samenwerking met MOEV 

enerzijds, anderzijds ook minder gebruikt de afgelopen jaren in de provincies gezien 
beperkte interesse van clubs. 

• 102012 – Promotie sociale media: afgeschaft gezien we hiervoor eigen affiches en 
dergelijke ontwikkelen 

• 102013 – Beertje Ping: voorstel om beloningen af te schaffen (weinig meerwaarde 
gezien beperkte beloning) 

• 102021 – Provinciale -12-trainingen: voorstel om prijs op te trekken naar 675 euro 
per kwartaal (50 euro meer per provincie) gezien loonkosten trainers de afgelopen 
jaren serieus gestegen zijn. 

• 102023 – Mentaal programma: afgeschaft – wordt bekeken binnen digitalisering 
trainerscursussen. 

• 103011 - jeugdinterclub -12: opvolging gebeurt digitaal en via mail, geen kosten 
• 103021 – jeugdinterclub +12: opvolging gebeurt digitaal en via mail, geen kosten  
• 104011 – landelijke heren: inschrijvingsgeld heren stijgt van 75 naar 100 euro 
• 104021 – landelijke dames: inschrijvingsgeld dames stijgt van 50 naar 100 euro 
• 105011 – Vlaamse Kamp. ABCDE: voorstel om inschrijvingsgeld te laten stijgen van 6 

naar 8 euro (echter niet mogelijk voor seizoen 2022-2023, pas vanaf 2023-2024) naar 
analogie van de KBTTB 

• 105021 – Vlaamse Jeugdkampioenschappen: voorstel om lunchpakketten ten laste 
van VTTL af te schaffen. Spelers/begeleiders/coaches zorgen zelf voor 
lunchpakketten of kunnen eventueel rechtstreeks bestellen bij de provincie die 
organiseert indien gewenst. 

mailto:info@vttl.be


 

• 105031 – Promotie kampioenschappen: afgeschaft – volledig in handen van Ivan 
• 106012 – Vlaamse Veteranencriteriums: voorstel om prijs op te trekken van 6 naar 8 

euro per criterium (in te voeren voor seizoen 2023-2024). 
• 106021 – Intern. Jeugdtornooi -12: afgeschaft – grondige evaluatie nodig met break-

even begroting. 
• 106041 – Promotie evenementen: afgeschaft – volledig in handen van Ivan 
• 107011 – Opleiden prov. Verantw.: afgeschaft – momenteel 3 opleiders – beperkte 

kost indien er nog 2 extra opgeleid dienen te worden, maar momenteel geen 
kandidaten in LK en WVL 

• 107012 – Opmaak cursus: afgeschaft – cursus is afgewerkt 
• 107021 – Organisatie AV – tornooi: afgeschaft gezien heel beperkte deelname SR 
• 108011-108021: afgeschaft gezien momenteel geen DSKO en beleidsfocus 

kaderopleiding voor nodige subsidies kan zorgen.  
• 109022 – overleg adviesorgaan: beperkte kosten gezien digitale vergadering 
• 109031 – promotie sociale media: afgeschaft – volledig in handen van Ivan 
• 111021 – organiseren NG-criteriums: voorstel om in iedere provincie 1 NG-criterium 

te ondersteunen met een toelage van 150 euro. Alle kosten en inkomsten vloeien 
door naar de organiserende club. 

• 112021 – samenwerkingsprojecten via G-Pong: afgeschaft gezien momenteel niet van 
toepassing. 

• 114011 – uitbouw kennis sportsponsoring: afgeschaft 
• 114021 – aanwezigheid topics sportsponsoring: afgeschaft 
• 201042 – Magazine: Nog 1 jeugdmagazine uit te brengen (december) – versie juni 

meestal beperkt tot reglement en belangrijke zaken (kan via mail verstuurd worden) 
• 202011 – drukken folder: beperkte oplage en vooral promotie via mail en website. 
• 202026 en 202037 – aankoop t-shirt: zoektocht naar sponsor die hiervoor een 

bijdrage wil leveren mits logo op t-shirts. 
• 204 en 205: deze beleidsfocussen moeten nog bekeken worden, maar zijn volledig 

gesubsidieerd indien aanvaard. Anders vallen die gewoon weg. 
• 401003 – ecocheques: kleine aanpassing gezien minder vaste werknemers 
• 401004 – dienstverplaatsingen divers: minder verplaatsingen sinds corona en veel 

verplaatsingen gekoppeld aan acties in het beleidsplan. 
• 402001 – algemene onkosten provincies: voorstel om bijdrage van 1.200 euro per 

provincie te verlagen naar 600 euro (gekoppeld aan extra inkomsten via lidgelden – 
zie verder) 

• 403001 – huur: extra kosten door indexering huurprijs bureel  
• 404001 – bestuur overige verplaatsingen: betrachting om enkele vergaderingen 

digitaal te doen of af te schaffen. 
• 404002 – bestuur communicatie: daling in de lijn van de afgelopen jaren 
• 404006 – TeCo verplaatsingen: alle vergaderingen momenteel digitaal – overige 

verplaatsingen meestal gekoppeld aan andere acties van het beleidsplan 
• 404007 – broodjes + drank: betrachting om enkele vergaderingen digitaal te doen of 

af te schaffen = minder broodjes of drank nodig. 
• 405001 – verplaatsingen NR: deels digitaal waardoor verplaatsingen lager liggen 
• 405002 – verplaatsingen NRvB: deels digitaal waardoor verplaatsingen lager liggen 



 

• 405006 – Lidgelden: voorstel om lidgelden (42 euro naar 45 euro en 18 naar 21 euro) 
te verhogen (recreanten en benjamins blijven ongewijzigd op respectievelijk 6 en 9 
euro). Extra inkomsten voor VTTL, maar ook voor provincies (verdeling 1/3de – 2/3de ) 

• 406001 – VIA-subsidies: iets hogere raming gezien hogere inkomsten voorbije twee 
jaar. Wel afhankelijk van aantal werknemers en loonkosten. 



Uitgaven Inkomsten Saldo
Totaal 1.389.943,51€    1.367.649,71€    -22.293,80€        

1 Algemene Werking 126.280,00€       48.300,00€         -77.980,00€        
101 Clubondersteuning 4.000,00€             250,00€                -3.750,00€            

101011 Internet 900,00€                 -€                       -900,00€                
101012 Telefonie 1.350,00€              -€                       -1.350,00€             
101021 Website 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
101022 Pers -€                       -€                       -€                       
101031 Digitale nieuwsbrief -€                       -€                       -€                       
101041 Visuele tools 500,00€                 -€                       -500,00€                
101042 Promotie facebook -€                       -€                       -€                       
101043 Promotie Instagram -€                       -€                       -€                       
101051 VTTL-congres bestuurders 250,00€                 250,00€                 -€                       

102 Provinciale Jeugdwerking 50.000,00€           26.500,00€           -23.500,00€          
102011 Benjamintrainingen 2.000,00€              -€                       -2.000,00€             
102012 Promotie sociale media -€                       -€                       -€                       
102013 Beertje Ping -€                       -€                       -€                       
102021 Provinciale -12 trainingen 35.000,00€            13.500,00€            -21.500,00€           
102023 Mentaal programma -€                       -€                       -€                       
102031 Krokusstage Aarlen 4.000,00€              4.000,00€              -€                       
102032 Paasstage Aarlen 4.500,00€              4.500,00€              -€                       
102033 Zomerstage Aarlen 4.500,00€              4.500,00€              -€                       

103 Jeugdcompetitie -€                      -€                      -€                      
103011 Jeugdinterclub +12: overleg -€                       -€                       -€                       
103021 Jeugdinterclub -12: overleg -€                       -€                       -€                       

104 Competitie heren en dames 6.650,00€             8.300,00€             1.650,00€             
104011 Landelijke heren 4.725,00€              6.550,00€              1.825,00€              
104021 Landelijke dames 1.925,00€              1.750,00€              -175,00€                

105 Landelijke Kampioenschappen 16.355,00€           900,00€                -15.455,00€          
105011 Vlaamse Kamp. ABCDE 6.170,00€              900,00€                 -5.270,00€             
105012 Vlaamse Kamp. Veteranen 2.850,00€              -€                       -2.850,00€             
105013 Beker van Vlaanderen 2.700,00€              -€                       -2.700,00€             
105014 Vlaamse Kamp. Jeugd 4.475,00€              -€                       -4.475,00€             
105021 Overleg + evaluatie V.K. ABCDE 40,00€                   -€                       -40,00€                  
105022 Overleg + evaluatie V.K. Vet. 40,00€                   -€                       -40,00€                  
105023 Overleg + evaluatie B.v.V. 40,00€                   -€                       -40,00€                  
105024 Overleg + evaluatie V.K. Jeugd 40,00€                   -€                       -40,00€                  
105031 Promotie kampioenschappen -€                       -€                       -€                       

106 Landelijke Evenementen 8.150,00€             700,00€                -7.450,00€            
106011 Vlaamse Jeugdcriteriums 3.100,00€              -€                       -3.100,00€             
106012 Vlaamse Veteranencriteriums 1.500,00€              700,00€                 -800,00€                
106021 Intern. Jeugdtornooi -12 -€                       -€                       -€                       
106022 Interland VTTL-Nederland 1.275,00€              -€                       -1.275,00€             
106023 Triangulaire VTTL - AF 1.175,00€              -€                       -1.175,00€             
106031 Overleg + evaluatie VJC 200,00€                 -€                       -200,00€                
106032 Overleg + evaluatie VVC 300,00€                 -€                       -300,00€                
106033 Overleg + evaluatie IYC -12 200,00€                 -€                       -200,00€                
106034 Overleg + evaluatie interland 200,00€                 -€                       -200,00€                
106035 Overleg + evaluatie triangulaire 200,00€                 -€                       -200,00€                
106041 Promotie evenementen -€                       -€                       -€                       

107 Scheidsrechters 550,00€                -€                      -550,00€               
107011 Opleiden prov. Verantw. -€                       -€                       -€                       
107012 Opmaak cursus -€                       -€                       -€                       
107013 Organiseren opleidingen 200,00€                 -€                       -200,00€                
107014 Organiseren ICT-opleiding 350,00€                 -€                       -350,00€                
107021 Organisatie AV - Tornooi -€                       -€                       -€                       
107031 Puntensysteem uitwerken -€                       -€                       -€                       
107032 Gedifferentieerd vergoedingssysteem -€                       -€                       -€                       

BUDGET 2023 - GOEDGEKEURD



108 Trainers 1.500,00€             1.250,00€             -250,00€               
108011 Hervorming cursus -€                       -€                       -€                       
108012 Heroriëntering cursus Ini. / Ini. B -€                       -€                       -€                       
108013 Opmaak nieuwe cursus instr. B / Ini. A -€                       -€                       -€                       
108014 Hervorming cursus trainer B -€                       -€                       -€                       
108021 Promotie opleidingen -€                       -€                       -€                       
108031 VTTL-congres trainers 1.500,00€              1.250,00€              -250,00€                
108032 Bijscholing docenten over hervorming -€                       -€                       -€                       
108033 Bijscholing benjamintrain(st)ers -€                       -€                       -€                       
108034 Medewerking Dag van de Trainer -€                       -€                       -€                       

109 Medisch en Ethisch Sporten 25.750,00€           -€                      -25.750,00€          
109011 Samenwerking VST-arts 500,00€                 -€                       -500,00€                
109012 Verzekeringen 25.000,00€            -€                       -25.000,00€           
109021 Gedragscodes uitwerken -€                       -€                       -€                       
109022 Overleg adviesorgaan 250,00€                 -€                       -250,00€                
109031 Promotie sociale media -€                       -€                       -€                       

110 Informatica 1.250,00€             -€                      -1.250,00€            
110011 Uitbouw ledenadministratie 500,00€                 -€                       -500,00€                
110012 Online mogelijkheid ontslag-transfer -€                       -€                       -€                       
110013 Online eerste aansluiting 250,00€                 -€                       -250,00€                
110014 Aanpassingen reglementen 100,00€                 -€                       -100,00€                
110021 Uitbouw clubadministratie 150,00€                 -€                       -150,00€                
110022 Online mogelijkheid competitie- en tornooi -€                       -€                       -€                       
110023 Ontwikkeling competitie-tornooiprogramma 250,00€                 -€                       -250,00€                
110024 Reglementen aanpassen ifv toepassingen -€                       -€                       -€                       

111 Recreatieve werking 1.375,00€             -€                      -1.375,00€            
111011 Overleg LRVC 125,00€                 -€                       -125,00€                
111021 Organiseren NG-criteriums 750,00€                 -€                       -750,00€                
111031 Initiatienamiddagen in clubs/scholen 125,00€                 -€                       -125,00€                
111032 Deelname startvergaderingen MOEV 125,00€                 -€                       -125,00€                
111033 Deelname Luuks Beweegdagen -€                       -€                       -€                       
111034 Deelname Plage Préféree 125,00€                 -€                       -125,00€                
111035 Deelname World Table Tennis Day 125,00€                 -€                       -125,00€                

112 G-sport 350,00€                -€                      -350,00€               
112011 G-Pong platform uitwerken 350,00€                 -€                       -350,00€                
112012 Clubs ondersteunen met materiaal -€                       -€                       -€                       
112021 Samenwerkingsprojecten via G-Pong -€                       -€                       -€                       

113 Fiscaliteit 9.550,00€             400,00€                -9.150,00€            
113011 Neerlegging fiscale doc. 250,00€                 -€                       -250,00€                
113012 Neerlegging administratieve doc. 150,00€                 -€                       -150,00€                
113013 Verwerking boekhoudkundige stukken 1.000,00€              400,00€                 -600,00€                
113014 Bijscholing medewerker 75,00€                   -€                       -75,00€                  
113021 Aangifte maandelijkse loonkosten 6.000,00€              -€                       -6.000,00€             
113022 Aangifte artikel 17 2.000,00€              -€                       -2.000,00€             
113024 Bijscholing medewerker 75,00€                   -€                       -75,00€                  

114 Partners 800,00€                10.000,00€           9.200,00€             
114011 Uitbouw kennis sportsponsoring -€                       -€                       -€                       
114021 Aanwezigheid topics sportsponsoring -€                       -€                       -€                       
114031 Communicatie met partners 300,00€                 -€                       -300,00€                
114032 Partner activatie + Nationale Loterij 500,00€                 10.000,00€            9.500,00€              

2 Beleidsfocussen 106.062,51€       96.942,71€         -9.119,80€          
201 Jeugdsportproject 49.500,00€           40.000,00€           -9.500,00€            

201011 Bijscholing club-benjamintrainsters -€                       -€                       -€                       
201021 Organisatie info-moment -€                       -€                       -€                       
201041 Jeugdwebsite Jeugdsterren 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
201042 Magazine 500,00€                 -€                       -500,00€                
201043 Controlerondes -€                       -€                       -€                       
201044 Drukken kwaliteitslabels -€                       -€                       -€                       
201045 Subsidies 48.000,00€            40.000,00€            -8.000,00€             



202 Sportkampen 34.812,51€           35.192,71€           380,20€                
202011 Drukken folder 200,00€                 -€                       -200,00€                
202012 Inschrijvingsgelden -€                       28.560,00€            28.560,00€            
202021 Kamp Blankenberge: trainers 2.017,20€              2.017,20€              -€                       
202022 Kamp Blankenberge: (dienst)verplaatsingen 750,00€                 -€                       -750,00€                
202023 Kamp Blankenberge: Huur sporthal 375,00€                 -€                       -375,00€                
202024 Kamp Blankenberge: Huur tafels 100,00€                 -€                       -100,00€                
202025 Kamp Blankenberge: verblijf + transport tafels 6.000,00€              -€                       -6.000,00€             
202026 Kamp Blankenberge: aankoop T-shirts 400,00€                 -€                       -400,00€                
202031 Kamp Herentals: kampleider 869,80€                 -€                       -869,80€                
202032 Kamp Herentals: trainers 4.615,51€              4.615,51€              -€                       
202033 Kamp Herentals: (dienst)verplaatsingen 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
202034 Kamp Herentals: Huur sporthal 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
202035 Kamp Herentals: Transport tafels 1.325,00€              -€                       -1.325,00€             
202036 Kamp Herentals: Verblijf 15.360,00€            -€                       -15.360,00€           
202037 Kamp Herentals: aankoop T-shirts 800,00€                 -€                       -800,00€                

203 Laagdrempelig project -€                      -€                      -€                      
203011 Aankoop materiaal clubs -€                       -€                       -€                       
203021 Ontwerp + drukken gadgets -€                       -€                       -€                       
203022 Opleidingen -€                       -€                       -€                       
203023 Promo-video -€                       -€                       -€                       
203031 Loonkost -€                       -€                       -€                       
203032 (dienst)verplaatsingen -€                       -€                       -€                       
203033 Subsidies -€                       -€                       -€                       

205 Projectoproep Dames 8.500,00€             8.500,00€             -€                      
205011 Drukwerken 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
205012 Clubbezoeken 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
205041 Loonkost 6.500,00€              -€                       -6.500,00€             
205042 Subsidies -€                       8.500,00€              8.500,00€              

206 Kaderopleiding 13.250,00€           13.250,00€           -€                      
206021 Overleg lesgevers 500,00€                 -€                       -500,00€                
206022 Opleidingen 350,00€                 -€                       -350,00€                
206023 Digitalisering 1.400,00€              -€                       -1.400,00€             
206024 Video-opnames 4.500,00€              -€                       -4.500,00€             
206031 Loonkost 6.500,00€              -€                       -6.500,00€             
206032 Subsidies -€                       13.250,00€            13.250,00€            

3 Topsport 640.623,00€       565.623,00€       -75.000,00€        
301 PP1: Heren 270.100,00€         233.100,00€         -37.000,00€          

301011 Internationaal programma 82.500,00€            70.000,00€            -12.500,00€           
301012 Stages 14.500,00€            5.000,00€              -9.500,00€             
301013 Trainers 81.000,00€            81.000,00€            -€                       
301014 Mentale begeleiding -€                       -€                       -€                       
301015 Sportwetenschappelijke begeleiding 8.100,00€              8.100,00€              -€                       
301016 Sparring 6.000,00€              6.000,00€              -€                       
301017 Materiaal 2.000,00€              2.000,00€              -€                       
301018 Huur zaal 5.000,00€              5.000,00€              -€                       
301019 Bouwfonds 15.000,00€            -€                       -15.000,00€           
301020 Tussenkomst Parantee-Psylos 56.000,00€            56.000,00€            -€                       

302 Senior dames 1.000,00€             -€                      -1.000,00€            
302011 Internationaal programma 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
302012 Stages -€                       -€                       -€                       
302013 Trainers -€                       -€                       -€                       
302014 Fysieke begeleiding -€                       -€                       -€                       
302015 Sparring -€                       -€                       -€                       
302016 Materiaal -€                       -€                       -€                       
302017 Huur zaal -€                       -€                       -€                       
302018 Bouwfonds -€                       -€                       -€                       



303 OL: Topsportschool 236.975,00€         209.975,00€         -27.000,00€          
303011 Internationaal programma 76.875,00€            71.725,00€            -5.150,00€             
303012 Stages 20.000,00€            20.000,00€            -€                       
303013 Trainers 115.000,00€          94.229,00€            -20.771,00€           
303014 Mentale en fysieke begeleiding 8.100,00€              8.100,00€              -€                       
303015 Sparring 10.000,00€            521,00€                 -9.479,00€             
303016 Materiaal 2.000,00€              2.000,00€              -€                       
303017 Huur zaal 5.000,00€              5.000,00€              -€                       
303018 Inbreng ouders -€                       8.400,00€              8.400,00€              
303019 Diverse niet-subsidieerbare onkosten -€                       -€                       -€                       

304 TDT: U12 - A-kern 37.548,00€           27.548,00€           -10.000,00€          
304011 Internationaal programma 5.250,00€              4.000,00€              -1.250,00€             
304012 Stages 6.000,00€              1.000,00€              -5.000,00€             
304013 Loonkost 22.000,00€            19.548,00€            -2.452,00€             
304014 Individuele trainingen 3.598,00€              -€                       -3.598,00€             
304015 Screening 450,00€                 -€                       -450,00€                
304016 Plaatsingsbezoeken 250,00€                 -€                       -250,00€                
304017 Inbreng ouders -€                       3.000,00€              3.000,00€              
304018 Diverse onkosten -12 A-kern -€                       -€                       -€                       

305 Technisch Directeur Topsport 95.000,00€           95.000,00€           -€                      
305011 Loon + omkadering 95.000,00€            95.000,00€            -€                       

4 Algemeen Beleid 516.978,00€       656.784,00€       139.806,00€       
401 Personeelskosten 297.950,00€         -€                      -297.950,00€        

401001 Loonkost 290.000,00€          -€                       -290.000,00€         
401002 Woon-werkverkeer 6.000,00€              -€                       -6.000,00€             
401003 Ecocheques 1.450,00€              -€                       -1.450,00€             
401004 Dienstverplaatsingen: divers 500,00€                 -€                       -500,00€                

402 Provinciale werking-VTTL-werking 3.000,00€             -€                      -3.000,00€            
402001 Algemene onkosten provincies 3.000,00€              -€                       -3.000,00€             

403 Bureel 51.400,00€           12.600,00€           -38.800,00€          
403001 Huur 36.000,00€            8.400,00€              -27.600,00€           
403002 Onderhoud 5.000,00€              2.525,00€              -2.475,00€             
403003 Water 250,00€                 125,00€                 -125,00€                
403004 Elektriciteit 2.000,00€              500,00€                 -1.500,00€             
403005 Verwarming 2.000,00€              500,00€                 -1.500,00€             
403006 Diverse kleine bureelbenodigdheden 1.000,00€              250,00€                 -750,00€                
403007 Kopies 1.750,00€              150,00€                 -1.600,00€             
403008 Portkosten 500,00€                 150,00€                 -350,00€                
403009 Afschrijvingen 2.900,00€              -€                       -2.900,00€             

404 Commissies 12.000,00€           -€                      -12.000,00€          
404001 Het Bestuur: overige verplaatsingen 3.000,00€              -€                       -3.000,00€             
404002 Het Bestuur: communicatie 2.500,00€              -€                       -2.500,00€             
404003 Het Bestuur: overige onkosten 2.500,00€              -€                       -2.500,00€             
404004 SG: overige verplaatsingen 800,00€                 -€                       -800,00€                
404005 SG: communicatie 600,00€                 -€                       -600,00€                
404006 Teco: overige verplaatsingen 400,00€                 -€                       -400,00€                
404007 Broodjes + drank vergaderingen 1.200,00€              -€                       -1.200,00€             
404008 Diverse representatiekosten 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             

405 Derden (KBTTB - VSF) 130.128,00€         328.684,00€         198.556,00€         
405001 Verplaatsingen Nationale Raad 1.500,00€              -€                       -1.500,00€             
405002 Verplaatsingen NRvB 1.000,00€              -€                       -1.000,00€             
405003 Broodjes vergaderingen KBTTB 500,00€                 500,00€                 -€                       
405004 Communicatie: tussenkomst KBTTB -€                       850,00€                 850,00€                 
405005 Bijdrage VSF 350,00€                 -€                       -350,00€                
405006 Lidgelden leden 126.778,00€          320.334,00€          193.556,00€          
405007 Divers + digitale nieuwsbrief -€                       7.000,00€              7.000,00€              

406 Subsidies 22.500,00€           315.500,00€         293.000,00€         
406001 VIA-subsidies -€                       28.000,00€            28.000,00€            
406002 Sociale Maribel 22.500,00€            22.500,00€            -€                       
406003 Basiswerking -€                       265.000,00€          265.000,00€          
406004 Tussenkomst noodfonds -€                       -€                       -€                       
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Verslag Technisch Directeur Topsport 
 

1 Sport Vlaanderen 
 
Beleidsplan Topsport 2023 is besproken op het bilateraal gesprek op 14 oktober. Een herschrijven van 
het beleidsplan was noodzakelijk wegens noodzakelijke veranderingen in het organigram van Topsport 
en Studie. Er zijn geen drastische wijzigingen in de subsidieaanvraag ivm 2022. Komende vanuit een 
negatieve evaluatie blijft de situatie rondom topsport gespannen. Er zijn inzake werking drastische 
wijzigingen, met name richting de talentdetectie en in mindere mate ook bij de talentontwikkeling, zeker 
met name de profileringsnormen zoals vooropgesteld naar 2023. 
 
Vanuit de VTTL werd besloten van niet meer binnen de talentdetectie verder te gaan met Wesley. Te 
veel grote fouten en onafgewerkte projecten zijn momenteel voorhanden om een verdere samenwerking 
op deze projecten toe te laten.  
 
De selectienormen voor Topsport en Studie 2023 zijn goedgekeurd. Mogelijks dient er naar de 
seniorwerking nog enige aanpassing verwezenlijkt te worden met een opname van resultaatsgerichte 
parameters. Er zijn richting 2023 duidelijke prestatienormen opgesteld die dienen bereikt te worden voor 
alle spelers opgenomen binnen het prestatieproject. 
 

2 Budgetcontrole 
 
De begroting wordt in de komende dagen opnieuw besproken met Frederik Noppe. De begroting was 
opgesteld als zijnde in evenwicht voor Topsport, maar vanwege een recente toevoeging aan het budget 
vanuit Topsport Vlaanderen moet deze herbekeken worden. Enkele addendumwijzigingen zijn wel 
noodzakelijk en zullen worden aangevraagd aan Sport Vlaanderen. Het budget talentdetectie is door 
verschuivingen binnen het budget onder controle gehouden.  
 

3 Visie en lijn topsport 
 
Naar 2023 toe zullen verschillende wijzigingen plaatsvinden. De Talentdetectie zal worden overgenomen 
door Agnello Carlo, die zijn aandeel in Topsport en Studie terugbrengt tot een 2/3 job. Marc Closset is 
aangesproken en zal de vrijgekomen werking normaal gezien overnemen. Zeker het onderdeel 
Talentdetectie wordt naar 2023 drastisch gewijzigd. 
 
De spelers zijn op meerdere momenten erop gewezen dat het maximum moet gehaald worden uit hun 
trainingen en opleiding. Een procesgericht concept wordt van bij de jeugd progressief doorgetrokken 
naar een resultaatgerichte werkmethode die ervoor moet zorgen dat de vooropgestelde doelstellingen 
van Sport Vlaanderen voor onze federatie kunnen gerealiseerd worden. De werking moet op elk niveau 
nog een stap hoger gaan om de gestelde objectieven te behalen, dit gezien het feit dat goed, zoals het 
nu is, niet genoeg is voor topsport. 
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Sparrings is toekomstgericht mogelijks een probleem aan het worden, aangezien meerdere sparrings 
actief weggetrokken worden richting TT Kempen. Bekeken moet worden hoe dit op te lossen binnen 
korte termijn. 
 
Visietekst Trainer A is tijdig ingediend bij Sport Vlaanderen ter goedkeuring. 
 

4 Communicatie ouders & spelers 
 
29/10 stond het eerste oudercontact Topsport en Studie gepland. De evolutiegesprekken met de spelers 
T&S waren zwaar en weinig opbeurend. De resultaten algemeen zijn te zwak gezien het potentieel van 
de spelers in de groep. De groep is in zijn totaliteit op scherp gezet. Langdurig gesprek is reeds gevoerd 
met de ouders van Julie Van Hauwaert en Sara Devos. 

 
5 Communicatie AFTT 
 
Relatie is positief en wordt afdoende onderhouden. Veel communicatie blijft noodzakelijk rond Team 
Belgium. Vergadering rondom het numeriek klassement is positief geweest, maar er is nog veel werk 
alvorens beide vleugels tot een akkoord zullen kunnen komen 
 
NTC heeft de vooropgestelde aanpassingen doorgevoerd en de uitbouw naar verschillende 
taakspecifieke commissies moet de werking verbeteren. 
 

6 Datagericht en ontwikkelingsgericht werken 
 
Panega functioneert opnieuw goed bij alle atleten. Matt Closset kent de nodige taalproblemen om met 
het platform correct te werken. Opvolging is hierbij extra nodig. Globale dataverzameling gebeurt relatief 
goed, alhoewel de meeste spelers nog geen video’s uploaden ter evaluatie. Enkele pijnpunten blijven 
bestaan en moeten bekeken worden met Sport Vlaanderen. 
 

7 Bijsturing en trajectontwikkeling trainers topsport 
 
Op alle geledingen van het departement topsport moet doelgericht gedacht worden aan de gevolgde 
bijscholingen. Op dit moment zijn meerdere bijscholingen niet kunnen doorgaan omdat er een chronisch 
personeelstekort is binnen T&S. Hierdoor heeft de TDT zelf meermaals moeten bijspringen om de 
kwaliteit van de trainingen op niveau te kunnen houden. Werken binnen het overkoepelend dataproject 
aangehaald in punt 6 blijft voor sommige trainers moeilijk.  
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Sporttechnische werking 
Provinciale jeugdwerking 2022-2023 

De provinciale planning tot eind december werden aangevuld in overleg met de provincies. 
Midden november zal een mail vertrekken naar alle provinciale verantwoordelijken en 
trainers om de planning voor januari-juni af te spreken. Zo kunnen de contracten ook tijdig 
opgemaakt worden waar nodig en kan bekeken worden of er nog verdere bijsturingen 
moeten gebeuren. De excelfile zal bijgestuurd worden, gezien de onoverzichtelijkheid van 
het huidige exceldocument. 

In iedere provincie wordt momenteel gewerkt met een provinciale -12 kern van 10 à 20 
spelers/speelsters. In de provincie Vlaams-Brabant en Brussel dient er nog een selectie 
opgemaakt te worden. Daar was het in eerste instantie het doel om iets breder te werken, 
om na enkele maanden tijd te gaan naar een provinciale kern met duidelijke afspraken zoals 
in de andere provincies. Hiervoor zal overleg noodzakelijk zijn tussen de diverse provinciale 
trainers en de provinciale verantwoordelijke om in eerste instantie al eens de selectie te 
verfijnen. Het gaat duidelijk over een extra bijkomende begeleiding, bovenop de trainingen 
die clubs zelf al voorzien.  

De benjaminwerking staat op een lager pitje in veel provincies. Dit kwam ook door de 
gebrekkige onderlinge communicatie. Sinds juni-juli 2022 ging meer ingezet worden op een 
werking samen met MOEV, maar na diverse gesprekken met de MOEV-verantwoordelijken 
blijkt vooral dat de timing volledig verkeerd werd uitgevoerd door de VTTL. In februari-maart 
2023 zal een nieuwe oproep komen voor medewerking van de clubs, zodat dit opnieuw in 
gang geschoten kan worden en nadien ook beter opgevolgd kan worden. Toch zijn er ook dit 
jaar nog enkele clubs die een MOEV-samenwerking tot stand hebben gebracht.  

De provinciale jeugdcompetities zijn overal opgestart. Een overzicht van de ingeschreven 
ploegen (op basis van de gegevens in de competitiewebsite): 

o VLB: startersreeks: 7 ploegen – aparte -12 wordt nog bekeken 
o OVL: -12: 15 ploegen - +12: 26 ploegen 
o ANT: -12: 14 ploegen - +12: 40 ploegen 
o WVL: -12: 6 ploegen - +12: 8 ploegen 
o LK: -12: 9 ploegen - +12: 10 ploegen 

 In alle provincies is dat een status quo of lichte daling in vergelijking met de tweede 
seizoenshelft van 2021-2022. De communicatie richting de clubs voor aanvang van de 
competitie kan beter aangepakt worden, mits duidelijke afspraken en communicatie met de 
provincie. 
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Landelijke evenementen 2022-2023 

In de eerste helft van het jaar werden 2 VJC-fases georganiseerd alsook de finaledag van het 
VJC. Alles is uiteindelijk wel goed verlopen ondanks bepaalde miscommunicaties en 
wijzigingen op het laatste moment. Het reglement werd meermaals aangepast, maar 
uiteindelijk werd beslist om voor het seizoen 2022-2023 hetzelfde reglement toe te passen, 
maar rekening houdend met de opmerkingen van het bestuur (grotere poules waar mogelijk, 
minder eindronden, betere communicatie). De eerste fase van dit seizoen gaat door in Bilzen 
en Hoeselt. Pas op het laatste moment zal beslist worden wie waar zal spelen. Dit zorgt 
echter ook voor problemen bij de clubs/spelers zelf. Alles hangt uiteraard af van het aantal 
inschrijvingen, maar dit weerhoudt sommige spelers/clubs/ouders ervan om ook effectief 
deel te nemen zeker wanneer dan op het laatste blijkt dat je in twee verschillende lokalen 
(afstand deze keer 10 km – 15 minuten rijden) zal moeten zijn als ouder/coach/begeleider. 
Gezien de hoge huurkosten is het echter niet altijd evident om een grote sporthal ter 
beschikking te hebben. 

Bij de veteranen werd in de eerste helft van 2022 het lentecriterium, de interland en de 
triangulaire georganiseerd. Ook hier is alles goed verlopen. Jammer genoeg werd er geen 
enquête afgenomen om de evaluatie van de deelnemers zelf te bekijken, want die hadden 
misschien andere nuttige ideeën. Het herfstcriterium gaat door in het lokaal van TTC Drive 
Oostende. Ook hier blijkt de communicatie vanuit de VTTL ondermaats geweest te zijn (geen 
lastenboek, geen duidelijke afspraken,…). De inschrijvingen zijn lopende en extra promotie 
staat nog gepland in de komende weken. 

Het internationaal jeugdtornooi ging op 25 en 26 juni door in Leuven. Het tornooi zelf is 
goed verlopen onder leiding van de hoofdscheidsrechter en adjunct/ICT. Er waren ter 
plaatse echter wel wat klachten van de delegaties inzake de kamerindeling, hotels, 
maaltijden, communicatie,… Ook financieel werd het een zware teleurstelling. Een volledige 
analyse was gepland met de organisatie, maar gezien de afwezigheid van de 
hoofdverantwoordelijke is die niet doorgevoerd. Dit evenement break-even krijgen blijkt 
geen sinecure te zijn (nochtans een voorwaarde van het bestuur) en zal verder bekeken 
worden binnen het TeCo.  

Trainers en cursussen 

In 2022 werden 1 Start-2-Coach en 2 Initiatorcursussen georganiseerd. Ook de trainer B 
cursus liep verder en loopt binnenkort ten einde. De eerste examens zijn ondertussen 
afgelegd, een beperkt aantal cursisten moet nog enkele herexamens afleggen. Ondertussen 
werd het diploma van de geslaagde cursisten toegevoegd aan de ledendatabase. Een 
gedetailleerd overzicht zal opgemaakt worden na alle herexamens en resultaten en dan 
doorgegeven worden aan de betrokken provincies. 



 

In 2023 werden 3 Start-2-Coach en 2 Initiatorcursussen aangevraagd bij de Vlaamse 
Trainersschool. Deze werden ook allemaal aanvaard. Er is nu nog tijd tot 24 november om de 
lessenroosters in het systeem te steken. Van alle organisaties is de planning gekend en die 
zal dan ook binnenkort toegevoegd worden.  

De digitalisering en E-learning content van de cursussen is in een spoedoverleg opnieuw in 
gang geschoten. Indien we dit jaar de doelen niet bereiken, dan zal de federatie de 
toegekende subsidie van 17.000 euro niet ontvangen en dus alle kosten zelf moeten dragen 
van het geleverde werk. Dit project is jammer genoeg 9 maanden stil blijven liggen, 
waardoor we nu trachten in 3 maanden tijd het werk te realiseren. Enkele externe 
medewerkers hebben hun schouders mee onder dit project gezet, waarvoor dank. 

Door de afwezigheid van Wesley werd Jo Willems tijdelijk als DSKO aangeduid, dit gezien dit 
een minimum voorwaarde is voor subsidiëring. Samen met Jo trachten wij zoveel als 
mogelijk in orde te krijgen, waarvoor ook dank aan Jo. 

Recreatie 

Het is duidelijk dat er op dit vlak zeker heel wat zaken onduidelijk zijn voor de LRVC, na het 
lezen van hun laatste verslag. Ook hier is een duidelijk gebrek van onderlinge communicatie 
de hoofdoorzaak. In de eerste helft van 2022 werden 4 NG-criteriums georganiseerd, in de 
tweede helft is er reeds 1 doorgegaan en is er nog 1 gepland. Binnen de LRVC moet duidelijk 
bekeken worden hoeveel niet-aangesloten ondertussen wel aangesloten zijn, of de 
criteriums ook effectief een meerwaarde bieden voor de federatie, hoe we meer recreanten 
kunnen aansluiten, hoe we recreatieve clubs toch kunnen overtuigen om aan te sluiten bij 
de federatie,…  

Laagdrempelig sporten 

Dit jaar zijn in totaal 20 clubs ingeschreven voor het laagdrempelige project (recreatief 
tafeltennis voor 55+). In sommige clubs is dit heel succesvol, in andere clubs loopt het 
duidelijk moeizaam. Ook hier is er weinig opvolging gebeurd, wat uiteraard ook meespeelt. 
De ondersteuning van materiaalpakketten is besteld in oktober, maar zal (ondanks eerdere 
beloftes) pas verstuurd worden midden/eind november. Dit project eindigt na dit jaar en zal 
mee opgenomen worden in de algemene werking (zonder ondersteuning van extra 
materiaalpakketten).  

Ledencijfers 

De excellijst met alle statistieken staat momenteel nog op de laptop van Wesley. Dit bestand 
is niet in mijn bezit. Van zodra mogelijk zal ik een gedetailleerder overzicht trachten op te 
maken. Hieronder dan ook een kort overzicht van het aantal aangesloten leden per 
provincie: 



 

• Vlaams-Brabant en Brussel: 1.178 
• Antwerpen: 1.980 
• Oost-Vlaanderen: 1.785 
• West-Vlaanderen: 1.701 
• Limburg-Kempen: 1.581 

 

In totaal is dit 8.225 leden. Op 1 mei 2022 hadden we 8.953 leden, dus dit is een daling van 
728 leden. Als we echter vergelijken met 1 jaar geleden, dan zaten we toen aan 8.275 leden, 
dus een kleine daling van 50 leden. Het blijft belangrijk om de clubs te wijzen op het belang 
van de ledencijfers (impact op subsidies), maar ook op de financiële return die clubs krijgen 
door het aansluiten van (nieuwe) leden. 

Bij het punt boekhouding kreeg U reeds een overzicht van de clubs die een financiële 
tegemoetkoming zullen krijgen eind 2022-2023 voor het aansluiten van de nieuwe leden 
volgens de afgesproken criteria (recreanten, dames, jeugd BEN-PM-MIN). 



Nota Algemene Vergadering 19/11/2022 

 
Jo Willems 

1   
 

Algemene vergadering november 2022 
 
Sporttechnisch coördinator Willems Jo 
 
1. Sportkampen 
 

Sportkampen 2022 

In 2022 werden er 2 sportkampen georganiseerd.  

 Zomerkamp Blankenberge van 18/07 – 22/07/2022: het kamp was oorspronkelijk voorzien voor 24 
deelnemers maar omwille van de grote interesse hebben we het inschrijvingsaantal verhoogd naar 30. 

 Zomerkamp Herentals van 01/08 – 05/08/2022: Voor het eerst in heel lange tijd was dit kamp niet volledig 
volzet. Er waren nog heel wat wijzigingen op het laatste moment met zowel afzeggingen als extra 
inschrijvingen. Uiteindelijk waren er 63 deelnemers (maximaal 72). 

Sportkampen 2023 

Voor 2023 werden er opnieuw voorbereidingen getroffen om 2 sportkampen te organiseren. Hieronder vind je de 
voorziene data en locaties. De folder vind je in bijlage. Voor het kamp in Blankenberge hebben we recent slecht 
nieuws ontvangen. De jeugdherberg (waar we telkens verblijven) zal eind juni 2023 stoppen en daarom moeten we 
op zoek naar een alternatief.  

Online inschrijven kan via de website van de VTTL: www.vttl.be, vanaf de 2de maandag van januari 2023.  

 Zomerkamp Blankenberge van 17/07 – 21/07/2023: dit kamp was voorzien voor 30 spelers maar door de 
problemen met de verblijfplaats moeten we dus op zoek naar een alternatief. 

 Zomerkamp Herentals van 01/08 – 05/08/2022: maximaal 72 plaatsen. 

 

2. Stages u12 
 

Stages 2022 

 Krokusstage van 27 februari tot 3 maart 2022 in Aarlen. Er waren 19 deelnemers waaronder 8 benjamins. 

 Paasstage van 10 tot 15 april 2022 in Aarlen. Er waren 22 deelnemers waaronder 7 benjamins. 

 Zomerstage van 31 juli tot 5 augustus 2022 in Aarlen. Er waren 24 deelnemers waaronder enkele spelers 
van de topsportschool, 2 benjamins en 4 spelers van de provincie Namen (+ 1 coach). 

 Kerststage van 27 tot 30 december 2022 in Merelbeke voor -12 jarigen van de VTTL-kern. Omwille van 
verbouwingen aan de verblijfplaats is er geopteerd om 4 dagstages te organiseren. 

Stages 2023 

 Krokusstage van 19 tot 23 februari 2023 in Aarlen.  

 Paasstage van 9 tot 14 april 2023 in Aarlen. 

 Zomerstage van 30 juli tot 4 augustus 2023 in Aarlen. Vanaf de zomer 2023 worden de prijzen aangepast. 
Het tarief wordt met ruim 20% verhoogd. Daarmee zitten we aan ongeveer hetzelfde bedrag als 
bijvoorbeeld Sport Vlaanderen Herentals in 2021 (daar verwachten we ook nog een aanpassing).  

 

3. Project jeugdsport 
 

Jeugdsport 2022 

De VTTL ontvangt een maximale subsidie van 30.744,74 euro en zal een eigen inbreng doen van 25% (i.e. 
7.686,19 euro). 15% van de ontvangen 30.883,66 euro wordt als overhead (kosten) voorzien (4.611,71 euro). 
Totaal jeugdsportfonds (financiële middelen die verdeeld worden onder de clubs): 33.819,21 euro 
 



Nota Algemene Vergadering 19/11/2022 

 
Jo Willems 

2   
 

Timing: 

 De clubs moesten ten laatste tegen 30 juni een mail sturen om deelname te bevestigen.  

 De website invullen kon vanaf juli omdat dan de ledencijfers in rekening worden gebracht.  

 De aanvraag kan ingediend worden tot uiterlijk 15 november. Ten laatste tegen 1 december moeten de 
bewijsstukken van de bestedingen worden ingediend. Sinds vorig jaar worden de bewijsstukken slechts bij 
10% van de clubs opgevraagd (lottrekking). Vanaf 2023 is ook dat niet meer nodig. 

 

Stand van zaken: 

 Er zijn 78 clubs ingeschreven.  

 70 clubs hebben vorig jaar ook deelgenomen en er zijn 8 “nieuwe” clubs die deelnemen. Een volledig 
overzicht vind je in bijlage (de nieuwe clubs zijn in het blauw aangeduid). 

 48 clubs hebben hun aanvraag reeds ingediend en 21 clubs zijn bezig met hun aanvraag in te vullen. Er 
zijn dus nog 9 clubs die geen actie ondernomen hebben.  

 Ik zal tegen vrijdag 18 november een volledige lijst versturen naar het Bestuur zodat die kan goedgekeurd 
worden op zaterdag 19 november. 

 

Jeugdsport 2023 

Voor het subsidiejaar 2023 heeft de Vlaamse Tafeltennisliga opnieuw een jeugdsportproject ingediend bij Sport 
Vlaanderen voor 40.000 euro. Dit wordt verhoogd met 20% eigen inbreng van de VTTL. De (verplichte) eigen 
inbreng is dus gedaald van 25% naar 20% maar de overheadskosten (ten belope van 15%) kunnen niet meer in de 
begroting opgenomen worden.  
Normaal gezien zullen we in januari weten voor hoeveel ons project wordt goedgekeurd. Ook in 2023 zal er 
ongetwijfeld opnieuw een correctiefactor toegepast worden waardoor het toegekende bedrag en de eigen inbreng 
lager zal zijn dan het aangevraagde bedrag. Op 17 november is er alvast een bilateraal gesprek met Sport 
Vlaanderen.  
 

4. G-sport 
 
Sinds eind 2014 is er een samenwerkingsovereenkomst met Parantee, de sportfederatie voor sporters met een 
beperking (sinds begin 2017 is dat Parantee-Psylos geworden en nu is de benaming opnieuw gewijzigd naar G-
Sport Vlaanderen). Door die samenwerkingsovereenkomst kunnen leden van de VTTL met een beperking ook 
deelnemen aan activiteiten en tornooien van G-sport-Vlaanderen. Ze moeten enkel nog een classificatie behalen. 
In onze ledendatabase registreren we de G-sporters.  
Hieronder vind je de evolutie van de cijfers van de aangesloten spelers met een beperking. Tot en met mei 2020 
gingen de cijfers enkel in stijgende lijn. Nadien zagen we een lichte terugval, ongetwijfeld te wijten aan de 
coronamaatregelen. Nu zien we opnieuw een stijging waardoor we een hoger aantal G-sporters dan ooit hebben.  
Op het tabblad G-sport op de website van de VTTL vind je allerlei informatie zoals: 

- Alle info i.v.m. G-sport subsidies 
- De klassementen van de G-tafeltennissers 
- Een link naar alle G-tafeltennistornooien, o.a. G-tafeltennistornooi van Sterke Stut (20/11/2022) en de G-

pong Open in Machelen(11/12/2022) 
 

Datum aantal G-sporters 

okt/15 10 

okt/16 14 

mei/17 16 

nov/17 41 

mei/18 52 

nov/18 54 

mei/19 56 

nov/19 66 

mei/20 72 

nov/20 63 

mei/21 63 

nov/21 64 

mei/22 89 

nov/22 82 
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5. Bijscholingen en opleidingen 
 

Dag Van De Trainer 2022 

 Datum: zaterdag 10 december 2022 in Sport Vlaanderen Gent. 
 Organisatie van Sport Vlaanderen. 
 Er is ook een sessie aangebracht door de VTTL met Peter Duyck i.v.m. opwarming en cooling down i.v.m. 

slagsporten. Er zijn momenteel 16 inschrijvingen hiervoor.  
 Er is al promotie gemaakt via de nieuwsbrief, de website, sociale media en direct mailing naar de trainers. 

 

Trainerscongres 2023 

 Datum: zaterdag 29 april 2023 in Sport Vlaanderen Gent. 
 Spreker: o.a. sessie met Peter Duyck i.v.m. opwarming en cooling down (en gebruik platform Gezond 

Sporten). Dit is een vervolgsessie van de Dag Van De Trainer. 

 
6. Extra beleidsfocussen en digitalisering cursussen 
 
Voor 2023 werden 2 bijkomende aanvragen gedaan: 

 Beleidsfocus professionalisering sportkaderopleidingen (aanvraag voor 11.750 euro in 2023 en 13.900 
euro in 2024). Aanvraag zie bijlage. 

 Projectoproep activatie meisjes (aanvraag voor 8.500 euro in 2023 en 10.000 euro in 2024). Aanvraag zie 
bijlage. 

 
In het kader van de digitalisering van de cursussen hebben we extra fondsen ter beschikking gekregen die in 2022 
moeten aangewend worden. 

 Peter Duyck heeft video’s gemaakt i.v.m. opwarming en cooling down, die ter beschikking zullen gesteld 
worden via het vernieuwde platform van Gezond Sporten. 

 Er werden tijdens de herfstvakantie video’s opgenomen i.v.m. de benjaminwerking, didactiek en techniek 
voor de cursus initiator. Deze beelden zullen vanaf maandag 14/11 in ons bezit zijn en moeten dan nog 
geselecteerd, gemonteerd en bewerkt worden. 

 Er werden op een andere dag ook nog video’s i.v.m. de meisjeswerking opgenomen (door Westshot). Ook 
die video’s moeten nog bewerkt worden. 

 Er is al heel wat content aangeleverd die ondertussen via Easy Generator wordt verwerkt. Nadien moet dit 
nog naar VTS-connect overgezet worden. 
 

7. Werking  u12 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Op dinsdag: regionale training in Meulebeke van 17u15 tot 19u (voor regio zuid) 

 Op donderdag: regionale training in Zandvoorde van 17u45 tot 19u30 (voor regio noord) 

 Op woensdag: individueel programma voor benjamins en training voor spelers uit de VTTL-kern. 

 Op woensdag (1 keer per maand): training voor kadetten en junioren in Roeselare van 19u00 tot 21u00. 
De 2de jaars miniemen en de -12 jarigen uit de VTTL-kern (A en B) trainen hier ook mee. 

 

Een overzicht van de spelers vind je op de website van de VTTL: https://www.vttl.be/provinciale-training-west-
vlaanderen 

 

Willems Jo 

Provinciaal trainer West-Vlaanderen  

Sporttechnisch Coördinator VTTL 
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VERSLAG LAC / CCA – AV VTTL – 19.11.2022 

 

Op 01.07.2022 begon de LAC, op één plaats gewijzigd, aan het seizoen 2022-2023. De inpassing van 
het nieuwe lid, Carl Versteden, verliep vlekkeloos. Mits hier en daar een kleine toevoeging en/of 
verbetering, kunnen we stellen dat Carl Vesteden de taak van Monique Devuyst op een zeer 
adequate manier heeft overgenomen. De taken van de andere leden van de LAC zijn niet gewijzigd. 
De CCA werd langs Franstalige kant wel gewijzigd. De samenwerking tussen de beide vleugels loopt 
momenteel goed en dit omdat er nu wel een communicatie bestaat. 
 
 
Op 3 September hield de LAC zijn AV voor de scheidsrechters in Oost-Vlaanderen (Ninove). 
Uiteindelijk waren we met 16 personen aanwezig waarvan er 4 personen deelnamen aan het 
scheidsrechters tornooi. Rekening houdend met het aantal scheidsrechters in Vlaanderen kunnen we 
niet anders dan stellen dat dit veel te weinig is. Er dient nog beslist te worden wat we volgend jaar 
gaan doen, maar de kans is zeer groot dat er GEEN AV meer zal zijn met een fysieke aanwezigheid. 
De Power Point presentatie zal wellicht wel blijven bestaan en doorgestuurd worden per mail. 
 
Nadien heeft de LAC zich voornamelijk toegelegd het organiseren en/of helpen organiseren van een 
aantal opleidingen. Hieronder een kort overzicht: 
Opleiding Provinciaal scheidsrechter: 

- Antwerpen: nog niet doorgegaan omwille van geen kandidaten 
- Limburg: nog niet doorgegaan omwille van geen kandidaten 
- Vlaams Brabant (08/10/2022): 2 kandidaten – beide geslaagd 
- Oost-Vlaanderen (22/10/2022): 2 kandidaten – beide geslaagd 
- West-Vlaanderen (23/10/2022): 4 kandidaten – allen geslaagd 

Opleiding Landelijk scheidsrechter (theoretisch en Praktisch examen) - Bondsgebouw: 
- Vlaams Brabant & Brussel (17.09.2022 - 01/10/022 & 11/11/2022: 1 kandidaat – geslaagd 

Opleiding Nationaal Scheidsrechter: 
- GEEN Kandidaten 

Internationaal scheidsrechter: Nog nakijken of er een opleiding doorgaat & Oproep nog te 
verzenden. 

- Momenteel één kandidatuur ontvangen ui Limburg  
Opleiding Racket Control: 

- GEEN Kandidaten 
Opleiding TORNOOILEIDER (gepland op het einde van het seizoen 2021-2022 (niet kunnen doorgaan) 
maar wel doorgegaan op 01.10.2022) - QLT: 

- Oost-Vlaanderen: 6 kandidaten 
- Vlaams Brabant & Brussel: 2 kandidaten & 1 persoon heropfrissing 
- West-Vlaanderen: 2 Kandidaten 
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Opleiding TORNOOIPROGRAMMA LUC D’HULST (12.11.2022) - QLT: 
- Limburg: 1 kandidaat 
- Oost-Vlaanderen: 3 kandidaten 
- West-Vlaanderen: 4 Kandidaten 

 
Hierbij wil ik zeer zeker vermelden dat LAC via de CCA ook heeft aangeboden om 2 opleidingen aan 
onze Franstalige collega’s te geven: 
Opleiding Racket Control (17.09.2022) - Bondsgebouw:  

- 7 Personen hebben deze opleiding gevolgd 
Opleiding TORNOOIPROGRAMMA LUC D’HULST (15.10.2022) - Ciney: 

- 4 personen hebben deze opleiding gevolgd 
 
Naast de opleidingen zijn er natuurlijk de interclubwedstrijden die dienen gearbitreerd te worden: 

- Op het niveau van SUPER Heren is dit op één wedstrijd na perfect verlopen. Binnen de LAC 
doet de verantwoordelijke voor de aanduidingen zijn werk, de provinciale verantwoordelijke 
antwoord en de “aanduidingsbrieven” worden verstuurd. 
De interclubleider wordt in de mate van het mogelijke op de hoogte gehouden van alle 
nationale aanduidingen bij HEREN SUPER en ontvangt af en toe een totaaloverzicht. 

- De verantwoordelijke van de CCA stuurt de meldingen mbt de wedstrijden in het Franstalige 
landsgedeelte door aan de interclubleider. 

- Om het éénmalige probleem te voorkomen werden er nog iets concretere afspraken 
gemaakt met de interclubleider. 

- Voor zover mij gekend werden er nog geen wedstrijden aangeduid in de Nationale 
Afdelingen. 

- Wat de Landelijke Afdelingen betreft, werden er reeds een aantal wedstrijden aangeduid 
doch het is niet makkelijk om voor deze wedstrijden scheidsrechters te vinden. Het probleem 
dat zich hier stelt is tweeërlei: 

o Enerzijds zijn er tal van scheidsrechters die op zaterdag zelf spelen. 
o Anderzijds zijn de vrije scheidsrechters iets minder gemotiveerd om zaterdag te gaan 

arbitreren als ze ook op zondag van dienst zijn. 
 
Wat de evenementen betreft hebben we momenteel op Landelijk en Nationaal vlak 3 evenementen 
achter de rug. 

- De 2 Nationale evenementen (NJC fase 1 + 2) werden geleid door dezelfde HS. De 
manifestaties zijn zeer zeker goed verlopen op organisatorisch vlak. Hopelijk wordt het 
verslag van de HS gelezen en wordt er ook effectief aandacht besteed aan de diverse 
opmerkingen. Voor alle duidelijkheid worden deze opmerkingen ook ondersteund door de 
aanwezige CCA leden op deze manifestatie. De aangeduide provincies konden niet steeds het 
gevraagde aantal scheidsrechters leveren maar de samenwerking tussen de provincies is 
dermate goed dat de gevraagde quota steeds bereikt worden. 

- De Vlaamse Jeugd Kampioenschappen liggen nog vers in ons geheugen. Volgens 2 mails die ik 
onder ogen kreeg en de bedanking van de ere-voorzitter van de VTTL denk ik te mogen 
zeggen dat vanuit organisatorisch standpunt (arbitrage) we kunnen spreken over een zeer 
geslaagde editie. De provincies konden niet steeds het gevraagde aantal scheidsrechters 
leveren maar de samenwerking tussen de provincies is dermate goed dat de gevraagde 



 

quota steeds bereikt worden. En als er dan toch iemand ontbreekt is iedereen bereid om een 
steentje bij te dragen tot het welslagen. 

 
Wat de evenementen op Vlaams niveau betreft is het momenteel nog wachten op een aantal 
provincies die hun HS-tafel dienen door te geven. 
Op Nationaal niveau is de HS-tafel wel reeds volledig ingevuld voor alle evenementen. Alleen is het 
hier nog wachten op de goedkeuring wat betreft de uurroosters voor de BK. Een voorstel werd tot 
tweemaal toe vanuit de CCA verstuurd naar de betrokken commissies en bondsverantwoordelijken 
maar een antwoord werd tot op heden nog niet geformuleerd. 
 
Steeds bereid tot het geven van extra uitleg of het geven van bijkomende info. 
 
Philip Van Oeckel 
Voorzitter LAC   
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