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Verslag Algemene Statutaire Vergadering  
Nr. 2 – seizoen 2017-2018 

Plaats: Ligabureel VTTL, Brussel 
Datum: 26 mei 2018 – 10.00 uur 
 

1. Bekrachtiging en installatie leden AV 

a. Provincie Antwerpen: Gijs Marc, Gevers Tim en Van den Broeck 

Werner (10 minuten vertraging) = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

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

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

vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd. 

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

Willems Paul (10 minuten vertraging) = 3 op 3 vertegenwoordigers 

aanwezig. 

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

Pieter en Decupere Danny = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

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

Vanmassenhove Jeroen = 3 op 3 vertegenwoordigers aanwezig. 

 
In totaal zijn bij aanvang 13 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.  
Zijn verder aanwezig: Moreau Kenny, Lemmens Herman, Willems Jo, 
Closset Marc, Van den Noortgate Wesley, Van Oeckel Philip en Noppe 
Frederik. 
Verontschuldigd: Geerts Pieter 
De 15 leden van de AV worden bekrachtigd. 
 

2. Openingswoord van de voorzitter 

In bijlage het integrale voorwoord van de voorzitter.  
 

3. Goedkeuring van het verslag van AV 1 (seizoen 2017-2018) van 18 november 

2017. 

Geen opmerkingen meer en het verslag wordt dan ook unaniem 
goedgekeurd. 

 
4. Statutair gedeelte 

Ondertussen zijn Van den Broeck Werner en Willems Paul aangekomen 
waardoor er 15 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

a. Verkiezingen Landelijke Raad van Bestuur (bij voorkeur 1 per provincie) 

• Gijs Marc (ANT): 14 ja-stemmen, 1 nee-stem (verkozen) 

• Van den Bergh Martin (LK): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Amelinckx Hedwig (OVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 
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• Decupere Danny (VLB): 14 ja-stemmen, 1 nee-stem (verkozen) 

• Denys Jacques (WVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 

b. Verkiezing Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-Generaal 

Deze worden bepaald door de Raad van Bestuur (5 stemmen) 

• Voorzitter: Denys Jacques: 5 ja-stemmen (verkozen) 

• Ondervoorzitter: Gijs Marc: 5 ja-stemmen (verkozen) 

• Secretaris-Generaal: Noppe Frederik: 5 ja-stemmen (verkozen) 

c. Verkiezing leden NR (per provincie bij voorkeur 2 leden + extra 

stemming over eventuele opvolgers) 

• Gijs Marc (ANT): 12 ja-stemmen, 3 nee-stemmen (verkozen) 

• Van den Broeck Werner (ANT): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Gevers Tim (ANT): 15 ja-stemmen (opvolger) 

• Van den Bergh Martin (LK): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Mentens Michel (LK): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Bruinen John (LK): 14 ja-stemmen, 1 nee-stem (opvolger) 

• Willems Paul (OVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Iserentant Evert (OVL): 13 ja-stemmen, 2 nee-stemmen 

(verkozen) 

• Amelinckx Hedwig (OVL): 15 ja-stemmen (opvolger) 

• Messiaen Michèle (VLB): 14 ja-stemmen, 1 nee-stem (verkozen) 

• Decupere Danny (VLB): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Thysen Pieter (VLB): 14 ja-stemmen, 1 nee-stem (opvolger) 

• Denys Jacques (WVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• ’T Jonck Wilfried (WVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Vanmassenhove Jeroen (ANT): 14 ja-stemmen, 1 nee-stem 

(opvolger) 

d. Verkiezing leden NRvB (bij voorkeur 1 lid per provincie) 

• Gijs Marc (ANT): 11 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 1 blanco-stem 

(verkozen) 

• Van den Bergh Martin (LK): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Willems Paul (OVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Messiaen Michèle (VLB): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• Denys Jacques (WVL): 15 ja-stemmen (verkozen) 

a. Verkiezingen commissies en overige cellen: deze gebeuren op de 

volgende LRvB. Kandidaturen kunnen nog steeds ingediend worden tot 

10 juni. Op te letten voor de splitsing van de NT & EC, de NSC en CCA. 

 
5. Boekhouding 

a. Bilan 2017 

• Winst van 15.375,59 euro ingeboekt. 

• Effectieve impact nieuw subsidiëringsmechanisme op algemene 

werking pas in te schatten juli 2018. 



 

 

• 30.000 minder uitgaven dan voorzien, versus 10.000 euro 

minder inkomsten op de algemene werking 

• Klein extra verlies op beleidsfocussen in vergelijking met 

begroting. 

b. Goedkeuring resultaatverwerking: 

• Raad van Bestuur stelt voor om 15.000 euro van de winst 

rechtstreeks in het bouwfonds te steken. Daardoor komen we na 

2017 aan een totaal bouwfonds van 200.000 euro. 

• Leden van de AV unamiem akoord hiervoor. 

• Resultaatverwerking 2017 wordt goedgekeurd. 

c. Verslag rekeningcontroleurs 

• Mentens Michel en Messiaen Michèle hebben hun verslag 

opgemaakt en werd ook doorgestuurd naar de leden van de AV. 

d. Kwijting aan de bestuurders 

• 15-ja-stemmen op 15. Kwijting verleend aan de bestuurders. 

e. Aanduiding rekeningcontroleurs 2018 

• Messiaen Michèle (VLB): 15 ja-stemmen (verkozen) 

• ’T Jonck Wilfried (WVL): 14 ja-stemmen, 1 onthouding 

(verkozen) 

f. Begroting 2018 

• Werd nog aangepast in vergelijking met de vorige AV gezien de 

topsportsubsidies nog niet gekend waren toen.  

• Verlies van 13.718 euro gebudgetteerd. 

g. Stand van zaken 2018 

• Momenteel geen grote problemen, al blijft het afwachten op de 

impact van de nieuwe subsidiëring. 

• Vanuit Sport Vlaanderen worden extra middelen vrijgemaakt 

voor wat betreft de topsportwerking. Dossier in te dienen voor 1 

juni. 

 

6. Actuele zaken 2018: 

a. Privacywet en GDPR: VTTL heeft de nodige stappen gezet (clubs 

werden geïnformeerd, leden ook extra informeren via nieuwsbrief), voor 

clubs en provinciale comités werden templates uitgewerkt zodat ook zij 

zich in orde kunnen stellen. 

b. Goed Bestuur: VTTL haalde 48 % in 2017, doelstelling is om ook hier 

verdere stappen in te zetten. 

c. Project TableTennis@Work: geen reacties van bedrijven. Af te toetsen 

met Marc Gijs en Jan Degraef. Opgelet VTTL/KBTTB. 

d. Laagdrempeling Sporten: Deze Olympiade meer gericht op de clubs. 

Momenteel 33 clubs die meewerken. Doelstelling in 2020: 30 % van de 

clubs die meewerken. 



 

 

e. 40-jarig bestaan VTTL: viering op Belgium Open. Er wordt ook gekeken 

voor een speciale uitgave van het Baak-magazine (overleg te plannen 

tussen Marc Gijs en Frederik Noppe): medewerkers gezocht. 

 
7. Bouw 

a. Dossier goedgekeurd: subsidie toegekend van 1.8 miljoen 

b. Zoektocht naar resterende financiële middelen (financiering versus 

middelen VTTL) 

c. Project te realiseren tegen december 2020 

 
8. Sporttechnische werking 

a. Rapport Marc Closset: 

• Goede samenwerking met Sport Vlaanderen (positief en 

constructief) 

• Goede samenwerking met Parantee-Psylos 

• Integratie nieuwe trainer Alexey Smirnov goed verlopen binnen 

de VTTL-werking 

• Uitstekende resultaten op de BK A (5 titels voor Vlaanderen) 

• WK Teams: goed verlopen. Belgische mannenteam dicht bij top 

16 van de wereld. 

• Jongeren in topsportschool werken hard (zowel in school als op 

training wat niet altijd evident is met alle internationale tornooien 

en stages) 

• Extra subsidies aan te vragen voor 1 juni. 

• Goede stappen gezet met betrekking tot gezonde voeding 

dankzij inspanningen Carlo Agnello. 

b. Rapport Jo Willems: 

• Diploma’s jeugdsport 2017 zijn klaar en worden bezorgd aan de 

provincies. 

• Jeugdsport 2018: minimumvoorwaarde om aanspreekpunt 

integriteit aan te duiden toegevoegd. 

• Werking G-sport en aansluiting G-sporters: positieve lijn 

merkbaar 

• VTTL-congres: netwerkmoment met de clubs, dus ook altijd 

interessant voor de provinciale bestuurders en commissieleden 

c. Rapport Wesley van den Noortgate: 

• Ledenevolutie: stijging blijft merkbaar. Doel blijft minstens 10.000 

leden. 

• Nieuwe NG-criteriums: momenteel al 3 georganiseerd 2018. 

Bedoeling is om 1 per provincie te kunnen organiseren. 



 

 

• Laagdrempelig project: -12-competitie in VLB niet opgestart, 

nochtans één van de voorwaarden om in te stappen in het 

laagdrempelig project voor de clubs. 

• Trainerscursussen: cursus Galmaarden afgelast wegens te 

weinig inschrijvingen.  

• Nieuwe toevoeging van SeniorPong op het KingPong-platform. 

d. Rapport Pieter Geerts 

• 2 kanshebbers voor instroom topsportschool. 

• Minder subsidies op -12-werking topsport in 2018 in vergelijking 

met 2017. 

• Communicatie richting topsport structureler aanpakken. 

• -12-topsport kern heel druk programma op tornooi-gebied 

(provinciaal, Vlaams, nationaal en internationaal). Mogelijkheden 

bekijken en afstemmen met provincies. 

• Nieuwe impuls noodzakelijk voor benjamindagen: inspanning 

van provincies gevraagd naar medewerking, minder 

inschrijvingen . Wel goede communicatie met benjamintrainsters. 

• Internationaal jeugdtornooi -12: heel wat meer inschrijvingen. 

• Samenwerking met SVS verder op te volgen. 

• Fairplay charter zit in de pijplijn. 

e. Provinciale werking -12 

• Provinciale trainers momenteel meer gericht op breedte-werking 

in plaats van topsportwerking. Missen we hier het uiteindelijke 

doel? 

• Jeugdcompetitie: nieuwe samenkomst te organiseren met iedere 

provincie om verdere stappen te zetten.  

• Beertje Ping: inspanning noodzakelijk van de provincies om dit te 

integreren in hun werking. 

 
9. Belgium Open  

a. 2017: goede editie en goed resultaat 

b. 2018: van 23 tot 27 oktober, hopelijk evenveel inschrijvingen 

c. 2019: aanvraag in te dienen midden juni 2018. Vraag vanuit ITTF om 

Challenger Plus te worden (extra kosten): mogelijkheden bekijken. 

 
10. Bijsturing SR, HR en Statuten 

Er is 1 wijziging in de statuten. Deze wordt unaniem goedgekeurd. 
Neerlegging zal gebeuren. Overige reglementen blijven ongewijzigd. 
 

11. Landelijke Klasseringcommissie 

André Lemaire werd aangeduid als voorzitter voor deze ene vergadering 
(nieuwe verkiezingen voor komende vier jaar). Er zijn in totaal 15 
herzieningsaanvragen binnen gekomen. 



 

 

 
12. Vlaamse organisaties 

Alle organisaties zijn in 2017-2018 goed verlopen. Hier en daar wat 
bijsturingen nodig ter plaatse. Aan de reglementen en technische fiches 
moet niets veranderd worden. 
 

13. Landelijke interclub 

Eindrondes zijn gespeeld. Inschrijvingen komen binnen (tijd tot 5 juni). 
Kalender wordt opgemaakt op 21 juni. 
 

14. Koepel: Nationale Raad verschoven van 9 juni naar 16 juni. 

 
15. Arbitrage – Verslag Philip van Oeckel 

 
a. Meer dan 350 prestaties op landelijk en nationaal vlak. 

b. Manier van arbitrage niet altijd consequent. 

c. Kritiek op manier van arbitreren ook binnen scheidsrechterskorps 

hoorbaar. Leren van elkaar om samen beter te doen. 

d. Vergrijzing scheidsrechterskorps: oplossingen zoeken om nieuwe 

mensen te motiveren. 

e. ICT: opleidingen te voorzien want te weinig mensen kunnen het 

programma gebruiken waardoor veelal dezelfde (VTTL-)mensen voor 

de oplossing moeten zorgen. 

 
16. Informatica: Herman Lemmens bespreekt met Pieter Philippaerts nog enkele 

wijzigingen. Nieuwe ledendatabase in volle ontwikkeling. 

 
17. Interpellaties 

Er werden geen interpellaties ingediend. 
 

18. Varia 

Geen extra varia-puntjes. 
 
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. 


