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1. Bepaling van het aantal stemgerechtigden en nazicht van de volmachten
a. Provincie Antwerpen: Boschmans Jan, Terteka Slauw en een volmacht van
Van den Broeck Werner voor Boschmans Jan = 3 op 3 vertegenwoordigers
aanwezig of vertegenwoordigd.
b. Provincie Limburg/Kempen: Van den Bergh Martin, Mentens Michel en een
volmacht van Brebels Jos voor Mentens Michel = 3 op 3 vertegenwoordigers
aanwezig of vertegenwoordigd.
c. Provincie Oost-Vlaanderen: Houtekier Carlos, Willems Paul en een volmacht
van Iserentant Evert voor Houtekier Carlos = 3 op 3 vertegenwoordigers
aanwezig of vertegenwoordigd.
d. Provincie Vlaams-Brabant en Brussel: Janssens Marc, Decupere Danny en
Messiaen Michèle = 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 15 van de 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd.
Zijn verder aanwezig: Moreau Kenny, Vermoesen Bart en Noppe Frederik.
Verontschuldigd: Lemmens Herman.
2. Openingswoord van de voorzitter
In bijlage het integrale voorwoord van de voorzitter. Gevraagd wordt ook om een
algemeen communiqué te versturen vanuit het VTTL-bureel met de melding van
een nieuwe Secretaris-Generaal zodat iedereen op de hoogte is.
3. Goedkeuring van het verslag van AV 1 van 6 februari 2016
a. Puntje 8E: Er werd niet gevraagd of er online ingeschreven kon worden voor
de sportkampen (wat in realiteit gebeurd), maar of er online gevolgd kon
worden wie ingeschreven was. Volgens de AV hoeft dat echter niet.
b. Er wordt verder nogmaals duidelijk gemaakt wie tot welke werkgroep
behoort: Voor HR en Statuten: Van den Bergh Martin, ’T Jonck Wilfried en
Secretaris-Generaal; voor SR: Van den Bergh Martin, ’T Jonck Wilfried en

Lemmens Herman; voor dubbele aansluiting: Iserentant Evert, SecretarisGeneraal in overleg met de Aile Francophone.
c. Het verslag wordt verder unaniem goedgekeurd.
4. Statutaire verplichtingen
Op de vorige Algemene Statutaire Vergadering werden de Huishoudelijke
Reglementen goedgekeurd. Daarbij zaten heel wat artikels die 7 jaar
“verdwenen” waren.
5. Taakverdeling
De taakverdeling zoals vastgelegd door de LRvB van april wordt nogmaals
overlopen, besproken en lichtjes bijgestuurd.
Sturing door LR
- Transfercommissie: SG + Herman + Kenny
- Jaarboek: Dirk + Herman
- Landelijke interclub: Herman
- Evenementen: Kenny + SG
- Communicatie: SG
- Pers & Media: Ivan
- Baak: Dirk & SG
- Informatica: Herman + Wesley + Gaëtan + Luc + SG + Pieter &
Pieter
- Statuten, HR & Reglementen: Martin + Wilfried + SG
- Sportreglementen: Martin + Wilfried + Herman
- Meervoudige aansluiting: Evert & SG in overleg met AF
Er wordt gevraagd dat ook deze personen hun verantwoordelijkheid opnemen.
6. Boekhouding
a. Het bilan 2015 werd aangepast na de gemaakte opmerking van de vorige AV
(kastoestand).
b. De resultaatverwerking wordt unaniem goedgekeurd (15 op 15 stemmen).
c. Gezien de gezondheidstoestand van Boschmans Jan niet toeliet om de
controle uit te voeren, zoals voorzien door de AV, contacteerde Noppe
Frederik Vanmassenhove Jeroen. Jeroen wordt unaniem goedgekeurd als
“nieuwe” controleur (15 op 15 stemmen).
d. Er wordt unaniem kwijting verleend aan de leden van de LRvB (15 op 15
stemmen).
e. Iserentant Evert en Mentens Michel worden definitief vastgelegd als
rekeningcontroleurs voor de boekhouding van 2016. Er wordt ook beslist om
een reserve aan te duiden gezien de problematiek ingeval van
ziekte/onbeschikbaarheid. Jan Boschmans wordt unaniem aangeduid als
reserve-lid.

f. Noppe Frederik geeft een overzicht van de stand van zaken van de
boekhouding eind april 2016. Er worden geen verdere vragen gesteld.
g. De neerlegging van de boekhouding kan nu geschieden in juni gezien de
definitieve goedkeuring.
h. De berekening van het kilometerfonds is ondertussen gebeurd. De facturen
en creditnota’s vertrekken eerstdaags naar de clubs uit de landelijke
afdelingen.
i. In de begroting 2017 vraagt de LAC om rekening te houden met de
tweejaarlijkse opleidingen.
7. Vraag Vlaams-Brabant en Brussel omtrent de situatie van Galmaarden
Het dossier werd nogmaals opgezocht door het VTTL-bureel. De verkregen info
is echter heel beperkt. De voorzitter neemt daarop het woord en geeft een
overzicht van de verkregen info. Daaruit blijkt dat Galmaarden territoriaal behoort
tot Vlaams-Brabant en dat de aansluitingen dan ook door Vlaams-Brabant
gebeuren. Competitie wordt gespeeld in Oost-Vlaanderen. Kampioenschappen
en andere behoren dan weer tot de bevoegdheid van Vlaams-Brabant. Dat wil
dus ook duidelijk zeggen dat Galmaarden de provinciale beker moet spelen in
Vlaams-Brabant gezien de term “en andere”.
Er wordt ook nog eens verwezen naar de clubs Westerlo, Mol en Aarschot. Deze
clubs kozen bij aanvang volledig voor de provincie Limburg-Kempen. Deze
behoren dan ook bij deze provincie.
8. Brainstorming
a. Beleidsplan 2017-2020: Er is ondertussen al meerdere malen overleg
gepleegd, zowel met Sport Vlaanderen, als binnen de VTTL. De VTTL staat
voor een uitdaging gezien er een volledig nieuw subsidiëringsmechanisme
gebruikt zal worden (opgelet, want voor 2017 wordt nog gesubsidieerd aan
75 % volgens het huidige mechanisme, nadien voor 2018 nog 50 %, 2019
voor 25 % en in 2020 is het nieuwe subsidiëringsmechanisme volledig van
tel). Er zal gebruik gemaakt worden van een vast bedrag (60.000 euro) met
daarbij ook een korf verdeeld over 3 verschillende pijlers. Er is momenteel
nog geen duidelijkheid omtrent de bedragen (decreet met nog steeds
goedgekeurd worden door het parlement). Vanaf 2017 moet de STC een
diploma master LO hebben en het daarbij horende hoogste trainersdiploma
binnen de federatie. Andere werknemers zijn niet meer gebonden aan
diverse diploma’s maar moeten wel uitbetaald worden volgens de correcte
salarisschalen. Simulaties naar subsidiëring toe zijn momenteel nog niet
mogelijk, maar naar het schijnt zouden de unisportfederaties weinig verschil
mogen merken. Dit moet uiteraard opgevolgd worden want er is veel
onduidelijkheid momenteel.

b. Ledenwerving: Gezien het nieuwe decreet een basissubsidie van 60.000
euro voorziet bij federaties die minder dan 10.000 leden hebben, is het
essentieel om ervoor te streven om boven die 10.000 leden te geraken (dit
om zo recht te hebben op extra subsidies). Verschillende voorstellen worden
gedaan.
 Gezinslidmaatschap: dit is eerder iets dat door de clubs zelf geregeld
dient te worden. Een voorstel hieromtrent dient niet opgemaakt te
worden.
 Voorstel om recreantenbijdrage op 9 euro te zetten: dit voorstel moet
verder uitgewerkt worden tegen de volgende AV (14 ja, 1 neen).
 Voorstel om recreant-reserve af te schaffen: dit voorstel moet verder
uitgewerkt worden tegen de volgende AV (15 ja-stemmen)
 Voorstel om te werken met een verminderd tarief vanaf januari: dit
voorstel moet verder uitgewerkt worden tegen de volgende AV (15 jastemmen).
 Het voorstel om de officiële functies terug naar 9 euro (ipv volwaardig
lid te zijn) te brengen wordt niet weerhouden en aldus ook niet
gestemd.
Opgelet: het gaat hier om de verdere uitwerking van de voorstellen, dus een
beslissing omtrent de voorstellen wordt pas genomen op de volgende
Algemene Statutaire Vergadering.
Ook de witte-vlekken actie wordt nogmaals aangekaart. Provincies kunnen
nog steeds gemeentes, sportfunctionarissen, … contacteren om te trachten
de recreatieve clubs aan te sluiten bij de VTTL. Sommigen zijn zeker niet
geïnteresseerd, want zij zien niet echt een voordeel voor hun “club”. Het is
dan ook zaak om alles goed op te lijsten en bij te houden.
Op Nationaal vlak moet goed opgevolgd worden welke spelers in aanmerking
komen voor de KBTTB-bijdrage. Zeker gezien er met verminderde tarieven
gewerkt wordt.
c. Good governance
 Telt mee voor 20 % van het subsidiemechanisme 2017-2020
 Er moet voldaan worden aan bepaalde parameters om zo “punten” te
scoren.
 In het huidige voorstel wordt geen quota bepaald voor het aantal
dames in een bestuur (dit zou in de toekomst wel belangrijk kunnen
zijn). De VTTL betreurt het feit dat er mogelijks discriminatie gemaakt
wordt op basis van lichamelijke kenmerken. Bekwame mensen zijn
veel belangrijker dan onderscheid te maken op basis van geslacht.
 In het huidige voorstel wordt wel een maximum termijn bepaald voor
bepaalde functies binnen het bestuur.
 Openheid van verslagen en communicatie naar buiten toe wordt
essentieel (zowel voor leden als niet-leden). Zo zal er een intern

d.

e.

f.
g.
h.

verslag en een extern verslag opgemaakt moeten worden van de
vergaderingen met de beslissingen en conclusies daarin vermeld).
 De VTTL heeft reeds een aparte structuur voor tuchtzaken. De vraag
wordt gesteld om eventueel samen te werken met andere federaties.
Voor bepaalde tuchtzaken is dit zeker interessant, maar voor
sporttechnische zaken ligt dit moeilijker gezien de reglementering
tussen federaties heel verschillend is.
Aansluitingsformulieren
 ’T Jonck Wilfried geeft wat extra uitleg omtrent zijn voorstel van
formulieren. Het aankruisen van de mogelijkheden bovenaan zorgt
voor heel wat problemen gezien dit door veel clubs als heel
ingewikkeld wordt gezien. Bepaalde aanpassingen worden wel
gevraagd aan Wilfried (vrijetijdscompetitie staat nog te hoog in de lijst,
klassementsbeperking bij recreanten verwijderen, namen toevoegen
van de personen die moeten tekenen).
 Het systeem van de vrijetijdscompetitie wordt momenteel enkel
gebruikt in Limburg-Kempen, al hebben sommige andere provincies
reeds iets gelijkaardigs aangemaakt binnen hun eigen provincie. Het
maximum klassement en aantal wedstrijden dat deze spelers mogen
spelen, wordt dan ook overgelaten aan de provincies zelf. Ter
verduidelijking: deze spelers komen ook voor op de “gewone”
sterktelijst en betalen aldus voor een volledig lidmaatschap.
 Vragen worden ook gesteld omtrent een online-zone voor spelers
zoals de Aile Francophone omtrent aansluitingen, ontslagen en
transfers. De VTTL stapt daar nog niet mee in gezien er veel
onduidelijkheden zijn en het maar zeer de vraag is of dit allemaal wel
volledig officieel en reglementair correct is. Ook omtrent de
elektronische handtekening zijn er nog veel vragen. Dit werd ook
bekeken op de informatica-vergadering en daar werd eveneens
aangehaald dat dit heel moeilijk te officialiseren is.
Reglementen, technische fiches + budgettering VTTL-events: Alles werd
besproken en voorgelegd aan de leden van de LRvB. Beslist wordt
bovendien dat de tornooi-leider wordt aangeduid door de LRvB. En dat het
bedrag van de vervangende scheidsrechter doorgestort wordt aan de
provincie die de vervanger geregeld heeft (zoals effectief al gebeurd, maar
beter ook in de technische fiche opgenomen wordt). Voor verdere
opmerkingen: zie ook puntjes 8h. en 8i.
Coachlicentie: dit document werd besproken binnen de Algemene
Vergaderingen van de provincies.
Organigram: een nieuw organigram werd opgemaakt op basis van de
huidige HR. Er zijn geen opmerkingen.
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE: gezien het nieuwe systeem (32
spelers per reeks) blijkt het onmogelijk om dit vlot op 24 tafels te laten
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doorgaan. Voor het seizoen 2016-2017 gaat dit evenement door in WestVlaanderen. Daar zullen 32 tafels beschikbaar zijn. Nadien wordt dit
evenement opnieuw geëvalueerd.
Benjamins op Vlaamse Jeugdkampioenschappen: De vraag wordt gesteld of
het wel opportuun is om benjamins te laten strijden voor een titel (op
nationaal vlak zijn er geen Belgische Kampioenschappen voor deze spelers).
Gewezen wordt op het feit dat dit toch een stressvolle situatie is voor
jeugdige spelers, waarbij ook door de ouders druk wordt gezet op deze
spelers. Is dit opvoedkundig correct? En wat met de waarden van “het kind”?
Er wordt beslist dat de Benjamins vanaf 2016-2017 geen aparte reeks meer
hebben op de Vlaamse Jeugdkampioenschappen (14 ja-stemmen, 1
onthouding). Er wordt wel gevraagd aan het TeCo om een alternatief,
aangepast aan de leeftijd, project (gestuurd door het TeCo) op te stellen voor
benjamins (te organiseren binnen regio’s, eventueel in samenwerking met
andere dichtbij liggende provincies) op een andere of meerdere dag(en). Dit
vooral met het oog op het spelplezier bij deze jonge deelnemers te
promoten.
Innovatielab: het innovatielab heeft een analyse gemaakt van onze huidige
werking omtrent de sociale media, ons communicatieplan en het
sponsordossier. Er is een voorstelling gebeurd voor de leden van de LRvB,
het finale rapport moet nog ontvangen worden. Belangrijke zaken zijn dat er
een stappenplan is omtrent marketing, dat er momenteel geen verschil is
tussen de nieuwsbrief en het magazine. Anderzijds moet er binnen de VTTL
gekeken zijn welke aanpassingen mogelijk zijn, interessant zijn, …
betreffende de werking. Een gerichte communicatie-strategie moet zeker
verder uitgewerkt worden.

9. Koepel
De verstandhouding tussen de Aile Francophone en de VTTL blijft moeizaam.
Het water is soms heel diep. De VTTL wil samenwerken, maar voor de AF ligt dit
niet steeds evident gezien de AF enkel wil samenwerken indien dit ook gunstig is
voor de AF. Toch trachten we als VTTL steeds tot een compromis te komen.
10. LAC/NAC
a. Algemeen: de gemaakte powerpoint-presentatie zal doorgestuurd worden
aan de leden van de AV. Algemeen kan gesteld worden dat de
samenwerking tussen de provincies goed verloopt (in functie van
vervangende scheidsrechters te vinden). 72 % van de aangeduide
wedstrijden (Super, Nationaal en Landelijk) werden uiteindelijk geleid door
officiële scheidsrechters. Ondertussen werd ook een mail gestuurd aan de
provincies betreffende de Vlaamse evenementen 2016-2017 (vraag naar
locatie, hoofdscheidsrechterstafel, …). Alles moet binnen zijn tegen 31 juli.

b. Mini-Rae: De organisatie van de controle zelf moet beter afgesproken
worden tussen de verantwoordelijken zelf (hoofdscheidsrechter –
verantwoordelijke paletcontrole). Daarnaast blijkt dat het voor één persoon
niet altijd evident is om alles vlot te laten verlopen. Dit zou in principe vlotter
moeten kunnen eens de controle ook voor de verantwoordelijken evidenter
is.
c. Nationaal vlak: ook hier werd een mail gestuurd naar de verantwoordelijken
om te controleren op het aantal scheidsrechters noodzakelijk voor de
evenementen. Daarnaast werd ook de inschrijvingstermijn, zoals
reglementair vastgelegd, doorgestuurd. De uurroosters blijven grosso modo
hetzelfde als dit seizoen, behalve bij de BK BCDE enkel, gezien er daar
minder inschrijvingen zijn. Gevraagd wordt om eventueel te kijken of het
tijdstip van de huldiging aangepast kan worden naargelang het einde van de
reeksen.
d. Opleidingen: in 2017 worden opnieuw opleidingen voorzien. Een voorlopige
kalender werd opgemaakt en doorgestuurd naar de lesgevers. Dit wordt
verder opgevolgd en bijgehouden door de LAC.
e. De lijst van hoofdscheidsrechters A, B en C zal gepubliceerd worden in juli,
met dank aan Pieter Thysen.
f. De opleiding voor nieuwe provinciale scheidsrechters zal gebeuren op 10
september 2016.
g. Ter verduidelijking: enkel de LARC-lijsten die geldig zijn bij de ITTF, zijn ook
geldig binnen de VTTL (dus met dezelfde periodes).
11. Technisch Directeur
a. Topsport: Robin en Cédric hebben de Olympische Spelen van Rio net niet
gehaald. Toch werden er het afgelopen jaar serieuze stappen gezet. 5 van
de 6 kernspelers op het afgelopen WK kwamen uit de VTTL. Het doel van de
VTTL-spelers is mikken op wereldtop (top 100 – top 50). De VTTL is geen
vragende partij om spelers van de Aile Francophone “over te nemen”. Maar
het staat de spelers uiteraard zelf vrij om te kiezen bij welke vleugel ze willen
spelen. Deze spelers kunne meetrainen in Leuven, maar zullen zich eerst
moeten bewijzen vooraleer de VTTL zelf tussenkomt bij Internationale
tornooien.
b. Topsport en Studie: Op de Europese Jeugdkampioenschappen nemen alle
leden van de topsportschool deel. De instroom blijft belangrijk en hopelijk
stromen nieuwe talenten binnen in de school.
c. Rapporten: er wordt opgemerkt dat de evolutie van de leden niet correct
wordt weergegeven. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden
tussen de vrijetijdsspelers, de recreanten en de recreanten-reserve.
Vrijetijdsspelers zijn zo wie zo geen recreanten, want dit zijn ook
competitieve speler.

d. Individuele trainingen -12-jarigen: er is een overlegmoment geweest met de
provinciale verantwoordelijken waarbij de VTTL-kern werd overlopen.
Duidelijke richtlijnen werden afgesproken zodat ook iedereen op de hoogte is
waar de grenzen precies liggen. Provinciale trainers moeten meer betrokken
worden bij de clubwerkingen zodat -12-jarigen zo veel mogelijk kunnen
trainen (eventueel met de medewerking van meerdere clubs uit de buurt). Er
moet een optimale invulling gebeuren van de trainersmomenten bij de -12jarigen.
e. Een vraag wordt gesteld in verband met de deelname van de Vlamingen aan
het Nationaal Jeugdcriterium. Er is een lichte daling merkbaar bij de VTTLleden qua aanwezigheid. Enerzijds te wijten aan een iets mindere generatie,
anderzijds aan spelers die zelf beslissen om niet meer deel te nemen. Het is
uiteraard wel de bedoeling dat VTTL-spelers dit evenement niet links laten
liggen met het oog op de toekomst.
12. Informatica
Het verslag van de informatica-vergadering werd verspreid. Binnenkort wordt ook
een afspraak gepland met de Aile Francophone omtrent de synchronisatie van
de tornooien en interclub.
13. HR/SR/STAT/reglementen en technische fiches
De werkgroep rond de HR had bewust hoofdstuk 10 niet gewijzigd in het vorige
overleg. Nazicht leert echter dat ook hier enkele essentiële zaken beter
aangepast worden. De werkgroep plant een nieuwe vergadering voor de
volgende Algemene Statutaire Vergadering. Enkele zaken die tegen dan wat
verduidelijkt moeten worden:
 Integreren van artikel 10.8 en 10.17.3
 Klacht indienen: tegenpartij op de hoogte brengen of niet (conform
KBTTB reglementering)
 Beroepscommissie die bestaat uit 5 rechtscommissarissen: niet echt
logisch.
 Termijn waarbinnen een uitspraak moet geschieden: momenteel
vastgelegd op 40 dagen. Bekijken of dit mogelijk is.
 Bij invloed op de interclub: altijd spoedprocedure?
14. Landelijke Klasseringcommissie
Een nieuwe voorzitter werd gekozen (Boschmans Jan). Het wordt zaak om een
systeem op papier neer te zetten van hoe de LKlC precies de klassementen
behandeld. Dit kan dan ook doorgestuurd worden naar de provincies ter richtlijn,

al heeft de provinciale klasseringscommissie nog steeds de volledige autonomie
betreffende het klasseren van de C-spelers en lager.
15. Management Comité
Dit comité bestaat niet meer sinds de LRvB van april 2016. En moet dus
volgende keer niet meer vermeld worden.
16. Landelijke tuchtcommissie
Er is 1 zaak hangende momenteel. Het betreft een beroep aangetekend tegen
een uitspraak van de provinciale tuchtcommissie.
17. Interpellaties
Er werden geen interpellaties ingediend.
18. Varia
Vragen worden gesteld in verband met de “bouw” van het sportcentrum te
Leuven. Deze bouw zal gebeuren in samenspraak met de stad Leuven. De stad
zou dan deels het lokaal huren. Het is dan ook aan de stad om contact te hebben
met de geïnteresseerde partijen voor verdeling van deze zaal. De VTTL heeft
enkel een afspraak met de stad, niet met de clubs. Belangrijk is ook dat de zaal
niet gebruikt mag worden voor andere doeleinden dan tafeltennis.

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 28 MEI 2016
Dame(s) en Heren,
Beste sportvrienden,
Van harte welkom op deze Algemene Statutaire vergadering in Herentals
daar wij tegelijkertijd het trainerscongres en een programma voor
bestuurders organiseren.
Mijn voorwoordje zal beperkt blijven omdat al veel belangrijke zaken op
de dagorde geprogrammeerd staan.
Ik mag niet nalaten U als beleidsmensen te danken om Uw inzet op
provinciale, landelijke en Nationale werking voor onze Vlaamse
Tafeltennissport.
Een nieuwe wind waait door de VTTL.
- Op 6 februari 2016 heeft de AV het Management comité afgeschaft.
Marc Gijs bleef als secretaris generaal zolang geen kandidaturen voor
handen waren en er niemand anders was aangeduid door de LR.
- Op 22 februari heeft de Landelijke Raad van Bestuur beslist om, zolang
de personen voorzien in artikel 1.2.4.4 van het H.R. niet waren
aangeduid, het M.C. verder te gelasten met de nog af te handelen
zaken voor het seizoen 2015-2016, die onder dit artikel vielen.
- Op 18 april 2016 heeft de Landelijke Raad van Bestuur de personen
voorzien in artikel 1.2.4.2 & 1.2.4.4 aangesteld en werd tevens een
nieuwe transfercommissie ingesteld conform art. 4.5.1 van de H.R.
Op dat ogenblik hield het management comité effectief op met
bestaan. Beslissingen genomen door het “Management comité” na 18
april 2016 konden geen enkele rechtsgeldigheid meer hebben.
Een woord van dank aan:
- de mensen van het gewezen MC voor hun geleverde werk.
- Marc Gijs die jaren fungeerde als secretaris generaal.
Na veelvuldige vragen in de Baak en via onze website naar de invulling van
een SG die steeds zonder gevolg bleef heeft Frederik Noppe zijn kandidatuur
per schrijven gedaan naar het bureel.
Laat duidelijk zijn dat niemand van ons hem hierover aangesproken heeft.

Bij deze proficiat aan onze nieuwe secretaris generaal verkozen door de LR
van 23 mei: Frederik Noppe neemt deze taak officieel op zich. Er wordt
uitdrukkelijk gevraagd naar een nauwe constructieve samenwerking.
Belangrijk is dat alle taken gestuurd worden vanuit de LR.
Over meer VTTL beleid krijgt U onmiddellijk op de verdere agenda.
Uw vragen om verheldering zijn van harte welkom maar ook gewenst voor
een krachtige opbouwende en efficiënte Algemene Statutaire vergadering.

