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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 3 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 12 oktober 2020 – 18.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Amelinckx Hedwig, Decupere Danny, 

Lemmens Herman en Noppe Frederik 

 

Inleiding: een extra vergadering van het bestuur wordt ingericht om de huidige COVID-19 situatie verder 

te bespreken omtrent het al dan niet verder zetten van de competitie en tornooien. 

 

Vanaf 18.00 uur:  

 

1. Vaststellingen: 
a) AF besluit op zaterdag 10/10 om de wedstrijden van speelweek 5 uit landelijke en 

provinciale competities uit te stellen, dit terwijl er op vrijdag wel wedstrijden zijn 
doorgegaan van speelweek 5. Nadien op 11/10 reeds opschorting alle wedstrijden tot 9 
november, zonder overleg met VTTL  en KBTTB. 

b) Weinig aanvragen in Vlaanderen om wedstrijden uit te stellen omwille van COVID-19.  
c) Communicatie door Minister van Sport die duidelijk onderscheid maakt tussen 

indoorsporten waarbij wel of geen contact/afstand kan gehouden worden van minimum 
1,5 meter zoals tafeltennis. Wel overschakeling naar code oranje, waardoor douches en 
kleedkamers verplicht gesloten moeten worden. 

d) Voorbereiding doorgestuurd door de voorzitter met daarbij de nodige documenten. 
 

2. Overleg: 
a) Tafeltennis is bij uitstek een sport die veilig beoefend kan worden. Wel problemen 

omwille van carpoolen, cafetaria’s en angst bij leden. Anderzijds ook nog veel leden die 
effectief willen blijven spelen. 

b) Puur op het sportieve heeft de competitie geen verschil met de trainingen. Ook tijdens 
trainingen zijn kleedkamers en douches gesloten. Alle hygiënemaatregelen zijn van 
toepassing, alsook de richtlijnen omwille van afstand houden zijn duidelijk.  

c) Carpoolen: duidelijk in de richtlijnen vermeld hoe het transport best gebeurd. Inderdaad 
niet altijd evident bij verdere verplaatsingen. Maar maatregelen van de overheid moeten 
gevolgd worden. 

d) Cafetaria’s: die vallen onder de term horeca en hebben niets te maken met het sportieve 
gebeuren. Sluitingsuur vastgelegd om 23 uur. Wedstrijden kunnen na 23 uur blijven 
doorgaan. Drank mag niet meer geserveerd worden. 

e) Verloop van de wedstrijden zelf: alles verloopt momenteel, ondanks de omstandigheden, 
goed. Er is ook geen enkele verplichting om 2 aan 2 te spelen, waardoor richting het “eind 
uur” van de ontmoeting gemakkelijk een half uur à drie kwartier “gewonnen” kan 
worden. Steeds 6 spelers in de speelruimte, waardoor telkens per wedstrijd slechts plaats 
moet voorzien worden voor 2 spelers. Indien geen ruimte in de speelzaal, oplossing te 
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zoeken binnen de clubmogelijkheden. Overleg met betrokken commissie noodzakelijk bij 
problemen. 
 

3. Beslissing 
a) Gelet op de richtlijnen van de minister verklaren de 5 provincies zich unaniem akkoord 

dat de competitie in de huidige omstandigheden kan blijven doorgaan zowel op landelijk 
als op provinciaal vlak volgens de bestaande richtlijnen, rekening houdend met 
eventueel lokaal grotere restricties opgelegd door de provincie, steden of gemeenten. 

b) De beslissingen van de overheid en het ministerie van Sport worden verder nauwgezet 
opgevolgd.  

c) Beslissingen over de Vlaamse tornooien in november te nemen op de volgende 
vergadering van het bestuur (19/10). 

 
Einde vergadering: 19.15 uur 
 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 

 


