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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 9 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 15 februari 2021 – 18.00 uur 

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

Lemmens Herman en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Closset Marc 

 

Vanaf 18.00 uur:  

1. Goedkeuring PV n° 8 van 18 januari 2021 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal online geplaatst worden. 
 

2. Openstaande items 
a) Bouw: Overleg op 29/01 inzake het masterplan van de Redingensite. Overleg op 4 

februari inzake financieel plan (exploitatie, financiering, pre-financiering). Technisch 
bestek bijna volledig afgewerkt. Nadien offertes bekijken en gesprekken met kandidaten 
inplannen en keuze maken. Vertragingen tot een minimum beperken zodat oplevering zo 
vlug mogelijk kan gebeuren en onze doelstellingen niet uit het oog verloren worden. 

b) Sponsoring: In totaal al 170 bedrijven gecontacteerd. Weinig positieve reacties. Win-win 
verhaal voor beide partijen niet evident gezien geen financiële inspanning sponsors. 
Eventueel zijn wel project gericht enkele mogelijkheden. Verzamelen info voor Arena-
verzekeringen. Ook Fiducial opnieuw contacteren na pandemie. Dossier Nationale Loterij 
ingediend, nieuws af te wachten op Nationaal vlak. 

c) Covid-19:  
i. Situatie: voorlopig geen versoepelingen tot minstens 31 maart. Nadien 

sprake van verschillende fases tot heropstart waarbij vooral ingezet wordt 
op trainingen en geen contacten met andere “bubbels”. 

ii. Interclub: De landelijke en provinciale interclubs voor het seizoen 2020-
2021 worden stop gezet. Er zijn geen stijgers en geen dalers. 

iii. Provinciale trainingen: Beperkte heropstart volgens de richtlijnen 
uitgewerkt door Wesley. Groepstrainingen enkel mogelijk voor spelers die 
niet trainen in de club. Strikte naleving van de maatregelen noodzakelijk. 

iv. Organisaties: Beker van Vlaanderen wordt afgelast. 
v. Toestand clubs en aansluitingen: brief te richten naar VSF, SV en Vlaams 

Minister van Sport omtrent de financiële bezorgdheden in de sportsector. 
 

3. Personeelsvergadering 
a) Rapportering 2020: algemene werking af tegen 8 maart voor eventuele bijsturingen. 

Aanvullingen op digitaal platform voorzien tegen 15 maart. 
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b) Opstart acties 2021: bepaalde acties zijn reeds uitgevoerd in functie van het beleidsplan. 
Een overzicht met bijhorende link naar de boekhouding volgt van zodra de boekhouding 
op punt staat. 

c) Nieuwsbrief: vernieuwde opmaak doorgevoerd begin 2021. Inhoud zelfde gebleven, maar 
extra “groepen” ter verduidelijking. 

d) Visualisatie beleidsplan: reeds 2 domeinen aan bod gekomen op website en sociale 
media. Overige domeinen komen later aan bod (tweewekelijks nieuw domein). 

e) Voorbereiding congres trainers en bestuurders: Microsoft Teams lijkt goede en 
gemakkelijke manier. Voorbereiding verder te zetten. 
 

4. Boekhouding 
a) Frederik geeft de voorlopige eindstand van 2020 weer, die zal voorgelegd worden op de 

AV van mei 2021 ter goedkeuring. De nodige documenten werden reeds voorbereid. 
b) Begroting 2021: excel-file aan te vullen met boekhoudkundige gegevens met 

automatisch link naar boekhouding. Momenteel nog maar 60 facturen/onkostennota’s 
ontvangen. Frederik zorgt voor overzicht tegen volgende bestuursvergadering. 

c) Subsidies 2021: bezwaarschrift ingediend voor het ingediende innovatief project. Nieuws 
binnenkort te verwachten. 

d) BTW-aangifte tijdig uitgevoerd. 
 

5. Marketing en communicatie 
a) Blijven opvolgen van potentiële partners noodzakelijk, moet wel win-win verhaal zijn 

voor federatie (algemene werking of topsport), ofwel alle clubs en potentiële partner. 
b) Voorstel Mr. Bureau: Nobele bedoeling, maar meerwaarde voor federatie niet duidelijk. 

Michaël moet tekst uitwerken met goede ideeën, toevoegingen van de federatie zelf, en 
eventuele extra ideeën om die nadien te communiceren naar de club-
verantwoordelijken.  
 

6. Belgium Open 
a) Europees tornooi-circuit te bekijken in functie van beslissingen ETTU/ITTF. 

 
7. Kalender 

a) 22/02/21: NRvB 
b) 23/02/21: rechtszaak huur 4de verdieping: dossier in handen van Mr. Gadeyne 
c) 22/03/21: topsportcommissie 
d) 22/03/21: VTTL-bestuur 
e) Gesprek met TDT Marc Closset: in te plannen na ziekteverlof 

 
8. IR, SR & reglementen evenementen 

a) Impact op landelijke reglementen na beslissingen Nationale Raad: Martin en Frederik 
bekijken en doen voorstel richting AV van mei. 

b) Evenementen 2021-2022: voorstel uit te werken voor Beker van Vlaanderen (dames 
eventueel laten deelnemen bij de heren). Ter stemming dan voor te leggen op AV van 
mei. 

c) Goed bestuur: raming harde indicatoren 2020 boven de 85 %. Zachte indicatoren 2021-
2024 werden voorbereid en overleg met dossierbeheerder achter de rug. Zal mee 
opgenomen worden in de samenwerkingsovereenkomst (inspanningsverbintenis). 

d) Landelijke klassementen: gezien stopzetting interclub en slechts 6 speelweken 
competitie: Landelijke klassementen (B2-B6) blijven ongewijzigd, behoudens 



   

reglementaire bepalingen of op specifieke aanvraag van de betrokken speler. Provinciale 
klassementen (C en lager) zijn de bevoegdheid van de provinciale klassementscommissie. 
 

9. Interclub 
a) Landelijke interclub 2020-2021 wordt stopgezet (zie 2 C iii). 
b) Voorbereiding komend seizoen: document inschrijving ploegen op te maken. 

 
10. Landelijke organisaties 

a) Beker van Vlaanderen: afgelast 
b) VJC finaledag en internationaal jeugdtornooi -12 te Leuven: te bekijken in functie van 

beslissingen van de overheid. 
c) Lijst organisaties komende seizoen te bezorgen aan provincies. Beurtrol blijft verder 

doorlopen.  
 

11. Koepel 
a) Nationale boetes speelweken 1 tot 5 op te stellen. 
b) Beslissingen ETTU: EJK en Top 10 wordt leeftijdsgrens aangepast (junioren tot U19, 

cadetten tot U15). Te bekijken op Nationaal vlak. 
c) Overleg met en tussen ETTU-ITTF inzake respect voor genomen beslissingen in en buiten 

de congressen, nieuw systeem wereldrangschikkingen, tornooien,…  
d) Nieuw systeem klassementen: parameters verder finetunen voor lagere klassementen. 

 
12. Sporttechnische werking 

a) Technisch Directeur Topsport: in ziekteverlof. Afwezigheid wordt opgevangen door 
voorzitter, secretaris-generaal en trainers. 

b) Topsport: subsidies + eigen inbreng: moeilijk op te maken gezien geen duidelijkheid 
omtrent internationale tornooien en evolutie pandemie. Kostprijs van “hub” veel 
duurder dan werking voorheen (langere periode, duurdere hotels). Prijzengeld pas 
interessant vanaf kwartfinales en heel sterke bezettingen op internationale tornooien 
(zelfs in laagste categorie). 

c) Topsport: voorlopige planning opgemaakt volgens huidige maatregelen. Verder op te 
volgen door spelers en trainers. 

d) A-kern -12: individuele trainingen lopen verder. Opletten met het budget. 
e) Provinciale trainingen: gedeeltelijk heropgestart met strikte richtlijnen. 

 
13. Arbitrage 

a) Vraag gesteld aan provincies voor eventuele scheidsrechters voor het internationaal 
jeugdtornooi te Leuven (eind juni). 

b) Opmaak cursus opleiding provinciaal scheidsrechter: in handen van Pieter Thysen en 
Paul Willems. Tegen eind februari normaal meer nieuws. 
 

14. Informatica 
a) Vernieuwde versie van de ledenadministratie staat online. Rapporten nog in te stellen. 

Nieuwe aansluitingen nog steeds te doen via huidige ledendatabase. 
b) Vraag te stellen aan dossierbeheerder SV inzake digitaal ontslag. 

 
15. Varia 

a) UBO: herbevestiging te bekijken (twee-jaarlijks) 



   

b) AV Vlaams Sport Tribunaal: 22 maart. Zelfde dag als bestuursvergadering. Start om 20 
uur. Hedwig Amelinckx zal de VTTL vertegenwoordigen op digitale AV. 

 
Einde vergadering: 20.00 uur 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 


