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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 7 – seizoen 2019-2020 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 17 februari – 18.00 uur 

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

Herman, Closset Marc, Van den Noortgate Wesley, Moreau Kenny, Van Oeckel Philip en Noppe 

Frederik 

Verontschuldigd: Denys Jacques 

Gezien de afwezigheid van de voorzitter, zal de ondervoorzitter de vergadering leiden. 

 

Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering 

 

1. Goedkeuring PV het bestuur N°6 van 20 januari 2020. 
Er zijn geen specifieke opmerkingen op verslag N° 6. Het verslag wordt goedgekeurd en 

zal dan ook online geplaatst worden op de website van de VTTL.  

 

2. Openstaande items: 
a) Beleidsplan 2021-2024: Door ziekte werd de overlegvergadering van deze namiddag 

afgelast. Voorstel om samen te komen op 23 maart om dit verder te bespreken.  
b) Dossier bouw: Kandidaatstelling zo spoedig mogelijk afwerken in samenspraak met 

Badmintonfederatie en KA Redingenhof. Juridische zaken werden afgetoetst met 
Sam Verbeke. Best een aparte VZW op te richten samen met verantwoordelijken 
van Badminton Vlaanderen. Op 10 maart nieuw overleg gepland.  

c) Sponsoring: Ondertussen meer dan 50 bedrijven gecontacteerd. Michaël Maes 
houdt lijst bij. Overleg gepland met 2 potentiële sponsors met Michaël en Marc Gijs. 
best als apart puntje op te nemen in volgende dagorde (onder “Marketing en 
communicatie”). 

d) Belgium Open: Voorbereiding in volle gang, ook na gesprek met ITTF-medewerker. 
Dossier binnenkort indienen bij Sport Vlaanderen. 

e) Bureel: nog geen voorstel binnen van Mr. Chibane. Dirk moet alle werkpunten 
noteren zodat verhuis vlot kan gebeuren. En verslag opmaken van de nodige 
werkzaamheden zodat hulp gezocht kan worden.  

f) Statuten clubs: meeste clubs hebben info doorgestuurd. Puntje te verwijderen bij 
openstaande items. 

g) Resultaten enquête clubvoorzitters en -secretarissen: resultaten werden verzameld 
en kort besproken. Komt verder aan bod op volgende overleg over beleidsplan. 

h) Officiële vieringen: voorstel huldiging Jeugdspeler van het jaar in te plannen op 
finaledag VJC. Voorstel huldiging van Mr. Terteka Slauw in te plannen op Vlaamse 
Kampioenschappen Veteranen. Herman stuurt voorstel door van cadeau. 
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3.  Verslag personeelsvergadering 
Vergadering kon niet doorgaan omwille van 3 afwezigheden. Volgende 
personeelsvergadering op 2 maart. 
 

4. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2020: alle betalingen worden opgevolgd en nodige facturen 

werden opgemaakt. Inboeken van alle facturen zal deze week opgestart worden 
(gewacht werd op nieuws van Topsport Vlaanderen en afsluiting van 2019). 

b) Begroting 2020: toekenning van topsportsubsidies werd afgelopen vrijdag 
ontvangen. Aanpassingen zoals verwacht noodzakelijk. Marc Closset en Frederik 
Noppe hebben overleg op 2 maart en dit wordt dan ingepast in de begroting. 
Structureel wel aanpassingen nodig gezien groot verlies, ook richting beleidsplan 
2021-2024. 

c) Sponsoring Ethias valt weg. Contract loopt nog tot 30 juni 2019. Uitkijken wat te 
doen met verzekeringspolissen, in combinatie met mogelijke sponsoring (Michaël). 

d) KBC: nog enkele administratieve zaken in orde te brengen. Frederik Noppe heeft het 
nodige gedaan, enkel nog handtekening van Jacques Denys te plaatsen. 
 

5. Evaluatie:   
a) NJC fase 3: geen specifieke opmerkingen, reglement en/of Youth Ranking hebben 

duidelijk wel nood aan aanpassingen om minder discussies te krijgen. 
b) Stage Zuid-Korea: goede stage voor Olav Kosolosky en Tom Closset.  
c) Vlaamse Kampioenschappen Merksplas: Ondanks melding in contract van spelers, 

toch enkele spelers die niet wensten deel te nemen. Brief op te sturen naar 
afwezige A-speler. 

d) BK Jeugd: goede resultaten Vlaamse spelers. Finales wel in te plannen op zelfde 
moment. 

e) NG-criterium Diest: 28 inschrijvingen, verslag te lezen op website. 
f) NG-criterium Oostende: 51 inschrijvingen, verslag te lezen op website. Volgens 

reglementen moeten er afzonderlijke reeksen zijn voor Niet-Aangesloten spelers en 
NG-spelers/recreanten. Wordt binnen TeCo bekeken, ook gezien heel veel 
inschrijvingen en groot niveauverschil soms. 
 

6. Kalender:  
a) 22 en 23 februari : ETTU-congres in Boedapest 
b) 23 februari: BK Dubbel te Louvain-La-Neuve 
c) 24 februari:  NRvB 
d) 29 februari en 1 maart : BK A te Spa 
e) 2 maart: personeelsvergadering 
f) 8 maart: criterium veteranen te Sint-Truiden: HS te bepalen door de LAC 
g) 9 maart: topsportcommissie 
h) 22 maart: VJC fase 4 

 
7. IR, SR en reglementen evenementen 

a) Martin van den Bergh kijkt na of wijzigingen op Nationaal vlak ook invloed hebben 
op VTTL-vlak. 

b) Probleem met thesaurie van spelers (intrekking speellicentie) wordt in 
spoedprocedure behandeld op eerstvolgende Nationale Raad. 

  



 
 

 

c) Volgende mandaten worden vastgelegd om de VTTL te vertegenwoordigen: 
i. Denys Jacques: sponsoring Tibhar, bouwdossier, huur bureel 

ii. Gijs Marc: Bouwdossier, Sponsoring 
iii. Noppe Frederik: Belgium Open, KBC (administratie) 

 
8. Landelijke interclub 

a) 1 geval van overmacht. Forfait blijft behouden, maar boete wordt niet toegekend. 
Kilometers wel terug te storten (afrekening eind seizoen). 

b) Boetes worden opgevolgd door Dirk Lamproye en Herman Lemmens (wekelijks 
overzicht). 
 

9. Landelijke organisaties 
a) Beker van Vlaanderen: geen arbiters van Vlaams-Brabant en Brussel te vragen, zoals 

reglementair vastgelegd. 
b) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: navraag te doen in verband met transport 

gezien levering pas kan vanaf zaterdag (ten vroegste om 17 uur). Opties te bekijken 
door Frederik Noppe. 
 

10. Koepel: 
a) Mail richting ITTF en ETTU betreffende kwalificatiesysteem voor Olympische Spelen: 

gewacht wordt op nieuws van ETTU. 
b) Werkgroep voor NJC / Youth Ranking: voorstel om 2 technisch directeurs, 2 leden 

NEC en 2 leden reglementen in werkgroep te steken. Voorstel klaar tegen mei zodat 
stemming kan gebeuren in juni. 

c) BK Veteranen: hoofdscheidsrechter Philippe Wauthion. Was ook 
hoofdscheidsrechter op Waalse kampioenschappen. Na te vragen. 

d) Wild Cards BK A: toekenning aan Jan Poel (heren). Bij dames wordt geen extra wild 
card toegekend. Nummers 6, 7 en 9 waren niet geïnteresseerd in deelname (nr. 8 
was gekwalificeerd via BK Jeugd). 

e) VIP-lijst BK A: wordt bijgehouden door Dirk Lamproye. 
f) Coaching op BK A: niet door personeelsleden van de VTTL, eigen trainers kiezen 

mag wel. Als 1 speler (tussen 2 spelers van VTTL-kern) niet akkoord gaat dat er 
gecoacht wordt, dan wordt die wedstrijd niet gecoacht (zie ook contracten spelers).  
 

11. Sporttechnische werking 
a) TeCo:  

i. Dartfish: geen tussenkomst van Sport Vlaanderen. Wesley van den 
Noortgate zoekt andere opties. 

ii. VTTL-congres: nog steeds geen sessie voor namiddag. Moet dringend 
ingevuld worden zodat promotie kan starten. (ter info: trainersclinic in 
Limburg werd verplaatst naar 11 april). 

b) Technisch Directeur Topsport 
i. Programma van de spelers (zowel week- als jaarplanning) moet besproken 

worden met de coach, die dan overlegt en bespreekt met Technisch 
Directeur Topsport, zodat ook de reservering van de zaal (indien nodig) vlot 
kan verlopen. 

ii. Begroting moet bijgestuurd worden op voorstel van TDT in functie van de 
topsportsubsidies. 



 
 

 

iii. Opvraging kandidaturen headcoach-trainer: momenteel 1 kandidatuur 
binnen, maar twijfel omtrent samenwerking. Marc Closset vraagt aan ETTU 
om opgenomen te worden in mailinglijst zodat meerdere trainers op de 
hoogte zijn. Momenteel geen nieuws van Alexy Smirnov omtrent verdere 
samenwerking na afloop contract (eind maart). Meerdere rappels werden 
gestuurd. 

iv. Overleg Michiel Nijst: Marc Closset zat samen met ouders en heeft huidige 
werking uitgelegd. Instappen in topsportwerking is een must om 
ondersteuning te krijgen. Inschrijving wordt overwogen voor januari 2021. 

c) Rapport Wesley (verantwoordelijke -12-werking):  
i. Overleg met benjamintrainsters te plannen voor 10 april.  

ii. Evaluatiegesprek met alle spelers van de A-kern achter de rug. 
iii. Uitstekende resultaten in Roncq. Akkoord van het bestuur om prijzengeld 

integraal te investeren in de A-kern. 
 

12. LAC: 
a) Voorbereidingen van de komende kampioenschappen volop bezig 
b) Overleg met Frederik Noppe betreffende doelstelling beleid 2021-2024, eventueel 

ook enquête te maken voor huidige actieve scheidsrechters 
 

13. Informatica: 
a) Probleem van invullen forfaits nog niet volledig opgelost. Herman Lemmens 

contacteert nogmaals Gaëtan Frenoy. 
b) Lidkaarten worden afgeschaft gezien alles nu ook online terug te vinden is. Frederik 

Noppe zorgt online ook voor een overzicht van de coachlicenties (per provincie en 
algemeen). 
 

14. Varia 
a) Provinciale selecties voor Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: geen deelname 

aan provinciale kampioenschappen of criteriums vereist. Provincie bepaalt zelf wie 
deelneemt, maar moet rekening houden met artikel D.10.11 en D.10.12 van de 
Nationale Sportreglementen. Frederik Noppe bekijkt richting seizoen 2020-2021 
om tekst iets duidelijker te omschrijven in het reglement. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 


