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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 12 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 17 mei 2021 – 18.00 uur 

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

Lemmens Herman, Dieussaert Tom en Noppe Frederik 

 

Vanaf 18.00 uur:  

1. Goedkeuring PV n° 11 van 19 april 2021 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal online geplaatst worden. 
 

2. Openstaande items 
a) Covid-19: Vooruitzichten op heropstart op 9 juni voor alle leden. Hoogstwaarschijnlijk 

een noodzaak voor CO2-meters in de clubs. Ministerieel Besluit af te wachten. 
Protocollen goed op te volgen en communicatie goed verzorgen. 

 
3. Bouw 

a) Overleg met Raad van Bestuur BaTa Vlaanderen op 18 mei (14 uur) 
b) BTW-ruling prioritair om verder te kunnen. 
c) Onduidelijkheid over financiële middelen Badminton Vlaanderen. 

 
4. Personeelsvergadering 

a) Overzicht van mei wordt kort besproken.  
b) Bijscholingen steeds op tijd aanvragen en ook nut van die bijscholing inschatten. 
c) Aandacht voor de eigen partners in de online communicatie. 
d) Bureel steeds in CC zetten bij contacten met VSF, SV,… 
e) Werk uitvoeren tijdens normale “bureeluren” zodat communicatie vlot kan verlopen. 

 
5. Boekhouding 

a) Stand van zaken 2021: Geen specifieke opmerkingen gezien “beperkte” werking. Veel 
acties worden wel nog steeds uitgevoerd zoals gepland. 

b) Tussenkomst leden/clubs: voorstel uitgewerkt inzake terugbetaling landelijke interclub. 
Wachten op meer info van de Vlaamse Overheid inzake een nieuw noodfonds, ten 
vroegste verwacht midden juli. 

c) Topsport: uitgebreide excel-file opgesteld voor correcte opvolging. Tom Dieussaert en 
Frederik Noppe blijven verder opvolgen op basis van de planning voor de rest van het 
jaar. Niet evident gezien heel weinig info vanuit ETTU-ITTF-WTT. 
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6. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Overzicht van april-mei wordt kort besproken. 
b) Communicatie sociale media meer groeperen in het verslag zodat niet 5 x zelfde punt 

naar voor komt. 
c) Inschakelen A-kern-spelers: altijd vooraf contact opnemen met Technisch Directeur 

Topsport, niet zelf rechtstreeks spelers contacteren. 
 

7. Belgium Open 
a) Geen extra info meer vanuit ITTF-WTT. Nieuw WTT-systeem geraakt bij seniors moeilijk 

van de grond wegens financiële kostprijs. 
 

8. Evaluatie 
a) Trainerscongres op 24 april: 70 personen ingeschreven en nog enkele die nadien de 

opgenomen beelden opgevraagd hebben. Voorkeur voor trainerscongres nog steeds 
meer richting “fysieke” aanwezigheid, zeker voor de heel sporttechnische zaken. Te 
bekijken binnen het TeCo naar de mogelijkheden om dit als surplus te blijven aanbieden 
aan trainers. 
 

9. Kalender 
a) 21/05/21: Topsportcommissie 
b) 31/05/21: Nationale Raad van Bestuur (twijfel over datum gezien vorig verslag NRvB 

melding maakt van 25 mei) 
c) 12/06/21: Bestuurderscongres: reeds 35 inschrijvingen ontvangen. Digitalisering zeker 

een meerwaarde en biedt mogelijkheden naar de toekomst om bestuurders zo vlotter te 
bereiken vanuit de VTTL. 

d) 19/06/21: Algemene Vergadering 2 te Zele 
i. Normale dagorde 

ii. Geen extra onvoorziene punten momenteel 
e) 21/06/21: Het Bestuur – afgelast – eventueel extra te bespreken punten kunnen na de 

AV 2 aan bod komen. 
f) 26/06/21: Nationale Raad (fysiek of digitaal te beslissen op komende NRvB) 
g) 28/06/21: Nationale Raad van Bestuur (eventueel af te gelasten gezien NR van 26/06) 
h) Wijziging kalender 2021-2022: VJC fase 3 wordt verschoven van 27 maart 2022 naar 13 

maart 2022. Kalenders aan te passen. 
 

10. IR, SR & reglementen evenementen 
a) Nieuwe voorstellen zullen voorgelegd worden op de Algemene Vergadering. 

 
11. Interclub 

a) Inschrijvingen komen binnen (16 herenploegen – 2 damesploegen) 
b) Momenteel 2 herenploegen die niet meer inschrijven in Nationale interclub. Niet altijd 

interessant om reeksen te blijven “opvullen” en soms beter om te starten met 11 
ploegen in een reeks. Heeft ook steeds impact op lagere reeksen en leidt tot verdere 
“opvullingen” en “zwakkere” reeksen. Op te volgen door de interclubleider. 

c) Reeksen op te maken op basis van sterkte van de ploegen en rekening houdend met de 
kalender en aanvragen van de clubs zelf. 
 

  



   

12. Landelijke organisaties 
a) Alle nog geplande organisaties tijdens seizoen 2020-2021 werden reeds afgeschaft.  

 
13. Koepel 

a) Problemen met data BK A 2022: opnieuw wijziging door ITTF-WTT zonder overleg. ETTU 
heeft weinig invloed. Te bespreken op volgende NRvB. 
 

14. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: ziekteverlof werd verlengd tot eind mei. Een gesprek is 

van essentieel belang van zodra de TDT opnieuw aan het werk gaat. 
b) Planningen spelers en trainers worden verder uitgewerkt. Jammer genoeg weinig 

tornooien op de kalender waardoor planning nog veel zou kunnen wijzigen. 
c) Panega-opvolgsysteem: te bespreken binnen trainersstaf en topsportcommissie. Zeker 

een meerwaarde richting individuele opvolging en doelen. 
d) Samenwerking met AF: akkoord om meer gezamenlijke trainingen te doen voor de beste 

spelers richting de Nationale ploeg zodat integratie vlot kan gebeuren. 
e) Hoofddoelstelling 2017-2020: halen van Olympische Spelen niet bereikt. Nog 

mogelijkheid via WR, maar heel kleine kans. 
f) Contracten spelers: voorstel nieuwe contracten kort besproken. Enkele aanpassingen 

doorgevoerd door Tom Dieussaert. Verdere beslissingen op topsportcommissie. 
g) Ontslag David Henkens: Gezien wijziging VTE-toekenning binnen topsportstructuur geen 

andere keuze op financieel vlak. Nog enkele verschuivingen in topsport noodzakelijk. 
h) A-kern -12: individuele trainingen lopen verder.  
i) Benjamintrainingen: kunnen heropgestart worden volgens hetzelfde protocol van de 

provinciale trainingen. Momenteel nog steeds niet toegelaten om spelers in meerdere 
clubs/groepen te laten trainen. Goede opvolging noodzakelijk. Ook aandachtig de 
Ministeriële Besluiten goed na blijven lezen. 

j) Tarieven trainers: liggen vast voor 2021. Geen wijziging mogelijk. Wesley bekijkt 
financiële impact van voorgestelde wijzigingen op begroting 2022. 

k) Benjaminbeloningen: keuze voor rugzakje (voorstel 1). Wel navraag doen bij huidige 
partners indien zij ook niet zoiets in stock hebben zodat link met onze partners opnieuw 
duidelijk wordt. 

l) Samenwerking partners: diverse materiaalpakketten samengesteld voor diverse 
doelgroepen. 

m) Laagdrempelig project: keuze om alle kandidaten (14) die wensten te starten in 
september 2021 te aanvaarden als pilootclubs. Duidelijke afspraken noodzakelijk en 
budget moet gerespecteerd worden. Project kan ook gebruikt worden om pure 
recreantenclubs bij de VTTL aan te laten sluiten (vb. Runkster). Info bezorgen en vraag te 
stellen aan de provincies om actie te ondernemen waar kan.  

n) Trainerscursussen 2022: akkoord voor cursussen in Nodo en Aarschot. 
o) Sportkampen 2021: beide kampen zijn volzet. 
p) Jeugdsportproject: momenteel reeds 64 clubs die wensen deel te nemen. Inschrijvingen 

lopen nog tot 30 juni. Jo contacteert nogmaals de clubs als herinnering. 
 

  



   

15. Arbitrage 
a) Cursus opleiding provinciaal scheidsrechter: heel mooi werk. Opleidingen provinciale 

verantwoordelijken voorzien eind juni. Best dan in de provincies nieuwe scheidsrechters 
laten opleiden eind augustus, begin september zodat gans seizoen gewerkt kan worden. 

b) Extra aandacht op sociale media: uitgewerkt door Michaël Maes, nog enkele bijsturingen 
noodzakelijk. 
 

16. Informatica 
a) Rapporten exporteren vanuit nieuwe ledendatabase: Wesley en Frederik volgen op, heel 

veel nieuwe mogelijkheden. Clubs kunnen nu reeds probleemloos overschakelen en 
leden kunnen zelf gegevens aanpassen (alleen adres, telefoon, e-mail). 
 

17. Landelijke klasseringscommissie 
a) 1 beroep ontvangen. Stemming uitgevoerd en beslissing zal gepubliceerd worden op 

website zoals voorzien op 18 mei. 
b) Op Nationaal vlak: geen lijst gekregen van A-B0-klassementen waardoor vooropgestelde 

timing niet gerespecteerd kan worden. Bizar, zeker gezien A en B0-klassementen 
onveranderd bleven en er ruim de tijd was om dit correct en veel vroeger te publiceren 
conform landelijke en provinciale klassementen. 
 

18. Varia 
a) Geen varia.  

 
Einde vergadering: 19.55 uur 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 


