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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 3 – seizoen 2021-2022 

Plaats: Bureel VTTL 

Datum: 18 oktober 2021 

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

Decupere Danny en Noppe Frederik 

Vanaf 18.00 uur: aparte bespreking met het bestuur 

1. Begroting 2022 
De begroting 2022 werd volledig overlopen en diverse voorstellen om 
besparingen of extra middelen te vinden worden voorgesteld. Enkele 
aanpassingen zullen nog doorgevoerd worden tegen de AV van november en 
daar zal dan een begroting voorgesteld worden ter goedkeuring. De toegekende 
budgetten moeten niet volledig opgebruikt worden, maar er moet steeds gekeken 
worden om de kosten zo laag mogelijk te houden waar mogelijk, ook binnen de 
diverse commissies zelf. 

Vanaf 18.40 uur: Lemmens Herman en van Oeckel Philip vervoegen de vergadering. 
Dieussaert Tom en Moreau Kenny zijn verontschuldigd. 

2. Goedkeuring PV van het bestuur 
N° 2 van 20 september: geen opmerkingen en het verslag zal online geplaatst 
worden. 
 

3. Openstaande items 
a) Opvolging Covid-19: In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is het gebruik 

van het CST verplicht sinds 15 oktober 2021. De clubs werden tijdig 
verwittigd. In het Waalse gewest gaat het gebruik van het CST in vanaf 1 
november. Dit heeft uiteraard zijn impact op de Nationale interclub, maar 
ook voor tornooien die georganiseerd worden in deze 2 gewesten. In 
Vlaanderen is er momenteel nog geen sprake van de invoering van het CST 
in de sportsector. 

b) Jeugdwerking Vlaams-Brabant en Brussel: Danny Decupere geeft aan dat 
er werk wordt gemaakt van de planning, de locaties en de trainers. Jammer 
genoeg is dit zonder overleg met de -12-verantwoordelijke van de VTTL. 
Wesley van den Noortgate zal contact opnemen met Danny om alles met 
elkaar af te stemmen zodat komende week hopelijk vlot gestart kan worden 
met de trainingen. 

c) Jeugdliga Vlaams-Brabant en Brussel: werd ook open gesteld voor spelers 
uit andere provincies. Werd voorheen niet gedaan in de andere provincies, 
maar is niet expliciet verboden. Wordt wel opgevolgd om te kijken of hier 
niet op ingegrepen moet worden wanneer te veel spelers uit een provincie 
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deel gaan nemen in andere provincies en zo de werking in de eigen 
provincie wat kunnen ondermijnen. 
 

4. Administratieve werking 
Gezien de huidige corona-toestand redelijk stabiel lijkt en thuiswerk geen 
verplichting meer inhoudt, wordt overeengekomen dat het bureelwerk opnieuw 
hervat kan worden. Een nieuwe regeling wordt uitgewerkt. Frederik Noppe zal 
aanwezig zijn op maandag, Michaël Maes op woensdag, Wesley van den 
Noortgate op donderdag en Jo Willems op vrijdag. Dirk Lamproye blijft iedere 
dag op het bureel, zoals reeds het geval was. Deze nieuwe regeling gaat in 
vanaf november. 

 
5. Goed Bestuur 

Bij de zachte indicatoren moet er vooruitgang geboekt worden bij minstens 4 
indicatoren over een periode van 4 jaar. Frederik Noppe heeft een gedetailleerd 
overzicht van de zachte indicatoren, wat er precies moet gebeuren om te stijgen 
en geeft weer wat opgenomen werd in het beleidsplan en welke zaken op korte 
en middellange termijn mogelijk zijn. Een apart verslag hieromtrent zal 
voorgelegd worden op de volgende bestuursvergadering ter goedkeuring. 
 

6. Opvolging jaaractieplan 
Via Luik II en de bijhorende kleurencodes is heel gemakkelijk de stand van zaken 
te bekijken inzake de geplande acties. Heel wat zaken werden reeds 
gerealiseerd in 2021, enkele zaken worden zoals gepland nog uitgevoerd in de 
laatste 3 maanden van 2021. Omwille van de corona-situatie konden ook 
bepaalde acties niet gerealiseerd worden in 2021. Frederik Noppe zorgt tegen de 
volgende bestuursvergadering voor een volledig nazicht en geeft aan waar nog 
dringende pijnpunten zitten.  
 

7. Bouw 
a) Teleurstellend overleg op 15/10 met alle partijen (BaTa Vlaanderen, Sport 

Vlaanderen, Stad Leuven, Huis11, Go Redingenhof). Opnieuw heel wat 
nieuwe zaken die opgelegd werden aan BaTa Vlaanderen en ook heel wat 
extra kosten die gedragen moeten worden door de federaties, zonder enige 
tussenkomst van andere partijen. 

b) Buffer van 400.000 euro: vraag vanuit BaTa Vlaanderen (gesteld in juni) om 
die op 200.000 euro te zetten werd tot op heden niet voorgelegd aan 
Go/Huis11. 

c) Ruling: aangevraagd, maar eerste berichten niet positief gezien geen enkele 
financiële inbreng van scholengroep zelf.  

d) Huurovereenkomsten werden eenzijdig opgesteld door GO, zonder overleg 
met BaTa Vlaanderen, noch met Stad Leuven. Stad Leuven geeft nogmaals 
aan dat zij enkel een contract willen met Go, terwijl Go alleen een contract 
wil met alle partijen gezien BaTa Vlaanderen de bouwheer is (ook op vraag 
van de andere partijen). Overleg tussen de diverse juristen noodzakelijk. 

e) Masterplan Redingensite: ondanks eerdere meldingen dat het bouwproject 
prioritair was, blijkt nu dat de omgevingsvergunning anders werd ingepland 
waardoor er heel wat extra kosten zijn. Geen enkele partij was hiervan op de 
hoogte.  



 

f) Een overleg met Sport Vlaanderen werd gevraagd door BaTa Vlaanderen. 
Dit staat ingepland op vrijdag 29 oktober (van 10 tot 12 uur). 

g) Vraag om ook overleg te plegen met de Schepen van Sport en eventueel de 
burgemeester van Leuven.  

 
8. Personeelsvergadering van 11 oktober 

a) Verslag werd opgemaakt door Frederik Noppe. Huidige manier van overleg 
en verslaggeving geeft en mooi beeld van deze vergadering.  

b) Steeds aangeven wat aangepakt werd t.o.v. de vorige vergadering en 
overlopen van Luik II richting de geplande acties in de nabije toekomst. 
 

9. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2021: Alle facturen en onkostennota’s van september 

werden verwerkt. Een volledig nazicht van de correcte boekingen is 
gebeurd. Ook het gedetailleerde overzicht van topsport werd bezorgd aan 
Tom Dieussaert. Een wijziging van het addendum lijkt bij diverse 
programma’s noodzakelijk. De impact van de corona-situatie op de daling 
van de lidgelden zal eind december blijken. Verschillende provincies geven 
aan dat de daling in hun provincie beperkt bleef in vergelijking met vorig 
jaar, maar dat er uiteraard een groot verlies was bij de start vorig seizoen. 

b) Begroting 2022: werd reeds apart besproken en Frederik Noppe verwerkt de 
wijzigingen zoals besproken. 

c) Allerlei: het bestuur zal het resterende bedrag van het noodfonds 
aanwenden zoals voorzien in de oorspronkelijke aanvraag. De BTW-
aangifte (voor 20/10) en de aangifte van de rechtspersonenbelasting (voor 
28/10) zullen tijdig ingediend worden. 
 

10. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Een overleg met Marc Gijs en Michaël Maes omtrent de aanpak van 

sponsordossiers is doorgegaan op 18/10. Michaël gaat hiervan een verslag 
maken en kan dan hopelijk met de aangereikte ideeën verder aan de slag. 

b) Voorstel om halve finales en finales op Vlaamse evenementen op te nemen 
en te delen op sociale media, zodat sponsors kunnen zien hoe ze effectief in 
beeld gebracht kunnen worden. 

c) Club in de kijker: aangepaste versie uitgewerkt na overleg tussen Michaël 
Maes en Frederik Noppe. Goed opletten dat nuttige info ook in de video aan 
bod komt, want anders mist dit wel zijn doel. Nuttige tips vooraf delen met 
de clubs. Video’s komen dan ook op de VTTL-website (met extra info inzake 
webpagina, facebookpagina, instagrampagina,… van de betrokken club) en 
zullen gedeeld worden op de sociale media. Bestuur akkoord om, indien 
mogelijk, nog 1 video per provincie te voorzien in 2021, nadien verder 
doortrekken in 2022. 
 

11. Evaluaties 
a) EK teams te Roemenië: Damesploeg gestreden voor wat ze waard waren. 

Eerste kennismaking voor Julie van Hauwaert en Sara Devos met het 
allerhoogste Europese toneel. Herenploeg wint moeizaam van Griekenland. 
Kansen tegen Zweden niet genomen. Alleen de eerste van de poule ging 
door en was zo ook rechtstreeks geplaatst voor het WK team. Bizarre keuze 
van ETTU, zeker in poules van slechts 3 landenteams. 



 

b) Bilateraal gesprek algemene werking en beleidsfocussen (uitgezonderd 
topsport): eerste kennismaking met nieuwe dossierbeheerster goed 
verlopen. Heel weinig opmerkingen, kleine aanpassingen tijdig doorgevoerd.  

c) NJC fase 1: fout in het verslag van de hoofdscheidsrechter te bespreken op 
volgende vergadering KBTTB. Reglement NJC niet volledig duidelijk inzake 
een uitsluiting/rode kaart/geschrapte of verlieswedstrijden. Reservespelers 
niet meer laten deelnemen behalve in laagste reeks van die desbetreffende 
leeftijdsreeks (werd reeds meermaals aangegeven ook door de NRvB).  

d) VST: te weinig deelnemende federaties om de gewijzigde statuten voor te 
leggen ter goedkeuring.  
 

12. Kalender 
a) 19/10: Bilateraal gesprek topsport (Jacques Denys en Tom Dieussaert) 
b) 21/10: Vlaamse Sportprijzen (Jacques Denys en Tom Dieussaert) 
c) 25/10: NRvB 
d) 27/10: bijzondere vergadering VST (Hedwig Amelinckx) 
e) 11/11: Vlaamse Jeugdkampioenschappen te Pelt 
f) 13/11: AV 1 te Brussel (mogelijks zonder aanwezigheid van de voorzitter 

gezien ook EK U21 in Spa op zelfde moment) 
g) 22/11: Bestuur: indien deze doorgaat, dan zal deze op digitale manier 

georganiseerd worden. 
 

13. IR, SR & reglementen evenementen 
a) Wijzigingen voorgesteld door Paul Willems voor wat betreft 3 Vlaamse 

evenementen: werden genoteerd en zullen mee genomen worden bij het 
herbekijken van de reglementen 2022-2023. De versies voor de 
evenementen 2021-2022 werden goedgekeurd op de AV van juni. 

b) Vraag wijziging spelregels – datum: daar moet geen wijziging gebeuren 
gezien het gaat over een aanpassing van een typfout of taalfout. Indien het 
een andere wijziging zou betreffen, dan moet dit ook voorgelegd worden op 
de NR ter goedkeuring.  

c) Intern reglement: Frederik Noppe bekijkt nog eens de mogelijkheden inzake 
goed bestuur en de daaraan gekoppelde reglementen. Uiteraard ook te 
bekijken in functie van beleidsbeslissingen. 

d) Artikel C.25.4: de term interclubtoezichter slaat op de provinciale, landelijke 
of nationale interclubleider die zelf een controle uitoefent bij een 
interclubwedstrijd. 
 

14. Interclub 
a) Bij de dames geeft Sukarti Tienen A algemeen forfait gegeven. 
b) Er werd 1 gele kaart genoteerd. Frederik Noppe zorgt voor het overzicht. 
c) Dames op de herensterktelijst: Frederik Noppe heeft de 5 provincies 

aangeschreven met vraag naar controle. LK en OVL hebben ondertussen 
aangegeven dat alles correct staat. De andere provincies bekijken dit ook 
dringend om in orde te zijn met de regels. 

d) Mogelijk herbekijken om de landelijke dames en 1ste provinciale-ploegen 
anders aan te pakken en regionaal te werken om zo deze competities nieuw 
leven in te blazen. Ook te bekijken binnen de werkgroep dames (KBTTB-
niveau). 
 



 

15. Landelijke organisaties 
a) Eerstvolgende evenement op 11/11 te LK: Vlaamse 

Jeugdkampioenschappen. Inschrijvingsmodule werd aangemaakt door 
Frederik Noppe. Fairplay-reglement werd bezorgd aan Philip van Oeckel en 
wordt mee opgenomen in de briefing aan de scheidsrechters. Levering 
materiaal door Posno (Dirk Lamproye bekijkt met Michel Mentens). Bekers 
en medailles werden door Herman Lemmens besteld en zal Philip van 
Oeckel meebrengen. Michaël Maes bekijkt met Michel Mentens het 
programmaboekje. 
 

16. Koepel 
a) EK U21: gaat door van 10 tot 14 november. VTTL en TTC Drive Oostende 

stellen materiaal ter beschikking ter ondersteuning. Transport wordt 
geregeld door AF. Jacques Denys zal ter plaatse ook overleg plegen met 
Mr. Berg (Tibhar). 

b) Fout in Nationale boetelijst: 5de en volgende gele kaart financiële boete, 
maar vanaf 6de gele kaart doorverwijzing naar tuchtcommissie. Dubbel 
straffen kan niet. 

c) Gezien geen kassa op NJC fase 1 werden 10 aparte facturen aangemaakt 
richting de provincies (die dan door factureren aan clubs of spelers). 
Onmogelijk voor boekhouder KBTTB om voor iedere speler apart facturen te 
maken, te verwerken in de boekhouding, te versturen, op te volgen,… voor 
ieder Nationaal evenement. 

d) NJC: eindstand bij uitsluiting versus eindstand bij rode kaart = niet hetzelfde 
reglement. Gespeelde wedstrijden blijven behouden en niet automatisch 
laatste in de reeks. Rechtzetting te doen op de NRvB. 
 

17. Sporttechnische werking 
a) TDT a.i. heeft gesprek met Parantee-Psylos gevoerd inzake de werking met 

Laurens Devos en Florian van Acker. Gesprek goed verlopen en er wordt 
onderzocht hoe en waar er verder ondersteuning geboden kan worden. 

b) TDT a.i. heeft gesprek gevoerd met verantwoordelijke U12 (Wesley) inzake  
de veranderingen voor de instap van toekomstige jeugdspelers in de 
topsportschool.   

c) Panega opgestart, maar niet evident om mee te werken. Sommige accounts 
staan nog steeds niet actief. Vragen opnieuw gesteld aan Sport Vlaanderen. 

d) Seniors: EK volgens verwachtingen, geen uitzonderlijke resultaten. 
Spelniveau lag hoger dan voorheen maar moet nog hoger. Overleg met 
head coach gebeurd en duidelijk richting aangegeven voor de toekomst. 
Voorbereiding op WK is gestart. 

e) Werking -12: overlegmoment vast te leggen voor de kern-trainers met 
aanwezigheid van zoveel mogelijk provinciale trainers zodat richtlijnen en 
werkpunten duidelijk zijn. 

f) LRVC: 2 nieuwe leden in de commissie worden bekrachtigd: Peter 
Vanhoutte (ANT) en Hilaire Cleppe (OVL). Een nieuwe voorzitter moet 
verkozen worden op de eerstkomende vergadering gezien Bruno Oosters 
zijn ontslag heeft gegeven. Data en tijdstip van de komende vergaderingen 
moet duidelijk afgesproken worden met alle leden. 
 

  



 

18. Arbitrage 
a) Invulling HS-tafels op de Vlaamse evenementen: enkel nog in OVL 

onduidelijkheid. Zowel voor VJC fase 2 als voor de Vlaamse 
Kampioenschappen Veteranen nog geen aanduidingen ontvangen. 

b) Aanwezigheid Vlaamse scheidsrechters op Nationale evenementen: 
afspraken gemaakt met de hoofdscheidsrechter moeten nageleefd worden, 
anders niet meer oproepen.  

c) Invulling HS-tafels en RC op de Nationale evenementen: geen info vanuit de 
AF-verantwoordelijken. 

d) Opleidingen: provinciale opleidingen zeker een meerwaarde gebleken. Heel 
wat nieuwe scheidsrechters. Ook voor de RC en ICT de nodige interesse. 
Weinig kandidaten voor de opleiding van landelijk of nationaal 
scheidsrechter.  
 

19. Informatica 
Heel wat wedstrijden zijn live mee te volgen op landelijk niveau en in sommige 
provinciale reeksen. Vanaf halverwege, of bij grote achterstand bij thuisploeg 
gaat de opvolging moeizamer terwijl wedstrijdbladen in principe steeds correct 
ingevuld moeten worden na het einde van een wedstrijd. Op Nationaal vlak heel 
wat minder live-opvolging mogelijk. Enkele jaren geleden nochtans afgesproken 
dat er vanaf boven een verplichting zou komen om live-scores in te vullen, maar 
tot op heden in Superdivisie heren nog steeds niet verplicht. Jacques Denys 
geeft aan dat vanaf volgend seizoen de provincie West-Vlaanderen de clubs gaat 
verplichten om online de wedstrijden live in te vullen. 

 

20. Varia 
Geen varia. 

 

Einde vergadering: 21.30 uur 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 


