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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 11 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 19 april 2021 – 18.00 uur 

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

Noppe Frederik 

 

Vanaf 18.00 uur:  

1. Goedkeuring PV n° 10 van 22 maart 2021 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal online geplaatst worden. 
 

2. Openstaande items 
a) Covid-19: Twee documenten worden voorgelegd. “Inspiratie evenementen heropstart” 

en “Werken richting een heropstart voor sportclubs” worden goedgekeurd en kunnen 
verspreid worden. Past ook ideaal bij de communicatie van 
www.herlaadjouwsportclub.be.  

b) Pers en sociale media:  
i. duidelijke communicatie inzake aanwerving nieuwe trainer en bijhorende 

samenwerking met het trainingscentrum te Saarbrücken 
ii. Europees Kwalificatietornooi te Portugal aandachtig blijven opvolgen 

 
3. Bouw 

a) Persartikel en sociale media gaven duidelijke stand van zaken weer 
b) Nog 2 voorwaarden om aan te voldoen: garantie 400.000 op aparte rekening (Frederik 

heeft een afspraak met de bank op 20 april) – duidelijkheid omtrent het BTW-tarief 
c) Limietdatum offerte en ontwerp zal noodgedwongen opgeschoven moeten worden 

 
4. Personeelsvergadering 

a) Geen vergadering in april gezien paasvakantie en diverse verlofperiodes van 
medewerkers 
 

5. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2021: na alle aanpassingen inzake subsidiëring, is de begroting nu 

opgesteld met een negatief saldo van net geen 34.000 euro. Heel wat evenementen 
ondertussen afgelast, waardoor automatisch al “besparingen” zijn gebeurd. Anderzijds 
ook minder aangesloten leden en dus ook minder inkomsten van lidgelden. 

b) Beertje Ping beloningen: voorstel om die te gebruiken bij eerste jeugdevenement in de 
provincie om spelers te belonen om deel te nemen. 

c) Beertje Ping beloningen seizoen 2021-2022: Wesley bekijkt de mogelijkheden voor 
nieuwe beloning en zal enkele voorstellen doen voor 12 juni 2021, waarna het bestuur 
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http://www.herlaadjouwsportclub.be/


   

een keuze zal maken. Ook opnieuw kijken voor de Beertje Ping-kaarten gezien innovatief 
project niet aanvaard werd. 

d) Provinciale -12-werking: na overleg wordt beslist om de provinciale bijdrage voor de -12-
werking opnieuw aan te rekenen vanaf het tweede kwartaal (laatste deel seizoen 2020-
2021). Van zodra het toegelaten is, moet wel opnieuw de normale gang van zaken van 
die provinciale werkingen opgestart worden. Goed op te volgen door de 
verantwoordelijke. 

e) Akkoord voor minnelijke schikking inzake de huurprijs van de 4de verdieping. Zal 
uitbetaald worden in drie schijven (eerste schijf reeds betaald) en eind juni zou deze zaak 
afgesloten moeten zijn. 

f) Noodfonds 2021: Martin van den Bergh informeert naar de ambitie om een nieuw 
noodfonds op te stellen. De VTTL zal dit enkel kunnen indien er ook vanuit de overheid 
opnieuw middelen ter beschikking gesteld zullen worden. Ook de federatie is zwaar 
getroffen (minder inkomsten lidgelden) en personeels- en vaste kosten bleven doorlopen 
uiteraard. Zowel de VSF, SV als de Vlaamse Overheid zijn nog steeds in overleg 
hieromtrent. Het is wachten op nieuws vooraleer dit binnen de federatie verder bekeken 
kan worden. 

g) Fiscaliteit: BTW-aangifte en aangifte patrimoniumtaks zijn tijdig gebeurd. 
h) Nieuw excel-document voor opvolging topsportbegroting is uitgewerkt en zal begin mei 

verspreid worden met de actuele stand van zaken. 
i) Door de negatieve rente op de bankrekeningen, “verliest” de VTTL iets meer dan 1.000 

euro. Jammer genoeg weinig aan te doen gezien lange termijn beleggingen geen optie 
zijn. 
 

6. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Weinig vooruitgang geboekt bij de sponsoring 

i. Actie Carrefour kan gedeeld worden 
ii. Lago: betrokken clubs aangeschreven en slechts 1 reactie gekregen van 

Michel Mentens (Lipalet) 
iii. Wachten op voorstel van 6D Sports Nutrition en Arena.  
iv. Citymesh uit te nodigen op een evenement. 
v. LloydsPharma: teksten/info aangereikt door bestuursleden mogen niet 

zonder overleg aangepast worden. Medewerkers moeten richtlijnen van 
het bestuur volgen. Communicatie kon beter. Later opnieuw contact op te 
nemen. 

b) Marketing: Internationale World Table Tennis Day op 6 april. Mooi bereik van de diverse 
video’s.  

c) Communicatie:  
i. Enkele nieuwe zaken in de pijplijn (scheidsrechters, ethiek, Zazou+) 

ii. Sociale media- en persberichten op juiste moment publiceren met 
aandacht voor belangrijkheid van ieder item. 

iii. Nog steeds heel wat correcties noodzakelijk inzake taalfouten op website 
en sociale media. Extra aandacht aan blijven besteden. 

 
7. Belgium Open 

a) Gesprek met ITTF (Gabor Fegelyi – WR) en WTT (Johny Cowan): nog heel veel vragen, 
maar heel weinig antwoorden. Heel veel onduidelijkheden over de internationale 
kalenders, ook na Covid-19. 
 



   

8. Kalender 
a) 21-25/04/21: Europese Kwalificatie OS 
b) 26/04/21: NRvB 
c) 15/05/21: AV 2: wordt verplaatst naar zaterdag 19 juni (hopelijk fysieke vergadering 

mogelijk te Zele, anders digitale vergadering) 
d) 17/05/21: VTTL-bestuur 

 
9. IR, SR & reglementen evenementen 

a) Landelijke sportreglementen: volledig nagekeken door Martin van den Bergh op basis 
van de wijzigingen doorgevoerd door de NRvB. Wordt voorgelegd op AV 2. 

b) Landelijke evenementen: volledig nagekeken door Frederik Noppe. Bij reglement Beker 
van Vlaanderen aanpassing zodat een gelimiteerd aantal dames zou kunnen meedoen 
per herenploeg. Verdere aanpassingen enkel op vlak van jaartallen. Wordt voorgelegd op 
AV 2. 

c) Begroting evenementen 2021-2022: aanpassing doorgevoerd. Keuze voor gebruik van 
sporthal of clubzaal voor diverse criteriums te maken door provincies zelf, gezien 
kostprijs.  
 

10. Interclub 
a) Inschrijvingsformulieren interclub seizoen 2021-2022 zullen rondgestuurd worden begin 

mei. 
b) Reeksen op te maken op basis van sterkte van de ploegen en rekening houdend met de 

kalender. 
c) Beslissing bijkomende stijger te nemen door landelijke interclubleider indien er effectief 

een plaats zou vrij komen. 
d) Terugbetaling inschrijvingsgelden interclub 2020-2021: beslissing KBTTB af te wachten. 

 
11. Landelijke organisaties 

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

12. Koepel 
a) Overleg inzake verplaatsingsonkosten en vergoedingen op 12 april gebeurd. 
b) Overleg inzake begroting 2021-2022, met ook aandacht voor toekomst KBTTB, op 15 

april gebeurd. Verslag ontvangen en begroting uitgewerkt. Te bespreken op NRvB. 
c) Contract Tibhar: Respect voor de sponsor moet er zijn door beide vleugels. Ook extra op 

te nemen in het contract van de spelers dat de boete doorgerekend zal worden indien ze 
niet de correcte kledij dragen. 

d) Betaling WJC Italië 2019: KBTTB heeft betaling uitgevoerd, niet veel later stortte de AF 
het bedrag al over naar de KBTTB. 

e) Boetelijsten en inschrijvingsgelden te bekijken tegen NR: rekening houdend met 
beslissingen inzake begrotingsvoorstellen.  

f) Organisatie kwalificatiefase NJC: te bekijken op volgende NRvB 
 

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

van essentieel belang van zodra de TDT opnieuw aan het werk gaat. 
b) Vervanging TDT: Tom Dieussaert blijft voorlopig verder werken. Een duidelijk overzicht 

van de geleverde inspanningen van Tom in de afgelopen weken wordt verduidelijkt via 
een excel-bestand. 



   

c) Toptrainer: akkoord met Bojan Tokic (zie ook persbericht)  
d) A-kern -12: individuele trainingen lopen verder. Opletten met het budget. Paasstage 

doorgegaan op 4 verschillende locaties. 
e) Provinciale -12-trainingen: hervatten normale werking van zodra mogelijk. 
f) Wijziging in LK: Jan Poel zal de trainingen van Lies Poel overnemen volgend seizoen. Lies 

zal wel nog de administratie blijven doen. 
g) Trainerscursussen 2021: kalender aangepast gezien fysieke aanwezigheid tijdens lessen 

nog steeds niet mogelijk is. 
h) Samenwerking met Shop-Ping: Pakketten samen te stellen in functie van King Pong, -12-

werkingen, laagdrempelig project,… Niet eigenhandig afspraken maken voor persoonlijk 
gebruik. 

i) TeCo: 
i. Beurtrol VJC blijft doorlopen, zoals reeds eerder beslist door het bestuur. 

ii. Numeriek systeem klassementen: eens fysieke vergaderingen toegelaten 
worden, zullen Tom Dieussaert en Gaëtan Frenoy uitgenodigd worden om 
de doorgevoerde aanpassingen te verduidelijken. 

iii. Voorstel B2-B6-klassementen 2022-2023: behoud van het huidige 
systeem. Eind seizoen 2021-2022 kan een vergelijking gemaakt worden 
met het aangepaste numerieke systeem. Onmogelijk te vergelijken met 
uitslagen van 2020-2021 gezien heel beperkt aantal wedstrijden. Dan pas 
kan een beslissing vallen voor gebruik in de toekomst en eventueel 
gebruik bij de lagere klassementen. 

 
14. Arbitrage 

a) Opmaak cursus opleiding provinciaal scheidsrechter: bijna afgewerkt. Definitieve versie 
af te wachten. 

b) Een opstart voor de promo-filmpjes voor scheidsrechters werd gemaakt. 
c) Start opmaak jaarkalender in functie van Vlaamse en Nationale evenementen. 

 
15. Informatica 

a) Geen specifieke opmerkingen. 
 

16. Varia 
a) VSF: midden juni nieuwe website en logo.  

 
Einde vergadering: 20.05 uur 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 



 

 

Bijlage 
 



Voorbeeld missie: Onze club heeft de missie om
tafeltennis laagdrempelig aan te bieden voor alle
leeftijden. Zowel voor competitieve als recreatieve
spelers. 

Voorbeeld visie: We hebben als club de visie om de
grootste/beste/leukste club in een straal van 25 km te zijn.
Dat proberen we waar te maken door ... 

Tip 1: Communiceer de missie en visie eenvoudig.
Tip 2: Maak de missie en visie tastbaar.
Tip 3: Stel een sociale en sportieve missie op. 

Missie en visie sportclub

Waarom bestaat onze club?  Wat wordt er van de club verwacht?  
Wat is de belangrijkste taak van de club? Welke rol hebben we? 
Waarom is onze club anders dan een andere club?



Tip 1: De waarden en normen van de club moeten
overeenkomen met die van de leden. 
Tip 2: Beperk het aantal waarden en normen.
Beter een beperkt aantal die de leden
onthouden.
Tip 3: Maak de waarden en normen tastbaar.  

Waar staan we als club voor? Hoe herkennen mensen onze club?
Wat vinden we als club belangrijk? Waar zetten we op in? 
Welke eigenschappen staan centraal in onze club?  

Voorbeeld waarde 1: Gezondheid
Onze club vindt het erg belangrijk dat leden gezond en
veilig kunnen sporten tijdens de wekelijkse trainingen.  

Voorbeeld norm 1: Gezondheid 
Elke training begint met een doorgedreven opwarming en
eindigt met een stretching als cooling down. 

Waarden en normen sportclub



Tip 1: Maak doelstellingen op voor 1, 3 en 5 jaar. 
Tip 2: Maak een stappenplan met een timing.
Tip 3: Wees realistisch maar toon ambitie.
Tip 4: Communiceer de vooruitgang naar
stakeholders.
Tip 5: Durf aan te passen en te herzien. 

Wat zijn de korte en lange termijn doelstellingen van de club? 
Waar wil de club op korte en lange termijn staan? 
Hoe gaan we deze doelstellingen behalen? Hoe gaan we dit
meten?

Voorbeeld doelstelling: Gezondheid
 Jaar 1: 10% minder sportongevallen
 Jaar 3: 30% minder sportongevallen
 Jaar 5: 50% minder sportongevallen

Voorbeeld stappenplan: Gezondheid 
Na 6 maanden: 5 min stretching per training
Na 2 jaar: 10 min stretching per training
Na 4 jaar: Stretching schema per training  

Doelstellingen sportclub



Tip 1: Betrek vrijwilligers bij het beleid van de
club. Start de dialoog. 
Tip 2: Doelen van de club zijn doelen van de
vrijwilliger. 
Tip 3: Bedank en waardeer vrijwilligers. 

Waarom heb je vrijwilligers nodig? Wat kunnen vrijwilligers doen?
Hoe vrijwilligers inschakelen om doelen van de club te bereiken? 
Hoe recruteert en behoudt de club nieuwe vrijwilligers?

Voorbeeld bedanken vrijwilligers: 
 Bedank de vrijwilligers van de club met
een maaltijd, video, feest, bijscholing, ... 

Vrijwilligers beleid sportclub



Wat heeft de club nodig? 
Wie biedt onze noden aan? 
Wat kunnen we hen aanbieden?
Vraag een kennismakingsgesprek.
Stel de win-win situatie voor. 
Luister naar hun voorstellen en pas aan.
Bepaal de samenwerking en maak duidelijke
afspraken.
Activeer de samenwerking.
Rapporteer de activaties naar de sponsor.
Evalueer de samenwerking. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Sportsponsoring is geëvolueerd. Enkel een logo van de sponsor op
website en shirt is niet meer voldoende. Sponsoractivatie staat
momenteel centraal. Geen activatie = geen tevreden sponsor. 
10 stappen naar een succesvolle sportsponsoring. 

Sponsor beleid sportclub (1)



Tip 1: Focus niet enkel op financiële bijdragen. 
Kijk ook richting producten en diensten.
Tip 2: Wees creatief en denk aan mogelijkheden. 
Tip 3: Organiseer een online vergadering. Dit is
gemakkelijker voor beide partijen. 
Tip 4: Denk mee met de potentiële sponsor.
Tip 5: Informeer leden over de samenwerking. 
Tip 6: Breng de sponsor in beeld op
evenementen, trainingen, website en sociale
media. 
Tip 7: Organiseer netwerkavonden voor sponsors.

Sportsponsoring is geëvolueerd. Enkel een logo van de sponsor op
website en shirt is niet meer voldoende. Sponsoractivatie staat
momenteel centraal. Geen activatie = geen tevreden sponsor. 
10 stappen naar een succesvolle sportsponsoring. 

Sponsor beleid sportclub (2)



Sociale media is niet meer weg te denken in en rond de sportclub.
Weet dat bijna al je leden actief zijn op een sociale media kanaal.
Welk kanaal kies je het best als club? Hoe en wie zal dit beheren?
Wat moeten we op de pagina's posten?  

 Bepaal een contentstrategie.  
 Kies een sociale media kanaal.   
 Selecteer een "Social media team".
 Vraag aan de leden van het team naar hun
interesse voor het beheren van de pagina.  
 Bespreek met het team de contentstrategie. 
 Werk de contentstrategie uit.
 Evalueer en pas de strategie aan. 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Sociale media beleid sportclub (1)



Sociale media is niet meer weg te denken in en rond de sportclub.
Weet dat bijna al je leden actief zijn op een sociale media kanaal.
Welk kanaal kies je het best als club? Hoe en wie zal dit beheren?
Wat moeten we op de pagina's posten?  

Tip 1: Betrek verschillende profielen bij het Social
Media team: Jong, oud, man, vrouw, ...
Tip 2: Veel handen maken licht werk. Ook voor
sociale media.  
Tip 3: Gebruik tools om content in te plannen. 
Tip 4: Deel regelmatig. Zo vergroot je het bereik. 
Tip 5: Alle stappen en tips uitgeprobeerd, maar
geen positief effect? Maak je pagina onzichtbaar
en begin er een andere keer met goede moed aan! 

Sociale media beleid sportclub (2)

Nood aan een voorbeeld? 
Bekijk onze Facebook- of Instagrampagina!

https://www.facebook.com/VlaamseTafeltennisliga.VTTL
https://www.instagram.com/vlaamsetafeltennisliga.vttl/


De tafeltennisclub is een plaats voor sociaal contact en sport. Dit is
enkel mogelijk wanneer alle leden zich veilig voelen. Hier speelt de
club-API een belangrijke uitvoerende rol. De club-API is een
vertrouwenspersoon met een neutrale, maar centrale rol. Maar
hoe begin je daar aan? 

 Selecteer mogelijke club-API's.
 Vraag naar de interesse als club-API.
 Bespreek de rol. 
 Kies de club-API (eventueel 2 API's) 
 Bepaal een communicatiewijze (hoe de club-API
bereiken? Bv. Mail, brieven op de club, ...) 
 Communiceer naar leden (wie en hoe te bereiken)
 Contacteer info@vttl.be en communiceer jullie
club-API (indien nog niet doorgegeven).  
 Evalueer de club-API met de leden. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Beleid medisch en ethisch sporten 



Klik op het logo om de bijscholingen te bekijken 
- Sport Vlaanderen
- Vlaamse Sportfederatie
- Dynamo Project

Vergeet jezelf als sportclubbestuurder niet bij te scholen. Sport
Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie en het Dynamo Project
organiseren meermaals bijscholingen voor sportbestuurders. 
Bekijk de pagina’s regelmatig voor nieuwe bijscholingen

Bijscholingen clubbestuurder

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/
https://www.vlaamsesportfederatie.be/agenda
https://www.dynamoproject.be/bijscholingen


- Extra trainingen

- Clubtornooien

- NG-criterium

- Tornooi voor sponsors en partners

- Gebruik andere evenementen

- Organiseer een fuif

- Organiseer een eetdag
 

Iedereen heeft lang binnen gezeten. We verlangen naar het samen
zijn en het beleven van momenten. Een avondje tafeltennis is dé
activiteit om kennissen of nieuwe mensen te ontmoeten. Laat je
inspireren door onderstaande evenementen!

Sommige clubs sluiten in de zomer. Laten we dat een jaartje uitstellen.

Inspiratie evenementen heropstart

Gratis tornooi, betalende drank. Geloof ons, ze hebben elkaar gemist. 

Trek nieuwe leden naar je club. Klik hier voor meer informatie. 

Gratis tornooi, betalende drank. Laat ze netwerken op je club. 

Zet een groot scherm voor het EK voetbal 2021, de Olympische Spelen, ... 

Organiseer een After Work of fuif en vergroot de inkomsten van de club. 

Trek leden en niet-leden naar de club en genereer extra inkomsten. 

Opmerking! Gelieve steeds de geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

https://www.vttl.be/ng-criterium

