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Verslag vergadering Het Bestuur  
Nr. 8 – seizoen 2021-2022 

Plaats: Digitaal overleg  
Datum: 19 april 2022 
Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Amelinckx Hedwig, Lemmens Herman, Van Oeckel 
Philip en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Van den Bergh Martin, Decupere Danny en Dieussaert Tom 

Gezamenlijke vergadering om 18.15 uur 

Dit is de laatste bestuursvergadering die zal geleid worden door huidig voorzitter Jacques 
Denys. Een extra woordje volgt op de AV 2 op 21 mei. Hij bedankt alvast allen die 
meewerkten in het belang van onze federatie. 

1. Goedkeuring PV nr. 7 van 21 maart 2022 van het bestuur 
a) Kleine aanpassingen: 

i. 12C: Doel VJC werd wel degelijk besproken binnen TeCo, 
maar niet opgenomen in het verslag.  

ii. 12C: Fairplay: TeCo heeft wel gebrainstormd over een nieuw 
systeem, maar voorlopig geen goed idee gevonden. Wordt wel 
verder opgevolgd binnen TeCo. 

iii. 18B: De update gaat niet over Drupal, maar over het 
besturingssysteem. Eens dat besturingssysteem probleemloos 
werkt, kan de update van Drupal uitgevoerd worden. 

b) SG past het verslag aan. Verder geen opmerkingen ontvangen. Verslag kan 
dan op de website geplaatst worden. 

 
2. Openstaande items 

a) Opvolging Covid-19: Geen maatregelen meer momenteel. Situatie wordt 
verder opgevolgd, maar geen problemen meer verwacht voor seizoen 2021-
2022. 
 

3. Richting 10.000 leden 
a) Een nieuw voorstel werd uitgewerkt door de voorzitter, waarna ook de 

boekhouder zijn visie weergeeft. Een constructieve discussie volgt waarna 
het bestuur een beslissing neemt. Voor het seizoen 2022-2023  en 2023-
2024 zal een extra financiële tegemoetkoming gebeuren van de VTTL 
richting de clubs en dit op basis van de “inbreng” van volledig nieuwe leden 
(doelgroep U12 (max. 20), dames (max. 10) en/of recreatieve leden (max. 
20)). 

b) De provinciale verantwoordelijke verwerkt de nieuwe aansluitingen en houdt 
een lijst bij (lidnr., naam, club, leeftijdscategorie, man/vrouw, statuut) om op 
het einde van het seizoen de afrekening te doen richting de VTTL. 
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c) Voorstel om dit na 2 seizoenen te evalueren om zo de impact een eerste 
keer te bespreken en afschaffen of bijsturen waar nodig. 

 
4. Administratieve werking 

a) Voorzichtige heropstart met het bureelwerk voor de medewerkers verloopt 
goed. Laatste weken wel Paasvakantie, stages en ziekteverloven bij 
medewerkers, waardoor een evaluatie wat kort is. 

b) Beslissing om huidig systeem te behouden tot en met 15 augustus en 
nadien terug over te schakelen naar systeem voor corona (2 dagen op het 
bureel). 

 
5. Goed Bestuur 

a) Gezien de komende verkiezingen werden de profielen van de bestuurders 
uitgebreid bekeken. Enkele aanpassingen werden doorgevoerd. Het 
document met de profielen wordt goedgekeurd en zal gebruikt worden op de 
AV in mei om de samenstelling van het bestuur vast te leggen rekening 
houdend met de mogelijke kandidaat-bestuurders.  

b) Document “Goed Bestuur – Algemeen overzicht”: wordt unaniem 
goedgekeurd 

c) Document “Benoemingsbrief bestuurders”: wordt unaniem goedgekeurd 
d) Document “Introductie nieuwe bestuurders”: wordt unaniem goedgekeurd 
e) Document “Registratie belangen bestuurders”: wordt unaniem goedgekeurd 
f) Alle goedgekeurde documenten worden als bijlage toegevoegd aan dit 

verslag. 
 

6. Opvolging jaaractieplan 
a) 2021: rapportering werd tijdig uitgevoerd (digitaal voor algemene werking en 

beleidsfocussen jeugdsport-sportkampen-laagdrempelig project; via mail 
inzake het topsportdossier). Kleine aanvulling gebeurt bij topsport (1 
document ontbrak), verder nog geen vragen gekregen. Toekenning 
definitieve subsidies traditioneel midden juli. 

b) Stand van zaken 2022: Alles ligt op schema (zie ook kleurencodes op Luik 
II). SG zal op volgende personeelsvergadering nogmaals de acties op korte 
en middellange termijn overlopen om zodoende de medewerkers bij de les 
te houden. Inzake de clubbezoeken werd nog geen feedback ontvangen van 
de provincies, maar afgesproken werd dit te doen tegen midden mei zodat 
provincies de nodige tijd hebben om dit goed te bekijken. VTTL zal 
tussenkomen in de verplaatsingsonkosten (max. 3 per jaar) van de 
vrijwilligers die clubbezoeken doen zodat financiële impact beperkt blijft voor 
de provincie. 

 
7. Bouw 

a) Reactie Mr. Pelleriaux: Noch van Stad Leuven, noch van Sport Vlaanderen 
komt een extra financiële inspanning, waardoor de bouw in het gedrang 
komt. 

b) Overleg met Badminton Vlaanderen gevoerd, waaruit blijkt dat Badminton 
Vlaanderen geen probleem heeft indien VTTL op eigen kracht toch nog de 
bouw wenst te verwezenlijken.   

c) Ontbinding BaTa Vlaanderen lijkt nabij, al wordt overleg met SV afgewacht 
(op 22 april).  



 

d) Indien een volledig nieuw dossier moet worden uitgewerkt, dan kan dit ten 
vroegste aangevraagd worden in 2024, waardoor opnieuw kostbare tijd 
verloren gaat. 
 

8. Personeelsvergadering van 21 maart  
a) Werd reeds besproken op bestuursvergadering van 21 maart. Geen verdere 

opmerkingen meer hieromtrent. 
b) Bestuurderscongres: keuze voor sessie “Interne communicatie in clubs” 

werd door Frederik vastgelegd met VSF. Promotie en aanmaak 
inschrijvingsmodule wordt deze week opgestart. 

c) Rapporten voor het bestuur dienen steeds voor het weekend verstuurd te 
worden. De afgelopen maanden kwamen te veel rapporten de dag zelf pas 
binnen, waardoor die niet steeds gelezen kunnen worden voor de 
vergadering van het bestuur zelf. 

d) Nieuw decreet: innovatief project. Voorlopig geen nieuws meer ontvangen 
inzake voorstel. SG informeert nogmaals naar een stand van zaken. 
 

9. Boekhouding 
a) Begroting en stand van zaken: boekhouder geeft een stand van zaken weer. 

Voorlopig weinig onverwachte zaken te melden. Enkele aanpassingen aan 
de begroting werden doorgevoerd. Deze week ook het voorstel van de 
verdeling van de eigen inbreng ontvangen van de TDT, waardoor de stand 
van zaken eind april ook hiermee rekening kan houden en er dus op de AV 
van mei een heel accurate en correcte begroting en stand van zaken 
weergegeven kan worden. 

b) Patrimoniumtaksaangifte en BTW-aangifte zijn uitgevoerd. 
c) Controle van de rekeningen van 2021 staat nog in april gepland, zodat 

rapport dan kan voorgelegd worden op de AV van mei. 
 

10. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Ontslag Michaël: nieuwe medewerker werd gezocht, en werd nog even 

kortstondig verlengd. Uiteindelijk werden 5 kandidaturen ontvangen. 
Beslissing om Ivan Crabbe te aanvaarden als halftime-medewerker voor 
hoofdzakelijk marketing en communicatie. 

b) Voorstel om op 25 april de samenwerking met Michaël, mits onderlinge 
toestemming vervroegd te verbreken, en dan ook Ivan te laten starten. Zo 
kan een vlotte transitie gebeuren. Contract op te maken door Dirk 
Lamproye. 

c) Vraag om alle VTTL-eigendommen terug te geven (o.a. laptop en 
toebehoren, sleutels, documenten,…) op 25 april aan Michaël.  

d) Marc Gijs werkt ook overeenkomst uit inzake sponsoring en doet voorstel 
richting Ivan Crabbe. 
 

11. Evaluaties 
a) VJC fase 3: 27/03: ging door op twee locaties (Zandvoorde en Oostende). 

Beslissing om te werken met grotere poules door het bestuur werd in eerste 
instantie genegeerd door de verantwoordelijke. Werd halsstarrig 
vastgehouden aan het draaiboek, maar daar wordt al enkele jaren gewezen 
op tekortkomingen en bijkomende problemen. Wordt steeds genegeerd door 
TeCo. Het is de hoofdscheidsrechter die beslissingen neemt en het tornooi 



 

in goede banen moet leiden. De verantwoordelijke heeft daarbij een 
ondersteunende taak. Het bestuur eist aanpassingen aan het huidige 
systeem gezien duidelijke tekortkomingen. Het uiteindelijke doel van het 
VJC is nog steeds niet duidelijk voor het bestuur. Op provinciale 
organisaties wordt er gestreefd naar kwantiteit, op Vlaamse organisaties 
moet meer gestreefd worden naar kwaliteit. Waarom wordt niet overgestapt 
naar een vergelijkbaar systeem als het NJC, zodat ook de sterkere jongste 
spelers een volwaardige dag hebben met wedstrijden op hoog niveau? 
Het evenement zelf is probleemloos verlopen de dag zelf, met einde rond 
14.30 (Zandvoorde) en 15.15 (Oostende) en dit “ondanks” grotere poules. 

b) Lentecriterium Veteranen: 27/03: heel goed verlopen onder leiding van een 
deskundige hoofdscheidsrechterstafel. 
 

12. Kalender 
a) 24/04 : Vlaamse Kampioenschappen Veteranen (Geraardsbergen) 
b) 25/04 : NRvB 
c) 28/04 : AV Vlaams Sport Tribunaal (Hedwig vertegenwoordigt de VTTL) 
d) 01/05 : Beker van Vlaanderen (Werchter) 
e) 07-14-21/05 : Nationale en landelijke eindronden 
f) 08/05 : Nationale eindronden interclub veteranen 
g) 08/05 : Top 12 Jeugd 
h) 18/05 : Trofee Victor Boin (Trofee voor Sportverdienste voor Paralympische 

atleten) (Marc Gijs vertegenwoordigt de VTTL) 
i) 21/05 : AV VTTL 
j) 22/05 : Finaledag Vlaams Jeugdcriterium 

 
13. Sporttechnische werking 

a) Topsport: verslag Tom Dieussaert  
i. Voorstel inzake eigen inbreng werd doorgestuurd aan de 

boekhouder. 
ii. Nieuw overleg gepland met Laurens Devos inzake 

trainingsintensiteit en -omvang en onvrede langs beide zijden. 
iii. Inspectie departement onderwijs voor de Topsportschool staat 

op de agenda. 
iv. Planning op langere termijn noodzakelijk voor trainers 

(dienstverhuring) zodat budget gerespecteerd kan worden. 
v. Ontwikkelingslijn U12 werd verder uitgewerkt. 
vi. Panega is operationeel, oudermodule loopt vertraging op. 
vii. Concrete voorstellen uitgewerkt inzake gezamenlijke stages 

met Team Belgium. Eerste trainingsmoment te Ochsenhausen 
werd ook door trainer AF als positief ervaren. 

b) Rapport Wesley:  
i. A-kern: in het verslag wordt slechts gesproken over 3 spelers, 

terwijl er 6 in de A-kern zitten. Hoe zit het met de individuele 
opvolging door de VTTL-verantwoordelijke van alle spelers? 
Hoe verlopen de individuele trainingen? Zijn er regelmatig 
bijsturingen en gebeuren die ook? Waar is de opvolging door 
de VTTL-verantwoordelijke? Laatste stages zijn jammer 
genoeg ook doorgegaan zonder aanwezigheid van de VTTL-
verantwoordelijke. 



 

ii. werking Vlaams-Brabant en Brussel: VTTL-verantwoordelijke 
heeft de clubs wel gecontacteerd, maar wat is het bereikte 
resultaat van deze contactname?  

iii. Benjaminwerking, -visie en eventuele samenwerking met 
MOEV: Welke stappen werden ondernomen sinds de vorige 
bestuursvergadering (zie verwijzing naar documentatie via 
Edwin Poel en eigen documentatie)? Opnieuw enkele ideeën 
uitgewerkt door de VTTL-verantwoordelijke, maar geen enkele 
notie van financiële kostprijs. Idem voor extra vergoedingen 
inzake organisaties voor de benjaminwerking. Budgetten liggen 
al vast sinds november 2021, dus wijzigingen niet mogelijk op 
dat vlak. Alles verschuiven richting clubs en MOEV: waar is de 
sturing van de VTTL? 

c) Algemene werking 
i. LRVC: doel van een NG-criterium werd wel omschreven, maar 

uiteindelijk is er niet nagedacht over het feit hoe die niet-
aangeslotenen uiteindelijk wel aangesloten kunnen worden bij 
de federatie. Wat is de meerwaarde van een aansluiting bij de 
VTTL en wordt dit ook zo gecommuniceerd naar die personen? 
Het bestuur opteert voor 4 reeksen (die eventueel bij weinig 
inschrijvingen samengevoegd kunnen worden): aparte dames 
en heren niet aangesloten en aparte dames en heren 
aangesloten NG’s (competitie, recreant of recreanten-reserve). 

ii. VJC: zie ook reeds bij evaluatie VJC fase 3. Verder nog: 
Het bestuur wenst grotere poules en minder eindrondes (bv. 1-
1, 2-2, 3-3). Het bestuur wenst over te schakelen naar systeem 
NJC, met dus leeftijden door elkaar ingedeeld op sterkte. Het 
TeCo moet een systeem uitwerken richting een VJC-
rangschikking per leeftijd. Optie voor keuze om te werken met 
1 zaal met 20 tafels of opteren voor 2 zalen heel dichtbij 
waarbij elk 10 tafels kunnen staan. 

iii. VJC finaledag: Werden de geselecteerde spelers voor de 
finaledag uitgenodigd? Hoe worden inschrijvingen opgevolgd? 

iv. Topsportcommissie: invulling van de commissie optimaliseren 
na de verkiezingen. 

v. Reportage wereldrecord op Canvas: heel mooie reportage 
inzake onze sport waarbij ook duidelijk werd aan externen dat 
tafeltennis spelen een belasting is voor het ganse lichaam en 
dus een echte topsport is. De voorzitter heeft heeft Maarten 
Van Gramberen hartelijk bedankt en meteen de video 
gevraagd voor het bureel die nadien verspreid kan worden 
naar de TSS, provincies en andere. Momenteel is de reportage 
ook nog even online te bekijken. 

 
14. IR, SR & reglementen evenementen 

a) Hoofdstuk 11 van het intern reglement werd volledig aangepakt door Martin 
van den Bergh en Frederik Noppe. Aanpassingen zullen voorgelegd worden 
op de AV in mei. 

b) Kleine wijziging bij de statuten, maar gezien neerlegging na AV toch 
noodzakelijk zal zijn, kan dit samen gevoegd worden. 



 

c) Digitaal ontslag: uitwerking ten vroegste tegen AV van mei 2023 gezien 
nodige problemen en goedkeuringen op meerdere fronten noodzakelijk zijn.  

d) Impact wijzigingen op nationaal vlak: Martin zal overzicht bezorgen ter 
publicatie van de wijzigingen. Dient ten laatste gepubliceerd te worden op 30 
april. 

e) Ontslag-transferdocumenten: alle documenten werden gepubliceerd op de 
website en zijn ook opgenomen in de nieuwsbrief van maart. 
 

15. Interclub 
a) 4 Vlaamse dalers in 2de nationale heren, waardoor er uiteindelijk 5 extra 

dalers zijn in landelijke (kunnen wel opgevist worden indien plaatsen vrij 
komen). 

b) Document inschrijvingen voor seizoen 2022-2023 is klaar en zal binnenkort 
doorgestuurd worden naar de clubs. Inschrijvingen moeten binnen komen 
voor 5 juni 2022. 
 

16. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: Voorbereidingen in volle gang. 

Laattijdige inschrijvingen worden niet meer aanvaard. Wel een rechtzetting 
bij selectie Antwerpen die een fout hebben gemaakt bij de inschrijving. Zal 
rechtgezet worden en correct mee opgenomen worden in de tabellen. 
Prijsuitreiking wordt bekeken met Hedwig Amelinckx, Erwin Vandendaele en 
Dirk Lamproye gezien afwezigheid van Kenny Moreau. 

b) Beker van Vlaanderen: lottrekking wordt bekend gemaakt. Alle teams 
werden ondertussen doorgegeven aan het bureel waardoor alles afgewerkt 
is. Gezien er slechts 2 kwartfinales zijn om 10 uur, worden de 
scheidsrechters uit West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen pas verwacht om 
12.15 uur.  
 

17. Koepel 
a) Klassementen: Timing nog te publiceren. 
b) BK A: problemen met AF gezien deelname aan tornooien, ondanks duidelijk 

overleg tussen beide TDT. Inschrijvingen online op te volgen, nog geen 
duidelijkheid omtrent gekwalificeerde B-spelers van de AF. Wildcards VTTL 
worden toegekend aan nrs. 5 en 6 van de Vlaamse Kampioenschappen. SG 
contacteert de spelers/speelsters. 
 

18. Arbitrage 
a) AV en tornooi: datum nog vast te leggen in overleg met provincie OVL. 
b) Opleidingen provinciale SR, LSR, NSR en ICT te bekijken qua timing. 
c) Opleiding hoofdscheidsrechter: 18 juni (ook open voor niet-scheidsrechters). 

 
19. Informatica 

a) Controlemechanisme te voorzien voor nieuw nationaal sportreglement 
inzake opstelling. SG contacteert Gaëtan Frenoy. 
 

20. AV2  
a) Gaat door in Zele op 21 mei 
b) Dagorde wordt voorgelegd en besproken 
c) AV zal nog geleid worden door de huidige voorzitter 



 

d) Meerdere verkiezingen en bekrachtigingen op het programma. Om de 
stembriefjes tijdig voor te bereiden zal de SG aan de provincies de namen 
tijdig opvragen. Ter plaatse zijn uiteraard nog wijzigingen mogelijk. 
 

21. Varia 
a) Kandidaturen commissies: mensen aanspreken zodat juiste personen op 

juiste plaats kunnen komen. Vanuit VTTL-bureel nog een mail te sturen naar 
huidige commissieleden met vraag of ze opnieuw kandidaat wensen te zijn 
voor de komende vier jaar. Opletten, want sommige commissies worden 
samengesteld via provinciale vertegenwoordigers, dus nazicht noodzakelijk. 

b) Vergadering van het bestuur op 23 mei wordt afgeschaft. Belangrijke zaken 
kunnen na de AV op 21 mei besproken worden. 

c) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE 2023 zullen doorgaan in Lochristi. 
 

Einde vergadering: 21.00 uur 

Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 

 


