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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 4 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 19 oktober 2020 – 18.00 uur 

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

Oeckel Philip, Lemmens Herman, Van den Noortgate Wesley, Closset Marc en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Moreau Kenny  

 

Vanaf 18.00 uur: Gezamenlijke vergadering 

 

1. Goedkeuring PV van het bestuur n° 2 van 21 september 2020 
Danny Decupere informeert naar de gemaakte opmerking richting PC Vlaams-Brabant en 
Brussel inzake hun communicatie naar de clubs omtrent de verminderde jeugdsubsidies. Een 
discussie volgt en beslist wordt om vanuit de VTTL zelf een brief te sturen met extra 
verduidelijkingen richting de clubs in Vlaams-Brabant en Brussel. 
Verder geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring PV van het bestuur n° 3 van 12 oktober 2020 
Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Openstaande items: 
a) Bouw: 14 partijen die ondertussen het specifieke dossier hebben opgevraagd. Voorstellen 

af te wachten. Een voortgangsrapport moet verplicht om de 6 maanden worden bezorgd 
aan Filip Verherstraeten (was tot op heden nog geen enkele keer gebeurd). Na het 
bilaterale gesprek heeft Jacques dit dan ook in orde gebracht. Duidelijke afspraak dat 
Badminton Vlaanderen dit ging doen. Opvolging door Marc Gijs noodzakelijk. 
Communicatie tussen alle partijen verloopt moeizaam. 

b) Sponsoring: Geen nieuws. 
c) Covid-19: strengere maatregelen van de overheid afgelopen vrijdag. Beslissing over 

verderzetting interclub en tornooien te nemen (zie verder). 
d) Bureel: goede samenwerking tussen personeelsleden zodat verhuis vlot is verlopen. Saldo 

van de factuur wordt betaald eens de laatste kleine aanpassingen uitgevoerd zijn. 
e) Vlaams Sport Tribunaal: statuten besproken en zijn in orde. Drie bestuurders vervangen 

door drie nieuwe krachten na verkiezingen.  
f) Tussenkomst Covid-19: dossier voor Belgium Open en noodfonds af te werken en tijdig in 

te dienen. 
g) Bilaterale gesprekken 

i. Algemene werking en beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sporten en 
innovatief sporten: heel goed verlopen. Goede structuur opgemaakt, zowel voor 
het beleidsplan zelf, als voor het bijhorende financiële luik II en de opvolging er 
van. Minimale aanpassingen nodig bij jeugdsport en laagdrempelig project 
(sterke dossiers volgens onze dossierbeheerder). Wel nog enkele structurele 
aanpassingen noodzakelijk bij innovatief project om slaagkans te verhogen. 
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Aanpassingen werden vandaag online ingediend op het digitaal platform zoals 
gevraagd. Integriteitsbeleid moet nog verder uitgewerkt worden en nadien ook 
voorgelegd worden op de Algemene Vergadering. 

ii. Topsport: Dossier 2021-2024 moet verder uitgewerkt worden om kans op slagen 
te maken. Aanvullingen noodzakelijk in dossieraanvraag en vragen gesteld rond: 

I. Doelstellingen 2017-2020: niet gehaald, maar ook deels te wijten aan 
corona-situatie (geen EK en WK in 2020) 

II. Belang van eigen zaal verduidelijken in de aanvraag zelf 
III. Topsporttrainer prioriteit om nog verdere stappen te zetten 
IV. Taken topsporttrainer: wat gaat hij realiseren?  
V. Gevolgde bijscholingen door trainers in periode 2017-2020 

VI. Geplande bijscholingen door trainers in periode 2021-2024 
VII. Aanpassingen aan prestatieprogramma 2 (focus op Lisa Lung gezien 

weinig geloof in team door Sport Vlaanderen) noodzakelijk, maar 
ook wijzen aan belang team richting te behalen punten op WK en EK. 

VIII. Invulling topsportcommissie: overleg met André en Cédric 
noodzakelijk 

IX. Gelijkstelling diploma Yannick Vostes: Niveau 2 & 3 in behandeling, 
dringend in orde te brengen (te bekijken door Marc en Wesley) 

X. Sport Vlaanderen en VTTL komen veel te weinig in beeld bij de 
spelers. Duidelijke afspraken nodig over belang, want inbreng VTTL 
en Sport Vlaanderen veel groter dan de eigen privésponsors. 

XI. Welke spelers zijn er nodig voor een team dat een stabiele top 8 
prestatie op de Olympische Spelen kan halen? (ranking speler 1, 
speler 2, speler 3, speler 4-5). En hoe ga je de selectiecriteria 
aanpassen/finetunen om een dergelijk team te krijgen? 

XII. Welke kritieke prestatie indicatoren zijn er per individuele speler 
alsook voor het team, los van de wereldranglijst? Hoe kan Sport 
Vlaanderen objectief oordelen of spelers de juiste vooruitgang 
geboekt hebben, ook los van de wereldranglijst? 

XIII. Wat zijn de volgende stappen die in het wetenschappelijk beleid van 
tafeltennis moeten gezet worden om de kloof met de wereldtop te 
verkleinen? Zijn er innovaties die andere landen wel toepassen en 
Vlaanderen/België niet? 

XIV. Wetenschap en topsport: te bekijken in functie van werkplanning 
Tom Dieussaert en innovaties in het buitenland. Link met eigen 
topsportwerking duidelijk maken. 

XV. Financiële extra verduidelijkingen nodig: Frederik bekijkt met Tommy 
Verlinde. 

XVI. Dossier moet volledig afgewerkt zijn tegen 26 oktober, zodat het 
bestuur dit nogmaals volledig kan nalezen. Dringend actie 
noodzakelijk van Technisch Directeur Topsport. 

iii. Topsport dossier 2020: financiële verschuivingen mogelijk binnen ieder 
programma. Budget dat niet gebruikt wordt, zal niet overgezet worden naar 2021. 
Overleg met Tommy Verlinde op 20 oktober. 
 

4. Personeelsvergadering van 12 oktober 2020 
Duidelijk verslag met heel kort overzicht per medewerker van afgelopen periode en 
werkpuntjes voor komende weken. Samenwerken blijft noodzakelijk. 



 
 
 

5. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2020: impact Covid-19 op diverse vlakken merkbaar. BTW-aangifte en 

Aangifte Rechtspersonenbelasting zijn ingediend. Facturen lidgelden (voorschot), 
nieuwsbrieven en jaarboeken opgemaakt en rondgestuurd. 

b) Begroting 2021-2024: Aanpassingen doorgevoerd door Frederik op basis van nieuwe info. 
Maandelijkse opvolging zeker noodzakelijk om te kijken waar nog bespaard kan worden. 
Nieuwe inkomsten dringend te vinden.  

c) Noodfonds: voorstel uitgewerkt door Frederik voor verdeling. Het bestuur verklaart zich 
akkoord met het voorstel. Dossier in te dienen voor 15/11. 
 

6. Marketing en communicatie 
a) Zoektocht naar nieuwe partners verder zetten. 
b) Heel wat sociale media berichten de laatste tijd, ook niet corona-gerelateerd. Goede 

afwisseling ook blijven vasthouden in toekomst. 
 

7. Belgium Open 
a) 2020: Sport Vlaanderen op de hoogte brengen van definitieve annulering. 

Subsidiëringdossier af te werken met reeds gemaakte kosten en in te dienen. 
b) 2021: nogmaals brief laten geworden aan ETTU-ITTF. Jammer genoeg geen reacties meer 

ontvangen van ITTF en ETTU op eerdere brieven.  
 

8. Evaluatie 
a) Top 10 in Duitsland: mooie 2de plaats voor Olav en goede eerste ervaring voor Julie. Heel 

veel besmettingen nadien bij zowel trainers als spelers. Strikte maatregelen bij aankomst 
(negatieve attesten) maar tijdens evenement vooral grote problemen bij maaltijden 
inzake hygiëne. 

b) NJC fase 1 op 18/10: werd afgelast door KBTTB 
 

9. Kalender:  
a) NRvB op 26 oktober 
b) 11 november: Vlaamse Jeugdkampioenschappen te Geraardsbergen (zie verder) 
c) 14 november: Algemene Vergadering: zal digitaal gebeuren gezien enigste oplossing 
d) 15 november: Herfstcriterium Veteranen te Sokah (zie verder) 
e) 22 november: Vlaams Jeugdcriterium fase 1 te Geraardsbergen (zie verder) 

 
10. Sporttechnische werking 

a) Technisch Directeur Topsport: 
i. Beleidsplan topsport 2021-2024: zie bespreking tijdens openstaande items 

ii. Diverse spelers en coaches in quarantaine/ziek 
iii. Buitenlandse stages: veel rode zones 
iv. Dringend oplossing te zoeken voor trainingen seniors 
v. Correcte en volledige communicatie naar trainersstaf blijft noodzakelijk 

door Technisch Directeur Topsport 
b) Topsport: -12-werking 

i. Testtrainingen voorlopig afgelast gezien moeilijke situatie in Redingenhof 
ii. Oplossing zoeken voor technische analyses spelers 

iii. Individuele trainingen blijven verder lopen 
  



 
 
 

c) Provinciale werking -12: 
i. Nieuwe trainers gevonden in Vlaams-Brabant en Brussel voor verder 

zetting zowel provinciale werking als benjaminwerking. Nog steeds zonder 
steun van de provincie. VTTL levert ballen aan de trainers aan. 

ii. Vraag van Limburg/Kempen omtrent selectiecriteria topsportschool zodat 
gerichter gewerkt kan worden met beste -12-jarigen. 

iii. Bekijken vervanging Marieke Vrolix in de provinciale werking van 
Limburg/Kempen. Wesley contacteert Lies Poel. 

d) Algemene werking: 
i. Trainerscursusplanning 2021 voorlopig opgemaakt.  

ii. Dag van de Trainer: zeker ook interessante sessie voor ouders, niet 
specifiek tafeltennis gerelateerd (Stress aan de startlijn). Wesley 
informeert vrijblijvend de ouders van de kern U12.  

iii. Voorstel bestuurderssessie in 2021: op 2 verschillende locaties trachten te 
organiseren in juni, met voorstelling werking VTTL en focus op diverse 
projecten. Verder uit te werken op volgende personeelsvergadering. 

 
11. LAC 

a) Week van de official: dankwoord van de LAC aan alle scheidsrechters + publicatie op 
website en sociale media 

b) Voorbereiding voor fase 1 van NJC was gebeurd, maar werd nadien afgelast. 
c) Nog steeds zeer moeilijke communicatie met Didier Tourneur (AF) omtrent afspraken op 

Nationaal vlak. 
 

12. IR, SR en reglementen evenementen 
a) Extra noodzaak aan toevoeging integriteitsbeleid in intern reglement: Frederik doet het 

nodige. 
b) Extra aanvulling inzake Dagelijks Bestuur: opgemaakt door Frederik en input van Martin. 

Klaar om mee op te nemen ter goedkeuring op volgende Algemene Vergadering. 
c) Extra aanvulling inzake gerechtigd correspondent: Martin heeft tekst voorbereid en wordt 

nog nagekeken door Frederik. Kan dan nadien voorgelegd worden op de volgende 
Algemene Vergadering. 

d) Tekst digitaal ontslag: Frederik bezorgt aan Martin het voorstel van de digitale procedure. 
Nog te bekijken of een volledig uitgewerkte procedure reeds op de komende Algemene 
Vergadering voorgelegd kan worden. 
 

13. Interclub 
a) Unaniem akkoord om de competitie, zowel op landelijk als provinciaal vlak, op te 

schorten tot minstens 15 november na nogmaals nieuwe maatregelen genomen door de 
overheid om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Op 14 
november volgt een nieuw overleg op basis van de gekende gegevens op dat moment.  

b) Op 12 oktober werd duidelijk afgesproken binnen de VTTL dat het verloop van de 
competitie unaniem beslist ging worden. De AF stopte reeds na 4 speelweken (op basis 
van tegenstrijdige argumenten), zonder overleg met VTTL noch KBTTB. En Nationaal 
werd na 5 speelweken gestopt (na het VTTL-overleg). Op VTTL-niveau werd op 12 
oktober unaniem beslist door de 5 provincies om verder te doen zoals we bezig waren. 
Van meet af aan werd vastgelegd dat één attest van positief COVID-19 en 1 in 
quarantaine attest moest doorgegeven worden om als uitstel te aanvaarden. En we de 
richtlijnen van de overheid gingen blijven opvolgen. Na 12 oktober toch andere beslissing 



 
 
 

in Antwerpen wat resulteerde in meer dan 40 uitgestelde wedstrijden. En op 19 oktober 
reeds communicatie in zowel Vlaams-Brabant en Brussel en Antwerpen dat de 
provinciale competitie stil gelegd werd, dit zonder overleg met de andere Vlaamse 
provincies. Dit betreuren we ten zeerste van de 2 provincies. Overleg was hier 
noodzakelijk geweest om zo uniform verder te blijven werken. Een uitgebreide discussie 
volgt.  

c) In landelijke afdelingen werd in totaal 1 wedstrijd uitgesteld en attesten werden 
ontvangen. Er worden geen boetes toegekend aan de clubs die in speelweek 6 forfait 
hebben gegeven. 
 

14. Landelijke organisaties 
Unaniem akkoord om alle landelijke en provinciale organisaties tot en met minstens 15 
november af te gelasten. Bovendien wordt ook de Vlaamse organisatie van het Vlaams 
Jeugdcriterium fase 1 te Geraardsbergen van 22 november afgelast. 
 

15. Koepel 
a) Beleid: uniformiteit blijven nastreven. 
b) Kandidaturen BK A: kan niet doorgaan begin maart, moeilijk om kandidaturen te krijgen. 

Overleg met Parantee-Psylos gepland op 23 oktober om 10.00 uur audio/video meeting. 
 
 

16. Informatica 
Overleg met Gaëtan noodzakelijk voor wat betreft competitiewebsite en andere 
applicaties richting toekomst. Frederik neemt contact op. 
 

17. Varia 
Geen specifieke varia. 

 
Einde vergadering: 20.30 uur 
 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 

 


