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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 9 – seizoen 2019-2020 
 

Plaats: Video-conference naar aanleiding van corona-virus en opgelegde restrictie van overheid 

Datum: 20 april – 18.00 uur 

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

Lemmens Herman en Noppe Frederik 

 

Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering 

 

1. Goedkeuring PV het bestuur N°8 van 23 maart 2020. 
Er zijn geen specifieke opmerkingen op verslag N° 8. Het verslag wordt goedgekeurd en 

zal dan ook online geplaatst worden op de website van de VTTL.  

 

2. Openstaande items: 
a) Beleidsplan 2021-2024: Vraag aan personeelsleden om tegen volgende vergadering 

van het bestuur de grote lijnen verder af te werken, zodat voorbereiding richting AV 
kan gebeuren. Wijzigingen zijn nog steeds mogelijk.  

b) Bureel: Jacques heeft het stappenplan doorgegeven aan Dirk. Voor verhuis rekening 
houden met verlofperiode juli/augustus. Samenwerking noodzakelijk.  

c) Subsidiëring Nationale Loterij: Vraag naar stand van zaken van Michaël inzake dit 
dossier. 
 

3. Bouw  
a) Kandidaatstelling afgewerkt. Publicatie kan volgen na oprichting nieuwe VZW, die 

Badminton Vlaanderen en Vlaamse Tafeltennisliga bindt. 
b) Sam Verbeke werkt de statuten van nieuwe VZW af (naam: BaTa Vlaanderen VZW). 

Deze VZW zal instaan voor de financiën, het beheer, verdeling kosten/lasten) en 
wordt eigenaar van de toptrainingshal. 

c) Nog steeds geen overeenkomst tussen Stad Leuven en Redingenhof, ondanks nieuw 
aandringen en belofte. Nogmaals rappel gestuurd. 

d) Overleg met Sam Verbeke inzake vergoeding wordt voortgezet. 
 

4. Marketing en communicatie 
a) Nieuwe stijlen nieuwsbrief: maximale info verspreiden via de nieuwsbrief die 

gericht is op onze clubbesturen. Alle bestuurlijke beslissingen moeten verplicht 
opgenomen worden in de nieuwsbrief. De nieuwe stijlen zijn vooral gericht op 
“externe” personen, terwijl de nieuwsbrief zelf ons eerste contactpunt is met de 
clubbesturen en leden. Wordt voorlopig even stopgezet, tot er een duidelijke 
communicatiepolitiek is over wie en hoe we de mensen kunnen bereiken 
(nieuwsbrief, facebook, instagram, website,…). Nieuw overleg nodig met Michaël. 

b) Michaël moet meedenken met de federatie en aftoetsen met de collega’s die een 
beter zicht hebben op de huidige werking.  

mailto:info@vttl.be


 
 

 

c) Kracht sociale media: heel veel filmpjes gedeeld op onze sociale kanalen, zeer goed 
initiatief. Ook samenwerking met Ivan Crabbe noodzakelijk richting persartikels.  

d) Verzekeringen: overleg met Federale Verzekering achter de rug. Voorstel wordt 
afgewacht. 

 
5. Belgium Open  

a) 2020: Voorbereidingen nog steeds aan de gang. Aanvragen naar tussenkomst bij 
Sport Vlaanderen en gemeente De Haan ingediend. Situatie met corona-virus op te 
volgen richting eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Eventuele sponsors uit te 
nodigen op evenement 2020 met het oog op Belgium Open 2021 om werking 
duidelijk aan te tonen. 

b) 2021: Hervorming in ITTF-structuur: 
Gestart in 2003, toen we gestart zijn met de Flemish Open hadden we niets, geen 
reputatie, geen zekerheid over subsidies en geen spelers. Bart en Jacques waren er 
echter rotsvast van overtuigd dat dit ging lukken. Dit laatste is alvast van vrij groot 
belang om van dit project een succes te maken. Als we de vereisten zien, dan zijn er 
echt wel opties om een aantal zaken te doen als er creatief goed gedacht wordt en 
zoeken naar degelijke begroting zoveel mogelijk in evenwicht. Wij willen met de 
ITTF open kaart te spelen. Zij weten dat want al menig samenkomst hieromtrent. 
We willen een "Contender series" organiseren maar voor het ogenblik is onze 
huidige financiële inbreng het maximum dat we kunnen doen. Al jaren zijn wij goed 
bezig met één van de beste organisaties. We moeten vragen of er naar een 
oplossing kan gezocht worden om het tekort op vangen. Zo’n organisatie is voor de 
naam van de VTTL in Vlaanderen en België van enorm groot belang. 

 

6. Verslag personeelsvergadering 
Geen personeelsvergadering in april gezien verlofperiodes van de medewerkers. Wel 
sturing van het beleidsplan 2021-2024. Rapportering 2019 werd tijdig ingediend. 
Voorlopig nog geen nieuws van Sport Vlaanderen. 
 

7. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2020: boekhouding up to date. Weinig wijzigingen t.o.v. maart 

gezien huidige crisis. Vaste kosten blijven doorlopen. Landelijke boetelijst, 
kilometerfonds en lidgelden werden afgerekend voor het seizoen 2019-2020. 

b) Begroting 2020: zal op het gebied van topsport aanpassingen ondergaan na overleg 
met de Technisch Directeur Topsport. Andere zaken kunnen ook geschrapt worden, 
maar gewacht wordt op einde van de corona-crisis om effectieve impact volledig te 
kunnen bepalen. 

c) Topsport: Ondertussen al 7.000 euro besparingen of middelen gevonden. Nog 8.000 
euro te schrappen. Verder aan te passen in functie van beslissingen van overheid, 
ITTF, ETTU. Impact op internationale kalender heel onduidelijk en verschuivingen 
zijn onvermijdelijk. 

d) Budgettering VTTL-events 2020-2021: geen wijzigingen t.o.v. huidig seizoen. Wordt 
voorgelegd op Algemene Vergadering. 

e) BTW-aangifte en aangifte voor patrimoniumtaks werden tijdig uitgevoerd. 
 

8. Evaluatie:   
Geen evenementen tot eind juni. 
 



 
 

 

9. Kalender:  
a) Algemene Vergadering van de VTTL wordt voorlopig uitgesteld naar 27 juni (10.00 

uur).  
b) Gezien de huidige situatie, wordt toestemming gegeven aan de provincies om hun 

Algemene Vergadering te houden na 31 mei (afwijking van artikel 6.1 van de HR), 
maar liefst wel voor de AV van de VTTL. 

c) Overheidsnieuws en -beslissingen worden van dichtbij opgevolgd, waardoor 
aanpassingen nog steeds mogelijk zijn. 
 

10. IR, SR en reglementen evenementen 
a) Landelijke sportreglementen en intern reglement: Martin doet voorstel aan 

Frederik. Op te letten met gebruikte terminologie. Nadien voor te leggen op AV ter 
goedkeuring. 

b) Frederik bekijkt reglementen evenementen samen met Kenny. Nadien voor te 
leggen op AV ter goedkeuring. 
 

11. Landelijke interclub 
Inschrijvingsformulieren voor de landelijke interclub werden doorgestuurd. 
 

12. Landelijke organisaties 
Eerstvolgend evenement zijn de Vlaamse Jeugdkampioenschappen te Oost-
Vlaanderen op 11 november. Zaal is vastgelegd. 
 

13. Koepel: 
a) Werkgroep NJC / Youth Ranking: voorlopig on hold, gezien video-conference niet 

aangewezen is om dit item zo te bespreken.  
b) Planning van communicatie omtrent klassementen beter af te spreken.  
c) Sponsoring Nationale Loterij: nog geen info van de AF verkregen. 

 
14. Sporttechnische werking 

a) Technisch Directeur Topsport 
i. Headcoach: 3 nieuwe kandidaturen ontvangen. Worden niet weerhouden, 

hen bedanken voor hun kandidatuur. Marc Closset zal zelf enkele kandidaten 
aanspreken, maar subsidiering moet dan zeker ook aangepast worden naar 
topcoach. We rekenen erop dat de TDT hier met Sport Vlaanderen naar de 
oplossing zoekt.  

b) TeCo: 
i. VJC: eindstand te bepalen op basis van gemiddelde van beste 2 fases per 

speler. Huldiging te doen in de eigen provincie op een jeugdevenement. 
Medailles te bezorgen aan de provincies met duidelijk overzicht van wie wat 
moet krijgen. 

ii. Trainerscursussen: mail van 14 april opgesteld door voorzitter werd niet 
besproken (niet opgenomen in het verslag). Instap voor trainerscursussen 
Multimove en King Pong laagdrempelig te houden (vervanging aspirant-
initiator?) maar wel erkend krijgen door Sport Vlaanderen. Cursus initiator 
heel zwaar, maar mag niet enkel gebruikt worden voor recreatief niveau.  

c) -12-werking: voorlopig stilgelegd. Richtlijnen overheid op te volgen. Creatief 
nadenken over oplossingen om thuis verder te werken aan fysiek, tactiek,… 

 



 
 

 

15. LAC: 
a) Evenementenkalender op Vlaams en Nationaal vlak voorbereid. 
b) Examen Internationaal Scheidsrechter: nog geen definitieve beslissing vanuit ITTF 

(wel mail met extra info vorige week ontvangen) 
c) Teksten in functie van doorstromen als scheidsrechters en/of tornooileider werden 

aan Frederik bezorgd in functie van beleid. 
d) Power Point-presentatie wordt voorbereid in functie van AV van de 

scheidsrechters. Kan dan doorgestuurd worden naar de scheidsrechters. 
e) Didier Tourneur neemt de taken van Isabelle Beumier over op Nationaal en Waals 

vlak volgens mail van Didier zelf. Vraag op NRvB van 27 april. 
 

16. Landelijke klasseringcommissie 
a) Vlotte werking met goede voorbereiding en nadien kort overleg over 

“discussiegevallen”. 
b) B6/3 bestaat wel degelijk en moet dan ook toegepast worden (nationale 

sportreglementen). Aanpassingen ondertussen hiervoor doorgevoerd (1 dames- en 
3 heren-klassement(en) aangepast).  
 

17. Informatica: 
Nieuwe ledenadministratie: staat open voor alle leden. Nog te bekijken om export 
te kunnen nemen, zal op termijn huidige ledenadministratie volledig overnemen, 
met ook toepassingen voor ontslag en eerste aansluiting (beleidsplan 2021-2024). 
“Oude” ledenadministratie blijft voorlopig wel bestaan tot volledige werking is 
overgezet. 
 

18. Varia 
Geen varia. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 


