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Verslag Het Bestuur  
Nr. 10 – seizoen 2021-2022 

 
Plaats: Bureel VTTL 
Datum: 20 juni – 18.30 uur 
 
Zijn aanwezig: Gijs Marc, Amelinckx Hedwig, Delhaye Bart, Vanmassenhove Jeroen, 
Lemmens Herman, Van Oeckel Philip, Denys Jacques en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Van den Bergh Martin en Dieussaert Tom 
 
Naar aanleiding van de verkiezingen uitgevoerd op de Algemene Vergadering van de VTTL op 
21 mei, dienen er intern binnen het Bestuur enkele verkiezingen te gebeuren. Dit werd reeds 
zo vastgelegd op de vorige bestuursvergadering. 
 

1. Inleidend woordje voorzitter 
Marc Gijs verwelkomt iedereen, in het bijzonder de nieuwe leden van het bestuur, 
alsook de voormalige voorzitter Denys Jacques, die hij nog eens nadrukkelijk dankt 
voor het werk van de voorbije 25 jaar. Marc is ondertussen een kleine maand als 
voorzitter aan zet. Hij betreurt de woorden die jegens Jacques zijn uitgesproken na 
de laatste Algemene Vergadering en zal op de volgende AV hier nog kort op terug 
komen. De taken en verantwoordelijkheden mogen niet in het mandje van één 
persoon vallen, maar binnen het bestuur moet een gedeelde verantwoordelijkheid 
komen waarbij iedere bestuurder enkele domeinen mee dient op te volgen. Te veel 
zaken kwamen steeds bij dezelfde personen terecht, een duidelijke afbakening van 
taken komt bij punt 3 aan bod. De federatie moet een kritische blik hebben voor 
zichzelf, ook intern bij de bestuurders. Een goede communicatie en eerlijkheid zijn 
daarbij belangrijk. Naar de buitenwereld moet wel als één bestuur opgetreden 
worden, waarbij iedereen ook de belangen en beslissingen van de federatie 
verdedigt.  
 

2. Goedkeuring verslagen nr. 8 (19 april) en nr. 9 (21 mei) 
Geen opmerkingen en goedgekeurd. Beide verslagen zullen online op de website 
geplaatst worden. 
 

3. Taakverdeling en planning vergaderingen seizoen 2022-2023 
a. Marc Gijs heeft gesprekken gehad met Bart Delhaye en Jeroen 

Vanmassenhove (nieuwe leden binnen het bestuur). Een gesprek met Didier 
Bosman (nieuwe voorzitter van PC Vlaams-Brabant en Brussel) staat gepland 
op 4 juli. Met de Secretaris-Generaal is eveneens overleg gepleegd. 

b. De taakverdeling werd opgemaakt zodat het werk tussen de bestuurders 
beter verdeeld kan worden. In bijlage de nieuwe indeling van de taken. De 
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indeling wordt ook goedgekeurd. Een goede wisselwerking is noodzakelijk om 
het takenpakket goed op te volgen. 

c. Data van de bestuursvergaderingen 2022-2023: 
22 augustus, 19 september, 24 oktober, 21 november (onder voorbehoud), 19 
december, 23 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 20 mei (onder 
voorbehoud) en 19 juni (telkens om 18.30 uur) 

d. Data van de algemene vergaderingen 2022-2023: 
19 november (zal doorgaan in Zele gezien onzekerheid corona) en 20 mei 
(locatie wordt later bepaald) 

e. Voorstellen data vergaderingen KBTTB: 
NRvB: 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november, 30 januari, 25 
februari, 27 maart, 24 april, 30 mei, 26 juni 
NR: 15 september, 17 december, 25 februari, 10 juni 
 

4. Openstaande items 
Er zijn 2 fusies binnengekomen op het VTTL-bureel. Na controle blijkt dat de 
nodige documenten correct werden ingediend. Beide fusies worden bekrachtigd 
en de clubs worden aangeschreven. 
Fusie TTC Eernegem en TTC Sorry Koekelare: nieuwe naam: TTC Koekelare (WVL) 
Fusie Stari Bog en TTC Tecemo: nieuwe naam: TTC Tecemo (ANT) 
 

5. Verkiezingen VTTL en KBTTB commissies 
a. KBTTB: zijn verkozen (in bijlage het overzicht van de uitslag van de stemming) 

• NSC: Lemmens Herman (voorzitter), Amelinckx Hedwig en Moreau 
Kenny) 

• NTC: Agnello Carlo en Lemaire André (aangevuld met TDT Dieussaert 
Tom) 

• NEC: Lemaire André (ondervoorzitter) – nog een tweede lid te zoeken 
• CCA: Van Oeckel Philip (voorzitter) en Willems Paul 

b. VTTL: zijn verkozen (in bijlage het overzicht van de uitslag van de stemming) 
• Topsportcommissie: Agnello Carlo, Degraef Margo, Denys Jacques en 

Van den Noortgate Wesley (aangevuld met TDT Dieussaert Tom, 
afgevaardigde bestuur Gijs Marc en vertegenwoordiger Topsport 
Vlaanderen) 

• LAC: Van Oeckel Philip, Thysen Pieter, Cosemans Gilbert, Willems Paul, 
Versteden Carl 

• Transfercommissie: Lemmens Herman en Kenny Moreau (aangevuld 
met SG Noppe Frederik) 

• Landelijke interclubleider: Lemmens Herman 
• Landelijke evenementen: Moreau Kenny 



   

• TeCo: Agnello Carlo en Lemaire André (aangevuld met TDT Dieussaert 
Tom en personeelsleden Van den Noortgate Wesley en Willems Jo) 

• LRVC: Vanhoutte Peter, Timmermans Walter, Cleppe Hilaire en 
Delafonteyne Yves (aangevuld met STCR Van den Noortgate Wesley) 

• Landelijke rechtscommissaris: Gadeyne Joris 
• Landelijke medische en ethische commissie: Noppe Frederik 

contacteert enkele personen om deze commissie verder aan te vullen. 
• Landelijke klasseringscommissie: wordt bekrachtigd op eerstvolgende 

vergadering van het bestuur (nog afgevaardigde OVL te ontvangen, 
alsook 2 leden van het TeCo) 

• Landelijke tucht- en beroepscommissie: wordt bekrachtigd op 
eerstvolgende vergadering van het bestuur (wordt samengesteld via 
provinciale tuchtcommissies) 
 

6. Administratie en personeelsvergadering 13 juni 2022 
a. Er wordt vastgesteld dat het opgemaakte verslag opnieuw niet voldoet. Vanaf 

het seizoen 2022-2023 zal daarom gewerkt worden met 1 vaste persoon die 
de leiding neemt tijdens de vergadering en 1 vaste persoon die het verslag 
opmaakt. Dit zal vastgelegd worden op de eerstvolgende vergadering van het 
bestuur.  

b. Marc Gijs woonde de vergadering bij, vooral met het oog om te zien of 
dergelijke vergadering een meerwaarde biedt. In de toekomst zullen ook 
andere bestuursleden een dergelijke personeelsvergadering bijwonen om zo 
de communicatie tussen bestuur en personeel te verbeteren. 

c. Marc Gijs geeft aan de werkregeling na 15 augustus te bekijken en zal 
binnenkort een beslissing voorstellen/nemen omtrent thuiswerk en 
bureelwerk. Er moet steeds permanentie zijn op het bureel (behalve in 
vakantieweken). Op de personeelsvergadering moet telkens de werkplanning 
voor de komende maand besproken worden zodat opvolging mogelijk is. 
 

7. Goed Bestuur 
a. Frederik Noppe blikt terug op de evolutie die de federatie de afgelopen jaren 

heeft gemaakt op het vlak van goed bestuur (harde en zachte indicatoren). 
b. De deontologische code wordt ondertekend door alle bestuurders en 

personeelsleden. 
c. De gedragscode voor bestuurders wordt ondertekend door de aanwezige 

bestuurders. Martin van den Bergh zal het ondertekende document eveneens 
bezorgen aan het VTTL-bureel. 

d. Het document van de registratie van belangen wordt door de bestuurders 
bezorgd aan het VTTL-bureel. 



   

 
8. Bouw 

a. Badminton Vlaanderen heeft zich officieel teruggetrokken uit het dossier. 
b. Een nieuw overleg met vertegenwoordigers van stad Leuven ging door op 20 

juni. Marc Gijs geeft een kort overzicht weer van het overleg, waarbij vooral 
gewezen werd op de aanpassingen en impact aan het huidige project. 

c. Overleg met Go, Huis 11 en Redingenhof binnenkort (30 juni of 4 juli) 
gepland. 

d. VZW BaTa Vlaanderen: voorkeur om de huidige VZW om te vormen zodat 
VZW niet ontbonden moet worden, maar gebruikt kan worden specifiek voor 
het bouwdossier en het beheer van de sporthal. Bart Delhaye stelt zich 
kandidaat om toe te treden tot het bestuur van deze VZW, zodat VZW 
minstens met 3 leden blijft bestaan na uitstappen van leden Badminton 
Vlaanderen. Marc Gijs neemt contact op met Badminton Vlaanderen om een 
bestuursvergadering vast te leggen. 
 

9. Boekhouding 
a. Een gedetailleerde stand van zaken werd gegeven op de AV van mei. 

Sindsdien geen grote wijzigingen gebeurd. 
b. Jaarrekening: werd neergelegd bij de NBB. 
c. UBO-register en bank: aanpassingen noodzakelijk na neerlegging van de 

nieuwe statuten en samenstelling bestuur. 
d. Kilometerfonds landelijke interclub: een aangepast voorstel werd voorgelegd 

en unaniem aanvaard. Publicatie op te nemen bij start competitie. 
Goedgekeurde document in bijlage terug te vinden. 

e. Landelijke boetelijst: een aangepast voorstel werd voorgelegd. Aanpassing 
noodzakelijk bij boetes Beker van Vlaanderen (beslissing AV in acht genomen) 
en enkele kleine typfouten rechtgezet. Mits deze aanpassingen wordt de 
boetelijst unaniem aanvaard. Goedgekeurde document in bijlage terug te 
vinden. 
 

10. Sponsoring, marketing en communicatie 
a. Afgelopen maand weinig vooruitgang gezien ziekte Ivan Crabbe.  
b. In het verslag geen opsomming noodzakelijk van gepubliceerde artikels. 
c. Virtual Reality: bestuur beslist om geen innovatief project in te dienen voor 

2023-2024. Zo is er voldoende tijd om de impact en meerwaarde te bekijken 
voor de federatie zelf. Indien er dan een positieve evaluatie gemaakt kan 
worden, dan kan dit project eventueel mee opgenomen worden in het 
beleidsplan 2025-2028. 
 

  



   

11. Evaluaties 
a. Finale VJC op 22 mei: alles heel vlot verlopen, jammer genoeg veel 

afmeldingen in 1 reeks waardoor verschil in niveau tussen bepaalde spelers 
heel groot was. 

b. Youth Cup Hasselt: iets minder inschrijvingen en lager niveau dan voorbije 
edities. Ongetwijfeld ook te maken met corona. 

c. Bestuurderscongres: 40 inschrijvingen werden genoteerd. Duidelijk blijven 
inzetten op digitale sessies voor bestuurders. Volgend jaar staat opnieuw het 
beleidsplan op het programma. 

d. Ontslag- en transferperiode: 1 ontslag werd geweigerd (laattijdig binnen 
gekomen), 187 ontslagen werden aanvaard. Ondertussen reeds 177 transfers 
correct uitgevoerd. Ontslag aan clublokaal eventueel te voorzien in de 
reglementen (eventueel samen te bekijken met digitaal ontslag). 
 

12. Kalender 
a. Overleg Taskforce Sport Vlaanderen 21 juni: VTTL vaardigt Dieussaert Tom, 

Gijs Marc en Denys Jacques af. 
b. Infosessies wijziging decreet sportsector: personeelsleden volgen de nodige 

infosessies. 
c. BK A in Libramont op 25 en 26 juni. 
d. NR in Libramont op 25 juni. 
e. NRvB: nog geen agenda ontvangen, twijfel over datum vergadering. 
f. Internationaal jeugdtornooi op 25 en 26 juni: heel veel administratieve 

problemen. Ook onduidelijkheid over te spelen systeem. Overleg tussen Philip 
van Oeckel en Wesley van den Noortgate gepland op 21 juni. 

g. LAC op 9 juli. 
h. CCA op 16 juli indien mogelijk. 
i. ITT Oostende van 12 tot en met 14 augustus. 
j. A-tornooi Wenduine van 19 tot en met 21 augustus. 
k. Bestuur op 22 augustus. 
l. Alle vergaderingen op te nemen op de kalender van de VTTL, zodat ook 

commissies kunnen zien wanneer het vergaderlokaal beschikbaar is. Dirk 
Lamproye moet het nodige doen. 
 

13. Reglementen 
a. Statuten en wijziging bestuur: documenten werden voorbereid en 

ondertekend. Neerlegging volgt eerstdaags. 
b. Reglementen NG-criteria: aanpassingen noodzakelijk. Noppe Frederik koppelt 

terug naar Van den Noortgate Wesley omtrent de gemaakte opmerkingen. 
Goedkeuring te doen in augustus mits de nodige aanpassingen uitgevoerd 
worden. 



   

c. Reglementen VJC-criteriums: volledig te herwerken tegen 15 juli. Noppe 
Frederik koppelt terug naar Van den Noortgate Wesley omtrent de gemaakte 
opmerkingen. Een simulatie, zoals opgenomen in het verslag van het TeCo , 
was eveneens niet beschikbaar.  
 

14. Landelijke interclub 
a. Na stopzetting van TTC Anderlechtois op het laatste moment nog wijzigingen 

waardoor Sukarti A stijgt naar de nationale afdelingen en Merelbeke D 
opgevist wordt. Reeksen wordt goedgekeurd. 

b. Nationale en landelijke kalender wordt opgemaakt op 22 juni. 
c. Brief TTC Hurricane: Bart Delhaye is als lid van het PC VLB betrokken partij en 

kan aldus niet oordelen over deze brief. Gezien de scheiding der machten 
moet het bestuur rekening houden met de uitspraak van de landelijke 
tuchtcommissie. Het bestuur gaat aldus niet in op de vraag om TTC Hurricane 
alsnog op te nemen in de landelijke afdeling heren. Noppe Frederik zal de 
beslissing van het bestuur mededelen aan TTC Hurricane. 
 

15. Landelijke evenementen 
a. Vlaamse Jeugdkampioenschappen op 11 november 2022 in Merksem 

(Antwerpen). 
b. Vlaamse Kampioenschappen ABCDE op 5 februari 2023 in Lochristi (Oost-Vl.). 
c. Vlaamse Kampioenschappen veteranen op 23 april 2023 in Aarschot (Vlaams-

Brabant en Brussel) 
d. Beker van Vlaanderen op 1 mei 2023 in Limburg Kempen (locatie nog niet 

ontvangen). 
e. Aandacht voor Vlaamse Kampioenschappen Veteranen seizoen 2023-2024 

omtrent datum en beschikbaarheid spelers. 
 

16. Sporttechnische werking 
a. Topsport: bekrachtiging van het bestuur om Per Gevers geen topsportstatuut 

meer te geven.  
b. Topsport: opnieuw moeizame samenwerking met AF gezien discussies over 

selecties EK (zie ook koepel – punt 18). 
c. Topsport: systeem Panega wordt gebruikt en werkt goed. Verbeteringen 

steeds mogelijk om nog meer datagericht te werken. 
d. -12 kern: veel tornooien gepland in komende maanden. Vrees dat budget niet 

gerespecteerd wordt. Vraag te stellen aan verantwoordelijken. 
e. Stages Leuven i.f.v. Euro Mini Champs : niet alle geselecteerde spelers 

uitgenodigd voor de voorbereiding. Vraag te stellen aan verantwoordelijken. 
f. -12 werking: mailing omtrent jeugdcompetities aan clubs en provincies: stand 

van zaken niet gekend ondanks opgenomen in verslag TeCo. 



   

g. Werking met scholen: geen aandacht in verslag TeCo inzake document Edwin 
Poel. Vraag te stellen aan verantwoordelijke omtrent stand van zaken. 
 

17. Klassementen 
a. Landelijke klasseringscommissie: vergelijking met numerieke klassering te 

maken met nieuwe klassementen toegekend door provincies en landelijke 
klasseringscommissie. Evaluatie nadien op te maken. 

b. Beroepen: er werden 7 beroepen ingediend. 2 spelers hebben uiteindelijk in 
beroep een aangepast klassement verkregen. In bijlage de definitieve 
toekenning van deze aanvragen. Publicatie is voorzien op 22 juni. 
 

18. Koepel 
a. Selectie EK en team Belgium: Afspraken moeten duidelijk op papier 

vastgelegd worden en ondertekend worden door alle partijen zodat er 
achteraf geen discussies hieromtrent meer zijn. Bij dergelijke selecties moet 
er een geheime stemming komen over de deelnemers, zodat de stem van de 
voorzitter niet doorslaggevend is (voorzitter is lid AF, en dus altijd in het 
voordeel van de AF). Commissies KBTTB moeten denken aan het totale 
plaatje, niet alleen aan de eigen vleugel. Goede resultaten van Team Belgium 
hangen ook af van een goede én nodige samenwerking tussen de twee 
vleugels. 

b. Klassementen A en B0: timing zoals vastgelegd door NRvB niet gerespecteerd, 
noch inzake toekenning in eerste instantie (numerieke lijst gebruikt van begin 
mei, niet eind mei), noch inzake toekenning herzieningen (groot deel niet 
behandeld).  

c. Taakverdeling NRvB: te bespreken op eerstvolgende bestuursvergadering. 
 

19. LAC 
a. Eerstvolgende vergadering gepland op 9 juli met nieuwe samenstelling. 
b. Opleiding tornooileider kon jammer genoeg niet doorgaan omwille van 

onbeschikbaarheid lokaal. VTTL was niet op de hoogte gesteld door de 
eigenaar van de schilderwerken. 

c. Verwijzing naar de geplande acties in het beleidsplan: worden besproken op 
de vergadering. 
 

20. Informatica 
a. Controle rechten en ledendatabase: wordt jaarlijks begin september 

nagekeken en aangepast waar nodig door Noppe Frederik. 
b. Website VTTL: accounts met nodige rechten te voorzien voor nieuwe leden 

van het bestuur. Wesley van den Noortgate moet het nodige doen. 
 



   

21. Varia 
a. Extra punten voor de dagorde van de volgende bestuursvergadering kunnen 

steeds doorgegeven worden aan voorzitter en secretaris-generaal, minstens 1 
week voor de vergadering.  

b. Frederik Noppe voorziet tegen de eerste bestuursvergadering van het nieuwe 
seizoen opnieuw het werkplan en vergaderschema van het bestuur en de 
algemene vergaderingen. 

 
Einde vergadering: 22.15 uur 
 
Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 



 

 

Bijlage 
 



TAAKVERDELING HET BESTUUR 

 

MARC GIJS 

• Voorzitter 
• Personeel 
• Topsport 
• Bouw- en Bouwfonds 
• Sponsoring 

MARTIN VAN DEN BERGH 

• Ondervoorzitter 
• Intern reglement 
• Statuten 
• Sportreglementen 
• Opvolging trainers 

HEDWIG AMELINCKX 

• Landelijke interclub 
• Recreanten- en veteranenwerking 
• Vlaams Sport Tribunaal 
• VTTL-evenementen (organisaties) 
• Landelijke arbitrage 

BART DELHAYE 

• Jeugdsport en -werking 
• Communicatie (sociale media) 
• Marketing 
• Opvolging beleidsplan 

JEROEN VANMASSENHOVE 

• Bijscholingen 
• Communicatie (website & Nieuwsbrief) 
• Boekhouding 
• Opvolging commissies en verslagen 
• G-sport 



 
STEMBILJET NATIONALE COMMISSIES  

DATUM 20 juni 2022 

Naam Functie Ja Nee Onthouding 

Lemmens Herman Voorzitter NSC 4 0 0 

Amelinckx Hedwig Lid NSC 4 0 0 

Moreau Kenny Lid NSC 4 0 0 

Lemaire André Lid NTC 2 1 1 

Agnello Carlo Lid NTC 4 0 0 

Lemaire André Ondervoorzitter NEC 3 0 1 

Van Oeckel Philip Voorzitter CCA 4 0 0 

Willems Paul Lid CCA 4 0 0 
 



 
STEMBILJET LANDELIJKE COMMISSIES  

DATUM 20 juni 2022 
 

Naam Functie Ja Nee Onthouding 
Agnello Carlo Lid Topsportcommissie 4 0 0 

Denys Jacques Lid Topsportcommissie 4 0 0 

Van den Noortgate Wesley Lid Topsportcommissie 4 0 0 

Degraef Margo Lid Topsportcommissie 4 0 0 

Van Oeckel Philip (ANT) Lid LAC 4 0 0 

Thysen Pieter (VLB) Lid LAC 4 0 0 

Cosemans Gilbert (LK) Lid LAC 4 0 0 

Willems Paul (OVL) Lid LAC 4 0 0 

Versteden Carl (WVL) Lid LAC 4 0 0 

Lemmens Herman Lid Transfercommissie 4 0 0 

Moreau Kenny Lid transfercommissie 4 0 0 

Lemmens Herman Landelijke interclubleider 4 0 0 

Moreau Kenny Landelijke evenementenverantw. 3 0 1 

Lemaire André Lid TeCo 3 0 1 

Agnello Carlo Lid TeCo 4 0 0 

Vanhoutte Peter (ANT) Lid LRVC 4 0 0 

Timmermans Walter (VLB) Lid LRVC 4 0 0 

Cleppe Hilaire (OVL) Lid LRVC 4 0 0 

Delafonteyne Yves (WVL) Lid LRVC 4 0 0 

Gadeyne Joris Landelijke rechtscommissaris 4 0 0 
 



Compensatieregeling verplaatsingskosten landelijke interclub: KILOMETERFONDS  
---------------------------------------------------------------------------- 
  
Om clubs, die voor hun deelneming aan de landelijke interclub meer kilometers moeten afleggen 
dan andere clubs uit een zelfde afdeling, financieel te compenseren, geldt een 
compensatieregeling. 
 
Voor de interclub op landelijk niveau, zowel bij de heren en de dames, maakt de 
interclubverantwoordelijke van de VTTL een compensatiestaat per club op, waarbij rekening wordt 
gehouden met de reiskosten van één wagen per afgelegde kilometer voor elke verplaatsing in het 
kader van de interclub.  
 
Die reiskosten worden berekend op basis van de afstand tussen het lokaal van de bezoekende club 
en de locatie waar de landelijke interclubwedstrijd plaatsvindt en berekend op basis van een 
computerberekening, jaarlijks opgemaakt door de interclubverantwoordelijke van de VTTL. In de 
berekening wordt rekening gehouden met de effectief gemaakte verplaatsing, alsook het aantal 
verplaatsingen om een gemiddelde te bepalen, dit zowel voor de herenreeksen, als de 
damesreeksen. 
 
Voor niet afgelegde verplaatsingen, zoals in het geval van een (algemeen) forfait, wordt de 
betreffende compensatieregeling geschrapt. 
 
De kilometervergoeding wordt jaarlijks vastgelegd door de het Bestuur van de VTTL. Voor het 
seizoen 2022-2023 werd een kilometervergoeding van 0,40 euro per kilometer vastgelegd.  
 
De compensatierekening per club wordt na afloop van elke jaarlijkse interclub opgemaakt en dient 
door de clubs te worden voldaan voor het einde van het sportseizoen. Hetzelfde geldt voor de 
VTTL, in geval van een uit te betalen compensatie. 
 
Dit systeem gaat in voege vanaf seizoen 2022-2023 en vervangt de huidige compensatieregeling. 
Hiermee wordt niet alleen ingespeeld op algemeen forfaits en forfaits die duidelijk een impact 
hadden op de berekening, maar ook met het feit dat er een groot verschil zat in de ene herenreeks 
in vergelijking met de andere herenreeks gezien de gemiddelde afstand een groot verschil weergaf. 
Vanaf seizoen 2022-2023 wordt dus enkel nog rekening gehouden met het aantal effectieve 
verplaatsingen, alsook met een gemiddelde over de 3 herenreeksen enerzijds, en 1 damesreeks 
anderzijds. 



  Goedgekeurd door HET BESTUUR 
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VTTL - Boetelijst en Inschrijvingsgelden 2022-2023 
 

1. VTTL – Boetelijst 
 
DE BOETELIJST VTTL TREEDT IN VOEGE VANAF PUBLICATIE OP DE WEBSITE VAN DE FEDERATIE. DAT 
GELDT OOK VOOR TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN 
 
t.o.v. EEN INDIVIDUEEL LID 
 
Deelnemen aan een erkende competitie zonder speellicentie 250,00 € 
verdubbeling bij elke volgende overtreding. 
identiteitskaart (vanaf 12 jaar)  
niet in het bezit bij een activiteit in het kader van het lidmaatschap 10,00 € 
 
H.R. Algemeen 
a. Aangifte op een niet gestandaardiseerd formulier bij reglementaire verplichting 20,00 € 
b. Onvolledig invullen van een formulier bij aangifte 20,00 € 

 
Algemeen 
Laattijdigheid bij het uitvoeren van een administratieve verordening  20,00 € 
Niet aangeven van dubbele aansluiting volgens de VTTL procedure:  150,00 € 
 + extra sanctie door de landelijke Transfercommissie 
 
V.T.T.L.-Events 
 
Algemeen 
Een deelnemende sporter die in het kader van een sportieve organisatie ( competitie, kampioenschap, tornooi, 
criterium, enz. ...) onder de auspiciën van de VTTL 
a onrechtmatig niet voldoet aan de verplichting te fungeren als scheidsrechter, wordt gesanctioneerd met een 

boete van 15,00 € alsook vervalt het recht op het ontvangen van een eventuele prijs verbonden aan de 
deelname. 
Bij schuldige herhaling wordt deze boete verdubbeld. 

b niet verschijnt bij de huldigingen verbeurt het present alsook de eventuele prijs verbonden aan het present  
c Afwezigheid op criterium VTTL: Zie specifiek reglement 
 
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE 
Art.4 

Ongewettigde afwezigheid na selectie  25,00 € 
 
t.o.v. EEN CLUBINSTANTIE 
 
H.R. 
Inbreuk op de informatieplicht van de club (officiële tijdschriften, reglementen) 65,00 € 
 
H.R. 
Niet aangifte van een verplichte activiteit aan het Controlecomité MVS zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit 
verschenen in Baak n̊ 1 - juli - augustus ‘93 (en jaarlijks herhaald met mogelijke aanvullingen)  65,00 € 
 
Laattijdige aangifte van activiteit aan MVS of aangifte op niet  gestandaardiseerd formulier 25,00 € 

    
H.R. 
Valsheid in geschrifte bij de registratie van de clubkwalificatie 250,00 € 
 
H.R. 
Gebruik per computer van een niet geregistreerd wedstrijdblad door een geregistreerde club, met globaal per 
vaststelling van overtreding maximaal  250,00 € 
 Per wedstrijdblad: 10,00 € 
 
  



  Goedgekeurd door HET BESTUUR 
 

 
 
  Pagina:2 
 

Clubverplichtingen 
H.R. 
Geen medische clubkoffer ter beschikking in officieel clublokaal 50,00 € 
Medische clubkoffer in ontoereikende uitvoering 25,00 € 
Geen scheidsrechtersboek in clublokaal aanwezig 50,00 € 
H.R. 
Negeren clubverplichting 25,00 € 
 
H.R. 
De administratieve vaststelling dat een club schuldig haar medewerking heeft verleend aan het tot stand komen 
van een onreglementaire dubbele clubaansluiting wordt in eerste overtreding gesanctioneerd met een 
administratieve boete. 150,00 € 
Schuldige herhaling wordt doorverwezen naar de landelijke rechtskamer en komt in aanmerking voor de zwaarste 
sancties voor club en betrokken individuelen. 
 
V.T.T.L.-events 
 
Beker van Vlaanderen (Superbeker) 
art.16 Verwittigd forfait 105,00 € 

 Niet verwittigd forfait 175,00 € 
    
Algemeen 
Laattijdigheid bij het uitvoeren van een administratieve verordening 20,00 € 
 
t.o.v. EEN PROVINCIALE INSTANTIE 
 
H.R. 
Niet aangifte van een verplichte activiteit aan het Controlecomité MVS zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit 
verschenen in Baak n̊ 1 juli-augustus ‘93 (en jaarlijks herhaald met mogelijke aanvullingen)  65,00 € 
Laattijdige aangifte van activiteit aan MVS of aangifte op niet gestandaardiseerd formulier  25,00 € 
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Boetelijst Landelijke Interclubcompetitie 
BELANGRIJK: 
Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: 
Verhoging met 20% van het bedrag van de boete met een minimum van 5,00 € 
Het opleggen van een boete sluit de toepassing niet uit van administratieve of sportieve sancties. 
 
A Organisaties 
A.3.5 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten 25,00 € 
A.3.5 Zonder toelating een sportorganisatie met ontvangsten inrichten 125,00 €  
 
C Sportproeven: Interclubs 
C.2 SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING 
C.2.13 Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering 15,00 € 
C.2.14.4 Geen of laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid van lokaal 15,00 € 
C.2.14.5 Bijkomstige verplaatsingskosten prijs per km 0,30 € 
C.2.15 Laattijdige opening van lokaal: 25,00 € 
C.2.17.1 Te lage temperatuur in speelzaal 25,00 € 
C.2.17.2 Te lage temperatuur in kleedkamers  25,00 € 
C.2.26.3 Twee verschillende soorten ballen gebruiken 15,00 € 
 Geen gebruik van de officiële bal 15,00 € 
C.2.26.5 Ontbreken van materiaal in de speelruimte 
 a) scoreborden - per bord 10,00 € 
 b) scheidsrechter tafel 10,00 € 
 c) vochtige dweil 10,00 € 
C.2.26.6 Ontbreken van speluitrusting 
 a) computer voor wedstrijdbegeleiding 15,00 € 
 b) nethoogtemeter 10,00 € 
 c) chronometer 10,00 € 
 d) verbanddoos 10,00 € 
 e) thermometer 10,00 € 
C.2.27.1 Ontbreken van tafel en stoel voor hoofdscheidsrechter 10,00 € 
C.3 SPEELKLEDIJ 
C.3.6 Niet dragen van sporthemdje van dezelfde kleur 
 Per speler en per match 10,00 € 
C.11 EINDRONDEN 
C.15 COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN 
C.15.5 Niet of laattijdig indienen van aanvraag tot afwijking: 25,00 € 
C.18.21 niet beschikken over een spelerslicentie 250,00 € 
 verdubbeling bij elke volgende overtreding 
C.18.23 opstellen van een geschorste speler 250,00 €  
 verdubbeling bij elke volgende overtreding 
C.20 MEERVOUDIGE DEELNEMING 
C.20.2 meervoudige deelneming tijdens dezelfde interclubweek 25,00 € 
C.21 STERKTELIJST 
C.21.10 Niet uithangen of ontbreken van sterktelijst in wedstrijdzaal 15,00 € 
C.22.1 Foutieve ploegopstelling in hereninterclub Tarief C.33.12 
C.22.2 Foutieve ploegopstelling in damesinterclub Tarief C.33.12 
C.22.3 VOLGORDE VAN DE SPELERS  
C.22.32 niet in overeenstemming met sterktelijst - 10,00 € 
C.25 AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN 
C.25.4 Niet voorleggen van identificatiebewijs 10,00 € 
C.25.5 Eén afwezige speler in interclubontmoeting 
 a) eerste maal 15,00 € 
 b) tweede maal 20,00 € 
 c) vanaf de 3de maal 25,00 € 
 d) tijdens speelweek 21 en 22 50,00 € 
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C.25.6 en 25.7 Twee afwezige spelers in interclubontmoeting: 
 Gelijkgesteld met onverwittigd forfait 85,00 € 
 Tijdens terugronde 170,00 € 
C.25.9 Niet tijdig klaar en beschikbaar zijn van de wedstrijdtafels 
 per tafel  25,00 € 
C.25.10.2.2 Inroeping overmacht afgewezen 200,00 € 
C.25.10.2.3 Ploeg die weigert de wedstrijd te spelen 200,00 € 
C.26 NIET BETWISTE WEDSTRIJDEN 
C.26.2 Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting:  
 per wedstrijd 10,00 € 
 Met een maximum van 25 €  per speler 
C.30 WEDSTRIJDBLAD 
C.30.1 Geen wedstrijdblad van het officieel type 10,00 € 
C.30.2 Geen hoofdscheidsrechter aangeduid 25,00 € 
C.30.3 Hoofdscheidsrechter is een speler van de thuisploeg, maar is verschillend 
 van de kapitein 25,00 € 
C.30.8.1 Geen gebruik van het officiële wedstrijdprogramma 25,00 € 
C.30.8.2 Niet inzenden van wedstrijdblad bij opvraging (binnen de 5 dagen) 

1e inbreuk 10,00 € 
 2e inbreuk 20,00 € 
 3e inbreuk en volgende 40,00 € 
 Niet inzenden van wedstrijdblad met opmerking (onmiddellijk)  
 1e inbreuk 10,00 € 
 2e inbreuk 20,00 € 
 3e inbreuk en volgende 40,00 € 
C.30.8.3 Onvolledig of fout invullen van wedstrijdblad 
Overtredingen van artikel C.30.2 
 01. lokaal van de ontmoeting 10,00 € 
 02. aard van de competitie: interclubs H.,D., Leeftijd., Beker 10,00 € 
 03. datum van de ontmoeting 10,00 € 
 04. referentienummer van de ontmoeting 10,00 € 
 05. afdeling en reeks 10,00 € 
 06. aanvangsuur 10,00 € 
 07. benaming van ploegen en aanwijzingsnummer club 10,00 € 
 08. naam en voornaam van de spelers in hoofdletters 10,00 € 
 09. individuele klassering en index van de spelers 10,00 € 
 11. aanduiding kapitein 10,00 € 
 12. gedetailleerde uitslag van elke wedstrijd en opgetelde uitslag 10,00 € 
 13. eindstand van de ontmoeting 10,00 € 
 14. individuele overwinningen van elke speler 10,00 € 
 15. slotuur 10,00 € 
 16. handtekening van de kapiteins 10,00 € 
 18. naam, voornaam, aansluitingsnummer en handtekening HS 10,00 € 
 19. foutief invullen van de gegevens op de competitiesite 10,00 €  
C.30.8.4 Niet of laattijdig van uitslag op site van uitslag vóór 9 uur OP ZONDAG 
 betreffende interclubweek 15,00 € 
  
 wedstrijdgegevens niet op site vóór 24 uur op zondag van de betreffende  
 interclubweek 20,00 € 
C.33 ENKELVOUDIG FORFAIT 
 Basisboete bij forfait in de heenronde 50,00 € 
 Basisboete bij forfait in de terugronde 100,00 € 
 Basisboete bij forfait in speelweken 21 en 22 150,00 € 
 
C.33.11 Forfait aangekondigd meer dan 48 u voor aanvang van ontmoeting 
 Zie basisboete 
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C.33.12.1 Forfait aangekondigd minder dan 48 u voor aanvang van ontmoeting  
 Supplement in de heenronde 10,00 € 
 Supplement in de terugronde 20,00 € 
 Supplement tijdens speelweek 21 en 22 25,00 € 
C.33.12.2 Forfait aangekondigd minder dan 24 u voor aanvang van ontmoeting  
 Supplement in de heenronde 25,00 € 
 Supplement in de terugronde 50,00 € 
 Supplement tijdens speelweek 21 en 22 50,00 € 
C.33.13 Onverwittigd forfait  
 Supplement in de heenronde 50,00 € 
 Supplement in de terugronde 75,00 € 
 Supplement tijdens speelweek 21 en 22 100,00 € 
C.34 ALGEMEEN FORFAIT 
C.34.22 Algemeen forfait 280,00 € 
 Algemeen forfait tijdens speelweken 21 en 22 325,00 € 
 Opmerking: Bij Algemeen Forfait worden de boeten voor voorafgaande  
 Enkelvoudige forfaits in mindering gebracht  
C.38 VERPLAATSINGSKOSTEN 
C.38.1 niet opkomen van bezochte ploeg : 
 verplaatsing heen- en terug van bezoekers prijs per km 0,30 € 
C.38.2 niet opkomen van bezoekers: 
  verplaatsing heen- en terug van bezochten prijs per km 0,30 € 

 
Gele kaarten voor Landelijke organisaties 

 
• 1ste gele kaart 10,00 € 
• 2de gele kaart 20,00 € 
• 3de gele kaart 40,00 € 
• 4de gele kaart 80,00 € 
• 5de gele kaart 160,00 € 
• 6de en volgende:  verwijzing naar de landelijke tuchtcommissie  

 
 

2. VTTL – Inschrijvingsrechten 
 
 

• Landelijke interclub heren: 75,00 € 
• Landelijke interclub dames: 50,00 € 
• Vlaamse Kampioenschappen ABCDE (worden via de provincie geïnd): 6,00 € 



Lidnr. Naam Club 21-22 LKlC Aanvraag Beslissing
511634 Beckers Kenny VLB234-Meerdaal Leuven B6 C0 B6 C0
506782 Crombeen Thijs LK009 - Leopoldsburg C0 C0 B6 B6
505917 De Meter Jan VLB234-Meerdaal Leuven B4 B6 B4 B6
506802 Hermans Bruno LK105 - Stokrooie C0 C0 B6 B6
506740 Janik Jerzy LK052-Schulen B6 B4 B6 B4
501127 Payne James OVL101-Kruibeke B6 B6 B4 B6
522023 Van Sande Yenthe OVL101-Kruibeke C0 C0 B6 C0

Overzicht beroepen bestuur 2022-2023

HEREN
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