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Verslag vergadering Het Bestuur  
Nr. 6 – seizoen 2021-2022 

Plaats: Digitaal overleg gezien de huidige maatregelen 
Datum: 21 februari 2022 
Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Amelinckx Hedwig, 
Decupere Danny, Lemmens Herman, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Dieussaert Tom (ziek) en Moreau Kenny 

Gezamenlijke vergadering om 18.00 uur 

1. Goedkeuring PV nr. 5 van 24 januari 2022 van het bestuur 
a) Geen opmerkingen en zal online verschijnen op de website. 

 
2. Openstaande items 

a) Opvolging Covid-19: Laatste wijzigingen: geen impact op sport, wel op 
cafetaria/kantine 

b) Situatie Technisch Directeur Topsport: Wachten op officieel nieuws van 
Topsport Vlaanderen. 
 

3. Administratieve werking 
a) Telewerk wordt voorlopig verder gezet tot coronabarometer overschakelt 

naar code geel. 
b) Bestuur dringt nogmaals aan op het respecteren van de bureeluren. 

 
4. Goed Bestuur 

a) Voorlopige berekening voor 2021 opgemaakt. Kleine stijging mogelijk t.o.v. 
2020 (toen 85 %) indien alles ook effectief zo geïnterpreteerd wordt door 
Sport Vlaanderen. 

b) SG bekijkt ook opnieuw de vooropgestelde doelen voor de zachte 
indicatoren en implementeert die waar nodig in 2022. 

 
5. Opvolging jaaractieplan 

a) Medewerkers vullen kleurencodes aan op gedeeld document. Gezien nog 
geen boekhoudkundige status opgemaakt voor 2022, werd Luik II nog niet 
doorgestuurd. Volgende maand volgt een eerste evaluatie. Alles lijkt goed 
vertrokken te zijn voor 2022. 

b) De rapportering van 2021 werd opnieuw uitgebreid besproken op de 
personeelsvergadering. Tegen 11 maart 2022 moet alles afgewerkt worden 
zodat het bestuur alles nog eens kan nalezen, bekijken en eventueel 
bijsturen. 
 

6. Bouw 
a) Weinig vooruitgang 
b) BTW-dossier: wachten op overeenkomsten tussen diverse partijen 
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c) Stad Leuven: melding dat financieel engagement blijft, maar geen extra 
middelen ondanks eigen extra aanpassingen/kosten aan het dossier. 

d) Overleg Go – Stad Leuven om dossier te ontmijnen: geen feedback 
ontvangen. Mail gestuurd door voorzitter VTTL aan Mr. Pelleriaux, algemeen 
directeur GO omtrent stand van zaken. 

e) Badminton Vlaanderen: geen enkel nieuws. 
 

7. Personeelsvergadering van 18 februari 
a) Aftermovies Westshot: kleur niet ideaal, tekst bij podia ter verduidelijking en 

trachten vlugger te lanceren (idealiter dag nadien). 
b) Clubbezoeken: stappenplan, implementatie noodzakelijk in provincies (doel 

minstens 3 per provincie in 2022) – niet alleen gericht op jeugdwerking. 
c) Voorstel nieuw decreet wordt besproken. Het bestuur volgt de 

aanbevelingen opgenomen in het personeelsverslag inzake het indienen 
van de beleidsfocussen. Goede opvolging noodzakelijk, al blijft het wachten 
op definitief decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 

8. Boekhouding 
a) Eindstand 2021: een eindbalans werd opgemaakt. De federatie boekte in 

2021 een verlies van 33.000 euro, maar omwille van kosten/opbrengsten 
voorgaande seizoen geboekt in 2021 is het uiteindelijke verlies beperkt tot 
10.000. Een afspraak voor de controle van de rekeningen werd gemaakt 
met Michel Mentens en Evert Iserentant (aangeduide rekeningcontroleurs). 

b) Toekenning subsidies 2022: het blijft wachten op topsportsubsidies 
c) Begroting 2022 aan te passen met nieuwe cijfers na officiële toekenning van 

alle beleidsfocussen. 
 

9. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Nieuw sponsordossier: geen vooruitgang? Marc Gijs kijkt na of hij alle 

opmerkingen aan Michaël Maes heeft bezorgd. 
b) Contract West-Shot: werd ondertekend door alle partijen. 
c) Zichtbaarheid logo’s: nog na te kijken door Marc Gijs. 
d) Citymesh: overleg doorgegaan op BK dubbel. Kort verslag door Michaël 

Maes opgemaakt. 
 

10. Evaluaties 
a) NJC fase 3: veel problemen vooraf, maar ter plaatse goed verlopen. 
b) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE: zie punt 15 
c) BK Jeugd: mooie resultaten van Vlaamse spelers 
d) WTT Youth Contender Spa: organisatie in handen Aile Francophone 
e) BK Dubbel: invulling HS-tafel heel moeizaam, maar te plaatse goed 

verlopen. 
 

11. Kalender 
a) 25/02 : TSC 
b) 26/02 : NR 
c) 28/02 : NRvB : eventueel af te gelasten gezien NR van 26/02. 
d) 13/03 : BK Veteranen : Communicatie VLB niet correct richting spelers. 

Reglement werd 2 jaar geleden aangepast door de KBTTB. 



 

e) 20/03 : BK BCDE enkel: uitnodigingen werden verstuurd aan alle 
gekwalificeerde spelers. Reserves worden aangeduid bij afmeldingen. 
Frederik Noppe volgt op. 

f) 21/03 : Bestuur 
 

12. Sporttechnische werking 
a) TDT: verslag Tom Dieussaert  

i. Duidelijk en uitgebreid verslag ontvangen. 
ii. Nog steeds geen duidelijkheid omtrent topsportsubsidies. 
iii. Overleg met Parantee-Psylos constructief verlopen. Nog geen 

duidelijkheid omtrent financiële tussenkomst. 
iv. Vertraging in rapportering: te wijten aan te late inbreng trainers, 

voornamelijk bij U12. 
v. Panega: werkt nog steeds niet naar behoren, ondanks 

meerdere meldingen aan Sport Vlaanderen. 
vi. Werkingsgesprek met head coach uitgevoerd. 
vii. Constructieve gesprekken met ouders van spelers uit 

topsportschool achter de rug. 
viii. Werkethiek van sommige topspelers wordt in vraag gesteld. 

Ingrijpen noodzakelijk bij problemen. Sancties toepassen 
wanneer niet gewerkt wordt volgens de afspraken. 

ix. Kledij internationale tornooien: indien vrije plaatsen kunnen die 
ingenomen worden door niet-kern spelers. Extra verduidelijking 
noodzakelijk Nationaal vlak (NTC). Dergelijke aanvragen eerst 
in te dienen bij bestuur. Ook duidelijke afspraken te maken 
tussen VTTL en dergelijke niet-erkende organisaties binnen de 
VTTL. 

x. Samenwerking Team Belgium: planning op korte, middellange 
en lange termijn op te maken in overleg met Aile Francophone.  

xi. Verplichte deelname van spelers aan WTT-tornooien opgelegd 
door WTT zelf met alle kosten voor spelers/federaties (juridisch 
mogelijk niet afdwingbaar wegens geen contracten tussen 
spelers en WTT).  

b) Sporttechnische coördinatoren 
i. Klassementen -12: in bepaalde provincies geen nieuwe 

klassementen toegekend na seizoen 2020-2021 wegens 
corona, dus een correcte vergelijking kan pas gemaakt worden 
na seizoen 2021-2022.  

ii. -12-werking: logisch dat iedere provincie een andere aanpak 
heeft, want iedereen zit ook in een andere “fase”. Toch is 
sturing en opvolging door de VTTL-verantwoordelijke van heel 
groot belang in alle provincies. Daarbij kan inderdaad gewezen 
worden op mogelijke opportuniteiten die nu reeds toegepast 
worden in andere provincies (leren van elkaar). 

c) Brief ontvangen van Sport Vlaanderen (goedgekeurd door Taskforce) 
omtrent de topsportwerking van de federatie: het bestuur beslist om een 
officiële reactie te sturen gezien vele zaken niet de realiteit weerspiegelen. 
Deze reactie moet voor 1 maart verstuurd worden. Tom Dieussaert volgt op. 
 

  



 

13. IR, SR & reglementen evenementen 
a) Wijzigingen worden voorgelegd op de AV in mei 2022. Martin Van den 

Bergh en Frederik Noppe volgen verder op. 
 

14. Interclub 
a) Stand van zaken: in landelijke dames wordt beslist dat alleen de ploeg(en) 

die algemeen forfait geeft/geven ook effectief moeten dalen. Alle andere 
ploegen behouden hun plaats in landelijke afdeling (kampioen stijgt naar 2de 
nationale). Voorstel om ook damesploegen de kans te geven rechtstreeks in 
te schrijven in landelijke dames (minstens 3 C-speelsters in de ploeg 
hebben).  

b) Nationale eindrondes gaan door op 7, 14 en 21 mei (geen eindrondes 
tussen 10des noodzakelijk) – wel eindronde te voorzien tussen 2des voor 
eventuele extra plaatsen. 

c) Landelijke eindrondes heren: wedstrijden tussen 2des en 10des zeker te 
spelen. De eindrondes van de 9des hangt af van het aantal Vlaamse dalers 
in 2de Nationale heren. 
 

15. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen Roeselare:  

i. Enquête voor spelers en scheidsrechters werd opgemaakt. De 
resultaten worden besproken. Uurrooster eventueel wel aan te 
passen, indien er tafels vrij zijn bij de start van de 
middagreeksen, zodat een vlot verloop van wedstrijden 
gegarandeerd blijft. Dit hangt af van het aantal effectief 
ingeschreven spelers. 

ii. Heel veel positieve commentaren over de organisatie, ondanks 
moeilijkheden omwille van corona. Werking met polsbandjes 
noodzakelijk, waardoor aanmelden iets langer duurde. 

iii. Op dag zelf geen ondersteuning van VTTL. Moet in toekomst 
zeker beter. 

iv. Maaltijden scheidsrechters: het staat de scheidsrechters 
uiteraard vrij om zelf een avondmaal te bekostigen. Organisatie 
voorziet reeds maaltijden ’s middags. 

b) foto’s Vlaamse evenementen: vraag stellen aan provincies of ze geen 
hobbyfotograaf kennen die kan ingeschakeld worden op dergelijke 
evenementen. Vrijwilligersvergoeding + beperkte verplaatsingsonkosten 
mogen hier geen drempel zijn. 
 

16. Koepel 
a) Klassementen: reglementair te publiceren, maar BK A pas op 25 en 26 juni. 

Voorstel bestuur aan KBTTB: A’s publiceren zonder nummer onder 
voorbehoud – publicatie ten laatste op 28 mei voor A en B0 – ten laatste 21 
mei voor B2-B4-B6. Definitieve A-nummering toe te kennen na BK A. 
Schema op te maken in overleg.  

b) BK goed verlopen momenteel, dankzij inzet VTTL-vrijwilligers. HS-tafel 
uiteindelijk ingevuld.  

c) BK A: nog steeds geen affiche 
d) Nationale loterij: Nieuw dossier tijdig ingediend voor subsidies 2022-2023, 

werd aanvaard, nog wachten op officiële ondertekening minister. 



 

17. Arbitrage 
a) Enquête uitgevoerd bij de scheidsrechters op de Vlaamse 

Kampioenschappen. Resultaten bezorgd aan LAC. 
b) Nieuwe cursus hoofdscheidsrechter zit in pijplijn. 
c) Voorzitter LAC: veel werk afgelopen weken voor Nationale 

kampioenschappen, opmaken tabellen, ICT verwerking,… Verslagen 
hoofdscheidsrechter worden hopelijk deze week afgewerkt zodat 
aanrekeningen kunnen gebeuren. 

d) Minder evident om scheidsrechters te vinden om wedstrijden te leiden. 
e) Invulling HS tafel voor BK Veteranen en BK Enkel: nog niet volledig in orde. 

 
18. Informatica 

a) Metabase: mogelijkheid om grafieken te implementeren op VTTL-website. 
Video met uitleg aan bestuur te bezorgen zodat mogelijkheden duidelijk 
worden. Frederik Noppe volgt op. 
 

19. Varia 
a) Uittreksel strafregister: werkgever/gemeente mag eisen maar moet 

motiveren (formulier 596-2) 
b) Kandidaturen commissies: ook op website en sociale media te zetten, 

nieuwe krachten op alle vlakken (nationaal, landelijk en provinciaal) nodig. 
Juiste mensen op juiste plaats inzetten is noodzakelijk. 

c) Provinciale klassementen: rekening houden bij toekenning klassementen 
2022-2023 met weinig wijzigingen van vorig seizoen. Impact van 2 
seizoenen niet te onderschatten. 

 

Einde vergadering: 20.35 uur 

Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 

 


