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Verslag vergadering Het Bestuur  
Nr. 7 – seizoen 2021-2022 

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

Gezamenlijke vergadering om 18.00 uur 

1. Goedkeuring PV nr. 6 van 21 februari 2022 van het bestuur 
a) Geen opmerkingen en zal online verschijnen op de website. 

 
2. Openstaande items 

a) Opvolging Covid-19: Geen maatregelen meer momenteel. Situatie wordt 
verder opgevolgd, maar competitie lijkt volledig afgewerkt te kunnen worden. 
 

3. Administratieve werking 
a) Medewerkers moeten vanaf 28 maart opnieuw minstens 1 dag op het bureel 

aanwezig zijn. De timing, zoals gepland in oktober, gaat opnieuw in 
(Frederik maandag, Michaël woensdag, Wesley donderdag en Jo vrijdag). 
Een evaluatie zal gemaakt worden op de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

 
4. Goed Bestuur 

a) Verslagen vergaderingen commissies online zetten: alle verslagen worden 
steeds besproken binnen het bestuur en kunnen maandelijks online gezet 
worden. Frederik doet het nodige. 

b) Herbekijken + evalueren profielen bestuurders: Gezien de nakende 
verkiezingen zullen de profielen van de bestuurders volledig nagekeken 
worden en aangepast waar nodig. Frederik doet een eerste nazicht en legt 
voor op eerstvolgende bestuursvergadering. 

c) Beter communiceren naar commissies wanneer een voorstel niet gevolgd 
wordt: Frederik volgt verder op wanneer nodig. 

 
5. Opvolging jaaractieplan 

a) Alles tijdig voorgelegd door medewerkers. Luik II nog kleine aanpassingen. 
Luik I werd nagelezen, geen significante wijzigingen noodzakelijk. Verder 
ook nieuw hoofdstuk “Financieel” en extra deel “werking bestuur en AV”. 
Topsport afgewerkt door Tom Dieussaert (nog trainersoverzicht op te 
stellen). Beleidsfocussen op digitaal platform, inclusief stuk “integriteit”.  

b) Keuze kerncijfers 2019 – 2021: het bestuur opteert voor de kerncijfers van 
2019 gezien er dat jaar meer leden aangesloten waren en de trainerscijfers 
vergelijkbaar zijn. 
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c) Ledencijfers: Op de AV worden deze telkens voorgelegd door Wesley. Beter 
onderzoeken waar de nieuwe aanvoer/dropout precies ligt: welke 
categorieën en duidelijke conclusies op te stellen. Beleidsvoorstellen nadien 
te formuleren. 

d) Stand van zaken 2022: Op de personeelsvergadering werd een overzicht 
opgemaakt bij de acties die op korte termijn gepland staan. 

e) Hoe bereiken van 10.000 leden? Idee om een “lesmap met voorbereiding” 
ter beschikking te stellen van leerkrachten L.O. voor lagere scholen, dit in 
combinatie met een betere samenwerking met clubs. Martin bekijkt opnieuw 
met Edwin Poel, waarna ook de beschikbare info van Wesley gebruikt kan 
worden om tot 1 geheel te komen. Verder ook enkele nieuwe ideeën om 
“groepsaansluitingen” eventueel mogelijk te maken aan verlaagde prijzen. 
Verder uit te werken en mogelijkheden in reglementen/aansluitingen te 
bekijken. 

 
6. Bouw 

a) Reactie Mr. Pelleriaux: geen reactie sinds overleg met Stad Leuven ondanks 
meerdere vragen. Nieuwe mail stand van zaken door SG naar Mr. Pelleriaux 
en in CC naar Kaat Vandensavel.  

b) Beslissing Badminton Vlaanderen: beslissing om effectief te verhuizen naar 
Leuven – vraag richting VTTL inzake niveau en kwaliteit onderwijs 

c) Overleg met BaTa Vlaanderen 
d) Een must voor onze topsportwerking om ten laatste tegen OS Parijs een 

toptrainingshal ter beschikking te hebben te hebben (juli 2024). 
 

7. Personeelsvergadering van 21 maart  
a) Verslag opgemaakt door Frederik (Jo ziek) 
b) Terugkoppeling clubbezoeken: start hopelijk begin september, niet alleen 

gericht op jeugdwerking. Frederik verduidelijkt en zal nieuwe mail sturen 
naar provincies ter verduidelijking. Een goede samenwerking tussen 
bedienden en vrijwilligers is noodzakelijk. Financieel te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn binnen de federatie om extra ondersteuning te bieden. 

c) Bestuurderscongres: keuze voor sessie “Interne communicatie in clubs”. 
Frederik contacteert VSF. 

d) Promotie benjaminwerking en testbatterij: te bekijken binnen TeCo (verder 
uit te werken) 

e) Nieuw decreet: innovatief project. Eventueel nieuw project inzake Virtual 
Reality Tafeltennis, wachten op uitgeschreven project om verder te 
verduidelijken. 
 

8. Boekhouding 
a) Eindstand 2021: Controle rekeningen zal binnenkort uitgevoerd worden. 

Frederik spreekt af met Evert en Michel. 
b) Toekenning subsidies 2022: Topsportsubsidies binnen. Geen grote 

wijzigingen t.o.v. toekenningen 2021. Aanpassingen begroting noodzakelijk. 
c) Stand van zaken: geen verrassingen momenteel (alles gaat door) – 

opvolging noodzakelijk gezien negatieve begroting. 
d) Allerlei: Patrimoniumtaksaangifte en BTW-aangifte staan gepland.  

 
  



 

9. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Ontslag Michaël: nieuwe medewerker gezocht. Momenteel 1 kandidatuur 

binnen. In principe op 31 maart overleg gepland met potentiële kandidaten. 
Alle kandidaturen door te sturen aan het bestuur na deadline. 

b) Nieuw sponsordossier: verder uit te werken met eventuele nieuwe 
medewerker. 
 

10. Evaluaties 
a) TSC: 25/02: Sport Vlaanderen geeft nogmaals aan dat de beschikbare 

budgetten gebruikt moeten worden voor “hoge prioriteit”-spelers. 
Testtrainingen zijn gepland voor nieuwe kandidaten instroom in 
topsportschool. 

b) NR en NRvB: 26/02: diverse stemmingen zijn uitgevoerd. Meeste 
voorstellen aanvaard. Aanpassingen in reglementen noodzakelijk. 

c) BK Veteranen: 13/03: bekijken voor timing podia van 
dubbel/enkel/gemengd. Hier schiet de NEC al enkele jaren tekort en zorgt 
jaarlijks voor extra ergernissen.  

d) BK BCDE: 20/03: heel goed verlopen (einde rond 16 uur) 
 

11. Kalender 
a) 27/03 : VJC fase 3 + lentecriterium veteranen 
b) 28/03 : NRvB 
c) 29/03 : LRVC 
d) 19/04 : Bestuur 

 
12. Sporttechnische werking 

a) Topsport: verslag Tom Dieussaert  
i. Invulling begeleiding Laurens Devos vs overige seniors 

(Blegny, Saarbrucken, Leuven) gezien studies: oplossing 
gevonden, maar ook Laurens zal tandje bij moeten steken. 

ii. Analyse van de trainingsarbeid van alle spelers uitgevoerd. 
iii. Eigen financiële inbreng in topsport optimaliseren. 
iv. Planning op langere termijn noodzakelijk voor trainers 

(dienstverhuring) zodat budget gerespecteerd kan worden. 
v. Ontwikkelingslijn U12 werd verder uitgewerkt. 
vi. Panega opgestart in T&S, opleiding nog voorzien voor spelers. 
vii. Communicatie spelers: eventuele waarschuwing inzake 

pestgedrag in TSS. Wordt verder opgevolgd door TDT. 
viii. Bezorgdheid bij evolutie van sommige spelers in TSS inzake 

vooropgestelde normen voor verdere doorgroei. 
ix. Communicatie spelers met school zelf: schooltaken te laat of 

niet binnen gebracht. 
x. Geplande inspectie departement onderwijs voor werking 

topsport en studie (onderwijscompetenties) 
xi. Rapportering doorgestuurd ter nazicht 

b) Rapport Wesley: werking Vlaams-Brabant en Brussel: vergelijken met 
andere provincies niet mogelijk, gezien die provincies ook al jaren een 
provinciale werking hebben. Wesley mag zelf de clubs aanschrijven om ze 
te motiveren, in samenwerking met trainers en provincie. Wel 1 trainer die 
afhaakt in Vlaams-Brabant en Brussel. 



 

c) Algemene werking 
i. TeCo: doel VJC werd besproken, maar niet opgenomen in het 

verslag, enkel hoe probleem na eindrondes verbeterd kan 
worden. Geen wijzigingen. Hoofdscheidsrechterstafel moet 
werken met ICT-programma zoals vastgelegd. 
Hoofdscheidsrechter bepaalt verloop van het tornooi, niet het 
TeCo. Al meerdere keren staat in het verslag: grotere poules 
en niet meer zo’n ingewikkeld systeem na de poules die steeds 
onbestuurbaar blijkt. De uitwerking zelf blijft  jammer genoeg 
hangen. 

ii. Fairplay-trofee: huidig systeem werkt niet zoals gewenst, 
brainstorming binnen TeCo gebeurd, maar nog geen nieuw 
idee gevonden. Wordt wel verder opgevolgd binnen TeCo. 

 
13. IR, SR & reglementen evenementen 

a) Martin en Frederik kijken Intern Reglement nogmaals na. 
b) Digitaal ontslag: niet evident voor regeling voor minderjarigen, daarnaast 

moeten de reglementen ook voorgelegd worden aan Sport Vlaanderen. Zal 
waarschijnlijk nog niet lukken voor de AV in mei 2022. 

c) Impact wijzigingen op nationaal vlak: Martin zal overzicht bezorgen ter 
publicatie van de wijzigingen. 

d) Dubbele aansluiting: Dubbele aansluiting in Frankrijk wordt opnieuw 
afgebouwd.  

e) Reglementen kampioenschappen: Frederik doet kleine aanpassingen 
f) Ontslag-transferdocumenten: goedkeuring en publicatie eind maart in 

nieuwbrief. Transfercommissie doet het nodige. 
 

14. Interclub 
a) Damescompetitie: vrees dat er geen damesploegen meer gaan inschrijven 

gezien gewijzigd reglement op Nationaal vlak. Meer dames op 
herensterktelijst kan zorgen voor extra instroom van dames, maar op korte 
termijn zal dat enkel impact hebben op herencompetities. Wat zijn de 
gevolgen op langere termijn en voor de damescompetitie zelf? Impact van 
wijzigingen volgend jaar in kaart brengen, zodat nieuwe voorstellen 
opgemaakt kunnen worden indien noodzakelijk om damescompetitie nieuw 
leven in te blazen. 
 

15. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: inschrijvingen kunnen online 

toegevoegd worden. 
b) Beker van Vlaanderen: lottrekking zal deze week gebeuren en zal 

verschijnen in de nieuwsbrief. Geen damesploegen in Vlaams-Brabant en 
Brussel ingeschreven, waardoor hier direct halve finales gespeeld worden. 
 

16. Koepel 
a) Klassementen: Schema op te stellen en te publiceren  
b) Team Belgium: samenwerking AF moeizaam want geen overleg inzake 

planning. Tom spreekt af met AF-vertegenwoordigers voor duidelijke 
naleving van de eerder gemaakte afspraken, zoals opgenomen in meerdere 
verslagen. 



 

17. Arbitrage 
a) AV: wordt verschoven richting september om voldoende aandacht te geven 

aan opleiding HS. 
b) Opleidingen provinciale SR, LSR, NSR en ICT te bekijken qua timing. 
c) Opleiding hoofdscheidsrechter: 18 juni (ook open voor niet-scheidsrechters). 
d) Communicatie tussen HS en NEC/NTC kan beter. 

 
18. Informatica 

a) Metabase: Video nog te maken. 
b) Overstap van Drupal 7 naar Drupal 9 en update besturingsmechanisme: 

Update besturing voorzien in april, nadien update Drupal uit te voeren. 
c) Parameters numeriek systeem Beker van België: alle Belgische provincies 

moeten zelfde parameters gebruiken, anders kan een controle nooit 
gebeuren. 
 

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

juiste plaats kunnen komen. 
b) Frederik geeft aan de volgende vergadering afwezig te zijn. Er dient 

bekeken worden wie het verslag zal opmaken. 
 

Einde vergadering: 21.25 uur 

Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 

 


