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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 2 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 21 september 2020 – 18.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Amelinckx Hedwig, Lemmens Herman, Van den Noortgate Wesley, 

Closset Marc en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Decupere Danny, Van den Bergh Martin, Moreau Kenny en Van Oeckel Philip 

 

Vanaf 18.00 uur: Gezamenlijke vergadering 

 

1. Goedkeuring PV van het bestuur n° 1 van 24 augustus 2020 
Geen opmerkingen en wordt dan ook unaniem goedgekeurd. Verslag wordt toegevoegd op de 
website. 
 

2. Openstaande items: 
a) Bouw: Overleg met alle partijen inzake diverse overeenkomsten, BTW-problematiek na 

contact met BTW-dienst opgelost (voor bouw en beheer momenteel niet BTW-plichtig), 
kandidaatstelling dringend af te werken.  

b) Sponsoring: Fiducial haakt af. Zoektocht wordt verder gezet. 
c) Gebruik laptop en programma’s TDT: 1 laptop met alle gegevens en werkende 

programma’s te gebruiken.  
d) Opvolging Covid-19: duidelijke richtlijnen gecommuniceerd richting clubs inzake 

competities. Momenteel kleurcode geel voor sportsector. 
e) Beleidsplan 2021-2024: werd tijdig ingediend. Bilaterale gesprekken af te wachten.  
f) Bureel: verhuis afgewerkt, ramen worden in november aangepakt door de eigenaar. 
g) Overgang Vlaams Dopingtribunaal in Vlaams Sporttribunaal: nieuwe bijzondere 

algemene vergadering. Hedwig zal de VTTL vertegenwoordigen en navraag doen omtrent 
juiste statuten van dit tribunaal. 

h) Tussenkomst Sport Vlaanderen inzake Covid-19: dossier op te maken door de VTTL op 
basis van de ontvangen gegevens. Uit te werken tegen volgende vergadering en indienen 
voor 15 november. Grootste deel moet voorzien worden voor tegemoetkoming clubs. 

 
3. Personeelsvergadering van 17 augustus 2020 

a) Michaël (verlof) en Frederik (ziek) afwezig 
b) Geen specifieke opmerkingen. 

 
4. Boekhouding 

a) Stand van zaken 2020: impact Covid-19 op diverse vlakken merkbaar.  
b) Begroting 2021-2024: Frederik heeft werkversie opgemaakt om aanpassingen door te 

voeren. Wordt ook verstuurd naar de leden van het bestuur. Fysieke vergadering 
noodzakelijk voor verdere bespreking en mogelijke aanpassingen.  

c) Rechtspersonenbelasting voor 30 september in te dienen. 
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5. Marketing en communicatie 
a) Verslag van Michaël ontvangen. Gezien verlof voorbije twee weken rustige periode. 
b) Beleidsplan 2021-2024 te visualiseren voor leden/geïnteresseerden. Michaël zal enkele 

voorstellen doen aan Frederik om dit aan te pakken. 
 

6. Belgium Open 
a) Didier Leroy verstuurd, ondanks vraag van NR, voorlopig nog steeds geen mail richting 

ITTF/ETTU. 
b) Frederik zal tekst opmaken die dan moet verspreid worden naar ITTF/ETTU om situatie 

2020 en 2021 verder aan te kaarten. 
 

7. Kalender:  
a) NRvB op 28 september 
b) NJC fase 1 op 18 oktober te Louvain-La-Neuve 

 
8. IR, SR en reglementen evenementen 

a) Procedure digitaal ontslag nog te verwerken in reglementen tegen volgende AV. 
b) Tekst Dagelijks Bestuur ook aan te maken voor goedkeuring op volgende AV. 

 
9. Interclub 

a) Start competitie: eerste twee speelweken goed verlopen. Duidelijke richtlijnen 
uitgewerkt.  

b) Clubs kunnen eigen richtlijnen uitwerken voor kleedkamers, douches, cafetaria en in- en 
uitgang(en). Verder uitgewerkte richtlijnen en reglementen te respecteren.  

c) Clubs moeten de protocollen van de overheid/lokale diensten naleven, zware boetes 
door overheid. 
 

10. Landelijke organisaties 
Informeren naar specifieke richtlijnen van de stad Geraardsbergen omtrent toegelaten 
spelers, toeschouwers,…richting organisatie Vlaamse Jeugdkampioenschappen en 
Vlaams Jeugdcriterium. Hedwig koppelt nadien terug naar het bestuur. Beslissing te 
nemen op volgende vergadering van het bestuur. Situatie op te volgen gezien evolutie 
Covid-19. 
 

11. Koepel 
a) Kleurenrubbers pas toegelaten na Olympische Spelen. VTTL volgt steeds officiële 

toegelaten rubberlijst van ITTF, dus geen probleem. Aanpassing in reglement wel 
noodzakelijk richting komend seizoen. 

b) Kandidaturen BK A: gezien datum niet vast ligt, moeilijk om kandidaturen te krijgen. 
Overleg met Parantee-Psylos gepland, maar beide kampioenschappen samen voegen is 
heel moeilijk gezien twee totaal verschillende werkingen. 
 

12. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport 

i. Covid-19 probleem in school: spelers moeten regels volgen (quarantaine) 
ii. Veel seniors op de trainingen gezien uitbouw structuur seniorwerking zorgt voor 

problemen inzake trainingsruimte. Overleg met school noodzakelijk en afspraken 
op papier te zetten. 



 
 
 

iii. Julien Girard werd tot eind december aangeduid als headcoach om de werking 
verder te kunnen zetten. 

iv. Spelers/coaches in topsportstructuur mogen niet deelnemen aan 
wedstrijden/tornooien in een buitenlandse rode zone.  

b) –12-werking: 

i. Overzicht provinciale werking (uren op jaarbasis) te bezorgen aan Frederik. 

ii. Reglement VJC wordt goedgekeurd. 

iii. Reglement Internationaal Jeugdtornooi -12 wordt goedgekeurd. Dossier voor 

subsidiëring opgemaakt en wordt ingediend voor 30 september. 

iv. Lastenkohier van lente- en herfstcriterium veteranen wordt goedgekeurd. 

v. Beertje Ping beloning dringend te bekijken. Niet noodzakelijk om dit via sponsor te 

regelen gezien niet-tafeltennis gerichte beloning. 

vi. Communicatie provincie Vlaams-Brabant en Brussel richting eigen clubs 

betreffende jeugdsubsidies te betreuren gezien niet correct. 

c) Jeugdsportproject: Reglement werd ingediend volgens de ideeën van de Algemene 

Vergadering. Aandacht voor prestaties moet blijven, maar project is voornamelijk gericht 

op breedtesport. 

 

13. LAC: 
a) Opleidingen goed verlopen. Zeven nieuwe scheidsrechters hebben attest gekregen. 

Verdere opvolging binnen de provincie van deze nieuwe scheidsrechters. 1 kandidaat 
voor landelijk scheidsrechter, 2 voor Nationaal scheidsrechter. Daarnaast ook 4 personen 
die opleiding palet controle gevolgd hebben. 

b) Richtlijnen omtrent arbitrage in Superdivisie heren opgesteld en verspreid. 
c) Diverse overleggen met Didier Tourneur inzake nationale evenementen. 
d) Waterpassen werden verdeeld aan de provincies. 
e) Blijven opvolgen invulling hoofdscheidsrechtertafel voor diverse evenementen. 

 
14. Informatica: 

a) Klein serverprobleem op eerste speelweek. Geen problemen meer in week 2. 
b) Overleg met Gaëtan richting beleid 2021-2024 achter de rug. Enkele noodzakelijke 

software updates noodzakelijk. Frederik volgt mee op. 
 

15. Varia 
a) Vraag PC West-Vlaanderen voor gebruik vergaderruimte te Zedelgem: akkoord van het 

bestuur volgens voorgestelde regeling. 
b) Coachlicenties: Frederik zorgt voor publicatie op website. 

 
Einde vergadering: 20.45 uur 
 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 



 

 

Bijlage 
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Reglement Vlaams Jeugdcriterium 20-21 
 

Art. 1. De Vlaamse Tafeltennisliga organiseert voor haar miniemen, pre-miniemen en 

benjamins jaarlijks de “Vlaamse jeugdcriteriums”. 

Art. 2. Vier reeksen zijn voorzien, zowel bij de jongens als bij de meisjes. 

Benjamins, 1ste jaars preminiem, 2de jaars preminiem en 1ste jaars miniem. 

Art. 3. Elke speler mag aan alle kwalificatiefases deelnemen. Voor de finale fase zie art 5. 

Art. 4. Op een kwalificatiefase en finaledag bekomen de deelnemers de volgende punten : 

Winnaar 10 ptn  Vijfde  5 ptn 

Finalist 8 ptn  Zesde  4 ptn 

Derde  7 ptn  Zevende 3 ptn 

Vierde  6 ptn  Achtste 2 ptn 

Enkel bij kwalificatiefases : vanaf de negende plaats 1pt 

Art. 4bis Spelers die niet kunnen deelnemen wegens selectie door VTTL voor een stage of 

tornooi, krijgen het gemiddelde van de andere fases. Een afwezigheid zonder 

selectie geeft 0 punten en wordt mee verrekend in het gemiddelde. 

Art. 5. De eerste 8 van elke reeks zijn gekwalificeerd voor de finaledag. Om de eerste 8 te 

bepalen worden de scores van de kwalificatiefases samen geteld. Bij een gelijke 

onderlinge stand wordt in volgorde van belang gekeken naar: 

1. meeste aantal deelnames 

2. hoogste positie op de laatst gespeelde fase 

3. jongste speler 

Art. 5bis. Als niet alle fases kunnen georganiseerd worden door overmacht, dan zal de VTTL 

een beslissing nemen voor het bepalen van de tussenstand of eindstand. 

Art. 6. Op de finaledag worden trofeeën toegekend aan de spelers die de eerste drie plaatsen 

bekleden in elke reeks, op basis van het puntentotaal van de 3 kwalificatiefases EN 

de finaledag samen. Bij gelijke onderlinge stand, zie artikel 5 (de laatste fase is in 

dit geval wel de finaledag). Bij afwezigheid op de finaledag wegens selectie door 

VTTL voor een stage of tornooi, wordt voor de afwezige speler een extra trofee 

voorzien navenant zijn positie in de totaalstand. 
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Er worden tevens voor elke reeks medailles voorzien voor de spelers die de eerste 3 

plaatsen behalen op de finaledag zelf. 

Drie bekers worden voorzien voor de clubs met het meeste aantal punten toegekend 

op de 3 kwalificatiefases EN de finaledag samen. Bij gelijke onderlinge stand wordt 

eerst gekeken naar meeste aantal deelnames en vervolgens naar meest behaalde 

eerste plaatsen, tweede plaatsen, enzovoort. 

Art. 7. Volgende kwalificatiefases zijn voorzien : 

Fase 1 – november 

Fase 2 – januari 

Fase 3 – maart 

Art. 8. De finaledag is voorzien einde mei of begin juni in Vlaams-Brabant 

Art. 9. Zowel op de kwalificaties als op de finaledag starten de wedstrijden om 10.00 uur en 

wordt verwacht dat de deelnemers zich aanmelden tussen 9.00 uur en 9.30 uur. 

Art. 10 Er wordt elke fase gestart in poules, waarin de spelers worden verdeeld op basis van 

klassement. Vanaf de tweede fase worden spelers met een zelfde klassement 

ingedeeld op basis van de tussenstand. Leden van een zelfde club worden in de mate 

van het mogelijke gescheiden van poule. Leden van eenzelfde club die toch zijn 

ingedeeld in dezelfde poule, moeten elkaar ontmoeten in de eerste ronde. 

Art. 11 Poule-eindstand: 

• Als twee spelers hetzelfde aantal overwinningen totaliseren dan wordt het voordeel 

gegeven aan de overwinnaar van de onderlinge wedstrijd. 

• Bij meer dan twee spelers met hetzelfde aantal overwinningen wordt hun 

onderlinge positie bepaald door en dit in dalende, eliminerende volgorde: 

➢ het quotiënt van gewonnen en verloren wedstrijden 

➢ het quotiënt van gewonnen en verloren sets 

➢ het quotiënt van gewonnen en verloren punten met dien verstande dat enkel de 

uitslagen tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen worden. 

Art. 12. Inschrijven. 

Termijn: tot en met de laatste woensdag voor het criterium. 

Methode: bij voorkeur via de website, ofwel per mail naar info@vttl.be met 

vermelding van naam en lidnummer. 

Art. 13. Uitschrijven / Afmelden. 

Binnen de inschrijvingstermijn kan er steeds weer worden uitgeschreven en dit 

langs dezelfde weg. 

Er kan kosteloos worden afgemeld tot uiterlijk 9u30 op de dag van het criterium. 

Afwezige spelers die niet tijdig hebben verwittigd, krijgen een boete van € 15 

omwille van organisatorische redenen. 

Art. 14. Het inrichtend comité neemt alle beslissingen voor het goed verloop van de 

competitie. 

http://competitie.vttl.be/


4e Internationaal Jeugdtornooi van Vlaanderen 
26 & 27 juni 2021 - Sportoase Leuven (België) 

 

 
 

  

   



 
 
 

(Prospectus EN / FR / NL @ www.vttl.be) 

Organisatie 

Philipssite 6, 3001 Leuven. 

Aanvang: zaterdag 26 juni 2021 omstreeks 13:30 

Einde: zondag 27 juni 2021 omstreeks 18:00 

Reeksen 

• Jongens, geboren in 2012 en later 

• Meisjes, geboren in 2012 en later 

• Jongens, geboren in 2010 - 2011 

• Meisjes, geboren in 2010 - 2011 

• Jongens, geboren in 2008 - 2009 

• Meisjes, geboren in 2008 - 2009 

Dag 1: in poulevorm van 5 tot 10 spelers. 

Dag 2: verder spelen voor de plaatsen. 

• Elke jeugdspeler speelt minimaal 8 wedstrijden over het hele tornooi. 

• Een delegatie schrijft in met een ploeg van minimum 4 spelers en maximum 6 spelers. 

• Er moet minstens deelgenomen worden in 4 verschillende leeftijdsreeksen. 

• Er kunnen per delegatie meerdere ploegen inschrijven. 

Reglement 

Artikel 1: voorwaarden tot deelname 

Het internationale tornooi van de VTTL is een competitie per ploeg waarbij minstens 4 spelers en 

maximum 6 spelers per ploeg kunnen deelnemen. Er kunnen meerdere ploegen ingeschreven 

worden per delegatie. Daarnaast is het verplicht om minimum een deelname te hebben in 4 van de 6 

reeksen. De beste 4 resultaten per ploeg zullen tellen voor de eindrangschikking. Het is mogelijk om 

ook spelers in te schrijven in een leeftijdscategorie hoger. 

Artikel 2: organisatie van de reeksen 

6 reeksen – opgesplitst in 3 leeftijden 

Artikel 3: extra inschrijvingen 

Extra inschrijvingen per ploeg tot een maximum van 6 spelers is mogelijk. De beste 4 resultaten tellen 

mee voor het eindklassement in de ploegen-rangschikking. 

Artikel 4: voorwaarden tot inschrijving 

Elke delegatie dient van elke speler door te geven: Voornaam / Naam / Geboortedatum / Reeks / 

Klassement. Het inschrijvingsformulier vind je online op https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription 
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Artikel 5: betalingsvoorwaarden 

De kosten voor verplaatsing, overnachting en het eten worden betaald door de delegaties/ploegen. 

Zij zullen een factuur ontvangen. De pakketten zijn beschreven op de laatste pagina. 

Artikel 6: scheidsrechters 

Dag 1: scheidsrechters vastgelegd in de poule (spelers zelf) 

Dag 2: Vrijwillige scheidsrechters uit de organisatie, aangevuld met scheidsrechters van de delegaties 

voor zover als nodig. Dit mogen spelers zijn maar ook trainers of verantwoordelijken. Enkele officiële 

scheidsrechters zullen zorgen dat alles goed wordt geleid. 

Artikel 7: wedstrijdschema – speelschema 

7.1: afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen er poules gevormd worden van 5 tot 10 spelers. 

Wij willen ervoor zorgen dat elke speler minimum een 8-tal wedstrijden speelt tijdens het hele 

weekend. 

7.2 Na de poule zal er gespeeld worden voor de plaatsen op tabel. Afhankelijk van het aantal 

matchen in de poule zal er ook een verliezersronde plaats vinden om daar de plaatsen te bepalen. 

7.3 Op 26/06/2021 zal er gestart worden met de poules om 13:30. Omstreeks 19:30 zullen de laatste 

wedstrijden worden gespeeld. 

7.4 Op 27/06/2021 zal er gestart worden om 9:00 met de volgende poulewedstrijden of de eerste 

rondes op tabel. De 6 finales worden gezamenlijk gespeeld op zondagnamiddag. 

Artikel 8: een wedstrijd 

Een wedstrijd wordt gespeeld naar 3 gewonnen sets tot 11 punten. 

Artikel 9: ploegencompetitie 

Enkel ploegen met 4 deelnemers in verschillende reeksen kunnen deelnemen aan het 

ploegenklassement: 

9.1 Indien meer dan 4 inschrijvingen in een ploeg, tellen de beste 4 resultaten mee voor de 

ploegenrangschikking. 

9.2 Elke plaats in de rangschikking geeft het punt weer dat men krijgt in de ploegenrangschikking. 

9.3 De ploeg met het minste aantal punten wint het ploegenklassement. 

9.4 Bij gelijke stand van de punten wordt er gekeken naar: 

• Het best behaalde resultaat bij de meisjes benjamins 

• Het best behaalde resultaat bij de jongens benjamins 

• Het best behaalde resultaat bij de meisjes preminiemen 

Artikel 10: wedstrijdjury 

Het reglement kan overroepen worden door de hoofdscheidsrechter indien nodig. Om alles eerlijk te 

laten verlopen zal de hoofdscheidsrechter bijgestaan worden door de 2 adjuncten die samen met de 

hoofdscheidsrechter het laatste woord hebben. 

Artikel 11: prijzen 

De eerste 3 spelers uit elke reeks krijgen een medaille of beker. De eerste 3 ploegen uit het 

ploegenklassement krijgen een trofee. De eerste ploeg wint de wisselbeker (Jacques Denys) van het 



 
 
 

Vlaamse internationale jeugdtornooi. Deze beker wordt echter niet mee naar huis genomen. De 

ploeg die wint krijgt het jaar erna 1 gratis ploeg ter inschrijving. 

Verblijf 

Optie 1: Internaat Redingenhof - Redingenstraat 90, 3000 Leuven. (lakens zelf meebrengen!) 

Kostprijs voor deelname per persoon: 

• Kamer per 2 voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 75 

(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag). 

Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving. 

• Kamer individueel voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 85 

(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag). 

Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving. 

• Extra overnachting op vrijdag in kamer per 2 = + € 75 of kamer individueel = + € 85  

(inbegrepen maaltijd vrijdagavond, ontbijt zaterdagmorgen en maaltijd zaterdagmiddag). 

Optie 2: Hotel IBIS Budget Leuven - Martelarenlaan 10, 3010 Leuven. 

Kostprijs voor deelname per persoon: 

• Kamer per 2 voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 95  

(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag). 

Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving. 

• Kamer individueel voor 1 nacht van zaterdag op zondag = € 105  

(inbegrepen maaltijd zaterdagavond, ontbijt zondagmorgen en maaltijd zondagmiddag). 

Maaltijd op zaterdagmiddag = 12,5 euro extra, op voorhand te bestellen bij inschrijving. 

• Extra overnachting op vrijdag in kamer per 2 = + € 95 of kamer individueel = + € 105  

(inbegrepen maaltijd vrijdagavond, ontbijt zaterdagmorgen en maaltijd zaterdagmiddag). 

Optie 3: Enkel deelname aan tornooi zonder overnachting 

• Deelname zonder overnachting = € 30 per persoon (geen maaltijden inbegrepen). 

• Middag maaltijden voor zaterdag en zondag kunnen op voorhand besteld worden voor 

€ 12,5 per maaltijd. 

 

Inschrijving 

Inschrijving dient te gebeuren vóór 1 mei 2021. 

Enkel mogelijk via online formulier op https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription 

Wijzigingen in de samenstelling van de teams vóór 1 juni 2021 via mail naar de tornooidirecteur. 

Contact: Wesley Van Den Noortgate (Tornooidirecteur)  

• E-mail: wesleyvandennoortgate@vttl.be 

• Telefoon: +3225275372 

 

https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription
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LRVC - lastenkohier
lente- en herfstcriteriums
vanaf seizoen 2020-2021

1. Type van de speelzaal : 
→ speelruimte in sporthal stad/gemeente of club-sportlokaal.

2. Duur van de organisatie : 
→ ganse dag : zondag in november (Herfstcriterium) of zondag in maart

(Lentecriterium).

3. Capaciteit van de speelruimte : 
→ minimum 8 tafels.

4. Minimum-afmetingen van de speelruimte : 
→ per tafel : breedte : 4 meter ; lengte : 9,5 meter.

5. Technische voorwaarden van de speelzaal/speelruimte :
→ geluidsinstallatie  met  micro,  hoorbaar  in  de  volledige  speelruimte,

kleedkamers, toiletten en cafetaria.
→ lichtsterkte voldoet aan de eisen van de sportreglementen (minimaal

250 lux boven de tafels en 150 lux in de rest van de speelruimte).
→ geen rechtstreeks binnen schijnend daglicht.
→ de vloer is een omni-sportvloer of een houten(parket) vloer.

6. Materieel :
→ de gastclub zorgt voor de volgende materialen:

° ten minste 8 (acht) genummerde tafels met bijhorende netten. 
° aan iedere tafel scoreborden, scorebordtafeltjes, 
           scheidrechtersstoelen, pen of potlood. 
° voldoende meters omheining.
° afgebakende ruimte met duidelijk overzicht op alle tafels voor de

wedstrijdleiding met een voldoende grote (hoofdscheidsrechters)
tafel en een viertal stoelen.

° ten minste vier stopcontacten aan de hoofdscheidsrechterstafel.
° zichtbare plaats om de poules/tabellen te afficheren.



→ balletjes, wedstrijdbriefjes, netmeters, chronometers en prijzen worden
door de VTTL / LRVC bezorgd.

7.  Hygiëne en veiligheid :
→ de gastclub is verantwoordelijk voor de hygiëne en de veiligheid in de

speelzaal/speelruimte.
→ zij  is  eveneens  verantwoordelijk  voor  de  hygiëne  en  netheid  in  de

kleedkamers en in de toiletten.
→ zij  zorgt  voor  een  geschikte  ruimte  voor  eventuele  dopingcontrole

(apart voor dames en heren).
→ zij  zorgt voor afzonderlijke kleedkamers en douches met warm water

voor spelers en speelsters.
→ zij zorgt voor voldoende vuilnisbakken in de speelzaal/speelruimte en

aan de hoofdscheidsrechterstafel.

8. Personeel :
→ op-  en  afbouw  van  de  speelzaal/speelruimte  gebeurt  volledig  op

initiatief door de gastclub.
→ de LRVC staat in voor de ontvangst van de inschrijvingsgelden.

9. Catering :
→ de gastclub zorgt na afloop voor maaltijden die vooraf, bij inschrijving

van het evenement via de competitiewebsite van de VTTL, zijn besteld.
→ zij staat in voor de inning van de inschrijvingsgelden van deze catering.
→ het is de gastclub toegestaan om gedurende het evenement dranken en

snacks te voorzien/verkopen.

10. Gegevens door de gastclub te verstrekken :
→ bij de kandidatuurstelling : 

° eventuele beperkingen in verband met schoeisel.
° schriftelijke  bevestiging  (email)  waaruit  blijkt  dat  aan  de

hogergenoemde voorwaarden wordt voldaan.
° coördinaten: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van 2

(twee) contactpersonen.
° één van beide hogergenoemde contactpersonen is ten minste 1

uur voor de aanvang van het evenement aanwezig en verleent de
de hoofdscheidsrechter -technische- bijstand tijdens de duur van
het evenement.

→ na de toewijzing: 
° zo  snel  mogelijk  de  keuze  van  de  maaltijden  met  kostprijs

meedelen aan VTTL/LRVC.



11. Contactpersonen VTTL / LRVC:
→ Wesley Van Den Noortgate, coördinator VTTL/LRVC:

wesleyvandennoortgate@vttl.be
→ Bruno Oosters, voorzitter LRVC:

oostersbruno@gmail.com
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