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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 10 – seizoen 2020-2021 
 

Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 22 maart 2021 – 18.00 uur 

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

Lemmens Herman en Noppe Frederik 

 

Vanaf 18.00 uur:  

1. Goedkeuring PV n° 9 van 15 februari 2021 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal online geplaatst worden. 
 

2. Openstaande items 
a) Bouw: Heel wat vragen vanuit KA Redingenhof en Huis11, allen reeds eerder 

beantwoord. Wachten op definitieve groene licht van Huis11 en GO Brussel. BTW-tarief 
is 6 %, maar definitieve ruling te vragen (kan pas na duidelijke overeenkomsten). 
Technisch bestek en bijhorend juridisch en administratief luik ten laatste 24 maart klaar. 
Kan dan bezorgd worden aan de twee geselecteerde bedrijven.  

b) Sponsoring:  
i. Heel wat video-meetings met Michaël Maes en diverse firma’s. 

ii. Heel belangrijk dat dit een meerwaarde creëert voor de VTTL, en dat de 
VTTL niet hoofdzakelijk als tussenstation wordt gebruikt tussen firma’s en 
VTTL-leden. 

iii. 5 firma’s met concreet overleg in afgelopen maand. Concreet voorstel af 
te wachten van 6D-Sports Nutrition en Lloyds-Pharma. Verdere 
mogelijkheden met Citymesh te bespreken op tornooi of evenement. 
Samenwerking met Lago kan enkel projectmatig en mag geen structurele 
samenwerking zijn. Lago is ook bereid om ruimte te voorzien voor 
initiaties in overleg met lokale clubs, vraag naar interesse bij die clubs voor 
te leggen gezien ook geen materiaal ter plaatse. Vraag Carrefour voor 
adressen clubs om een te doen actie richting clubs: gezien GDPR-
wetgeving mag de federatie deze gegevens niet doorgeven. VTTL wil wel 
via eigen sociale media promotie doen omtrent hun actie. 

c) Covid-19:  
i. Situatie: Voorlopig nog geen versoepelingen, ook opnieuw strenge 

richtlijnen inzake sportkampen (definitief MB nog niet gepubliceerd). 
Eerste versoepelingen in sportsector in vooruitzicht begin mei, maar enkel 
indien de “corona-cijfers” de goede kant op gaan. 

ii. Benjamintrainingen: worden niet heropgestart gezien deze overkoepelend 
(spelers uit meerdere clubs) georganiseerd worden, betere benjamins zijn 
bovendien mee opgenomen in de provinciale trainingen. Strikte naleving 
van de maatregelen noodzakelijk. 
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iii. Organisaties: Alle nog geplande evenementen tijdens seizoen 2020-2021 
worden definitief afgelast (Interland veteranen, Triangulaire veteranen, 
VJC finaledag, internationaal jeugdtornooi -12). 

iv. Toestand clubs en aansluitingen: ongeveer 700 leden minder dan vorig 
seizoen. Impact op inkomsten lidgelden en bijhorende subsidies. 

v. Provinciale klassementen: vertrouwen in de provinciale 
klasseringscommissies blijft behouden. Kleine verschillen zijn er steeds 
inzake werking maar afgelopen jaren goed werk geleverd door provinciale 
klasseringscommissies waardoor verschillen momenteel klein zijn. Blijven 
focussen op de eigen goede werking. 

 
3. Personeelsvergadering 

a) Rapportering 2020: volledig afgewerkt, moet nog ingediend worden via het digitaal 
platform.  

b) Goed bestuur: trachten harde indicatoren minstens te behouden, maar ook inzetten op 
zachte indicatoren zoals gepland in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. 

c) Luik II: gebruik van de kleurencodes is een meerwaarde en zorgt voor een nog betere 
opvolging. 

d) Communicatie: medewerkers moeten steeds het bureel in CC zetten bij communicaties 
richting leden, clubs, provincies of andere specifieke afspraken met derden. Enkel zo kan 
een goede opvolging gebeuren. 
 

4. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2021: een volledig vernieuwd financieel overzicht werd uitgewerkt, 

gelinkt met het beleidsplan 2021-2024. Gezien de corona-crisis duidelijk nog steeds 
minder kosten (afgelasting diverse evenementen), maar ook minder inkomsten. 
Financiering van de provinciale trainingen wordt herbekeken in april zodat een 
vergelijking kan gemaakt worden tussen de “normale” werking en de “huidige” werking. 
Gezien VTE-toekenning van topsportsubsidies werd 0.15 VTE extra opgenomen in de 
algemene werking.  

b) Luik II: heel gedetailleerd en eerste kennismaking met huidige stand van zaken waardoor 
de opvolging van zo dichtbij mogelijk kan gebeuren. 

c) Subsidies 2021: convenanten en samenwerkingsovereenkomst 2021 werden 
ondertekend. Het innovatieve project werd ook na indiening van het bezwaarschrift niet 
weerhouden. Manier te bekijken om de Beertje Ping beloningen te incorporeren in de 
algemene werking. 

d) Subsidies 2020: een keuze diende gemaakt te worden tussen de kerncijfers van 2019 en 
2020 om de subsidieberekening te bepalen. Uiteindelijk werd gekozen voor de cijfers van 
2019 (iets minder leden, maar wel nieuwe trainers opgeleid). Impact tussen beide cijfers 
lijkt klein. Impact op subsidies 2021 veel groter (700 leden minder). 

e) In Wallonië werd 22 miljoen vrijgemaakt door de Waalse overheid. In Vlaanderen blijft 
het wachten op een officiële communicatie van de Vlaamse overheid. Discussies zijn nog 
steeds bezig hieromtrent. 
 

5. Marketing en communicatie 
a) Blijven opvolgen van potentiële partners noodzakelijk, moet wel win-win verhaal zijn 

voor federatie (algemene werking of topsport), ofwel alle clubs en potentiële partner. 
b) Uitgewerkte voorstel heropstart ideeën moet nog nagekeken worden door de SG. Kan 

dan verder besproken worden op volgende bestuursvergadering. 



   

 
6. Belgium Open 

a) Afrekening 2020 voor wat betreft de corona-aankoop goedgekeurd. 
b) Nog steeds discussies gaande tussen ETTU-ITTF en WTT inzake huidige systeem. Ook 

intern veel problemen binnen ITTF.  
 

7. Kalender 
a) 22/03/21: Vlaams Sporttribunaal vanaf 20 uur. Hedwig Amelinckx zal de VTTL-

vergadering verlaten en de vergadering van VST volgen vanaf 20 uur. 
b) 29/03/21: NRvB 
c) 19/04/21: VTTL-bestuur 
d) 15/05/21: AV VTTL: mogelijkheden te bespreken op 19 april inzake fysieke aanwezigheid 

aangewezen is (hangt af van wijziging corona-maatregelen). 
 

8. IR, SR & reglementen evenementen 
a) Ontslag-, transferdocumenten en transfervademecum: voorgestelde documenten 

worden goedgekeurd en zullen gepubliceerd worden op website en nieuwsbrief. 
b) Evenementen 2021-2022: voorstel nog uit te werken voor Beker van Vlaanderen (dames 

eventueel laten deelnemen bij de heren). Ter stemming dan voor te leggen op AV van 
mei. 

c) Sportreglementen: aanpassingen gebeurd door Martin van den Bergh, na overleg met de 
SG. Zullen voorgelegd worden op de AV van mei. 
 

9. Interclub 
a) Interclub: De landelijke en provinciale interclubs voor het seizoen 2020-2021 werden 

stop gezet. Er zijn geen stijgers en geen dalers. Indien er vrijgekomen plaatsen zijn in de 
landelijke afdelingen, dan zal de vraag gesteld worden aan de ploeg(en) die als 
bijkomende stijger(s) waren aangeduid op het einde van seizoen 2019-2020. 

b) Terugbetaling inschrijvingsgelden landelijke interclub 2020-2021: beslissing te nemen op 
einde van het seizoen, in navolging van de KBTTB-beslissing. 
 

10. Landelijke organisaties 
a) Alle nog geplande organisaties tijdens seizoen 2020-2021 worden definitief afgeschaft.  

 
11. Koepel 

a) Nog steeds problemen tussen AF en Italiaanse federatie inzake foutieve betaling. AF 
moet dit dringend oplossen om geen sancties te krijgen op internationaal vlak. 

b) Contract Tibhar: problemen met sponsor gezien geen gebruik van de officiële kledij door 
Waalse spelers op de kwalificaties voor de OS in Qatar. 
 

12. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: ziekteverlof werd verlengd tot eind maart. Een gesprek is 

van essentieel belang van zodra de TDT opnieuw aan het werk gaat. 
b) Vervanging TDT: Na overleg met Sport Vlaanderen werd Tom Dieussaert tijdelijk 

aangesteld als Technisch Directeur zodat de rapportering 2020 afgewerkt kon worden, 
alsook de dagdagelijkse werking verder gezet kan worden. Een duidelijk overzicht van de 
geleverde inspanningen van Tom in de afgelopen weken wordt verduidelijkt via een 
excel-bestand. 



   

c) Toptrainer: gesprekken nog steeds gaande. Rond begin april wordt een definitieve 
beslissing verwacht.  

d) Topsport: voorlopige planning opgemaakt volgens huidige maatregelen. Verder op te 
volgen door spelers en trainers. Momenteel ook goede samenwerking met 
trainingscentrum in Saarbrücken, opties ook voor de toekomst om samenwerking te 
versterken. 

e) A-kern -12: individuele trainingen lopen verder. Opletten met het budget. 
f) Paasstage Aarlen: kan gezien de maatregelen niet doorgaan. Trachten zelfde organisatie 

te doen als tijdens de krokusstage (dagstages op verschillende locaties). 
g) Provinciale trainingen: blijven verder doorlopen met strikte in acht name van de 

protocollen. 
h) Cursusteksten: visietekst trainer A heel belangrijk voor topsport, moet vooruit geschoven 

worden in de planning. Extra cursussen instructeur B en initiator A kunnen onmogelijk 
een devaluatie betekenen van de huidige uitgereikte diploma’s.  
 

13. Arbitrage 
a) Opmaak cursus opleiding provinciaal scheidsrechter: in handen van Pieter Thysen en 

Paul Willems. Wordt verder opgevolgd door Philip van Oeckel. 
b) Een opstart voor de promo-filmpjes voor scheidsrechters werd gemaakt. 

 
14. Informatica 

a) Geen specifieke opmerkingen. 
 

15. Varia 
a) Openstaande items: Puntje “bouw” wordt vanaf volgende vergadering een apart “vast 

punt”. Puntje “sponsoring” wordt toegevoegd bij “Marketing en Communicatie”. 
b) Rechtszaak huur 4de verdieping: een minnelijke schikking werd voorgesteld en aanvaard 

door beide partijen. Financiële afhandeling volgt. 
 
Einde vergadering: 20.30 uur 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 
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OMBUD EN INFO TRANSFERS & TRANSFERAANVRAGEN  
Clubs die nadere informatie wensen over spelers in transfer en de transferprocedures of info 
allerhande kunnen steeds terecht op het Ligasecretariaat. 
 
Ook voor alle leden staat de infolijn van 02/527.53.72 , de website www.vttl.be en het e-mailadres 
info@vttl.be ter beschikking  
 
Noteer dat een administratieve en dubbele aansluiting ambtshalve op het einde van het seizoen 
vervalt.  
 
De transferperiode is decretaal vastgelegd vanaf 1 mei tot en met 31 mei 24 uur. 

WANNEER IS EEN TRANSFERPROCEDURE NODIG?  
I.R. art.11.1  

Bij een interne transfer (binnen de VTTL ):  
- als je wijzigt van club  
- als je wijzigt van een individueel lidmaatschap naar een lidmaatschap van een club 
- als je wijzigt van een club naar een individueel lidmaatschap 
- als je wijzigt van een individueel lidmaatschap naar een ander individueel lidmaatschap 

Bij een externe transfer:  
- van een club uit de VTTL naar een club van een andere federatie aangesloten bij de I.T.T.F./  
- E.T.T.U. in het buitenland of naar de Franstalige federatie binnen de nationale koepel (Aile 

Francophone)  
- van een club uit het buitenland aangesloten bij de I.T.T.F./E.T.T.U. of van de Franstalige 

federatie (Aile Francophone) naar een club uit de VTTL  
 

TRANSFERCOMMISSIE  
Elke transfer moet goedgekeurd worden door deze commissie. Zonder de goedkeuring is de 
aansluiting na transfer ongeldig .  

WAT MOET JE DOEN?  

INTERNE TRANSFER  
I.R.art.11.1.2  

Het uitvoeren van de transferprocedure gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager, 
ook als je de uitvoering overlaat aan de club waarbij je gaat aansluiten. Controleer desnoods bij het 
ligasecretariaat of alles tijdig is uitgevoerd.  
 

PROCEDURE   

I.R.art 11.1.12&14 en art.11.2.2  

Ontslag 

TUSSEN 1 MEI TOT UITERLIJK 31 MEI - TEN LAATSTE  24 UUR POSTSTEMPEL:  

• aangetekend ontslag geven aan je clubsecretaris door middel van het gestandaardiseerd 
formulier: ’Ontslag aan club en VTTL’ volledig in te vullen.  

• een kopiebewijs maken van de aangetekende verzending aan de club en dat mee versturen 
met het aangetekend ontslag aan de VTTL (kopie van het ingevulde formulier hierboven). Het 

http://www.vttl.be/
mailto:info@vttl.be
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bewijs van de aangetekende verzending en het ontslagformulier  verstuur je aangetekend 
naar VLAAMSE TAFELTENNISLIGA, Transfercommissie, Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel.  

• Bovenstaande voorwaarden zijn decretale verplichtingen en moeten vervuld zijn om te 
kunnen transfereren. I.R.art.11.2.1  

 
Voor een minderjarige moet de wettelijke vertegenwoordiger, zijnde het gezinshoofd of de voogd, 
mede ondertekenen. Deze administratieve en reglementaire schikkingen moeten vervuld zijn om als 
geldig document erkend te worden. -I.R. art.11  
 
Een individueel lid moet uiteraard enkel aangetekend ontslag geven aan de federatie.  
 

Aansluiting 

Tussen 1 en 20 JUNI EERSTKOMEND NA DE ONTSLAGNEMING HEB JE DE TIJD OM ZONDER SANCTIE  
HET TRANSFERFORMULIER, TE VERZENDEN NAAR DE VTTL. Dit dient niet aangetekend te zijn, 
poststempel of datum ontvangst scan/mail zijn rechtsgeldig. Zie adres voorgaand. -I.R.art.11.2.3  
 
Het transferformulier moet ondertekend worden door de aanvrager, en door de secretaris en 
voorzitter van de club. 
 
Voor een minderjarige moet de wettelijke vertegenwoordiger, zijnde het gezinshoofd of de voogd, 
mede ondertekenen. Deze administratieve en reglementaire schikkingen moeten vervuld zijn om als 
geldig document erkend te worden. -I.R. art.11  
 
Terug naar je club van herkomst na ontslag aan club en federatie ! Kan dat? 
 Na een ontslag is men niet verplicht om te transfereren. Je kan steeds terug aansluiten bij je club van 
opzeg door gewoon de aansluiting bij de club ter hernieuwen.  
 

PROCEDURE LAATTIJDIGHEID BIJ HET INDIENEN VAN HET AANSLUITINGSFORMULIER  

Om individuele misbruiken bij de vrijheid van transfer te kunnen inperken wordt laattijdigheid bij  het 
indienen van het aansluitingsformulier gesanctioneerd:  
 

• Laattijdigheid na 20 juni tot en met 20 juli: de gedeeltelijke opschorting van de speellicentie 
gaat van minimum één (1) interclubweek tot maximaal vier (4) interclubweken voor de 
provinciale, landelijke en nationale interclub, samen met een  administratieve boete van 50 
euro die geldend is bij elke opgelopen sanctie. De periode van opschorting hangt af van de 
termijn van de laattijdigheid te meten vanaf 21 juni. - I.R.art.11.3.1.2 & art.11.5.2  

• Laattijdigheid na 20 juli: de aansluiting voor leden van de VTTL na transferprocedure is 
slechts mogelijk mits: -I.R.art.11.5.2  
de aansluiting reglementair geregistreerd wordt op het ligasecretariaat tot en met 31 
augustus van het lopend seizoen na de transferprocedure uitvoering gegeven wordt aan de 
automatische gedeeltelijke schorsing van de speellicentie tot en met de laatste wedstrijddag 
van de heenronde voor de provinciale, landelijke en nationale interclub, samen met de opleg 
van een administratieve boete van 50 euro. De praktische uitvoering van de schorsing valt 
onder de verantwoordelijkheid van de clubinstantie die het betrokken lid aansloot. De 
officiële bevestiging van de  sanctie en de coördinatie met de provinciale, landelijke en 
nationale instanties worden behartigd door het ligasecretariaat. De schorsing & boete wordt 
opgenomen in het officiële ligatijdschrift.  

• Na de datum van 31 augustus kan een lid van de VTTL na transferprocedure enkel aansluiten 
bij de club van herkomst of het statuut van individueel onderschrijven  
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EXTERNE TRANSFERS  
I.R.art.11.3.2  

1. Transfer van de VTTL naar een federatie aangesloten bij de ITTF-ETTU:  

- Aangetekend ontslag aan club en aan de VTTL (zie transfer intern)  
- Na ontvangst ontslag aan de VTTL krijgt het betrokken lid vanwege de Transfercommissie 

een verklaring van transfergerechtigdheid. Met dit formulier kan een speellicentie bekomen 
worden in een andere federatie (ook geldend voor Aile Francophone). Een lid dat op 
onregelmatige wijze de federatie verlaat krijgt geen attest van speelgerechtigdheid. 
Betrokkene krijgt automatisch een schorsing opgelegd voor 4 interclubwedstrijden. Deze 
schorsing krijgt uitvoering bij een heraansluiting aan de VTTL.  

 

2. Transfer van een andere federatie naar de VTTL, tenzij anders beslist door de 

transfercommissie  

- een speler van de Aile Francophone moet voldoen aan de administratieve regeling van de 
Aile Francophone (2 fasen) 

- een speler, aangesloten bij een andere federatie dan de VTTL of de Aile Francophone, moet 
een verklaring van speelgerechtigdheid vanwege de federatie waarbij hij/zij aangesloten was 
indienen op het ligasecretariaat t.a.v. de Transfercommissie samen met het 
transferformulier.  

- Opgelet: speciale modaliteiten te vervullen in geval van dubbele aansluiting. (zie punt 4) 
 

3. Administratieve aansluiting speler met Belgische nationaliteit  

Een speler met Belgische nationaliteit, in het buitenland aangesloten bij een club ETTU/ITTF, kan een 
administratieve aansluiting VTTL bekomen als individueel of bij een club naar keuze. Zulke aansluiting 
geeft uitsluitend recht op deelname aan de kampioenschappen van de VTTL/KBTTB. De aanvraag 
daartoe is voorzien op het aansluitingsformulier transfer VTTL onder administratieve aansluiting. 
Deze  aansluiting valt onder het toezicht van de transfercommissie, doch is niet onderworpen aan de 
transferreglementering. Ze vervalt  automatisch op het einde van het sportseizoen, maar kan jaarlijks 
hernieuwd worden. (I.R. aanvulling 11.3.2)  
 

4. Dubbele aansluiting 

Heren: een speler in dubbele aansluiting kan slechts in een kern van Super Heren opgesteld worden 

en komt niet voor op de herensterktelijst. 

Dames: een speelster in dubbele aansluiting kan slechts in een ploeg van Super Dames opgesteld 

worden en komt niet voor op de herensterktelijst. Zij komt wel voor op de damessterktelijst, maar 

telt niet mee in de berekening van de indexen. 

Per speelweek, zowel in Super heren als Super Dames, mag er in de ploeg slechts 1 speler/speelster 

in dubbele aansluiting aantreden. 

Alle clubs, die een of meer spelers/speelsters in dubbele aansluiting willen gebruiken tijdens het 
seizoen 2021-2022, moeten eraan denken dat een speler/speelster in dubbele aansluiting slechts kan 
worden aangesloten voor het seizoen 2021-2022 tot 10 september eerstkomend! Nadien is het 
absoluut uitgesloten nog een speler/speelster in dubbele aansluiting bij de club te halen! Een speler 
/speelster in dubbele aansluiting kan/moet worden aangesloten door:  
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- het indienen bij de VTTL van een correct ingevuld en ondertekend transferformulier (waarop de 
dubbele aansluiting moet worden vermeld)  
- een schriftelijke aanvraag van zijn/haar dubbele aansluiting bij de VTTL van de betrokken 
speler/speelster  
 
Héél belangrijk om weten is nog dat de aansluiting van spelers/speelsters in dubbele aansluiting, die 
vorig jaar al waren aangesloten bij de VTTL, automatisch is vervallen én ook deze spelers/speelsters 
opnieuw hun aanvraag tot dubbele aansluiting bij de VTTL voor het seizoen 2021-2022 moéten 
indienen voor 10 september eerstkomend. Zo niet, is de optie van dubbele aansluiting niet mogelijk. 
 

TOELICHTING SANCTIONERENDE BEVOEGDHEID 

I.R.art.11.1.15 & art.11.4.3  

-Alle gevallen van effectieve vaststelling van laattijdigheid en de strikte toepassing van de sancties 
zoals opgenomen in de “Boetenlijst VTTL”  vallen onder de bevoegdheid van de Landelijke 
Transfercommissie. De leden van deze commissie zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de wettelijke 
toepassing van het decreet betreffende de transferaangelegenheden. Zij hebben tevens geen enkele 
juridische bevoegdheid naast de strikte toepassing van de voorgeschreven sancties.  
-Voor juridische klacht en beroep kan men terecht bij de landelijke rechtskamers. Deze zijn bevoegd 
de sancties opgelegd door de Transfercommissie te verminderen of te verzwaren. Maar dit kan enkel 
op basis van een onderzoek naar de gegrondheid van een aantal elementen, vervat in art. 11.5.1.  
Adres voor respectievelijk klacht en beroep: 
Vlaamse Tafeltennisliga 
Landelijke Tuchtcommissie 
Of 
Landelijke Beroepscommissie 
Brogniezstraat 41 bus 3 1070 Brussel  

ALGEMENE TOELICHTINGEN  
(I.R. Hoofdstuk 11 Transfers en aansluiting na transfer)  

Enkel de Transfercommissie voert op straffe van nietige aansluitingsprocedure de coördinatie met de 
nationale koepel, alsook met de provinciale secretariaten. Elke club is niet enkel reglementair, doch 
ook wettelijk  verplicht de transferprocedures kenbaar te maken voor de leden. De informatie door 
middel van het officiële tijdschrift “Baak” vallen dus onder deze verplichting. De VTTL ontvangt 
subsidies voor een optimale informatie naar de leden. Zij is dus daarvoor streng toezicht plichtig aan 
de Vlaamse Gemeenschap. En denk eraan! Nooit betaling van enige vergoeding bij transfer. De 
sancties zijn ver van mals bij klacht na schuldige vaststelling voor betrokkenen en administratieve 
verantwoordelijken. (art. 11.5)  
 
Het Intern Reglement is verplichtend ter beschikking in elk clublokaal. Het kan tevens geraadpleegd 
worden op de website van de VTTL De transferreglementering is vervat in een apart hoofdstuk XI 
(11). Bijzondere verwijzingen in verband met de transferprocedures  zijn te vinden:  
 hoofdstuk VIII (8) art 8.4 Clubverplichtingen  
 hoofdstuk IX (9) Aansluitingen en ontslag  
 hoofdstuk X (10 ) Rechtsprocedures  
 
Ten slotte nog, en het is belangrijk dat iedereen dat goed weet: wie de regels overtreedt, riskeert 
uiteraard te worden gesanctioneerd! 



HERAANSLUITING NA MINIMUM 1 JAAR ONDERBREKING 

 

 SEIZOEN 2021-2022 

IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN NAAR HET VTTL-BUREEL 
O Lid met clubstatuut   O Lid met individueel statuut   

Leeftijdscategorie Geboren in statuut Op sterktelijst 

O Benjamin (ook Multimove) 2013 en later O Competitie O Ja 

O Préminiem 2011, 2012  O Nee 

O Miniem 2009, 2010 

O Cadet 2007, 2008 

Van Benjamin tot en met Cadet: enkel statuut competitie mogelijk 

Leeftijdscategorie Geboren in Mogelijk statuut 

O Junior 2004, 2005, 2006 O Competitie 

O -21 jaar 2000, 2001, 2002, 2003 O Recreant- reserve (max. D6 heren / max. C6 dames) 

O Senior 1999 tot 1982 O Recreant (Niet op sterktelijst) 

O Veteraan 1981 en eerder O Vrijetijdscompetitie 

O Aankruisen wat van toepassing is. 
 

ALLE VELDEN HIERONDER VERPLICHT IN TE VULLEN 
CLUBNAAM:……………………………………………………………………………………………………………. CLUBNR:……………………… 
Uw klassement in een ander verbond/land (indien van toepassing): …………………………………………………………… 

VOORNAAM: ………………………………  ACHTERNAAM:………………………………………………………………………….. 

STRAAT: ……………………………………………………………………………………. NR: ………………. BUS: ……………. 

POSTCODE: ………………………   GEMEENTE: ……………………………………………………………….. 

NATIONALITEIT: ……………… SPELER MET VREEMDE NATIONALITEIT. SINDS WANNEER VERBLIJFT U IN BELGIE: ………………….. 

GEBOORTEDATUM: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (dd/mm/jjjj) SEX: M/V ………………. TELEFOON: …………………………….. 

E-MAIL: ………………………………………………………………...    GSM NR: …………………..……………. 

G-SPORTER (JA/NEE): …………………………………………………. 

INDIEN JA: Auditief/visueel/fysiek (rolstoel)/fysiek (staand)/verstandelijk/psychisch (schrappen wat n.v.t. is) 

LAATSTE SEIZOEN VAN AANSLUITING BIJ VTTL: ……………… VORIGE VTTL-CLUB: ……………………………….… 

INGEVAL AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE: 

E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… 

GSM NR OUDERS: …………………………………………………  
 
Het aanvaarden van het lidmaatschap verplicht de aangeslotene ipso facto zowel de statuten, het intern reglement als de 

sportreglementen te kennen en na te leven, inclusief de regels betreffende het decreet: Medisch Verantwoorde 

Sportbeoefening en de wet op de bescherming van de Privacy. Ook de diverse interne tuchtreglementen vallen onder het 

intern reglement. Specifiek gaat het hier over: dopingpraktijken, sport en ethiek, grensoverschrijdend gedrag. 
 
Elke club is gehouden te voldoen aan de informatieplicht ten overstaan van de aangesloten leden. Daardoor verbindt een 

club zich op straffe van boete alle provinciale en landelijke publicaties van het lopende seizoen, de Statuten, het Intern 

reglement en de sportreglementen steeds voor onmiddellijke inzage ter beschikking te hebben in het erkende club- of 

competitielokaal. Deze zijn ook integraal terug te vinden op de VTTL-website. 
 

 
Handtekening Lid: Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” Handtekening clubvoorzitter: 
Datum:  Naam: 
 
 
 
Handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen) Handtekening clubsecretaris: 
Naam:   Naam: 
Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” 
 
 



 



Aansluitingsformulier Transfer, administratieve of dubbele aansluiting 

 

 SEIZOEN 2021-2022 

IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN NAAR HET VTTL-BUREEL 
O Lid met clubstatuut    O Lid met individueel statuut   

O Administratieve aansluiting   O Dubbele aansluiting (specifieke aanvraag noodzakelijk !!!) 

Leeftijdscategorie Geboren in statuut Op sterktelijst 

O Benjamin (ook Multimove) 2013 en later O Competitie O Ja 

O Préminiem 2011, 2012  O Nee 

O Miniem 2009, 2010 

O Cadet 2007, 2008 

Van Benjamin tot en met Cadet: enkel statuut competitie mogelijk 

Leeftijdscategorie Geboren in Mogelijk statuut 

O Junior 2004, 2005, 2006 O Competitie 

O -21 jaar 2000, 2001, 2002, 2003 O Recreant- reserve (max. D6 heren / max. C6 dames) 

O Senior 1999 tot 1982 O Recreant (Niet op sterktelijst) 

O Veteraan 1981 en eerder O Vrijetijdscompetitie 

O Aankruisen wat van toepassing is. 
 

ALLE VELDEN HIERONDER VERPLICHT IN TE VULLEN 
CLUBNAAM:……………………………………………………………………………………………………………. CLUBNR:……………………… 
Uw klassement  bij je vorige club in de VTTL……………………………………………………………………………………………………… 
Uw klassement in een ander verbond/land (indien van toepassing): …………………………………………………………… 

VOORNAAM: ………………………………  ACHTERNAAM:………………………………………………………………………….. 

STRAAT: ……………………………………………………………………………………. NR: ………………. BUS: ……………. 

POSTCODE: ………………………   GEMEENTE: ……………………………………………………………….. 

NATIONALITEIT: ……………… SPELER MET VREEMDE NATIONALITEIT. SINDS WANNEER VERBLIJFT U IN BELGIE: ………………….. 

GEBOORTEDATUM: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (dd/mm/jjjj) SEX: M/V ………………. TELEFOON: …………………………….. 

E-MAIL: ………………………………………………………………...    GSM NR: …………………..……………. 

G-SPORTER (JA/NEE): ………………………………………… 

INDIEN JA: Auditief/visueel/fysiek (rolstoel)/fysiek (staand)/verstandelijk/psychisch (schrappen wat n.v.t. is) 

CLUB/LAND VAN HERKOMST: ……………………………………………………….… KLASSEMENT 2020-2021: …………………… 

INGEVAL AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE: 

E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… 

GSM NR OUDERS: …………………………………………………  
 
Het aanvaarden van het lidmaatschap verplicht de aangeslotene ipso facto zowel de statuten, het intern reglement als de 

sportreglementen te kennen en na te leven, inclusief de regels betreffende het decreet: Medisch Verantwoorde 

Sportbeoefening en de wet op de bescherming van de Privacy. Ook de diverse interne tuchtreglementen vallen onder het 

intern reglement. Specifiek gaat het hier over: dopingpraktijken, sport en ethiek, grensoverschrijdend gedrag. 
 
Elke club is gehouden te voldoen aan de informatieplicht ten overstaan van de aangesloten leden. Daardoor verbindt een 

club zich op straffe van boete alle provinciale en landelijke publicaties van het lopende seizoen, de Statuten, het Intern 

reglement en de sportreglementen steeds voor onmiddellijke inzage ter beschikking te hebben in het erkende club- of 

competitielokaal. Deze zijn ook integraal terug te vinden op de VTTL-website. 
 

Handtekening Lid: Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” Handtekening clubvoorzitter: 
Datum:  Naam: 
 
 
 
Handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen) Handtekening clubsecretaris: 
Naam:   Naam: 
Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” 
 



 HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 

 

 SEIZOEN 2021-2022 

IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN/BIJHOUDEN VOLGENS 

AFSPRAKEN PC 
 
 
Ik, ondergetekende, wens mijn lidmaatschap bij mijn huidige club (seizoen 2020-2021) te verlengen voor het 
seizoen 2021-2022. Mijn persoonlijke gegevens worden door mijn clubsecretaris gecontroleerd en worden indien 
nodig aangepast. 
 
NAAM:  ............................................................... VOORNAAM:  ............................................................................  

 

CLUB: ........................................................... LIDNUMMER:   ......................................................................  

 

 

GEKOZEN STATUUT:  

o Competitie 

o Recreant-reserve (max. D6/C6) (niet mogelijk voor jeugdspelers tot en met cadet) 

o Recreant (niet op sterktelijst) (niet mogelijk voor jeugdspelers tot en met cadet) 

o Vrijetijdscompetitie (momenteel enkel van toepassing in L/K) 
 
 
 
 
Het aanvaarden van het lidmaatschap verplicht de aangeslotene ipso facto zowel de statuten, het intern reglement als de 

sportreglementen te kennen en na te leven, inclusief de regels betreffende het decreet: Medisch Verantwoorde 

Sportbeoefening en de wet op de bescherming van de Privacy. Ook de diverse interne tuchtreglementen vallen onder het 

intern reglement. Specifiek gaat het hier over: dopingpraktijken, sport en ethiek, grensoverschrijdend gedrag. 
 
Elke club is gehouden te voldoen aan de informatieplicht ten overstaan van de aangesloten leden. Daardoor verbindt een 

club zich op straffe van boete alle provinciale en landelijke publicaties van het lopende seizoen, de Statuten, het Intern 

reglement en de sportreglementen steeds voor onmiddellijke inzage ter beschikking te hebben in het erkende club- of 

competitielokaal. Deze zijn ook integraal terug te vinden op de VTTL-website. 
 

 
 
Handtekening Lid:  Handtekening clubvoorzitter: 
Datum:  Naam: 
Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” 
 
 
 
 
 
 
Handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen) Handtekening clubsecretaris: 
Naam:   Naam: 
Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” 
 
 
 
 
 
 



 AANSLUITINGSFORMULIER EERSTE AANSLUITING 

 SEIZOEN 2021-2022 

 IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN NAAR HET PC 
O Lid met clubstatuut   O Lid met individueel statuut   

Leeftijdscategorie Geboren in statuut Op sterktelijst 

O Benjamin (ook Multimove) 2013 en later O Competitie O Ja 

O Préminiem 2011, 2012  O Nee 

O Miniem 2009, 2010 

O Cadet 2007, 2008 

Van Benjamin tot en met Cadet: enkel statuut competitie mogelijk 

Leeftijdscategorie Geboren in Mogelijk statuut 

O Junior 2004, 2005,2006 O Competitie 

O -21 jaar 2000, 2001, 2002, 2003 O Recreant- reserve (max. D6 heren / max. C6 dames) 

O Senior 1999 tot 1982 O Recreant (Niet op sterktelijst) 

O Veteraan 1981 en eerder O Vrijetijdscompetitie 

O Aankruisen wat van toepassing is. 
 

ALLE VELDEN HIERONDER VERPLICHT IN TE VULLEN 
CLUBNAAM:……………………………………………………………………………………………………………. CLUBNR:……………………… 
Uw klassement in een ander verbond/land (indien van toepassing): …………………………………………………………… 

VOORNAAM: ………………………………  ACHTERNAAM:………………………………………………………………………….. 

STRAAT: ……………………………………………………………………………………. NR: ………………. BUS: ……………. 

POSTCODE: ………………………   GEMEENTE: ……………………………………………………………….. 

NATIONALITEIT: ……………… SPELER MET VREEMDE NATIONALITEIT. SINDS WANNEER VERBLIJFT U IN BELGIE: ………………….. 

GEBOORTEDATUM: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (dd/mm/jjjj) SEX: M/V ………………. TELEFOON: …………………………….. 

E-MAIL: ………………………………………………………………...    GSM NR: …………………..……………. 

G-SPORTER (JA/NEE): ………………………………………… 

INDIEN JA: Auditief/visueel/fysiek (rolstoel)/fysiek (staand)/verstandelijk/psychisch (schrappen wat n.v.t. is) 

IN AANRAKING GEKOMEN MET VTTL VIA: (schrappen wat n.v.t. is) 

FAMILIE/VRIENDEN/SCHOOL/OPENDEURDAG/MULTIMOVE/ANDERE: ……………………………………………..………. 

INGEVAL AANSLUITING VAN EEN MINDERJARIGE: 

E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… E-MAIL OUDER: ………………………………………………………… 

GSM NR OUDERS: …………………………………………………  

Het aanvaarden van het lidmaatschap verplicht de aangeslotene ipso facto zowel de statuten, het intern reglement als de 

sportreglementen te kennen en na te leven, inclusief de regels betreffende het decreet: Medisch Verantwoorde 

Sportbeoefening en de wet op de bescherming van de Privacy. Ook de diverse interne tuchtreglementen vallen onder het 

intern reglement. Specifiek gaat het hier over: dopingpraktijken, sport en ethiek, grensoverschrijdend gedrag. 
 
Elke club is gehouden te voldoen aan de informatieplicht ten overstaan van de aangesloten leden. Daardoor verbindt een 

club zich op straffe van boete alle provinciale en landelijke publicaties van het lopende seizoen, de Statuten, het Intern 

reglement en de sportreglementen steeds voor onmiddellijke inzage ter beschikking te hebben in het erkende club- of 

competitielokaal. Deze zijn ook integraal terug te vinden op de VTTL-website. 

 
Handtekening Lid: Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” Handtekening clubvoorzitter: 
Datum:  Naam: 
 
 
Handtekening gezinshoofd/voogd (voor minderjarigen) Handtekening clubsecretaris: 
Naam:   Naam: 
Eigenhandig te schrijven: “Gelezen en goedgekeurd” 
 
 

VAK VOORBEHOUDEN VOOR HET P.C. 

Ontvangen op:……………………………. Aansluitingsnummer:…………….. 



  ONTSLAGFORMULIER 

 

 SEIZOEN 2020-2021 
IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN VOLGENS GELDENDE REGLEMENTEN 
 
 
VOORNAAM: ………………………………..……… ACHTERNAAM:………………………………………………………………………….. 

AANSLUITINGSNUMMER: ………………………… KLASSEMENT 2020-2021: ………………………… 

GEBOORTEDATUM: ………/…………/………………….. 

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTCODE: ………………..   GEMEENTE: ………………………………………… 

TEL: …………………………………………………..   

Telefoonnummer mag vermeld worden op de ontslaglijst (online te bekijken op VTTL-website): JA / NEE 

 

NEEMT ONTSLAG AAN CLUB EN VTTL 
(volgens de decretale voorwaarden van 24 juli 1996 betreffende het decreet van de niet-professionele 

sportbeoefenaar): 

 

Clubnaam: …………………………………………………………………………… 

Clubnummer: ……………………………………………………………………… 

Federatie: Vlaamse Tafeltennisliga VZW 

 

Informatie om vrijgavebewijs (verplicht in te vullen – meerdere opties mogelijk): 

Om te transfereren 0 naar een club binnen de VTTL 

   0 naar Aile Francophone 

   0 naar het buitenland 

   0 naar een individueel statuut 

 

Datum: …………………………..   Handtekening lid: …………………………………. 

 

Voor minderjarigen: 

Naam en voornaam gezinshoofd / voogd: ……………………………………………. 

 

Handtekening gezinshoofd / voogd: ……………………………………………………. 

 
 
Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens 
opgenomen in onze verwerking voor de interne ledenadministratie. U hebt recht tot inzage, afschrift en 
verbetering. Bestandhouder VTTL vzw Brogniezstraat 41 bus 3 - 1070 Brussel 

 

Het ontslagformulier in tweevoud opmaken. Een formulier is bestemd voor de club die je verlaat, een ander is 
bestemd voor de federatie. Het formulier bestemd voor de club, dient aangetekend opgezonden te worden 
tussen 1 mei en 31 mei (24 uur) van het lopende seizoen (de poststempel van de aangetekende brief geldt als 
bewijs van verzending) aan de dienstdoende secretaris van uw club.  
Het formulier bestemd voor de federatie, dient aangetekend opgezonden te worden tussen 1 mei en 31 mei (24 
uur) van het lopende seizoen (de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending) aan de 
Vlaamse Tafeltennisliga, Transfercommissie, Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel. Bijvoegen bij dit formulier een 
kopie van het bewijs van het aangetekend schrijven aan de club. 

 

Voor alle informatie betreffende transferreglementen, contacteer vrijblijvend het bureel 
van de VTTL (02/527.53.72) 


