
VLAAMSE TAFELTENNISLIGA  vzw 
Brogniezstraat 41 bus 3 -B-1070 Brussel 

Tel.: 02/527.53.72 - Fax: 02/527.52.49 
E-mail: info@vttl.be 

Bank: BE81 7340 0173 7824 - BIC: KREDBEBB 
RPR Brussel 0419.261.219 

BTW BE0419.261.219 

   

Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 1 – seizoen 2021-2022 
 

Plaats: Bureel VTTL 

Datum: 23 augustus 2021 

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

Noppe Frederik 

 

Vanaf 18.00 uur: aparte bespreking met het bestuur 

1. Situatie Technisch Directeur Topsport 
Op vraag van dokter Wanet zijn de voorzitter en secretaris-generaal samen gekomen op 5 
augustus met Marc Closset. Daarin werden de verschillende opties besproken, met ook 
aandacht voor de re-integratie van Marc binnen een andere functie. Gezien het 
topsportdossier binnen moet zijn tegen 31 augustus, is duidelijkheid gevraagd omtrent de 
stand van zaken. Er werd overeengekomen om zo vlug mogelijk terug te koppelen. Indien 
tegen 28 augustus geen verder nieuws, zal de federatie verdere stappen ondernemen. 

 
2. Reorganisatie topsportwerking 

Tot duidelijkheid van de situatie van de TDT staat de functie van TDT nog open bij de aanvraag 
van de topsportsubsidies. Verdere wijzigingen zijn ook noodzakelijk gezien de verschuivingen 
van de VTE binnen topsport: het aanwerven van Bojan Tokic, het inschakelen van Ferenc 
Karsai om de trainers verder te begeleiden, het ontslag van David Henkens, een eventuele re-
integratie van Marc Closset en de verantwoordelijkheid voor de werking met Parantee-Psylos. 

 
3. Situatie Lisa Lung 

Lisa heeft aangegeven dat ze stopt met topsport en weigert alle voorgestelde gesprekken. 
Beperkte reacties ontvangen nadien van zowel Lisa als haar moeder na veelvuldige mails, 
telefoons, sms’jes en whatsapp-berichtjes. 

 
4. Sponsoring en communicatie 

Ondanks het aanwerven van een 0.5 VTE specifiek richting sponsoring en communicatie, is er 
tot op heden nog geen extra sponsor gevonden. De aanpak moet herbekeken worden. 

 
Vanaf 19.00 uur: Lemmens Herman en Van Oeckel Philip vervoegen de vergadering 

 
5. Goedkeuring PV’s van het bestuur 

a) N° 12 van 17 mei: Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal ook online 
geplaatst worden. 

b) N° 13 van 19 juni: Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal ook online 
geplaatst worden. 

c) AV 2 van 19 juni: Korte bespreking van het verslag, goedkeuring te doen op volgende AV. 
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6. Openstaande items 
a) Opvolging Covid-19: nieuwe communicatie te voorzien in volgende nieuwsbrief en op 

website (kleine aanpassingen vanaf 1 september). Ook nogmaals verduidelijken dat 
dubbelspel opnieuw toegelaten is. 

b) Beleidsplan 2021-2024 – aanvraag 2022: alle documenten werden rondgestuurd. Bij de 
algemene werking en beleidsfocussen waren slechts minimale aanpassingen 
noodzakelijk, bij topsport dient een groot stuk herschreven te worden. Laatste 
opmerkingen worden per kerende verwacht. Alles moet klaar zijn om op tijd ingediend te 
worden tegen 31 augustus. 

c) Bureel: afwerking ramen nog te realiseren op kosten van en te regelen door de eigenaar. 
Dirk Lamproye volgt verder op. 

d) Kledij en materiaal: nog niet alles binnen. Dirk Lamproye maakt een lijst met alles wat 
binnen is, wat nog ontbreekt en kan sportzakken beginnen klaar maken voor verdeling. 
Duidelijke lijsten bij te houden voor nazicht en opvolging. Correcte afspraken maken 
tussen Dirk en de verantwoordelijken bij afhaling van het materiaal. 
 

7. Bouw 
Al twee maanden geen enkele reactie meer van Badminton Vlaanderen. Ondertussen wel 
nieuwe stappen zelf gezet richting het nazicht van de overeenkomsten tussen stad Leuven en 
KA Redingenhof/Huis11. Onduidelijkheid omtrent BTW-tarief zelf in handen genomen en 
akkoord gevraagd van BTW-diensten. Ruling blijkt noodzakelijk en werd officieel aangevraagd 
bij FOD financiën. Een rapport met de stand van zaken werd bezorgd aan Tommy Verlinde. 
Ook door te sturen naar Filip Verherstraeten. 

 
8. Personeelsvergadering van 16 augustus 

Geen specifieke opmerkingen bij het verslag. Thuiswerk wordt verder gezet tot minstens eind 
september ten gevolge de beslissingen van de Brusselse lokale overheden.  

 
9. Boekhouding 

a) Stand van zaken 2021: Alle domeinen werden nogmaals overlopen, met zowel een stand 
van zaken op financieel vlak, als op “uitgevoerde” acties. Ondanks de pandemie ligt het 
overgrote deel van de acties op schema. Evenementen en competitie waren uiteraard 
onmogelijk in de eerste 6 maanden. 

b) Afrekening subsidies: De afrekening van de subsidies 2020  is binnen. Voor de afrekening 
van de topsportsubsidies wordt nog gewacht op de factuur (terugbetaling van verkregen 
voorschotten). De kerncijfers van 2019 werden gebruikt, waardoor de impact beperkt 
bleef.  

c) Noodfonds 2021: de Vlaamse overheid heeft 95.000 euro beschikbaar gesteld aan de 
federatie, maar dit moet integraal doorgestort worden aan de clubs die meededen aan 
het jeugdsportproject 2020 en ook gebaseerd op die uitbetaling. De federatie zal de 
uitbetaling doen, samen met de voorziene communicatie opgelegd door de Vlaamse 
overheid, van zodra het bedrag op de bankrekening verschijnt. 

d) Begroting 2022: Terug te vinden op Luik II. Frederik Noppe zal nog het algemene 
overzicht aanvullen zodat het totaalresultaat duidelijker zichtbaar staat. Verder te 
bespreken op volgende bestuursvergadering en voor te leggen op de AV van november 
ter goedkeuring. 

e) Landelijke boetelijst 2021-2022: nog 1 lijntje extra te schrappen ifv zaalcommissaris. Ook 
koptekst te verwijderen (goedgekeurd op…). Nog te plaatsen op website en in 



   

nieuwsbrief. In de toekomst steeds boetelijst voor te leggen op laatste 
bestuursvergadering van het seizoen. 

f) Brief op te stellen richting Minister van Sport, met in CC naar Sport Vlaanderen en VSF: 
aankaarten problematiek subsidies (algemene werking + beleidsfocussen + topsport), 
geen extra middelen na toevoeging voetbal Vlaanderen en bijkomende extra 
gesubsidieerde federaties en ook geen extra middelen om provinciale werkingen te 
ondersteunen. 
 

10. Sponsoring, marketing en communicatie 
a) Overzicht van juli-augustus wordt kort besproken. 
b) Geen overleg meer geweest met Marc Gijs, nochtans hoofdverantwoordelijke binnen het 

bestuur. Dit blijkt ook uit het feit dat er 2 nieuwe kandidaten zijn waarvan Marc niet op 
de hoogte is. 

c) Klachten van leden inzake het gebruik van de blauwe achtergrond waardoor 
leesbaarheid vooral op instagram beperkt is. Vraag om aanpassing door te voeren. 
 

11. Kalender 
a) 24/08/21: overleg met Bojan Tokic te Blegny 
b) 30/08/21: vergadering Nationale Raad van Bestuur te Brussel 
c) 03/09/21: Overleg met Parantee/Psylos en Handisport 
d) 10/09/21: Verkiezingen BOIC 
e) 11/09/21: vergadering Nationale Raad 
f) 20/09/21: vergadering n° 2 van het bestuur 

 
12. IR, SR & reglementen evenementen 

Geen opmerkingen, alles goedgekeurd op AV van juni. 
 

13. Interclub 
a) Kalender opgemaakt met 35 herenploegen en 5 damesploegen. Dames spelen 4x tegen 

elkaar om zo toch voldoende aantal wedstrijden te voorzien voor de ingeschreven 
ploegen. 

b) Kalender staat online op de competitiewebsite. Geen opmerkingen ontvangen van clubs 
na publicatie. 
 

14. Landelijke organisaties 
a) Eerstvolgende evenement op 11/11 te LK: Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Voorstel 

om Posno Sport te contacteren om transportkosten te drukken. Het bureel zal Michel 
Mentens contacteren. Gaan door in Sportcentrum “De Bemvoort”, Jeugdlaan 8 te Pelt. 

b) Bekers en medailles voor de evenementen te bestellen bij Van Bouwel. Herman 
Lemmens volgt verder op. 
 

15. Koepel 
a) Nog geen contract gezien tussen KBTTB en de vleugels inzake het gebruik van de officiële 

kledij op internationale tornooien. 
b) Gebruik tafels op EK U21: materiaal van KBTTB te gebruiken 
c) Lastenboek BK A: geen initiatief van NEC zelf, opgemaakt door Jacques Denys 
d) BK A december: nog steeds onduidelijkheid omtrent systeem + aantal scheidsrechters. 
e) Software klasseringen: is eigendom van VTTL, dus kan niet aangepast worden door AF. 



   

f) Numerieke klassering: duidelijke communicatie te doen op website en nieuwsbrief dat 
VTTL nog steeds de klassieke toewijzing zal doen op het einde van het seizoen 2021-
2022. Vrees dat het systeem uitgewerkt door AF voor C0 en lager totaal niet zal werken 
met hun voorgestelde parameters. VTTL behoudt dus voorlopig de huidige werking en zal 
op het einde van het seizoen een vergelijking maken. Pas wanneer blijkt dat het 
numerieke systeem ook duidelijk werkt, zal de overstap gemaakt worden. 

g) NJC: voorstel NEC: lijst Benjamins en Preminiemen op te stellen via de vleugels. Aan de 
NRvB om te kijken of het voorgestelde systeem zo aanvaard kan worden. 

h) Subsidie Nationale Loterij: werking KBTTB zit verankerd in de twee vleugels. Jacques 
heeft op vorige NRvB voorstel gedaan voor verdeling. 
 

16. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: Tom Dieussaert vervangt nog steeds Marc Closset. 
b) EJK: hoopvolle prestaties van de dames en kwartfinale van Tom Closset. 
c) Contracten spelers: verhoogde bijdrage voor spelers TSS om de kwaliteit in de zaal te 

verhogen door middel van sparrings. 
d) Beleidsplan topsport 2022: meerdere malen aangepast omwille van onduidelijke situatie 

huidige TDT en afhaken Lisa Lung. 
e) Communicatie tussen AF en VTTL verloopt momenteel heel goed en dagelijks zijn er 

onderlinge contacten. Heel belangrijk met het oog op een betere Nationale werking. 
f) Panega-systeem: hopelijk op 1 september start met dit nieuwe systeem om zo data- en 

ontwikkelingsgericht nog beter alles op te volgen. 
g) ETTU-WTT-ITTF: meer en meer steun van andere Europese landen voor de Belgische 

standpunten inzake puntentoekenning (WR) en kostenplaatje (organisaties). Jacques 
Denys heeft meerdere vergaderingen bijgewoond in functie van KBTTB. 

h) Werking seniors geoptimaliseerd richting EK. Samenwerking met Bojan Tokic opgestart, 
aanpassingen in planning steeds te bespreken. 

i) Voorbereiding Paralympics: optimale voorbereiding voor Laurens die hopelijk resulteert 
in een nieuwe (gouden) medaille. Andere landen zetten ook meer en meer in op de 
Paralympics waardoor progressie steeds geboekt moet worden. 

j) Provinciale -12-werking en benjamintrainingen kunnen terug in normale 
omstandigheden doorgaan. Nog enkele gegevens te ontvangen door de -12-
hoofdverantwoordelijke.  

k) Stage Aarlen: Ondanks specifieke vraag geen verslag ontvangen van noch Wesley 
(hoofdverantwoordelijke -12) noch David Henkens (trainer TSS) betreffende deze stage. 
Wel overzicht ontvangen van Jo Willems en Tom Dieussaert. Er zijn duidelijk betere 
afspraken noodzakelijk. De onderlinge communicatie was ondermaats. Onderling 
discussies voeren voor de ogen van de jongeren is zwaar te betreuren. De voorafgaande 
planning werd niet besproken met de andere trainers, en niet doorgestuurd naar het 
bureel (ook voorgaande jaren niet). Bij communicaties richting spelers/trainers is er 
duidelijk al meermaals gezegd geweest dat het bureel steeds in CC moet staan. Gezien 
het de eerste keer was dat er ook een combinatie was met de topsportschool, was 
overleg inzake planning noodzakelijk. Verder te verduidelijken binnen TeCo om 
dergelijke conflicten ter plaatse te vermijden. Samenwerking tussen algemene werking -
12 en topsport te verbeteren. Beslissingen die binnen het TeCo worden genomen (en 
aanvaard door het bestuur), moeten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

l) Samenwerking Shop-Ping: diverse materiaalpakketten samengesteld voor diverse 
doelgroepen regelmatig in de aandacht brengen. 



   

m) Sportkampen 2021: Blankenberge en Herentals achter de rug. Dossier af te ronden en op 
digitaal platform verder aan te vullen. Op sportkamp Herentals probleem inzake ethisch 
sporten. Federatie-API is uiteindelijk tussen gekomen, na overleg met de club en de club-
API. Federatie-API heeft enkele voorstellen geformuleerd om dit in de toekomst te 
vermijden en beter aan te pakken. Zal ook besproken worden binnen de ethische 
commissie en overleg met de sportkampverantwoordelijke in te plannen. 
 

17. Arbitrage 
a) Eerste opleiding reeds doorgegaan in Oost-Vlaanderen. Andere provincies komen 

binnenkort aan bod (kandidaten uit Limburg-Kempen kunnen perfect aansluiten bij de 
sessie in Antwerpen of Vlaams-Brabant en Brussel). Nadat alle sessies zijn doorgegaan zal 
er een evaluatie gebeuren binnen de LAC. 

b) Opleidingen landelijke en nationale scheidsrechters voorzien in september. Weinig 
respons op de gevoerde communicatie vanuit de LAC. Vanuit VTTL nog eens 
communicatie richting huidige scheidsrechters uit te werken en te versturen. 

c) Vlaamse evenementen: lijst van HS-tafel nog niet volledig afgewerkt. Bedoeling om 
tegen 20/09 hiermee klaar te zijn. 

d) Nationale evenementen: weinig respons van provincies voor wat betreft de invulling van 
de HS-tafels. Bedoeling om tegen 27/09 de ingevulde lijst voor te leggen op de NRvB. 
 

18. Informatica 
a) Luc D’hulst gaat werk maken van een vernieuwd tornooi-programma rekening houdend 

met de opmerkingen die relevant zijn voor de federatie. Huidige programma werkt nog 
steeds, maar door vernieuwde Windows11 en aanpassingen bij Microsoft zelf kan het 
zijn dat het op de nieuwere laptops niet werkt. Altijd goed controleren voor gebruik 
zodat last minute geen klachten komen. 

b) Aanmaken tornooien: bij het aanmaken van de reeksen op de competitiewebsite steeds 
de juiste statuten van spelers aanvinken. Zo mag een niet-actieve speler alleen 
deelnemen aan pure niet-aangesloten reeksen. Als de instellingen correct staan, dan 
worden ook problemen vermeden ter plaatse wanneer plots blijkt dat iemand deelneemt 
in een verkeerde reeks. 

c) Ledenadministratie: Gaëtan Frenoy heeft nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Een 
tutorial zal klaargestoomd worden voor de leden zodat het eerste gebruik en het nut 
ervan verduidelijkt kan worden. 
 

19. Varia 
Provincies die de provinciale jeugdwerking ondersteunen krijgen 3 gros balletjes mee. Jacques 
Denys vraagt nogmaals naar de stand van zaken in Vlaams-Brabant en Brussel. Danny 
Decupere geeft aan dat er binnen de provincie nog overleg gepleegd zal worden en dat de 
opstart half september, zoals aangegeven in het rapport van Wesley, nog niet zeker is.  Zolang 
er geen opstart is volgens de richtlijnen van het beleidsplan van de VTTL, worden de balletjes 
niet verdeeld aan de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Komt opnieuw aan bod op de 
volgende bestuursvergadering. 

 
Einde vergadering: 21.10 uur 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 


