
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. 8 – seizoen 2019-2020 
 

Plaats: Video-conference naar aanleiding van corona-virus en opgelegde restrictie van overheid 

Datum: 23 maart – 18.00 uur 

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

Lemmens Herman en Noppe Frederik 

 

Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering 

 

1. Goedkeuring PV het bestuur N°7 van 17 februari 2020. 
Er zijn geen specifieke opmerkingen op verslag N° 7. Het verslag wordt goedgekeurd en 

zal dan ook online geplaatst worden op de website van de VTTL.  

 

2. Openstaande items: 
a) Beleidsplan 2021-2024: Nodige info verkregen van personeelsleden. Heel veel 

goede ideeën, maar financiële haalbaarheid niet altijd mogelijk voor onze federatie. 
Ook de meerwaarde van bepaalde ideeën onzeker. Na crisis werk maken van de 
oprichting van een cel marketing-sponsoring om zo Michaël beter te gidsen. Veel 
zaken zijn te gericht op topsport. Michaël moet zich voorlopig meer blijven 
toespitsen op het vinden van sponsors. 

b) Bureel: Nog geen plan van indeling verkregen van Dirk. Lange lijst van Dirk met 
werkpuntjes. Er dienen dringend offertes opgevraagd te worden om te bekijken of 
het financieel haalbaar is om de volledige lijst door te voeren. Indien niet mogelijk, 
bekijken welke delen wel haalbaar zijn. Planning verhuis ook duidelijk af te spreken 
met Mr. Chibane. 

c) Rapportering 2019: Grotendeels afgewerkt (in te dienen voor 1 april). Bij topsport 
moet nog de excel-file afgewerkt worden in samenspraak met de Technisch 
Directeur Topsport. 
 

3. Bouw  
a) Nieuwe masterplan voor de Redingensite: toptrainingshal prioritair – eventuele 

input voor eind juni door te geven 
b) Oprichting nieuwe VZW om de twee sportfederaties te “overkoepelen”. Sam 

Verbeke zal de nieuwe statuten ontwerpen. 
c) Navraag te doen naar overeenkomst stad Leuven-Redingenhof en opmaak nieuwe 

overeenkomst Redingenhof-federaties, zeker inzake afspraken canon. 
d) Kandidaatstelling zal gepubliceerd worden op 27 maart. Eventuele opmerkingen 

door te geven voor die datum. 
 

4. Marketing en communicatie 
a) Heel kort verslag van Michaël ontvangen. Moet duidelijk meer voorafgaand contact 

nemen met de betrokken medewerkers om visie beter af te stemmen.  
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b) Inzetten op beleidsplan 2017-2020. Nieuwe ideeën trachten te verwerken in beleid 
2021-2024 (zie ook oprichting aparte cel communicatie en marketing). Momenteel 
te veel gericht op grote aanpassingen in 2020, terwijl prioritair het beleid van 2020 
afgewerkt moet worden. Alle aanpassingen ook steeds voorleggen aan het bestuur 
en niet zomaar doordrukken. 

 
5. Belgium Open 2020 

a) Overleg met hotels achter de rug. Duidelijke afspraken gemaakt. 
b) Aanvraag subsidiëring bij Sport Vlaanderen werd ingediend. We verwachten 

binnenkort nieuws hieromtrent. 
c) Aanvraag tussenkomst gemeente De Haan aan te vragen, alsook vraag naar 

transport te bekijken.  
d) Mogelijke verschuiving Olympische Spelen: indien oktober-november probleem met 

Belgium Open. Indien 1 jaar verschoven, zou Belgium Open kunnen meetellen voor 
WR-punten en mogelijkheden op grotere namen stijgt dan ook. (nvdr. Ondertussen 
uitgesteld voor ongeveer 1 jaar) 

e) Toekomst: Belgium Open 2021: grote aanpassingen bij ITTF betreffende 
organisaties (prijzengeld x 3, geen U21-reeksen meer,…). Intentie van organisatie 
ingediend om officiële documenten te ontvangen. Wordt opgevolgd. 
 

6. Verslag personeelsvergadering 
Afwerking acties opgenomen in beleidsplan 2017-2020 prioritair uitvoeren. Nieuwe 
zaken implementeren in beleidsplan 2021-2024 indien financieel haalbaar. 
 

7. Boekhouding 
a) Stand van zaken 2020: boekhouding up to date. Excel-file topsport werd aangepast 

na overleg met Technisch Directeur Topsport ten gevolge van subsidietoekenning. 
b) Provinciale -12-werking: facturatie te bekijken voor periode april – juni in functie 

van corona-crisis (momenteel geen trainingen).  
c) Begroting 2020: voorlopig opgesteld met 55.000 euro verlies. Het bestuur beslist 

om eigen inbreng op topsport te behouden op maximaal 60.000 euro. Excel-file 
opnieuw aan te passen, ook in functie van de schrapping van internationale 
tornooien. Ook in algemene werking al bepaalde kosten weggevallen. Frederik 
bekijkt de invloed tot op heden na de genomen beslissingen betreffende de corona-
crisis. 

d) Controle boekhouding: noodzakelijk, maar gezien restricties momenteel niet 
onmiddellijk mogelijk. Vraag te stellen aan VSF, gezien ook afrekening subsidies 
2019 in juli en noodzaak goedkeuring resultaatverwerking. 
 

8. Evaluatie:   
a) EK -21: 3 bronzen medailles voor Laurens Devos, waarvan 1 samen met Lisa Lung. 
b) Lente-criterium veteranen te Sint-Truiden: iets minder inschrijvingen dan 

voorgaande edities van veteranencriteriums. 
c) Afgelasting van BK veteranen en VJC fase 4 

 
9. Kalender:  

a) Beslissing het bestuur om alle landelijke en provinciale organisaties af te gelasten 
(zie ook uitgebrachte communiqué).  

b) BK BCDE: afgelast 



 
 

 

c) Geplande AV van mei kan eventueel nog verschoven worden naar juni. We volgen 
hierbij de richtlijnen van de overheid en nemen later een beslissing. 

d) Klasseringscommissies: planning provincies en landelijk af te stemmen zodat 
publicatie landelijke klassementen voorzien kan worden begin mei. Publicatie 
Nationale klassementen vast te leggen op volgende NRvB. 
 

10. IR, SR en reglementen evenementen 
a) Wijzigingen nationale sportreglementen: Martin heeft document ter publicatie 

bezorgd aan KBTTB. Kan volgende week na NRvB verspreid worden. 
b) Landelijke sportreglementen en intern reglement: Martin doet voorstel aan 

Frederik. Nadien voor te leggen op AV ter goedkeuring. 
c) Frederik bekijkt reglementen evenementen samen met Kenny. Nadien voor te 

leggen op AV ter goedkeuring. 
 

11. Landelijke interclub 
a) Beslissing om landelijke interclub 2019-2020 stop te zetten rekening houdend met 

de resultaten tot en met speelweek 18. Ook de provincies verklaren zich akkoord 
om hetzelfde systeem toe te passen op de provinciale interclub. De provincie 
Vlaams-Brabant en Brussel heeft als enigste een andere visie, maar schaart zich na 
overleg achter het vooropgestelde systeem van de VTTL. 

b) Algemene communicatie voorbereid en zal op website verschijnen en ook door te 
sturen naar de clubs. 
 

12. Landelijke organisaties 
a) Beslissing om alle landelijke organisaties af te gelasten tot en met 30 juni. Ook hier 

verklaren de provincies zich unaniem akkoord om ook de provinciale en 
cluborganisaties af te gelasten. Indien de maatregelen van de overheid drastisch 
wijzigen, dan kan hierop ingespeeld worden door het bestuur. 

b) Algemene communicatie voorbereid en zal op website verschijnen en ook door te 
sturen naar de clubs. 
 

13. Koepel: 
a) Beslissing eindstanden nationale reeksen te nemen op volgende NRvB. 
b) Beslissing Nationale organisaties 2019-2020 te nemen op volgende NRvB. 
c) Werkgroep NJC / Youth Ranking: geen nieuws van Claude Junius betreffende 

voorstel data 
d) Belgische A-kampioenschappen: vele zaken die niet goed verlopen zijn, maar voor 

het grote publiek zelf niet echt een probleem vormden. Wordt verder besproken op 
volgende NRvB. 

e) Sponsoring Nationale Loterij: geen sponsoring mogelijk. Subsidie wel mogelijk. 
Dossier op te maken en in handen te nemen door VTTL. Jacques bekijkt verder met 
Michaël.  
 

14. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport 

i. Alexy Smirnov stopt op 31 maart als trainer. Heel goede trainer op het veld, 
maar administratief niet sterk, wat nochtans ook een vereiste is. 

ii. Nieuwe kandidaturen kunnen nog ingediend worden tot 15 april. Tijdsdruk 
iets minder momenteel gezien de corona-crisis.  



 
 

 

iii. 3 mogelijke Olympische & Paralympische atleten kunnen momenteel 
beperkt terecht in het Sportkot om hun voorbereiding verder te zetten. 
Trainingsschema week na week te bekijken en richtlijnen overheid 
nauwgezet te volgen. 

iv. Aanwezigheid van Belgische speler/speelster op Olympische Spelen een 
must. Af te wachten hoe situatie Olympische Spelen evolueert. (nvdr. 
Ondertussen met ongeveer 1 jaar uitgesteld). 

b) LRVC: geen idee of vergadering dan ook effectief is doorgegaan via video-
conference. 

c) -12-werking: voorlopig stilgelegd. Richtlijnen overheid op te volgen. Creatief 
nadenken over oplossingen om thuis verder te werken aan fysiek, tactiek,… 

 

15. LAC: 
a) Geen verslag van Philip verkregen. Vergadering LAC begin april afgelast door LAC. 

 
16. Informatica: 

a) Online vergaderen is zeker een optie voor de commissies. Commissies mogen niet 
stil blijven zitten en moeten ook in deze moeilijke tijden blijven werken. 
 

17. Varia 
a) Geen varia. 

 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 


