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Verslag vergadering Het Bestuur  
Nr. 5 – seizoen 2021-2022 

Plaats: Digitaal overleg gezien de huidige maatregelen 
Datum: 24 januari 2022 
Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Amelinckx Hedwig, 
Decupere Danny, Dieussaert Tom, Moreau Kenny, Lemmens Herman, Van Oeckel Philip 
en Noppe Frederik 

Gezamenlijke vergadering om 18.00 uur 

1. Goedkeuring PV van het bestuur 
a) N° 4 van 13 december 2021:  

i. Opmerkingen 17 H: de selectie van bijkomende spelers voor 
de kerststage werd gemaakt de dag na het TeCo, toen bleek 
dat geen spelers van TSS deel gingen nemen. Een selectie 
werd opgemaakt door André Lemaire en besproken met Jo 
Willems en Wesley van den Noortgate. De uitnodiging werd 
nadien bezorgd aan de spelers, alsook aan het bureel van de 
VTTL. 

ii. Verder geen opmerkingen, verslag van december wordt in die 
zin dan ook aangepast en zal online verschijnen op de website. 

 
2. Openstaande items 

a) Opvolging Covid-19: Invoering van corona-barometer heeft geen invloed op 
de verder zetting van de competitie. Cafétaria mag vanaf 28 januari wel 
open blijven tot 24 uur en toeschouwers zijn opnieuw toegelaten. Tornooien, 
evenementen en kampioenschappen vallen onder de term “Publieke 
evenementen” en moeten dus die richtlijnen volgen (vanaf 50 personen is 
het CST verplicht vanaf leeftijd van 12 jaar en 2 maanden). Impact voor de 
Vlaamse Kampioenschappen: zie punt 15 (landelijke organisaties). 

b) Situatie Technisch Directeur Topsport: Contract met Marc Closset werd stop 
gezet wegens medische overmacht. Nog geen nieuws van de 
topsportsubsidies ontvangen. Tom Dieussaert werd wel aangesteld door de 
federatie. 

c) Jeugdwerking Vlaams-Brabant en Brussel: Momenteel iets te weinig clubs 
bij betrokken. Scouting kan perfect op provinciale organisaties, contacten 
ginds te maken door trainers om clubs te overtuigen. Verdere opvolging van 
Wesley van den Noortgate noodzakelijk, ook inzake benjaminwerking. 

d) Vakanties personeel: nieuw systeem vastgelegd op vorige 
bestuursvergadering. Werd ook toegepast door de personeelsleden. 

e) Letselpreventie: demo-sessie zal gevolgd worden door Dirk, Jo en Wesley. 
Nadien verslag te maken en te bespreken binnen TeCo. Betere opvolging 
noodzakelijk door verantwoordelijke. 
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3. Administratieve werking 
a) Telewerk wordt voorlopig verder gezet. 
b) Online vult de SG ook maandelijks een document in met het aantal 

aanwezigen op de werkvloer.  
c) Belangrijk dat ook van thuis uit de bureeluren maximaal gerespecteerd 

worden om zo een goede interne werking te behouden. Dit gebeurt 
momenteel veel te weinig (veel mails laat op de avond, overdag dan weer 
weinig, ook al meermaals aangegeven tijdens personeelsvergaderingen). 
Bestuur dringt nogmaals aan op het respecteren van de bureeluren. 

 
4. Goed Bestuur 

a) Een overleg inzake de harde indicatoren van 2021 met Mevr. Donckers 
(dossierbeheerder Sport Vlaanderen) is doorgegaan op 19 januari. 
Verwachting dat score in zelfde lijn zit als 2020 (85 %). 

b) SG bekijkt ook opnieuw de vooropgestelde doelen voor de zachte 
indicatoren en implementeert die waar nodig in 2022. 

 
5. Opvolging jaaractieplan 

a) Meeste acties zijn uitgevoerd zoals gepland in 2021. Uiteraard door de 
pandemie zijn er ook enkele acties niet kunnen doorgaan. 

b) De rapportering van 2021 werd besproken op de personeelsvergadering. 
Tegen 11 maart 2022 moet alles afgewerkt worden zodat het bestuur alles 
nog eens kan nalezen, bekijken en eventueel bijsturen. 

c) Ook in 2022 heel wat acties gepland. Vraag aan personeel om acties goed 
op te volgen en kleurencodes te gebruiken zoals vastgelegd in Luik II. 

 
6. Bouw 

a) Aangetekende reactie van GO! ontvangen. Nadien ook telefonisch contact 
met Koen Pelleriaux (afgevaardigd bestuurder). Tot op heden geen reactie 
van stad Leuven ontvangen. Ondanks brief toch opnieuw contacten met 
stad Leuven zonder betrokkenheid van BaTa Vlaanderen. Onduidelijkheid 
troef. Marc Gijs zal een brief opstellen voor enerzijds verduidelijking, 
anderzijds voor akkoord om werkgroep op te richten. 
 

7. Personeelsvergadering van 17 januari 
a) Nieuwsbrief digitaal aan alle leden: via mailchimp niet mogelijk, daarom 

keuze om systeem dat gebruikt werd sinds november 2021 verder toe te 
passen (melding op website + delen op sociale media). Eventueel ook link 
naar nieuwsbrief rechtstreeks meegeven naar clubs, voor interne 
verspreiding bij eigen clubcommunicatie. 

b) Video’s westshot: inhoud duidelijk af te spreken met Marc Gijs, niet met het 
personeel. 

c) Affiches evenementen: Affiches moeten steeds vernieuwend zijn, dus 1 
vaste structuur geen goed idee, behalve voor plaats sponsors op affiches, 
maar dat is reeds voorzien. 

d) Rapportering 2021 moet tegen 11 maart afgewerkt zijn, zodat nazicht door 
bestuur tijdig kan gebeuren. 
 



 

8. Kalender 2022/2023 Werd goedgekeurd op vorige bestuursvergadering. Enkel 
nog wat kleine wijzigingen op Nationaal vlak na meldingen van de Aile 
Francophone. 

 
9. Boekhouding 

a) Stand van zaken 2021: Frederik geeft per beleidsdomein een stand van 
zaken met extra uitleg waar budget werd overschreden. Uiteindelijke 
resultaat van 2021 wordt een serieus verlies (ook in begroting reeds 
voorzien), maar vooral te wijten aan extra zaken voor wat betreft VTE-
invulling en ontslagen/stopzettingen contracten. Na ontvangst aangepast 
addendum is ook gebleken dat 10.000 euro die voorzien was, niet meer 
gesubsidieerd blijkt na de wijziging van de TDT. Dit werd door de federatie 
niet zo geïnterpreteerd, maar kon jammer genoeg ook niet meer aangepast 
worden. Verschuivingen naar ontwikkelingsprogramma werd wel 
toegestaan, maar daar zijn subsidies reeds geoptimaliseerd. 

b) Toekenning subsidies 2022: alles goed ontvangen, behalve 
topsportsubsidies. Jeugdsportproject: ongeveer zelfde bedrag toegekend als 
2021. Sportkampen: aanvaard (kleine correctiefactor gezien totale budget 
ontoereikend voor alle aangevraagde sportkampen in Vlaanderen). 
Laagdrempelig project: aanvaard zoals ingediend in augustus 2021. Te 
bekijken in functie van stijgend aantal deelnemende clubs. 

c) Begroting 2022: Impact toekenning subsidies op huidige begroting minimaal, 
maar gewacht wordt op topsporttoekenning om begroting te herwerken. 

d) Allerlei:  
i. Controle FOD Financiën goed verlopen, geen opmerkingen.  
ii. BTW-aangifte tijdig ingediend. 
iii. Aangifte telewerk op digitaal platform tijdig ingediend. 

 
10. Sponsoring, marketing en communicatie 

a) Sponsoring: Na 2 jaar inzet, nog geen nieuwe sponsors gevonden. 
b) Contract West-Shot: zolang niet getekend door en bezorgd aan alle partijen 

is er van een overeenkomst nog geen sprake. Bovendien onduidelijk wat de 
precieze afspraken zijn. Uit te klaren door Michaël Maes met Marc Gijs. 

c) Nieuw partnerdossier opgemaakt blijkbaar, maar niet doorgestuurd naar 
bureel ter nazicht. Dringend te doen door Michaël Maes. 

d) Duidelijke afspraken nodig en naleving contracten op te volgen. 
e) Grootte van logo’s te bekijken (zeker wanneer meerdere partners worden 

gevonden): niet alle partners brengen evenveel in. Niet alle logo’s op de 
variabele content te publiceren. Marc Gijs geeft duidelijke richtlijnen aan 
Michaël, die deze ook moet uitvoeren zoals vastgelegd. 

f) Nog steeds heel veel schrijffouten en foutieve info. Communicatie moet 
steeds correct zijn. Al meermaals op gewezen, maar probleem blijft 
aanhouden. 
 

11. Evaluaties 
a) Provinciale kampioenschappen: in iedere provincie heel goed verlopen, met 

inachtname van de maatregelen. In Limburg en Antwerpen daling van de 
inschrijvingen t.o.v. 2019, in andere provincies wel status quo of zelfs 
stijging. Spelers waren duidelijk wel heel blij dat kampioenschappen voor het 



 

eerst in 2 jaar opnieuw georganiseerd werden en spelers volgden 
nauwgezet de richtlijnen. 

b) Topsportcommissie: Margo Degraef wordt unaniem aanvaard als nieuw lid 
van deze commissie (vertegenwoordigster spelers). Wachten op nieuws van 
de topsportsubsidies om budgetten adequaat te gebruiken. 

c) Overleg samenwerking AF-VTTL voor Nationale ploeg: afspraken gemaakt 
om meer en beter samen te werken richting het doel OS Parijs. 

d) VJC 2 te Geraardsbergen:  
i. Opnieuw problemen na poules (lange wachttijden en geen 

overzicht beschikbaar voor spelers/ouders). 
ii. Werken met ICT ook voor eindrondes. 
iii. Veel meer benjamins ingeschreven dan vroeger, maar 

probleem dat sommigen niet kunnen scheidsrechteren of 
correct opslaan, maar geen begeleiders voorzien om in goede 
banen te leiden. Veelal ook spelers die door clubs worden 
ingeschreven omwille van link met jeugdsportsubsidies.  

iv. Belang van miniemen reeks? Betere spelers moeten niet meer 
deelnemen, anderen haken af door het lage niveau. Nog 
interessant? 

v. Oorspronkelijke doel van VJC heeft zeker nut gehad, maar 
ondertussen moet het doel misschien bijgesteld worden.  

vi. Alles te bespreken binnen TeCo en voorstel aanpassingen te 
doen richting seizoen 2022-2023. 

 
12. Kalender 

a) 30/01: NJC fase 3 (Louvain-La-Neuve) 
b) 31/01: NRvB 
c) 06/02: Vlaamse Kampioenschappen ABCDE (Roeselare) 
d) 12-13/02: BK Jeugd (Louvain-La-Neuve) 
e) 14-20/02: WTT Youth Contender Belgium (Spa) 
f) 20/02: BK Dubbel (Louvain-La-Neuve) 
g) 21/02 : bestuur VTTL 

 

13. IR, SR & reglementen evenementen 
a) Wijzigingen worden voorgelegd op de AV in mei 2022. Martin en Frederik 

volgen verder op. 
 

14. Interclub 
a) Geen problemen in de landelijke interclub: uitstel omwille van corona nog 

steeds mogelijk mits nodige attesten voorgelegd kunnen worden. 
b) Voorlopig nog steeds heel weinig uitgestelde wedstrijden op landelijk en 

provinciaal niveau. Ook uitgestelde wedstrijden van heenronde werden 
ondertussen afgewerkt in de meeste provincies. 
 

15. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Jeugdkampioenschappen te Pelt (11/11/2021): een enquête werd 

uitgevoerd bij de spelers. Frederik Noppe verzamelde de gegevens en geeft 
een kort overzichtje weer. Een gedetailleerd overzicht zal verspreid worden 
aan het bestuur. 

b) VJC fase 2 te Geraardsbergen (23/01/22): zie ook bij evaluatie (puntje 11 D) 



 

c) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE te Roeselare:  
i. Maatregelen verspreiden via website en sociale media. 

Beslissing om geen toeschouwers toe te laten in de speelzaal 
en werken met polsbandjes ter controle. 

ii. Wild cards: het bestuur kent een wild card toe aan volgende 
spelers: 
I. Heren B: Meurant Julien en Gevers Per 

II. Heren C: Duponcelle Alain en Closset Matt 
III. Heren D : Vanacker Thomas 
IV. Heren E : Lafere Pieter 

iii. De SG contacteert de spelers en verwerkt hun inschrijvingen. 
iv. Tornooi-verantwoordelijke: het bestuur beslist om Wilfried ’T 

Jonck aan te duiden. 
 

16. Koepel 
a) Nationale loterij: Nieuw dossier tijdig ingediend voor subsidies 2022-2023 
b) NJC: vragen over facturatie deelname spelers. Zelfde systeem (factuur via 

provincies) toepassen als tijdens fase 1 gezien huidige maatregelen. 
c) Weinig medewerking op vele vlakken van AF-afgevaardigden. 

 
17. Sporttechnische werking 

a) Parantee-Psylos: goed overleg inzake werking Laurens Devos. Toekenning 
subsidies volgt hopelijk spoedig. 

b) Rapportering Topsport: wordt in de komende weken afgewerkt, zodat ook dit 
tijdig klaar is voor nazicht door het bestuur. 

c) Overleg met AF voor gezamenlijke stages ook bij jeugd te organiseren (in 
navolging van Nationale ploegen). 

d) Meerdere gesprekken gehad en gepland met ouders van spelers in de 
topsportschool. 

e) Datagericht werken: nog steeds problemen met systeem Panega waar 
voorlopig aanpassingen uitblijven (overleg met Joachim Taelman op 31/01). 

f) Bijsturing trainers en spelers topsport: nieuwe werkingsmethodes, duidelijke 
doelen en planning. Iedereen op 1 lijn krijgen en indien spelers planning niet 
volgen, dan komen ze niet in aanmerking voor eventuele selecties. 

g) Communicatie van spelers op sociale media en pers: soms weinig 
verstandige uitspraken waarbij niet alles correct wordt weergegeven en 
federatie onterecht in minder daglicht wordt gesteld. Verder op te volgen. 

h) VTS: nieuwe structuur trainerscursussen. Federatie is niet tegen nieuwe 
structuur, maar aanvaardt niet dat huidige initiatordiploma’s een devaluatie 
krijgen omwille van het feit dat de huidige cursussen vergelijkbaar zijn met 
de nieuwe trainer C cursussen. Bovendien bepaalt de federatie zelf het 
eigen ritme om aanpassingen door te voeren. Verslag van het overleg 
jammer genoeg pas ontvangen tijdens deze vergadering, waardoor 
voorbereiding van bestuur onmogelijk was. In verslag ook enkele hiaten, wat 
te betreuren valt want geen intern overleg over verslag gebeurd. Tom 
Dieussaert volgt mee op. 

i) NG-criteriums: volledig te herbekijken binnen LRVC (doelstellingen, hoe 
doel te bereiken, informatie verzamelen, nieuwe reglementen,…). 

j) Verslag TeCo: 



 

i. Geen melding van bespreking fairplay-beker ondanks 
uitdrukkelijke vraag vanuit leden AV. 

ii. Benjamintrainingen: geen probleem om aanpassing door te 
voeren zoals voorgesteld. Dit is puur sporttechnische werking 
waarbij fundamenteel niets wijzigt. 

iii. Deelname Roncq: opletten met spelers die “dubbel” 
geselecteerd werden. Onduidelijkheid over wie wel op de 
hoogte was van selecties. 

iv. Jeugdcompetities: alles staat op competitiewebsite, dus geen 
extra vragen nodig richting provincies. Zelf gemakkelijk terug te 
vinden. 

v. Jeugdmagazine zal ook in 2022 enkel in digitale versie 
verspreid worden. Federatie moet meegaan met de tijd en 
inzetten op digitalisering. Clubs kunnen magazine ook intern 
doorsturen en link van magazine kan ook online aangemaakt 
worden en gedeeld worden met clubs en sociale media. 
 

18. Arbitrage 
a) Enquête uitgevoerd bij de scheidsrechters op de Vlaamse 

Jeugdkampioenschappen. Frederik Noppe zal een samenvatting maken en 
deze bezorgen aan de LAC en het bestuur. 

b) Scheidsrechters worden op vraag van interclubleider aangeduid voor 
bepaalde interclubwedstrijden. Weinig problemen. 

c) Voorbereiding NJC fase 3: probleem hoofdscheidsrechtertafel werd door 
Philip van Oeckel opgelost. 

d) Invulling HS-tafels op de Nationale evenementen: nog steeds geen 
medewerking van Aile Francophone.  
 

19. Informatica 
a) Start nieuwe ledendatabase: mail aan alle leden uitgevoerd midden januari. 

Kleine 200 aanpassingen gebeurd door spelers zelf (voornamelijk 
contactgegevens). Systeem van privacy kan nu dus toegepast worden. 
Frederik Noppe bekijkt systeem om info correct aan provincies door te 
spelen. 

b) Problemen met meet.vttl.be: werkt momenteel niet meer omwille van enkele 
updates aan het systeem. Enkel provincie Limburg maakt hier nog gebruik 
van (overige provincies werken nu via Teams of Google Meet), maar kan 
ook rechtstreeks via meet.jit.si een link aanmaken.  
 

20. Varia 
a) Uittreksel strafregister noodzakelijk voor personen die omgaan met 

minderjarigen: voorstel ligt momenteel bij de overheid, maar moet nog 
officieel de gepaste kanalen passeren. Kan uiteraard grote invloed hebben 
op huidige trainers in de werking (niet alleen federatie, maar ook voor clubs). 
Verder op te volgen… 

b) AV in mei 2022: Hedwig Amelinckx vraagt in Zele om het zaaltje onder 
voorbehoud vrij te houden. Hangt af van de geldende maatregelen. Ook 
opletten, want verkiezingen ter plaatse, dus stemformulieren te voorzien. 

c) Hervorming statuten occasionele medewerkers: Tom Dieussaert contacteert 
Dirk Lamproye om mogelijkheden te bespreken.  



 

d) Kandidaturen commissies: gezien verkiezingen in juni 2022, zullen 
kandidaturen opgevraagd worden via nieuwsbrief en sociale media. 

 

Einde vergadering: 21.30 uur 

Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 

 


