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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 5 – seizoen 2018-2019 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 17 december – 17.00 uur 

Aanwezig: Amelinckx Hedwig, Gijs Marc, Van den Bergh Martin en Noppe Frederik (vanaf 17 

uur). Decupere Danny, Lemmens Herman en Van Oeckel Philip (vanaf 18 uur) 

Verontschuldigd: Denys Jacques, Closset Marc, Geerts Pieter en Moreau Kenny 

 

Om 17 uur: Evaluatiegesprek Secretaris-Generaal (apart verslag opgemaakt door Hedwig 

Amelinckx) 

 

Om 17.30 uur: Eretekens en Awards (apart verslag opgemaakt door Frederik Noppe) 

 

Om 18 uur (gezien de afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering geleid door de 

ondervoorzitter, Gijs Marc): 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°3 van 22 oktober 2018. 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week. Vergadering N° 4 van 19 november werd afgelast. 

 

2. Openstaande items: 
a) Deontologische code: Ondertekening door bestuursleden, directie en 

personeelsleden in orde. Sinds kort nieuw personeelslid (David Henkens), 
deze moet de deontologische code ook tekenen. 

b) Bouw en bouwfonds: Project wordt voortdurend bijgesteld door het 
architectenbureau om te voldoen aan alle eisen/vragen. Probleem 
parkeerplaatsen en respecteren wet op de overheidsopdrachten werd 
nagevraagd. Alles uit te klaren op 15 januari met alle partijen. Juridische 
bijstand wordt voor VTTL verzekerd door Sam Verbeke. 

c) Sponsoring: Vraag gericht aan Vinci Energies voor verdere samenwerking. 
Nieuw voorstel voor KBTTB met iSET, maar aanpassingen nodig aan 
vooropgestelde contract. 

d) Goed Bestuur: evaluatiegesprek met SG afgewerkt. Verslag wordt 
goedgekeurd door de aanwezige leden van de LRvB. Verdere stappen 
ondernomen richting harde indicatoren. Zelfevaluatie leden LRvB nog af te 
werken. 

e) David Henkens sinds 6 november werkzaam als halftime Sporttechnisch 
Medewerker in de Topsportschool. 
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f) Vragenlijst infrastructuur werd ingevuld door Jo Willems. Geen verder nieuws 
van Sport Vlaanderen hieromtrent. 

g) Evaluatiegesprek met Technisch Directeur Topsport werd verschoven naar 21 
januari met goedkeuring van Topsport Vlaanderen. 

h) Landelijke Tuchtcommissie: LRvB neemt akte van de keuze van de voorzitter, 
Louis Vandamme. 
 

3. Personeelsvergadering van 13 november en 3 december 2018 
Sticks met clubfiches te maken tegen eind april. Situatie van leden nemen op 1 
januari om zo niet achter de feiten aan te hollen.  
Personeelsgesprekken gaan door op 18 februari (taakomschrijving en invulling 
werkuren werd ontvangen van iedere medewerker). 
Voorstel om jaarlijks 1 personeelsvergadering te laten bijwonen door de leden van 
de RvB. Optimale datum en uur nog te bekijken. 
 

4. Boekhouding 
a) Stand van zaken: inkomsten lidgelden liggen lager dan voorzien, nochtans 

evenveel leden, maar meer leden aan een goedkoper tarief.  
b) Facturen lidgelden en provinciale werking werden verstuurd aan de provincies 

begin december. 
c) Aanvraag medewerker via Sociale Maribel niet aanvaard. Financiële 

mogelijkheden nu verder te bekijken. 
d) Bepalen financiële grens directie – RvB: Er wordt beslist om los van 

loonkosten of andere periodieke bedragen een maximum bedrag van 10.000 
euro als financiële grens te bepalen waarover de directie kan beslissen voor 
bedragen buiten de begroting. Intern werd eerder reeds bepaald dat alle 
facturen steeds door de voorzitter ondertekend moeten worden als extra 
controle. 

e) Frederik Noppe vult het document “Budgettering VTTL-events” aan in functie 
van de noodzaak van de Vlaamse evenementen (VJC, herfstcriterium,…). Dit 
zal dan verder besproken worden op de volgende RvB. 

 
5. Evaluatie:   

a) Belgium Open: werd ook besproken op AV. Uitstekende organisatie, break-
even financieel resultaat. 

b) Vlaamse Jeugdkampioenschappen: uitstekende organisatie al was het wel 
lang wachten op prijsuitreiking. Eindstand fairplaybeker te versturen aan 
leden RvB voor provinciale opvolging. Puntensysteem fairplay al veel beter, 
maar puntenverdeling zelf nog iets beter te specifiëren door TeCo. 
Scheidsrechters moeten neutraal zijn bij puntentoekenning, duidelijk 
nogmaals te communiceren. 

c) Afspraak Value Media BVBA: werd uitgesteld wegens ziekte. Nieuwe datum 
nog vast te leggen in 2019. 

d) Herfstcriterium Veteranen in Hamme: maximale invulling voor de beschikbare 
ruimte. Goed verlopen. 



 

e) NJC fase 2: volledig nieuwe input noodzakelijk geweest gezien fout ter plaatse, 
voorbereiding kan perfect met systeem gebeuren, dus geen noodzaak om 
extra excelbladen te maken en te verspreiden (vermijden van fouten). Veel 
afwezigen, huidig systeem te evalueren door KBTTB. 

f) VJC fase 2: goed verlopen met goede opvolging eindrondes. 
g) NR van 8 december: tot op heden nog geen verslag binnen. Ledenbijdrage aan 

KBTTB moet besproken worden door vertegenwoordigers van beide vleugels. 
Voorstellen van de wijzigingen aan de sportreglementen werden besproken 
en stemming zal gebeuren in februari. 

h) Kwal. EK: Belgische mannenploeg gekwalificeerd voor hoogste afdeling op het 
EK. Belgische damesploeg eindigt tweede in hun kwalificatiegroep en gaat zo 
door naar 2de kwalificatieronde. 

 
6. Kalender:  

a) Recyclage scheidsrechters op 12 januari 
b) Examen nationaal en landelijk scheidsrechter op 19 januari 
c) VJC fase 3 te Roeselare op 20 januari 
d) Klankbordgroep te Brussel op 21 januari. Nogmaals nakijken wie aanwezig kan 

zijn. 
e) LRvB op 21 januari 
f) NRvB op 28 januari 
g) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE te Lommel op 3 februari 
h) Examen scheidsrechters op 3 en 10 februari (praktisch gedeelte) 
i) Belgische Jeugdkampioenschappen te Louvain-La-Neuve op 9 en 10 februari 
j) Nationale Raad op 16 februari 
k) NG-criterium op 10, 17 en 24 februari (Diest, Oostende en AFP Antwerpen) 
l) LRvB op 18 februari 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Geen specifieke opmerkingen. Noodzaak aanpassingen wordt bekeken na 
Nationale Raad van 16 februari. 

 
8. Landelijke interclub 

1 algemene forfait in landelijke afdeling te noteren (Hurricane). Lottrekking 
voor de landelijke eindrondes is uitgevoerd. Publicatie in volgende 
nieuwsbrief. 

 
9. Landelijke organisaties 

a) Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2019 op 11 november 2019 behouden. 
b) Overleg voor NG-criteria nodig op voorhand met provincie zodat die niet op 

hetzelfde moment vallen als een ander provinciale of club-organisatie. 
c) Duidelijke communicatie noodzakelijk omtrent data VTTL-congres en Dag van 

de Trainer naar provincies toe om niet gelijktijdig iets te organiseren. 
d) Bestelling medailles en bekers: voorstel om jaarlijks alles in 1 keer te 

bestellen voor de Vlaamse evenementen. 
 



 

10. Koepel: 
Geen vergadering in december. Eerstvolgende NRvB pas eind januari. 
Uurroosters van de Belgische Kampioenschappen werden opgemaakt en 
verspreid. Limietdatums duidelijk te communiceren naar de 10 provincies.  

 

11. Sporttechnische werking 
a) Topsport 

• Een correcte communicatie blijft van essentieel belang, zowel met 
de trainers, als met bestuurders en medewerkers. 

• TDT moet administratie op punt zetten zodat een correcte 
werking/opvolging kan gebeuren. 

• David Henkens nieuwe kracht in Topsportschool. 

• Verschuivingen in addendum door Frederik aangevraagd en 
goedgekeurd door Topsport Vlaanderen. 

b) Algemene werking: 

• Overleg met Pieter achter de rug. Blijft voorlopig halftime werken 
om de coördinatie van de -12-werking verder te optimaliseren en 
op te volgen. 

• Provinciale werking: invulling provinciaal takenpakket is 10 uur per 
week. Dan rest 28 uur voor administratieve taken voor de fulltime 
medewerkers. 

• Fairplay-charter: werd verstuurd aan de clubs. 
 

12. LAC/NAC: 
a) Op sommige internationale tornooien (Platinum, World Tour en WK) nieuwe 

kledij voor scheidsrechters. 
b) Opleidingen ICT voor AF en LK achter de rug. 

 
13. Informatica: 

Beker van België zal ook op de competitiewebsite te volgen zijn. Herman doet 
het nodige. 

 

14. Varia 
Een spoedig herstel wordt toegewenst aan de voorzitter. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 


