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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 10 – seizoen 2018-2019 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 17 juni – 18.00 uur 

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

Hedwig, Lemmens Herman, Van Oeckel Philip, Closset Marc en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Moreau Kenny en Geerts Pieter 

 

Vanaf 18.00 uur: gezamenlijke vergadering 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°9 van 15 april 2019. 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week met de nodige bijlagen.  

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Stad Leuven werkt aan een Masterplan, waardoor de 

vraag tot uitstel gesteld kan worden. 
b) Sponsoring: Marc Gijs volgt de dossiers op (Toolbox Media en Belgium Open 

2020). Frederik Noppe geeft de nodige gegevens door m.b.t. Belgium Open en 
ITTF-regelgeving. 

c) Nieuwe wetgeving Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: aanzienlijk 
veel aanpassingen te doen in Statuten en verschuivingen noodzakelijk vanuit 
HR naar Statuten. Ook auditcomité op te nemen en belangrijk om de correcte 
termen te gebruiken in de nieuwe statuten en het Interne Reglement. 
Aanpassingen door te voeren zodat gestemd kan worden op AV van 
november. 

d) Belgium Open: Officieel opgenomen op ITTF-kalender. Afspraak met kabinet 
nog te plannen. Eerste opstart richting november 2020 kan beginnen. 

e) Bureel: Aanvraag huurhernieuwing werd gedaan (contract van 9 jaar liep af). 
Ondertussen wel melding dat verhuurder nu Mr. Chibane is en dat die wenst 
het contract stop te zetten. Contact met Mr. Chibane noodzakelijk, maar tot 
op heden geen gesprek gehad tussen voorzitter VTTL en Mr. Chibane. 

f) Stockruimte Zedelgem: werd volledig opgeruimd. Inventaris deels gemaakt, 
verder af te werken. Alles werd ook reeds klaar gezet voor het internationaal 
tornooi te Leuven, alsook voor het sportkamp in Herentals. Ondertussen ook 
transportregeling voor het Internationaal Tornooi te Leuven in orde. 

g) UBO-register: werd meermaals opgenomen in nieuwsbrief. Frederik doet het 
nodige voor de VTTL (tijd tot eind september). 

mailto:info@vttl.be


 

h) Landelijke boetelijst: voorstel Herman Lemmens voor aanpassingen wordt 
besproken. In bijlage de goedgekeurde boetelijst voor het seizoen 2019-2020. 
Keuring van de lokalen is de verantwoordelijkheid van de provincies. Boetelijst 
gele kaarten en zaalcommissaris: blijven volgen van het systeem van KBTTB, 
maar naar volgend seizoen te herbekijken, ook op nationaal vlak. 

i) Brief aan Sport Vlaanderen in functie van “gesloten sporthallen”: voorstel uit 
te werken door Secretaris-Generaal. 
 

3. Personeel 
Op 4 juni ging de personeelsvergadering door met 3 leden van de Raad van 
Bestuur. Dit werd door beide partijen als positief beschouwd en dit gaan we dan 
ook jaarlijks inplannen. 

 
4. Boekhouding 

a) Frederik heeft de facturen opgemaakt voor de landelijke boetes (terugronde) 
alsook de afrekening van het kilometerfonds afgewerkt. Daarnaast werden 
alle onkostennota’s en facturen opgevolgd. Een nieuw tussentijds overzicht 
wordt rondgestuurd begin juli met de actuele stand van zaken op dat 
moment. 

b) Aandenken Beertje Ping: wordt opnieuw voorzien door de VTTL. In de 
toekomst bekijken of een tussenkomst van de provincie mogelijk is, om zo ook 
de iets duurdere gadgets aan te kopen. 
 

5. Evaluatie:   
a) WJC België van 15 tot 21 april: heel veel inschrijvingen, problemen met ITTF-

computerprogramma en live-scoring waardoor opvolging als buitenstaander 
moeilijk verliep.  

b) WK Hongarije van 21 tot 28 april: Geen meevaller voor de VTTL-delegatie. 
Kansen werden niet gegrepen, waardoor vroege exit onvermijdelijk was.  

c) Congres trainers en bestuurders op 27 april: weinig bestuurders die zich 
geroepen voelen om deel te nemen. 

d) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen op 28 april: minder deelnemers dan 
voorgaande jaren. 

e) Beker van Vlaanderen op 1 mei: .alles goed verlopen, geen specifieke 
opmerkingen. 

f) Nationale en landelijke eindrondes: alles goed verlopen. Geen extra landelijke 
dalers en 1 extra stijger naar 2de nationale heren. Ook bij de dames stijgt 
Rooigem A naar 2de nationale. 

g) Top 12 jeugd op 12 mei: Goede resultaten van de Vlaamse spelers, ook in de 
jongste categorieën.  

h) Beker van België op 12 mei: beide keren een Vlaamse finale. Alles goed 
verlopen. 

i) AV 2 op 25 mei: opvolging noodzakelijk. 
j) Youth Cup Hasselt: 7 Belgische provincies aanwezig. Viel midden in 

examenperiode, waardoor iets minder volk dan anders. 
 



 

6. Kalender:  
a) Volgende data voor de LRvB voor 2019-2020 werden goedgekeurd: 

19/08 23/09 21/10 18/11 16/12  

20/01 17/02 23/03 20/04 18/05 22/06 

b) Volgende data voor de AV van de VTTL worden goedgekeurd:  

• AV 1: 16 november 2019 

• AV 2: 16 mei 2020 
c) Voorstel data voor de NRvB en de NR werd ook opgemaakt, maar moet 

goedgekeurd worden door KBTTB. 
d) European Games te Minsk van 21 tot 30 juni 
e) NRvB op 25 juni 
f) Europese Jeugdkampioenschappen van 7 tot 16 juli 
g) Special Ostend 2019 van 16 tot 18 augustus 
h) LRvB op 19 augustus. 
i) A-tornooi Wenduine van 23 tot 25 augustus 
j) NRvB op 26 augustus 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Worden nagekeken in functie van nieuw wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen tegen AV november 2019. 

 
8. Landelijke interclub 

Voorstel landelijke reeksen opgemaakt. Kan nog lichtjes wijzigen bij 
nummertoekenning (24 juni). Bij de dames zijn er 7 ploegen ingeschreven. 

 
9. Landelijke organisaties 

a) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE gaan door in Merksplas. 
b) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen gaan door in Lommel. 
c) Beker van Vlaanderen gaat hoogstwaarschijnlijk door in Zele. 

 
10. Koepel: 

Diverse punten voor komende NRvB worden aangekaart en doorverwezen naar 
vergadering NRvB van 24 juni 2019. 

 
11. Sporttechnische werking 

a) TeCo 

• Geen specifieke opmerkingen.  
b) Technisch Directeur Topsport 

• Moeizame werking met AF-collega’s. 

• Veel discussies omtrent kleine last-minute wijzigingen. 
c) LRVC 

• Paastornooi: opnieuw geen communicatie met de provincie 
gebeurd. Dergelijke zaken moeten steeds afgestemd worden met 
de provincie zelf. 

• Affiniteit NG-criteria: evaluatie gevraagd 
  



 

d) Algemene werking: 

• Provinciale trainingen in OVL: verdere duidelijke gesprekken te 
voeren. Takenpakket van 400 sporttechnische uren door 2 à 3 
personen invullen. Werking OVL mag niet in gedrang komen. 
 

12. LAC: 
a) Opleidingen worden voorzien door LAC. Opleidingen tot provinciaal 

scheidsrechter kunnen ook door de provincie zelf georganiseerd worden.  
b) Invulling van de HS-tafels voor de evenementen 2019-2020 in volle gang. 
c) Uurroosters voor de BK tijdig bekijken zodat duidelijke communicatie kan 

gebeuren. 
d) Monique blijft verantwoordelijk voor de aanduidingen voor wat betreft de 

interclub en de beker van België. Pieter staat in voor de aanduidingen voor 
wat betreft de nationale evenementen. 

 
13. Informatica: 

Ledenadministratie blijft verder evolueren. Mogelijkheden van de informatica-

toepassingen duidelijk communiceren. Binnenkort worden opnieuw alle AF-leden 

gedeactiveerd, waardoor de tornooi-leiders onmogelijk het juiste 

klassement/club kunnen weten van de AF-spelers. 

 

14. Briefwisseling 
a) Vraag David Henkens voor deelname aan Vlaamse Kampioenschappen: 

onmogelijk gezien de huidige reglementen dit niet toelaten. Bovendien ook 
heel moeilijk om dergelijke situatie in een duidelijk reglement te gieten gelet 
op de wetgeving. 

b) Vraag vanuit Sport Vlaanderen inzake reactie op mail van Karin Bogaerts: 
reactie opgemaakt en wordt doorgestuurd naar Sport Vlaanderen. 

 
15. Varia 

a) Beroepen Landelijke Klasseringscommissie: 4 spelers hadden beroep 
aangetekend tegen de beslissing van de LKlC. In bijlage de definitieve 
toekenning van het klassement van deze spelers. 

b) Problematiek fusie/transfer: spelers die tekenen voor de fusie, doen een 
reglementaire transfer en kunnen dan ook onmogelijk wijzigen van club. Gezien de 
uitzonderlijke situatie wordt geen schorsing noch boete toegekend. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 



BIJLAGEN 

 

• Landelijke boetelijst 2019-2020 

 

• Beslissing beroepen B2-B6-klassementen 
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VTTL - Boetelijst en Inschrijvingsgelden 2019-2020 
 

1. VTTL – Boetelijst 
 
DE BOETELIJST VTTL TREEDT IN VOEGE VANAF PUBLICATIE OP DE WEBSITE VAN DE FEDERATIE. DAT 
GELDT OOK VOOR TUSSENTIJDSE AANVULLINGEN 
 
t.o.v. EEN INDIVIDUEEL LID 
 
Deelnemen aan een erkende competitie zonder speellicentie 250,00 € 
verdubbeling bij elke volgende overtreding. 
 
Lidmaatschapskaart of identiteitskaart (vanaf 12 jaar)  
niet in het bezit bij een activiteit in het in het kader van het lidmaatschap 5,00 € 
 
H.R. Algemeen 
a. Aangifte op een niet gestandaardiseerd formulier bij reglementaire verplichting 12,50 € 
b. Onvolledig invullen van een formulier bij aangifte 12,50 € 

 
Algemeen 
Laattijdigheid bij het uitvoeren van een administratieve verordening  12,50 € 
Niet aangeven van dubbele aansluiting volgens de VTTL procedure:  50,00 € 
 + extra sanctie door de landelijke Transfercommissie 
 
V.T.T.L.-Events 
 
Algemeen 
Een deelnemende sporter die in het kader van een sportieve organisatie ( competitie, kampioenschap, tornooi, 
criterium, enz. ...) onder de auspiciën van de VTTL 
a onrechtmatig niet voldoet aan de verplichting te fungeren als scheidsrechter, wordt gesanctioneerd met een 

boete van 12,50 € alsook vervalt het recht op het ontvangen van een eventuele prijs verbonden aan de 
deelname. 
Bij schuldige herhaling wordt deze boete verdubbeld. 

b niet verschijnt bij de huldigingen verbeurt het present alsook de eventuele prijs verbonden aan het present  
c Afwezigheid op criterium VTTL: Zie specifiek reglement 
 
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE 
Art.4 

Ongewettigde afwezigheid na selectie  25,00 € 
 
t.o.v. EEN CLUBINSTANTIE 
 
H.R. 
Inbreuk op de informatieplicht van de club (officiële tijdschriften, reglementen) 62,00 € 
 
H.R. 
Niet aangifte van een verplichte activiteit aan het Controlecomité MVS zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit 
verschenen in Baak n̊ 1 - juli - augustus ‘93 (en jaarlijks herhaald met mogelijke aanvullingen)  62,00 € 
 
Laattijdige aangifte van activiteit aan MVS of aangifte op niet  gestandaardiseerd formulier 25,00 € 

    
H.R. 
Valsheid in geschrifte bij de registratie van de clubkwalificatie 250,00 € 
 
H.R. 
Gebruik per computer van een niet geregistreerd wedstrijdblad door een geregistreerde club, met globaal per 
vaststelling van overtreding maximaal  250,00 € 
 Per wedstrijdblad: 5,00 € 
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Clubverplichtingen 
H.R. 
Geen medische clubkoffer ter beschikking in officieel clublokaal 50,00 € 
Medische clubkoffer in ontoereikende uitvoering 25,00 € 
Geen scheidsrechtersboek in clublokaal aanwezig 50,00 € 
H.R. 
Negeren clubverplichting 25,00 € 
 
H.R. 
De administratieve vaststelling dat een club schuldig haar medewerking heeft verleend aan het tot stand komen 
van een onreglementaire dubbele clubaansluiting wordt in eerste overtreding gesanctioneerd met een 
administratieve boete. 150,00 € 
Schuldige herhaling wordt doorverwezen naar de landelijke rechtskamer en komt in aanmerking voor de zwaarste 
sancties voor club en betrokken individuelen. 
 
V.T.T.L.-events 
 
Beker van Vlaanderen (Superbeker) 
art.16 Verwittigd forfait 150,00 € 

 Niet verwittigd forfait 225,00 € 
    
Algemeen 
Laattijdigheid bij het uitvoeren van een administratieve verordening 20,00 € 
 
t.o.v. EEN PROVINCIALE INSTANTIE 
 
H.R. 
Niet aangifte van een verplichte activiteit aan het Controlecomité MVS zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit 
verschenen in Baak n̊ 1 juli-augustus ‘93 (en jaarlijks herhaald met mogelijke aanvullingen)  62,00 € 
Laattijdige aangifte van activiteit aan MVS of aangifte op niet gestandaardiseerd formulier  25,00 € 
 
 
 
Toelichting : 
Uitblijven van betaling wordt met automatische schorsing gesanctioneerd. 
Voor provinciale instanties wordt de sanctie bij overtreding door wanbetaling in uitspraak van eerste aanleg 
bepaald door de Landelijke Tuchtcommissie. 
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Boetelijst Landelijke Interclubcompetitie 

BELANGRIJK: 
Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: 
Verhoging met 20% van het bedrag van de boete met een minimum van 5,00 € 
Het opleggen van een boete sluit de toepassing niet uit van administratieve of sportieve sancties. 
 
A Organisaties 
A.3.5 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten 25,00 € 
A.3.5 Zonder toelating een sportorganisatie met ontvangsten inrichten 125,00 €  
 
C Sportproeven: Interclubs 
C.2 SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING 
C.2.13 Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering 7,00 € 
C.2.14.4 Geen of laattijdige verwittiging van onbeschikbaarheid van lokaal 7,00 € 
C.2.14.5 Bijkomstige verplaatsingskosten prijs per km 0,30 € 
C.2.15 Laattijdige opening van lokaal: 25,00 € 
C.2.17.1 Te lage temperatuur in speelzaal 25,00 € 
C.2.17.2 Te lage temperatuur in kleedkamers  25,00 € 
C.2.26.3 Twee verschillende soorten ballen gebruiken 10,00 € 
 Geen gebruik van de officiële bal 10,00 € 
C.2.26.5 Ontbreken van materiaal in de speelruimte 
 a) scoreborden - per bord 5,00 € 
 b) scheidsrechterstafel 5,00 € 
 c) vochtige dweil 5,00 € 
C.2.26.6 Ontbreken van speluitrusting 
 a) computer voor wedstrijdbegeleiding 12,50 € 
 b) nethoogtemeter 5,00 € 
 c) chronometer 5,00 € 
 d) verbanddoos 5,00 € 
 e) thermometer 5,00 € 
C.2.27.1 Ontbreken van tafel en stoel voor hoofdscheidsrechter 5,00 € 
C.3 SPEELKLEDIJ 
C.3.6 Niet dragen van sporthemdje van dezelfde kleur 
 Per speler en per match 5,00 € 
C.11 EINDRONDEN 
C.15 COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN 
C.15.5 Niet of laattijdig indienen van aanvraag tot afwijking: 25,00 € 
C.18.21 niet beschikken over een spelerslicentie 250,00 € 
 verdubbeling bij elke volgende overtreding 
C.18.23 opstellen van een geschorste speler 250,00 €  
 verdubbeling bij elke volgende overtreding 
C.20 MEERVOUDIGE DEELNEMING 
C.20.2 meervoudige deelneming tijdens dezelfde interclubweek 25,00 € 
C.21 STERKTELIJST 
C.21.10 Niet uithangen of ontbreken van sterktelijst in wedstrijdzaal 12,50 € 
C.22.1 Foutieve ploegopstelling in hereninterclub Tarief C.33.12 
C.22.2 Foutieve ploegopstelling in damesinterclub Tarief C.33.12 
C.22.3 VOLGORDE VAN DE SPELERS  
C.22.32 niet in overeenstemming met sterktelijst - 10,00 € 
C.25 AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN 
C.25.4 Niet voorleggen van affiliatiekaart of identificatiebewijs 5,00 € 
C.25.5 Eén afwezige speler in interclubontmoeting 
 a) eerste maal 12,50 € 
 b) tweede maal 20,00 € 
 c) vanaf de 3de maal 25,00 € 
 d) tijdens speelweek 21 en 22 50,00 € 
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C.25.6 en 25.7 Twee afwezige spelers in interclubontmoeting: 
 Gelijkgesteld met onverwittigd forfait 85,00 € 
 Tijdens terugronde 170,00 € 
C.25.9 Niet tijdig klaar en beschikbaar zijn van de wedstrijdtafels 
 per tafel  25,00 € 
C.25.10.2.2 Inroeping overmacht afgewezen 200,00 € 
C.25.10.2.3 Ploeg die weigert de wedstrijd te spelen 200,00 € 
C.26 NIET BETWISTE WEDSTRIJDEN 
C.26.2 Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting:  
 per wedstrijd 10,00 € 
 Met een maximum van 25 €  per speler 
C.30 WEDSTRIJDBLAD 
C.30.1 Geen wedstrijdblad van het officieel type 5,00 € 
C.30.2 Geen hoofdscheidsrechter aangeduid 25,00 € 
C.30.3 Hoofdscheidsrechter is een speler van de thuisploeg, maar is verschillend 
 van de kapitein 25,00 € 
C.30.8.1 Geen gebruik van het officiële wedstrijdprogramma 25,00 € 
C.30.8.2 Niet inzenden van wedstrijdblad bij opvraging (binnen de 5 dagen) 

1e inbreuk 10,00 € 
 2e inbreuk 20,00 € 
 3e inbreuk en volgende 40,00 € 
 Niet inzenden van wedstrijdblad met opmerking (onmiddellijk)  
 1e inbreuk 10,00 € 
 2e inbreuk 20,00 € 
 3e inbreuk en volgende 40,00 € 
C.30.8.3 Onvolledig of fout invullen van wedstrijdblad 
Overtredingen van artikel C.30.2 
 01. lokaal van de ontmoeting 3,00 € 
 02. aard van de competitie:interclubs H.,D., Leeftijd., Beker 3,00 € 
 03. datum van de ontmoeting 3,00 € 
 04. referentienummer van de ontmoeting 3,00 € 
 05. afdeling en reeks 3,00 € 
 06. aanvangsuur 3,00 € 
 07. benaming van ploegen en aanwijzingsnummer club 3,00 € 
 08. naam en voornaam van de spelers in hoofdletters 3,00 € 
 09. individuele klassering en index van de spelers 3,00 € 
 11. aanduiding kapitein 3,00 € 
 12. gedetailleerde uitslag van elke wedstrijd en opgetelde uitslag 3,00 € 
 13. eindstand van de ontmoeting 3,00 € 
 14. individuele overwinningen van elke speler 3,00 € 
 15. slotuur 3,00 € 
 16. handtekening van de kapiteins 3,00 € 
 17. naam, voornaam, aansluitingsnummer zaalcommissaris 3,00 € 
 18. naam, voornaam, aansluitingsnummer en handtekening HS 3,00 € 
 19. foutief invullen van de gegevens op de competitiesite 10,00 €  

C.30.8.4 Niet of laattijdig van uitslag op site van uitslag vóór 9 uur OP ZONDAG 

 betreffende interclubweek 10,00 € 

  

 wedstrijdgegevens niet op site vóór 24 uur op zondag van de betreffende  

 interclubweek 15,00 € 

C.33 ENKELVOUDIG FORFAIT 
 Basisboete bij forfait in de heenronde 50,00 € 
 Basisboete bij forfait in de terugronde 100,00 € 
 Basisboete bij forfait in speelweken 21 en 22 150,00 € 
 
C.33.11 Forfait aangekondigd meer dan 48 u voor aanvang van ontmoeting 
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 Zie basisboete 
C.33.12.1 Forfait aangekondigd minder dan 48 u voor aanvang van ontmoeting  
 Supplement in de heenronde 10,00 € 
 Supplement in de terugronde 20,00 € 
 Supplement tijdens speelweek 21 en 22 25,00 € 
C.33.12.2 Forfait aangekondigd minder dan 24 u voor aanvang van ontmoeting  
 Supplement in de heenronde 25,00 € 
 Supplement in de terugronde 50,00 € 
 Supplement tijdens speelweek 21 en 22 50,00 € 
C.33.13 Onverwittigd forfait  
 Supplement in de heenronde 50,00 € 
 Supplement in de terugronde 75,00 € 
 Supplement tijdens speelweek 21 en 22 100,00 € 
C.34 ALGEMEEN FORFAIT 
C.34.22 Algemeen forfait 280,00 € 
 Algemeen forfait tijdens speelweken 21 en 22 325,00 € 
 Opmerking: Bij Algemeen Forfait worden de boeten voor voorafgaande  
 Enkelvoudige forfaits in mindering gebracht  
C.38 VERPLAATSINGSKOSTEN 
C.38.1 niet opkomen van bezochte ploeg : 
 verplaatsing heen- en terug van bezoekers prijs per km 0,30 € 
C.38.2 niet opkomen van bezoekers: 
  verplaatsing heen- en terug van bezochten prijs per km 0,30 € 
C.45 ZAALCOMMISSARIS 
C.45.1 Geen zaalcommissaris aangesteld 25,00 € 
C.45.6 Zaalcommissaris te laat aangekomen of te vroeg vertrokken 25,00 € 
 

Gele kaarten voor Landelijke organisaties 

 
• 1ste gele kaart 5,00 € 

• 2de gele kaart 10,00 € 

• 3de gele kaart 20,00 € 

• 4de gele kaart 40,00 € 

• 5de gele kaart 80,00 € 

• 6de en volgende:  verwijzing naar de landelijke tuchtcommissie  
 
 

2. VTTL – Inschrijvingsrechten 
 
 

• Landelijke interclub heren: 75,00 € 

• Landelijke interclub dames: 50,00 € 

• Vlaamse Kampioenschappen ABCDE (worden via de provincie geïnd): 6,00 € 



Lidnr. Naam Club 18-19 LKlC Aanvraag Beslissing

511634 BECKERS Kenny Vl-B234 - Meerdaal Leuven B6 C B6 C

505400 DE CLEENE Dirk WVL110 - Jong Gullegem B2 B4 B2 B4

509108 GHEQUIERE Jordy OVL088 - Rooigem Gent B4 B4 B2 B4

501770 PENNINCKX Tom A003 - Salamander Mechelen B6 C B6 C

Overzicht beroepen LRvB 2019-2020


