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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 5 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 18 december 2017 – 18.15 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Amelinckx Hedwig, Decupere Danny, Lemmens 

Herman, Van Oeckel Philip, Closset Marc en Moreau Kenny 

Verontschuldigd: Van den Bergh Martin, Noppe Frederik, Geerts Pieter 

 

Voorafgaand de gezamenlijke vergadering: 

 

Om 17u30 vergadering Eretekens/Awards 2017, verslag volgt 

 

Gezamenlijke vergadering: 

 

Danny Decupere wordt verwelkomd als lid van de Landelijke Raad van Bestuur 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°04 van 13 november 2017. 

• Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Openstaande items: 
a) Bouw, bouwfonds: Marc Gijs 

• De voorbije vergaderingen stonden in het teken van het financiële luik 
(kosten/inkomsten) van de investering. Deze vergaderingen verliepen 
vrij moeizaam tussen de betrokken partijen.  

• Er wordt nog verder onderzocht of er extra steun voor onze federatie 
kan komen om de financiële last te dragen. 

• Ondertussen ook met andere bouwondernemingen contact gehad 
over het project. 

• Hopelijk krijgen we spoedig officieel nieuws over het feit dat de 
subsidieaanvraag weerhouden is of niet.  

b) OS 2020-2024: Marc Gijs 

• Er is een gesprek geweest met J.Degraef, R.Delhoux & Y.Douin over het 
project. 

• Op 21/12 is er een vergadering met J.Degraef & M.Gijs, samen met een 
delegatie van AF: J-M.Mureau, Y.Douin & D.Leroy. Hopelijk is deze 
vergadering een goede start voor een samenwerking inzake dit project. 
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c) Parentee: voor Laurens & Florian 

• Overeenkomst Florian in orde voor 2017/2018 

• Op 10/01 staan er enkele vergaderingen gepland over het statuut en 
het budget (17/18, en de jaren na school) voor Laurens.  
Voor aanvang van deze vergaderingen nog samenzitten met de mama 
van Laurens, om goed voorbereid te zijn. Jacques volgt mee op. 
Om 16u30 vergadering over statuut met mama Laurens, Sofie 
Debaere, Steven, Tommy & Marc. Aansluitend vergadering over 
budget met Steven, Tommy & Marc. 
 

Communicatie/onderhandelingen met eender wie dient telkens te gebeuren met het bureel 
in kopie. 

d) Tuchtcommissies provincies: Frederik 

• Enkel WVL nog niet geantwoord. 
e) Lopende tuchtzaken: Dirk 

• Wordt verder opgevolgd. 
f) Ethiek: vraag aan clubs? (Frederik) 

• Nog geen vraag aan de clubs gesteld om een verantwoordelijke aan te 
duiden. Dit mag opgenomen worden in de nieuwsbrief. 

g) Klankbordgroep Overleg Slagsporten 

• Verslag liet lang op zich wachten. 
h) Publicaties op website (voor punt goed bestuur) 

• Samenwerkingsovereenkomst. Verslagen LRvB, voor publicatie nagaan 
of er bepaalde zaken mogen gepubliceerd worden (privacy e.d.). 
Ondertekenen deontologische code. Organigram VTTL, niet duidelijk 
dat AV bestaat uit verkozen leden uit PC’s.  

i) Allerlei 
 

3. Personeelsvergadering van december 

• VJC 2 

 Overgang tussen poules & eindronden verliep niet vlot, waardoor 
er lange wachttijden ontstonden. 

 Bekijken of een betere voorbereiding kan bijdragen aan een 
vlottere werking de dag zelf. 

• Evenement Innovatielab (Tabletennis@work) werd geannuleerd. 
Aangezien dit gesubsidieerd werd, valt de annulatie te betreuren. 
Proberen in toekomst beter uit te werken. 
 

4. Boekhouding 
a) Financieel rapport 2017 

• Verslag ontvangen. Nog veel werk voor de boeg. 

• Impact nieuwe werking subsidies pas echt zichtbaar na definitieve 
afrekening 2017 (te verwachten midden 2018) 

• Belgium Open draaide break-even, één van de beste edities 
b) Subsidies 2018 
c) Allerlei  



 

5. Evaluatie: 
a) AV 1 18/11 
b) NRvB 27/11 
c) VJC1 03/12 
d) Clubgrade Gent 4/12 

• Werkgroep met mensen uit verschillende federaties, sportdiensten, 
sportclubs,… Frederik vertegenwoordigde de VTTL. Vrij lage opkomst 
voor deze werkgroep, hopelijk in toekomst meer interesse. 

e) Reglementen NR 9/12 

• Probleem met uitnodiging van de vergadering 
f) NT&EC 11/12 

• Vergadering uitgesteld naar 18/12 
g) Parentee 12/12 
h) Be Gold 15/12 

• Doelstelling voor Lisa zal moeilijk te halen zijn, maar er wordt getracht 
om goede resultaten/argumenten te bekomen.  

i) Allerlei 

• Verkiezingen Gouden Palet: 

 Gouden palet jongens: Cnudde Florian 

 Gouden Palet meisjes: Koszulap Natacha 

 Sportverdienste van het jaar: Cedric Nuytinck 
 

6. Kalender: 
a) Bouw Kessel-Lo 21/12 
b) VJC 3 21/01 
c) LRvB 22/01 
d) Allerlei 

 
7. Kalender VTTL Organisaties 

a) Ontwerp werd besproken. Nog afwachten of er wijzigingen nationaal 
gebeuren voor eventuele aanpassingen door te voeren. 

 
8. HR, SR en reglementen evenementen 

 
9. Landelijke interclub 

a) Lottrekking eindronden landelijke 

• De lottrekking van de eindronden heeft plaatsgevonden. Deze wordt 
gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

 
  



 

10. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE OVL 

• Hedwig Amelinckx HS, Jan Cocquyt AHS & Jeroen Van Der Hooft ICT 

• TV Oost zou ter plaatse komen voor reportage 

• Per reeks (behalve A-reeksen) kan de LRvB 2 extra plaatsen toewijzen 
(op aanvraag van PC, TeCo of Topsportcommissie). Volgende LRvB 
22/01 beslissing hierover. 

• Huldigingen awards/verdiensten (zie verslag eretekens/awards 2017): 
Herman zorgt voor trofeeën 

b) Allerlei 
 

11. Koepel: 
a) Beleid  
b) Allerlei.  

• België – Roemenië, 22/05/18  er wordt nagegaan of er een andere 
speeldatum mogelijk is. Indien dit gewijzigd wordt, dient dit zeker 
meegedeeld te worden voor eventuele kandidaat organisators.  

 

12. Sporttechnische werking 
a) Teco 

• Verslag 12/12 

 Fair Play: TeCo mag dit beter evalueren/bijsturen. Afstemming 
met LAC hierover. 

 Fair Play op Vlaamse Kampioenschappen ABCDE? 
b) Technisch Directeur Topsport 

• Management rapport & werking topsport 

 Verslag goed ontvangen en werd toegelicht.  

 Belangrijke vergadering over toekomst van Laurens op 10/01 

• Topsport en Studie: Ferenc, Tom, Marc & Carlo 
c) Sporttechnische Coördinatoren: Jo en Wesley 

• Situatie Wesley, wordt verder opgevolgd 
d) Vernieuwde provinciale werking: Pieter  

• Globaal Management Rapport  

 Geen opmerkingen over het verslag. 

• Allerlei 
 

13. LAC/NAC 
a) Verslag 

• Beleidsplan brainstorming, Jacques stuurt namens LRvB hierover een 
mail naar Jo. 

• Aanduidingen HS tafel VTTL/Nationaal licht gewijzigd. 

• Kandidaten voor Landelijk & Nationaal SR opgevraagd.  
b) Allerlei  

 
  



 

14. Informatica: 
a) Aanpassingen 
b) Allerlei  

• Probleem met tornooiprogramma Luc D’Hulst, pc-crash bij Herman. 

• Mogelijkheid om programma’s via server te gebruiken? Bv 
voorbereiding van een tornooi door HS/ICT, en kan wegens 
omstandigheden niet ter plaatse geraken. Via server kunnen dan nog 
wel de gegevens gebruikt worden voor het tornooi. 

• Vraag Glen Staes i.v.m. ondersteuning, later te bespreken. 
 

15. Briefwisseling 

• / 
 

16. Varia  

• Marc deelt mee dat de provincie Antwerpen de kaap van 2.000 leden 
zal ronden voor eind 2017. 

 

Verslag opgemaakt door Kenny Moreau 

 

PV naar: Leden AV, TeCo, LMC, LAC, LRVC 

  Verantwoordelijke Interclub, Evenementen, Prov. Secr. 

  LRC, Vz LTuC, VTTL-leden Nat. Comm. 

 


