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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 7 – seizoen 2018-2019 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 18 februari – 17.30 uur 

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

Hedwig Noppe Frederik (vanaf 17.30 uur). Moreau Kenny, Geerts Pieter, Lemmens Herman 

en Closset Marc (vanaf 18.30 uur) 

Verontschuldigd: Van Oeckel Philip 

 

Voorafgaand: vanaf 10 uur gingen de individuele personeelsgesprekken door met Jo 

Willems, Carlo Agnello, David Henkens, Frederik Noppe, Wesley van den Noortgate, Dirk 

Lamproye en Pieter Geerts. Dit steeds in de aanwezigheid van de Voorzitter, Ondervoorzitter 

en Secretaris-Generaal (apart verslagen werden opgemaakt door de SG en worden bezorgd 

aan de leden van de RvB). 

 

Vanaf 17.30 uur: bespreking situatie Topsport en Studie Leuven 

 

De topsportschool wordt gerund door de federatie, niet door de ouders noch de spelers. De 

VTTL staat dan ook achter de werking van de technische staf, die stappen vooruit moeten 

blijven zetten. Er wordt dan ook een zekere deontologie en wederzijds respect gevraagd aan 

iedereen betrokken in dit verhaal. De spelers staan in voor het opnemen van hun 

wedstrijden, de trainers bekijken in functie van die beelden de nodige werkpunten om 

vooruitgang te boeken. De toekomstvisie ligt uiteraard op het verder blijven evolueren van 

de spelers, zodat het wereldtoppers worden. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een 

goede wisselwerking tussen de technische staf, de spelers, de ouders en de clubs. 

 

Vanaf 18.30 uur: gezamenlijke vergadering 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°6 van 21 januari 2019. 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week.  

 

2. Openstaande items: 
a) Deontologische code: ondertekend door David Henkens en staat ondertussen 

ook online. Volgende keer moet dit veel vlugger kunnen gebeuren. Opvolging 
door Dirk noodzakelijk. 
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b) Bouw en bouwfonds: VTTL werkt ondertussen samen met Sam Verbeke voor 
het juridische luik. Er dient uitstel gevraagd te worden aan Sport Vlaanderen 
voor wat betreft de opleveringsdatum. Een ruling voor de BTW zal gevraagd 
worden. VTTL gaat bij voorkeur geen lening meer aan, maar kiest ervoor om 
samen te werken met de provincies. Memo’s moeten officieel ondertekend 
worden na akkoord van beide partijen. 

c) Sponsoring: Akkoord met Vinci Energies ondertekend. 
d) Goed Bestuur: verwerking van de zelfevaluatie van de RvB moet nog 

gebeuren. Frederik doet dringend het nodige. 
e) UBO-register: VZW’s moeten aangifte doen (Europese wetgeving). Clubs in te 

lichten (limietdatum ondertussen wel opnieuw verschoven) 
f) Vlaams Doping Tribunaal: Hedwig zal aanwezig zijn. Het bureel schrijft Hedwig 

officieel in. 
 

3. Personeelsvergadering van 5 februari 2019 
Geen specifieke opmerkingen meer, werd ook besproken op de individuele 
personeelsgesprekken. 
 

4. Boekhouding 
a) 2018: voorlopige afsluiting gebeurt nog in februari zodat opstart 2019 

gegeven kan worden. Verlies van iets meer dan 16.000 euro in te boeken. 
b) Subsidies 2019: Bij topsport 200.000 euro minder gekregen dan gevraagd, 

aanpassingen in begroting zijn gebeurd. 
c) Begroting 2019: n.a.v. de toegekende subsidies werd de begroting aangepast. 

Daarmee ook rekening houdend met de eindgegevens van 2018. Begroting 
opgesteld met een verlies van iets meer dan 7.000 euro. 

d) Aanrekening Nathalie: VTTL doet een rechtzetting en stort terug. 
e) Zegelmachine: situatie te bekijken en opties overlopen. Wordt momenteel 

vooral gebruikt voor verzending jeugdmagazine. Verder nog heel weinig 
“normale” briefwisseling. 
 

5. Evaluatie:   
a) Vlaamse Kampioenschappen te Lommel: tijdschema en tafelverdeling op te 

hangen en ook te volgen door hoofdscheidsrechter. Probleem met 
verwarming ongewild veroorzaakt door sportfunctionaris. 

b) BK Jeugd: op zaterdag waren de finales goed geregeld, op zondag iets minder. 
c) NG-criteria: zowel in Diest als Oostende rond de 20 inschrijvingen. Hadden er 

meer kunnen zijn. Wesley vraagt aan provincies “de witte vlekken” op 
(mailadressen) zodat ook die aangeschreven kunnen worden voor eventuele 
deelname. 
 

6. Kalender:  
a) BK dubbel BCDE te Louvain-La-Neuve op 24 februari 
b) NG criterium te AFP Antwerpen op 24 februari 
c) NRvB op 25 februari 



 

d) BK A te Merksem: VIP-lijst opgemaakt en doorgestuurd. Wild cards worden 
toegekend volgens de uitslagen van de Vlaamse Kampioenschappen. Bij de 
dames toegekend aan nummers 5 en 6, bij de heren aan nummers 5 en 7 
(gezien nummer 6 reeds rechtstreeks gekwalificeerd was). Indien afmelding, 
dan wordt de volgende in rij gevraagd. Limietdatum wel heel kortbij, dus 
dringend actie te ondernemen. Frederik doet het nodige. 

e) Lente-criterium Veteranen op 10 maart te Oostende 
f) BK Veteranen op 17 maart te Louvain-La-Neuve 
g) NG-criterium te Merksplas op 17 maart 
h) LRvB op 18 maart 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Martin van den Bergh kijkt na of er op landelijk niveau aanpassingen moeten 
doorgevoerd worden n.a.l.v. de stemming op de Nationale Raad. 

 
8. Landelijke interclub 

Geen specifieke opmerkingen. 
 

9. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen te Lille: opgelet, uurrooster op te 

maken volgens indeling zaal op maximum 20 tafels. 
b) Beker van Vlaanderen: lottrekking binnenkort uit te voeren. 

 
10. Koepel: 

a) Navraag naar coachlicentie bij de AF: geen lijst beschikbaar 
b) Coaching op BK A: afspraken niet duidelijk – uit te klaren op volgende NRvB 

 
11. Sporttechnische werking 

a) TeCo 

• Heel goed brainstormen over overvolle kalender voor jeugdspelers 
(provincies, VTTL, KBTTB, Internationaal). Overleg noodzakelijk 
(eventueel piramide maken voor spelers zodat duidelijke lijn wie 
waar moet spelen aanwezig is). 

b) Technisch Directeur Topsport 

• Momenteel nog steeds geen planning en duidelijk Excel voor spelers 
Topsport & Studie alsook voor Seniors en transitie volgens nieuwe 
budgetten. 

• Enkel voor A-kern -12-jarigen momenteel een duidelijk overzicht. 

• Verantwoordelijkheid ligt bij TDT, momenteel te veel verschoven 
richting trainers. Dringend actie gevraagd met duidelijke 
overzichten. 

• Deelname Thailand te bekijken in functie van financiële 
mogelijkheden. 

• Werking topsportschool en overgang naar transitie/seniorwerking 
beter op elkaar af te stemmen en goede opvolging noodzakelijk. 



 

Er moet ook door de seniors/transitie nog getraind worden in 
Leuven. Hiervoor duidelijk programma en afspraken lokaal. 

• Duidelijke planning voor spelers en coaches op te maken (ook voor 
de seniors en transitie te Leuven). 

• European Games: discussie over spelsysteem, maar duidelijk in NTC 
dat eerste drie op WR van maart België vertegenwoordigen. 

c) Algemene werking: 

• Uitreiking Beertje Ping drinkbussen in VLB reeds gebeurd, VLB geeft 
toe dat dit achteraf gezien niet verstandig was en houdt er in de 
toekomst rekening mee. Drinkbussen enkel uit te delen bij 
voldoende stempels zoals voorzien in de afspraken. 

• -12-tornooi: Moeilijkheden met verblijf in het internaat 
Redingenhof. Pieter volgt op. 

• Top 12-deelnemers: Mooi percentage deelnemers bij de meisjes 
van VTTL-speelsters, bij jongens vooral problematisch bij cadetten 
en junioren.  

• Provinciale werking: Sportieve invulling per provincie is vastgelegd 
op 400 uur. Overzicht van iedere provincie grotendeels in orde. 
Pieter volgt verder op. 

• Benjaminwerking in West-Vlaanderen wordt overgenomen door 
Lisa Lowagie Lemaire. 
 

12. LAC/NAC: 
Philip is verontschuldigd, ingestuurde rapport wordt kort overlopen. Geen 
specifieke opmerkingen. 

 
13. Informatica: 

Eerste test met online programma wedstrijden is afgelopen weekend gebeurd. 
Goed verlopen, nog kleine aanpassingen noodzakelijk. Begin september kan hier 
normaal gezien probleemloos over gecommuniceerd worden. Geen verplichting 
om het online-programma te gebruiken momenteel. 

 

14. Varia 
a) Verslagen en rapporten moeten eerder rondgestuurd worden (zeker niet op 

dag van vergadering zelf) zodat een vlotte vergadering kan plaats vinden. 
b) iSET-sponsoring KBTTB: Technisch Directeur Topsport vraagt om ook deel aan 

te wenden voor sportieve werking van de vleugels. Beslissing ligt bij KBTTB, 
maar niet evident gezien financiële situatie KBTTB. 

c) Belgium Open 2020: aanvraag bij ITTF ingediend voor Challenger +, beslissing 
eind maart, begin april. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 


