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Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 18 maart – 18.00 uur 

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

Hedwig, Van Oeckel Philip, Moreau Kenny, Lemmens Herman, Closset Marc en Noppe 

Frederik 

Verontschuldigd: Geerts Pieter 

 

Vanaf 18.00 uur: gezamenlijke vergadering 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°7 van 18 februari 2019. 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week.  

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Zit momenteel vooral in een administratieve fase 

(officiële vraag aan Sport Vlaanderen voor uitstel, ruling BTW, wet op 
overheidsopdrachten). Vooropgestelde opleverdatum: zomer 2021. 

b) Sponsoring: Geen verder nieuws. 
c) Goed Bestuur: Melding voorzien van zelfevaluatie bestuurders in het 

jaarverslag.  
d) UBO-register: wordt ook opgenomen in volgende nieuwsbrief. Tijd tot 30 

september 2019 om zich in orde te stellen. 
e) Belgium Open: “Challenger +” evenement goedgekeurd door ITTF in 2020 (27 

tot en met 31 oktober). Voorbereiding kan starten. 
f) Vlaams Doping Tribunaal: Hedwig zal aanwezig zijn op de AV van 25 maart. 

Het bureel heeft Hedwig ondertussen officieel ingeschreven. 
g) Brainstorming overvolle kalender: voorstel opgemaakt door TeCo. Dient ook 

besproken te worden op provinciaal en Nationaal niveau. 
h) Rapportering 2018: deadline werd gerespecteerd door het personeel, 

waardoor iedereen nu nog 2 weken de tijd heeft om alles te bekijken en 
eventuele opmerkingen nog te laten geworden. Alles wordt op het digitaal 
platform geplaatst op 28 maart. 
 

3. Personeel 
a) Evaluatie personeelsgesprekken: in Oost-Vlaanderen volgt een gesprek met 

de provinciale trainer omtrent de provinciale werking.  
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b) Personeelsvergadering van 18 maart: verslag reeds opgemaakt en 
doorgestuurd naar RvB. Maar wordt besproken op volgende RvB gezien timing 
niet ideaal was. 

 
4. Boekhouding 

a) 2018: Bilan is opgemaakt en zal worden voorgelegd op AV van mei. Controle 
van de rekening in te plannen in april/mei. 

b) Boekhouding 2019: eind deze week volgt een actuele stand van zaken. 
Voorlopig geen opvallende zaken te melden. 

c) Facturen schoonmaakbedrijf: Frederik vraagt nogmaals het contract op bij 
Dirk. Indien niet te vinden, dan rechtstreeks te vragen aan de firma zelf. 
Nadien kan dan eventuele betwisting volgen, al loopt het de laatste weken 
wel terug probleemloos verder. 
 

5. Evaluatie:   
a) BK A: goede organisatie, verslag HS nog te ontvangen. Kleine aanpassingen 

nodig naar komende jaren. 
b) Lentecriterium Veteranen te Oostende: goede organisatie, wel problemen op 

ICT-vlak. Verslag HS wordt eerstdaags doorgestuurd. 
c) BK Veteranen: veel afwezige AF-spelers gezien gebruikte inschrijvingssysteem 

door AF. Ook 4 ingeschreven spelers die plots 1 week niet aangesloten 
worden. Verder te bespreken op KBTTB-niveau. 

d) NG-criteria: Wesley moet aanvragen voor organisaties ook richten aan PC, 
want PC moet toestemming geven. Coördinatie steeds in overleg met PC. 

e) TeCo: duidelijke vraag vanuit LRvB om te vergaderen met alle leden, maar ook 
deze keer opnieuw 1 lid verontschuldigd. Timing beter af te spreken gezien 
belang. 
 

6. Kalender:  
a) AV VSF op 21 maart: VTTL dient verontschuldigd te worden. Mails moeten 

verstuurd worden naar de correcte verantwoordelijken en opvolging 
noodzakelijk.  

b) VJC fase 4 te Lille op 24 maart: extra medewerkers kosten ook steeds extra 
geld, de uitgaven zo veel mogelijk binnen de perken houden. 

c) Topsportcommissie op 25 maart 
d) NRvB op 25 maart 
e) VDT op 25 maart te Vilvoorde: Hedwig zal de VTTL vertegenwoordigen. 
f) BK BCDE enkel op 31 maart te LLN: alle geselecteerde spelers werden 

uitgenodigd, rappels werden verstuurd en afgemelde spelers werden 
vervangen door de volgende in rij. 

g) LRvB op 15 april 
h) Congres trainers en bestuurders op 27 april te Herentals: Goede opvolging 

noodzakelijk, ook API’s werden uitgenodigd in functie van de namiddagsessie 
(Sport met Grenzen). 
 

  



 

7. HR, SR en reglementen evenementen 
a) Landelijke sportreglementen werden aangepast n.a.l.v. de Nationale 

wijzigingen.  
b) Nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen: wijziging in statuten 

noodzakelijk (wel tijd tot 1 januari 2024). Zal ook aan de clubs medegedeeld 
worden in volgende nieuwsbrief. 

c) “Sanctie” kan enkel gebruikt worden door de tuchtcommissie. Term 
“Maatregel” moet vanaf heden gebruikt worden. 

d) Gekwalificeerde spelers voor BK BCDE: voorstel om de provinciale 
kampioenen automatisch een startbewijs te geven voor deze Belgische 
Kampioenschappen en dan aan te vullen met gekwalificeerden op de 
Vlaamse Kampioenschappen. Frederik werkt verder uit tegen volgende AV. 

 
8. Landelijke interclub 

Sportiviteit soms ver te zoeken in bepaalde clubs, ondanks het feit dat het 
fairplay-charter wel werd ondertekend. Federatie API schrijft nogmaals de 
club-API’s aan. Tuchtcommissie kan echter alleen ingrijpen wanneer er een 
klacht wordt neergelegd of bij meldingen op het officiële wedstrijdblad. 

 
9. Landelijke organisaties 

a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen te Lille: Inschrijvingen kunnen online 
gebeuren door de provincies. Frederik werkt uurrooster uit eens 
inschrijvingen afgesloten zijn. 

b) Beker van Vlaanderen: lottrekking in april uit te voeren. 
 

10. Koepel: 
a) Diverse punten voor komende NRvB worden aangekaart en doorverwezen 

naar vergadering NRvB van 25 maart. 
b) Selecties voor European Games en Barragewedstrijd van de dames in 

Engeland zijn gebeurd. 
 

11. Sporttechnische werking 
a) TeCo 

• Voorstel VJC wordt besproken op volgende LRvB. 

• Duidelijke vraag vanuit LRvB om vergaderingen minstens een week 
voor de LRvB te plannen zodat er ook tijd is om de verslagen te 
lezen en te bespreken. Beslissing LRvB kan dus pas volgende maand. 

b) Technisch Directeur Topsport 

• Uitstekende BK A, ook op EK -21 mooie resultaten met kwartfinale 
Lisa en bronzen medaille in dubbelspel met Lisa en Margo, maar 
richting Tokyo moeten nu stappen gezet worden. 

• Kledij iSET te gebruiken vanaf 1 april voor Nationale selecties (ook 
jeugd). 

• Programma spelers en excel-overzicht van budgetten afgewerkt 
door TDT. Nog enkele aanpassingen door te voeren. Heel goed 
werkdocument. 



 

• Programma seniors/transitie te Leuven zelf goed op te volgen en af 
te stemmen met de trainers. 

c) Algemene werking: 

• Provincie VLB heeft op zich niets tegen de organisatie van de 
benjamindagen, maar deze dagen worden wel degelijk 
georganiseerd door de VTTL.  

• Provinciale trainingen in VLB: provincie voelt zich nog steeds niet 
geroepen om mee te werken. Kan financiële gevolgen hebben voor 
de federatie. Vraag vanuit LRvB om toch nog eens heel goed na te 
denken in de provincie gezien win-win situatie volgens de LRvB. 

• Sportkampen: algemene tendens dat sportkampen minder aantrek 
krijgen door meerdere factoren. Tussenkomst Sport Vlaanderen is 
heel beperkt waardoor kostprijs voor deelname steeds hoger ligt. 
 

12. LAC/NAC: 
a) Planning vergadering beter af te stemmen op vergaderingen LRvB zodat er de 

nodige tijd is voor de RvB om de verslagen na te lezen. 
b) Nog scheidsrechters aan te duiden voor Jeugdtornooi VTTL te Leuven 
c) Nog HS aan te duiden voor Beker van Vlaanderen 
d) We wachten nog steeds op het verslag van de HS voor de Vlaamse 

Kampioenschappen ABCDE. 
 

13. Informatica: 
a) Test online wedstrijdprogramma: werkt nu ook met clubaccount na 

aanpassingen. Nog kleine aanpassingen noodzakelijk, maar zou operationeel 
zijn tegen start competitie 2019-2020. 

b) Validatie van wedstrijdbladen: bug gevonden na enkele gemaakte 
aanpassingen. 

c) Probleem bij forfait en algemeen forfait nog niet opgelost. 
d) Zondagmorgen tussen 8.45 en 9.15 veel problemen (heeft ook te maken met 

synchronisatie van AF-database). Gäetan ging oplossingen bekijken, maar 
probleem wordt voornamelijk veroorzaakt door AF-resultaten. 

e) Programma tornooien: beschikbaar voor alle clubs, maar enige kennis is wel 
noodzakelijk. Opleidingsdagen worden voorzien door LAC (binnenkort in VLB). 

 

14. Varia 
a) Discussie over prijzengeld BK A en inschrijvingsgelden: punt voor KBTTB 

b) Op te letten met doorsturen ledenlijsten gemeentelijke subsidies: GDPR-
wetgeving moet gevolgd worden en ook gerespecteerd worden door 
gemeentes. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 


