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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur 

Nr. 1 – seizoen 2019 -2020 

 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 19 augustus – 18u00. 

Aanwezig: Denys Jacques, Van den Bergh Martin, Amelinckx Hedwig, Lemmens Hermen, 

Decupere Dany (18u30) en Van Oeckel Philip (18u30) 

Verontschuldigd: Gijs Marc, Closset Marc, Noppe Frederik, Moreau Kenny en Van den 

Noortgate Wesley. 

Vanaf 18u00: gezamenlijke vergadering. 

1. Goedkeuring PV LRvB N° 10 van 17/06/2019 
 Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze week met de 
 nodige bijlagen. 
 

2. Openstaande items: 
 
a) Bouw en bouwfonds: laatste week van augustus vergadering met de heer Van Damme 

over wat er juist zal worden beslist hoe de bouw zal worden gezet. 
b) Toolbox individuele sponsoring, mail en afspraak samen met Marc Gijs en Jan De Graef. 
c) Nieuwe wetgeving Wetboek Vennootschappen en verenigingen: er op letten dat de 

aanpassingen van de documenten 19/20 aanvaard worden op de AV van november. 
d) Beleidsplan is binnen bij Jo, iedereen dient zijn job op te nemen zodat iedereen tijdig 

klaar geraakt. Begroting moet bekeken worden. 
e) Belgium Open: 2020 hotel en catering zijn gecontacteerd. Sponsoring met Jan De 

Graef en Marc Gijs, ook gesprekken hieromtrent met Sport Vlaanderen. 
f) Ubo-register: is in orde voor de VTTL. Er zal nogmaals een mail gestuurd worden 

naar de clubs vanuit het bureel om de clubs vzw erop te wijzen het nodige te 
doen. 

g) Bureel: de maanden juni, juli en augustus werden niet betaald, er zijn 
onderhandelingen met de nieuwe eigenaar Mr. Chibane 

h) Vacature halftime administratie: er zijn 5 vacature ontvangen, één persoon zal 

worden uitgenodigd. Voorstel om een nieuwe kandidatuur uit te schrijven. 

i) Klacht discriminerend reglement: klacht van Karine, er werd een gesprek gevoerd 

met Sport Vlaanderen, de klacht zal doorgestuurd worden naar de Nationale 

Raad.  
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3. Personeelsvergadering van 8 augustus 2019: Verslag werd ontvangen.          

Conclusie, iedereen van het personeel dient zijn verantwoordelijke op te nemen en 

niet zijn taken door te schuiven naar een andere collega, zodat op tijd alle werk kan 

worden uitgevoerd. Tevens dient de kledij beter te worden opgenomen, nu 

problemen met te kort aan kleine maten er diende te worden bijbesteld. 

 

4. Boekhouding: 

a) Begrotingstekort van 7.000 € (verslag Frederik) 

b) Stand van zaken 2019: verslag Frederik 

c) Begroting topsport 2019: onder controle (verslag Frederik) 

d) Begroting 2020 is in de maak. 

e) Beleidsplan 2021/2024 naar de AV, zaken die besproken moeten worden dienen 

realiseerbaar te zijn. 

 

5. Evaluatie: 

a) Internationaal Jeugdtornooi VTTL 23/6-24/6 is goed verlopen. 

b) EJK van 7 – 16/7  

c) TTC ITT special 2019 is eveneens goed verlopen. 

 

6. Kalender: 

a) A-tornooi Wenduine 23-25/08/2019 

b) CCC / vergadering met de 2 voorzitters 26/08/2019 

c) NRvB 26/08/2019 

d) A tornooi Vilette 01/09/2019 

e) EK team 03 -08/09/2019 

f) NCJ kwalificaties 07/09/2019 

g) NR 14/09/2019 

h) VJC1 OVL 22/09/2019, werd afgeschaft door onbeschikbaarheid van de zaal, 

daardoor zijn er slechts 3 VJC.                                                                                                 

Fase 1 : 1/12/2019 Antwerpen (Sporthal De Balsakker) 

Fase 2 : 19/01/2020 West Vlaanderen (Sporthal Schiervelde) 

Fase 3 : 22/03/2020 Limburg/Kempen   (Lokaal Herckenrode/Schulen ) 

i) LRvB 23/09/2019 

j) NRvB 30/09/2019 

 

7. HR,SR & reglementen 

Frederik plant een vergadering met Martin en Wilfried, betreffende de wetgeving 

voor de A.V. 

 

 

 

 

 



 

8. Landelijke interclub 

Geen opmerkingen 

Lijst van de mini-rea is gemaakt. 

Vraag om bij correspondentie over de NG criteriums, dient Wesley Van den Noorgate 

ook Philip Van Oeckel in cc te zetten.      

                                                                                

9. Landelijke organisaties 

a) Beker van Vlaanderen voor veteranen 26/04/2020 te Lommel 

b) Beker van Vlaanderen 01/05/2020 te Zele 

 

10. Koepel 

a) European Games, de AF wilde hun dubbel meehebben. Dit wilde zeggen dat er 1 

VTTL ging uitvallen van de 3 eerste uit de WR. Beslissing de eerste 3 van de WR gaan. 

Daardoor ontstonden er continu problemen.  

b) in Thailand waren er problemen met een 15 jarige speler van de Aile Francophone, 

tot hier toe nog geen weet van eventuele sancties. 

c) het kan niet dat bij briefwisseling/mailverkeer van de Aile Francophone met adres 

KBTTB naar ITTF/ETTU de VTTL niet in cc staat. Erger is dat wij niet geraadpleegd 

zijn. 

 

11. Sporttechnische werking 

a) Teco geen opmerkingen 

b) Technisch Directeur topsport 

* Verslag Marc 

Opvolging topsport 

* Pieter wordt opgevolgd door Wesley. 

c) Globaal management 

*Geen rapport ontvangen van Wesley, Wesley dient de provincies te contacteren 

om te zien wat de huidige jeugdwerking behelst binnen de provincie. 

* Waar zijn de kaartjes Beertje Ping, vorig seizoen konden deze door 

verschillende provincies uitgereikt worden op de kalendervergadering. 

d) Allerlei 

 In Antwerpen haakt de provinciale trainer af. 

 

12. LAC 

a) Lijsten voor de hoofdscheidsrechtertafels werden gestuurd naar de provinciale 

vertegenwoordigers. 

b) Opleiding beginnend scheidsrechters (07/09/2019), verschillende kandidaten, 

echter nog geen namen bekend 

c) Lijst van de landelijke wedstrijden zijn bekend 

Interclub : Monique Devuyst 

Nationale evenementen : Pieter Thysen 

d) Er is momenteel nog geen reglement betreffende kwalificatie NJC 



 

13. Informatica 

Herman stuurt mail naar de provinciale voorzitters en secretarissen betreffende het 

nieuw online programma https://wedstrijden.vttl.be 

 

14. Briefwisseling 

Nihil 

 

15. Varia 

Philip Van Oeckel stelt vast als hoofdscheidsrechter op de laatste tornooien, dat er 

verschillende spelers met een te laag toegekend klassement deelnemen, 

inzonderheid spelers van Oost-Vlaanderen. 

 

Verslag opgemaakt door 

Hedwig Amelinckx 

https://wedstrijden.vttl.be/

