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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 7 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 19 februari – 17.30 uur 

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

Danny en Noppe Frederik  

 

Een aparte voorvergadering werd ingelast door de RvB met betrekking tot de werking van de 

Topsport en Studie en de toekomst naar aanleiding van de toegekende subsidies op dit vlak. 

Daarin werd de invulling van 0.5 VTE besproken (0.25 VTE voor -12 werking en 0.25 VTE voor 

TSS) alsook de communicatie en de werking van de topsportschool zelf. Het mag duidelijk zijn 

dat er een betere communicatie tot stand moet komen tussen spelers-clubs-provincies en de 

VTTL-werking zelf, maar dat deze communicatie ook door iedereen gerespecteerd moet 

worden en er een goede wisselwerking moet zijn.  

 

Vervoegen de vergadering vanaf 18.30 uur: Lemmens Herman, Moreau Kenny, Closset Marc, 

Geerts Pieter en Van Oeckel Philip   

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°06 van 22 januari 2018. 
 Er wordt afgesproken dat de verslagen van de vergadering pas online komen na 

definitieve goedkeuring door de RvB. Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan 

ook online geplaatst worden deze week. 

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Nieuwe afspraak met BNP Paribas Fortis. Rente hoger 

dan oorspronkelijk doorgegeven. Een vergelijking met de twee 
aanbestedingen staat geprogrammeerd. 

b) OS 2020-2024: Vergadering van 6 februari werd afgelast. Facebookpagina 
wordt niet meer ondersteund door huidige medewerkers. Vinci Energies 
werd uitgenodigd voor de kwalificatiewedstrijd te Blegny en de Belgische 
A-kampioenschappen. 

c) Parantee-Psylos: Voorstel is opgemaakt en aanpassingen werden 
gevraagd/doorgevoerd. 

d) Lopende tuchtzaken: Uitspraken laten veel te lang op zich wachten. Ook de 
commissies moeten rekening houden met de reglementen. Een brief zal 
opgesteld worden door de Secretaris-Generaal, met inachtname van de 
scheiding der machten. 

e) Ethisch verantwoordelijke binnen clubs: Een nieuwe rappel werd vorige 
week rondgestuurd naar de clubs. Tegen eind februari zou iedere club zijn 
verantwoordelijke moeten doorgeven. Secretaris-Generaal volgt een 
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opleiding als federatieverantwoordelijke en koppelt nadien terug naar de 
clubverantwoordelijken. 

f) Goed bestuur: Overleg gepland zodat aanpassingen doorgevoerd kunnen 
worden.  

g) Innovatief project: Overleg met verantwoordelijke gepland. 
h) 40-jarig bestaan VTTL: mogelijkheden tot viering te bekijken. 

 
3. Personeelsvergadering 5 februari 

Geen specifieke opmerkingen. 
 

4. Boekhouding: 
a) Alle betalingen (sportkampen, internationaal, onkostennota’s en facturen) 

worden opgevolgd en uitbetaald. 
b) Begroting 2018 werd aangepast naar aanleiding van de topsportsubsidies. 
c) Subsidies 2018 werden nog niet gestort op de rekening van de VTTL. 
d) Bilan 2017 wordt besproken en zal voorgelegd worden op de AV van mei. 
e) Controleurs van de rekeningen: namen voor te stellen door LK en VLB 

tegen volgende RvB (zodat die kan goedkeuren). 
f) Inlichtingen in te winnen omtrent patrimoniumtaks (bouw). 

 
5. Evaluatie:  

a) NJC fase 3 op 28 januari: Te koud in zaal, maar reglementair wel in orde. 
b) Vlaamse Kampioenschappen op 4 februari:  

• Ontbrekende gele kaarten op verslag hoofdscheidsrechter 
(werden niet genoteerd op wedstrijdbriefjes) 

• Probleem lichtinval (ramen) en vloer (midden) 

• Uitreiking awards was niet ideaal (te bekijken naar toekomst 
toe) 

c) Belgische Jeugdkampioenschappen op 10 en 11 februari: opnieuw 
problemen met respect voor inschrijvingsdatum (limietdatum) bij de 
Waalse federatie. Goede resultaten van de VTTL-spelers. 

d) Personeelsgesprekken op 19 februari: een verslag wordt opgemaakt per 
personeelslid door de Secretaris-Generaal. 
 

6. Kalender: 
a) NR op 24 februari: verschoven naar 10 maart gezien laattijdige verzending 

van de uitnodiging 
b) BK dubbel op 25 februari. 
c) NRvB op 26 februari 
d) Kwalificatie EK Teams 2019: België - Bosnië-Herzegovina (dames) op 27 

februari (Blegny) en Slovenië - België (heren) 
e) Cel USF op 27 februari: VTTL verontschuldigt zich gezien Europese 

wedstrijden die dag 
f) BK A op 3 en 4 maart: toekenning wild cards voor Schenkel Nicolas en 

Henkens David (heren A) en Beniers Jolien en Devos Isabel (dames A) 
g) LAC op 10 maart 
h) Personeelsvergadering op 12 maart (start om 9.30 uur) 



 

i) TeCo op 12 maart 
j) BK Veteranen op 18 maart. 
k) VJC fase 4 op 18 maart (Oost-Vlaanderen) 
l) Topsportcommissie op 19 maart 
m) LRvB op 19 maart 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Opvragen kandidaturen voor commissies. Tekst op te maken door Secretaris-
Generaal. 

 
8. Landelijke interclub 

Provinciale interclubleider mag geen landelijke wedstrijden valideren of 
invullen.   

 
9. Landelijke organisaties 

a) VJC draaiboek: bijsturing waarschijnlijk noodzakelijk (te veel Aziatische 
tabellen waardoor veel moeilijkheden na poules). Verder evalueren na fase 
4. 

b) Sportkalender 2017-2018: data van herfst- en lentecriterium veteranen 
ontbreken. Actie van LRVC noodzakelijk zodat provincies verder kunnen 
plannen. 

 
10. Koepel: 

Punten dagorde worden doorgegeven aan Jacques Denys. Zeker toe te 
voegen: hervorming NJC kwalificatiefase, evaluatie BK Jeugd, in- en 
uitschrijven voor Belgische Kampioenschappen, respect voor 
Sportreglementen. 

 

11. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: 

• Goede resultaten van de spelers van de topsportschool op BK 
Jeugd. 

• Sanctie opgelegd naar aanleiding van rode kaart (ook door te sturen 
naar Landelijke Rechtscommissaris). 

• Planning van de spelers is afgewerkt tot eind augustus. 

• 2 nieuwe sparring in topsportschool 

• Voeding: consulent aangeduid om spelers te begeleiden 

• Opvolging fysieke programma’s van spelers (minstens 1 speler die 
blijkbaar al een tijdje wacht op nieuw programma) 

b) Sporttechnische werking: 

• Drop-out cijfers niet correct (meerder fouten). 

• Maandelijkse werking van STC en STCR moet ook doorgegeven 
worden aan Pieter Geerts, zodat dit kan verwerkt worden in het 
globaal MR. 

• Alle verslagen en rapporten moeten steeds voor het weekend 
rondgestuurd worden zodat de RvB tijd heeft om ze na te lezen. 

c) -12 werking: Rapport opgemaakt 



 

• PC VLB wenst geen nieuwe ontmoeting betreffende de -12-werking. 

• Goede uitslagen op BK Jeugd. Enkel bij PM meisjes niet evident. 
Zeker in de breedte goed gegroeid. 

• Benjaminwerking verloopt goed (zie ook veel deelnemers aan 
jongste leeftijdscategorieën op VJC) 

• -12-werking wordt verduidelijkt op volgende vergadering 
topsportcommissie gezien veel onduidelijkheden 

• Selectie VTTL voor -12-tornooi VTTL zal gebeuren op volgende TeCo, 
zodat nadien ook provincies hun selecties kunnen maken. 
 

12. LAC/NAC: 
a) Alle schriftelijke en praktische examens zijn achter de rug. De 5 deelnemers 

zijn allen geslaagd en de attesten werden doorgestuurd aan de provincies. 
b) Racket-controle: lijst bij te houden door SG van de KBTTB. Gebeurt dit? 

 
13. Informatica: 

Geen specifieke opmerkingen.  
 

14. Briefwisseling: 
a) Vraag VSF omtrent ontmoeting: voorstel van VTTL op 19 maart (15 uur) of 26 

maart (vanaf 16 uur). Voorstel wordt overgemaakt aan VSF. 
 

15.  Varia 
a) Huishoudelijke reglementen en Sportreglementen: zullen altijd voor 

interpretatie vatbaar zijn, dus een éénduidig antwoord is niet altijd evident. 
Dat is eigen aan rechtspraak. 

 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

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

  Verantwoordelijke Interclub, Evenementen, Prov. Secr. 

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

 

 


