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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 8 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 19 maart – 18.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Amelinckx Hedwig, Gijs Marc, Van den Bergh Martin 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). Een kleine verschuiving dringt zich op van de huidige werking binnen topsport zodat de  

huidige algemene werking grotendeels toch behouden kan blijven.  

 

Vervoegen de vergadering vanaf 18.30 uur: Decupere Danny, Lemmens Herman, Moreau 

Kenny en Van Oeckel Philip. 

Verontschuldigd: Closset Marc en Geerts Pieter 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°07 van 19 februari 2018. 
 Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week. 

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Groen licht bij het kredietcomité. Verder afspraken te 

maken met GO ivm financiële tussenkomst. 
b) OS 2020-2024: Nieuw overleg gepland op 27 maart. World Ping Day op 6 

april te Brussel (Atomium) met vertegenwoordigers van VTTL en AF. 
c) Parantee-Psylos: Overeenkomst nog te ondertekenen. 
d) Lopende tuchtzaken: Geen reactie van de voorzitter van de LTuC op brief 

van de Secretaris-Generaal. 
e) Ethisch verantwoordelijke binnen clubs: 111 clubs hebben een club-

verantwoordelijke aangeduid. Vanaf 2019 een minimum vereiste om in 
aanmerking te komen voor clubsubsidies. 

f) Goed bestuur: Evaluatie van de harde indicatoren gekregen van Sport 
Vlaanderen. Op te volgen in functie van 2018.  

g) Innovatief project: Geen acties ondernomen tot op heden. 
h) 40-jarig bestaan VTTL: Extra baak-magazine uit te brengen. Viering op 

Belgium Open of Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Oorspronkelijke 
oprichters uit te nodigen. 

i) Kandidaturen opvragen voor commissies VTTL en KBTTB: tekst te 
publiceren in nieuwsbrief. 
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3. Personeelsvergadering 12 maart 
Korte vergadering gezien nadien ook nog TeCo gepland. Geen ideale situatie. 
 

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

worden opgevolgd en uitbetaald. 
b) Voorschotten van de subsidies 2018 werden gestort op de rekening van de 

VTTL. 
c) Controleurs van de rekeningen: Michèle Messiaen en Michel Mentens 

zullen de boekhouding van 2017 controleren. Unaniem akkoord van de 
LRvB. 

d) Infosessie subsidies 2018: op jeugdsport zal een correctiefactor toegepast 
worden. Ook in 2019 zal er hoogstwaarschijnlijk een correctiefactor 
worden toegepast (afhankelijk van het beschikbare budget). Goed Bestuur 
en Ethisch Sporten kwamen nogmaals uitgebreid aan bod. 
 

5. Evaluatie:  
a) NR op 10 maart: communicatie van de beslissingen moet veel duidelijker. 
b) VJC fase 4: bij aanvang duidelijke communicatie waardoor het tornooi goed 

verlopen is. Indeling van de poules was deze keer ook niet moeilijk. Verder 
op te volgen.  

c) Topsportcommissie op 19 maart: Technisch Directeur Topsport moet de 
niet-subsidieerbare kosten uitsplitsen zodat een correcte opvolging kan 
gebeuren. Infosessie omtrent “gezonde voeding” goed initiatief van Carlo 
Agnello voor de spelers. 

d) Federatiebezoek VSF op 19 maart: Goed gesprek met Geraldine Mattens en 
Leen Maegherman. Stil werd gestaan bij de wisselwerking Sport 
Vlaanderen – VSF en federaties. Vragen worden gesteld omtrent de 
toekomst van de subsidies en de problematiek die dat met zich mee brengt 
op het vlak van het personeel. 
 

6. Kalender: 
a) USF op 21 maart: werd afgelast 
b) NRvB op 26 maart 
c) AV VSF op 27 maart: VTTL verontschuldigd zich 
d) Ping Day op 6 april: Wesley van den Noortgate en Lies Poel 

vertegenwoordigen de VTTL 
e) Internationaal scheidsrechter op 7 april: recyclage + examen 
f) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen op 22 april 
g) LRvB op 23 april 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Vooral te bekijken in functie van Goed Bestuur. Tegen volgende LRvB 
voorstellen klaar hebben zodat goedkeuring op AV van mei kan gebeuren. 

 
8. Landelijke interclub 

Richtlijnen moeten gecommuniceerd worden voor aanvang van het seizoen.   



 

 
9. Landelijke organisaties 

a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: tornooi aangemaakt op website, 
uitnodigingen te versturen, voorbereiding door Frederik Noppe, ter plaatse 
Kenny Moreau leidinggevende. 

b) Beker van Vlaanderen: lottrekking zal gebeuren voor de LRvB van april. 
c) Beker van Vlaanderen: akkoord om geen EHBO-dienst te voorzien, indien 

mogelijk wel een kiné ter plaatse voorzien. 
 

10. Koepel: 
Punten dagorde worden doorgegeven aan Jacques Denys. Schorsingen 
moeten gecommuniceerd worden naar de KBTTB en de twee vleugels. Bij AF 
veel tuchtzaken, maar schorsingen worden momenteel niet doorgegeven. 

 

11. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: 

• Rapport van de TDT wordt besproken. 

• In het rapport moet duidelijker de werking van de topsport 
weergegeven worden. 

b) Algemene werking: 

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

• Rapport van -12-verantwoordelijke wordt besproken. 
 

12. LAC/NAC: 
Algemene Vergadering van de LAC gaat door in Limburg. Akkoord van de 
LRvB, maar dan moeten ook geen kandidaturen meer opgevraagd worden. 
Communicatie door LAC te doen naar de provincies. 
 

13. Informatica: 
Opvolging GDPR-wetgeving door Secretaris-Generaal. Moet in orde zijn tegen 
25 mei 2018.  

 

14. Varia 
Documenten van de transfercommissie aan te passen waar nodig. 

 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 


