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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 1 – seizoen 2018-2019 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 20 augustus – 18.30 uur 

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

Danny, Lemmens Herman, Van Oeckel Philip, Moreau Kenny, Geerts Pieter, Willems Jo en 

Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Closset Marc 

 

1. Voorstel om vanaf de eerstvolgende Landelijke Raad van Bestuur het start-uur van 
de vergadering te verplaatsen naar 18 uur. Iedereen akkoord. 
 

2. Goedkeuring PV LRvB N°10 van 18 juni 2018. 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week. 

 

3. Openstaande items: 
a) Deontologische code: Nog door 2 personeelsleden te ondertekenen, wordt zo 

spoedig mogelijk in orde gebracht. 
b) Bouw en bouwfonds: Financiële oplossing in de maak (overzicht te bezorgen 

aan de leden van de LRvB). Tegen eind september moet een 
vooruitgangsrapport bij Sport Vlaanderen ingediend worden. Voorstel om een 
financiële oplossing te zoeken bij de provincies, om kosten te besparen. Vraag 
aan de provincies hieromtrent zal gesteld worden. 

c) Road to Tokyo 2020: contract met VINCI Energies ondertekend. Vraag naar 
Dockx Rental voor sponsoring VTTL op te starten. 

d) 40-jarig bestaan VTTL: Overleg met Ivan Crabbe achter de rug. Extra budget 
aan toe te wijzen gezien oorspronkelijk niet voorzien. Nieuw baak-magazine 
klaar hebben tegen Belgium Open. Afspraken met Dirk Lamproye ook 
gemaakt. Coördinatie zal gebeuren door Marc Gijs. 

e) Goed Bestuur: Belangrijk punt om op te volgen in functie van subsidiëring. 
Secretaris-Generaal doet het nodige. 

f) Opleidingsvergoedingen: Financiële draagkracht vanuit federatie zelf moeilijk 
en investering vanuit clubs ook heel gevoelig. Wel goede werking via 
jeugdsportfonds (return aan de clubs). 

g) GDPR-wetgeving: bankrekeningnummers mogen nergens zichtbaar zijn. 
Privacy-verklaring nog aan te passen in functie van foto’s op podia.  

h) Innovatief project: Werd vorig jaar opgestart met de medewerking van het 
UCLL-lab. Project volledig uitgeschreven en gebruiksklaar. Vragen van 
bedrijven komen wel binnen, maar eens de info bezorgd wordt aan de 
bedrijven, volgt er geen reactie meer. Geen aanvraag meer in te dienen in 
2019 gezien het project niet van de grond komt. 
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i) Awards: publicatie in september zoals voorzien 
j) Gegevens voor jaarboek: moeten volgend jaar vroeger opgevraagd/ingediend 

worden. West-Vlaanderen heel laattijdig en nog aanpassingen te doen. 
Provinciale verantwoordelijken moeten alles goed nakijken. 

k) Visienota Sportcentra Sport Vlaanderen: overleg met Jo Willems achter de 
rug. Vraag aan provincies om hun voorstellen te formuleren naar de toekomst 
toe, zodat eind september een volledig dossier ingediend kan worden. Vooral 
opbergruimte een groot probleem. 

 
4. Samenstelling bestuur en commissies 

Verkiezingen en bekrachtiging is gebeurd voor de resterende commissies 
(klasseringscommissie, tuchtcommissie, beroepscommissie en rechtscommissaris). 
Nog enkele plaatsen in te vullen. Zie ook bijlage: Samenstelling VTTL-bestuur en 
commissies. 
 

5. Situatie jeugdtrainingen Vlaams-Brabant en Brussel: 
Nog steeds geen ondersteuning vanuit de provincie. Hebben een eigen 
jeugdwerking. Nochtans geen enkel probleem vanuit de VTTL om 2 aparte 
systemen te hebben waardoor het een en-en verhaal wordt, ipv een of-of verhaal. 
Enerzijds te werken in breedte-werking, anderzijds meer richting de betere spelers 
nog extra te begeleiden. Vlaams-Brabant en Brussel verwijst hiervoor onder meer 
naar budgettaire, allocatieve en principiële bezwaren. VTTL wijst daarop naar het 
goedgekeurde beleidsplan en de expliciete vraag vanuit Sport Vlaanderen zelf. 
Marie Maesen en Jorn Gielen in te schakelen voor seizoen 2018-2019. Zoektocht 
naar locatie verloopt moeizaam gezien geen provinciale medewerking. Graag 
opnieuw te bespreken binnen de provincie. 

 
6. Personeelsvergadering van 10 augustus 2018 

Veel afwezigen op de vergadering, nochtans reeds duidelijk aangekaart dat deze 
vergadering wel degelijk hun belang hebben en dat aanwezigheid noodzakelijk is. 
 

7. Boekhouding 
a) Afrekening subsidies 2017: positief resultaat, maar moeten blijven evolueren 

om dezelfde subsidies te behouden. 
b) Extra topsportsubsidies 2018: iets meer dan 40.000 euro extra gekregen voor 

extra werking. Dringend bekijken door Marc Closset voor de bestelling van de 
ballen (door te geven aan Jacques Denys). 

c) Momenteel geen opvallende zaken te melden omtrent de stand van zaken 
(rustigere periode in juni-juli). Topsport blijft van kortbij op te volgen. 
Facturen landelijke interclub werden verstuurd aan de clubs begin juni. 

d) BTW-aangifte en neerlegging jaarrekening is gebeurd. 
 

8. Evaluatie:   
a) Internationaal jeugdtornooi -12 te Leuven: uitstekende editie met goed 

deelnemersveld. Financieel plaatje nog te bekijken. 
b) Europese Jeugdkampioenschappen: goede prestaties van de 3 VTTL-spelers.  

 



 

9. Kalender: bevestiging van de data van de vergaderingen 
a) Data LRvB 2018-2019: 20/08; 24/09; 22/10; 19/11; 17/12; 21/01; 18/02; 

18/03; 15/04; 20/05; 17/06 
b) Data AV 2018-2019: 17/11 en 25/05 
c) Data NRvB 2018-2019: 27/08; 01/10; 29/10; 26/11; 28/01; 25/02; 25/03; 

29/04; 27/05; 24/06 
d) Data NR 2018-2019: 15/09; 16/02; 15/06 – bijzondere NR op 27/08 
e) LAC-vergadering op 25 augustus 
f) Bijzondere NR en NRvB op 27 augustus 
g) Ontvangst nieuwe spelers Topsport en Studie op 31 augustus 
h) Topsportcommissie op 5 september 
i) Kwalificatiefase NJC op 8 september 
j) NR op 15 september 
k) EK te Alicante van 16 tot 23 september 
l) VJC fase 1 op 23 september 
m) Landelijke Raad van Bestuur op 24 september 

 
10. Belgium Open De Haan 

a) 2018: voorbereidingsvergadering heel beperkt met slechts 3 aanwezigen. 
Dit kan niet. Er wordt een datum afgesproken en men dient zich hieraan te 
houden. 

b) 2019: aanvraag voor Challenger Plus niet aanvaard door ITTF. Gekozen voor 
continentale evenementen met 1 per werelddeel (voor Europa in Portugal). 
Voorstel voor Challenger niet aanvaard gezien te weinig interessant voor de 
VTTL-spelers. 

c) 2020: trachten budget rond te krijgen om nieuwe aanvraag te doen voor 
Challenger Plus. Extra sponsors nodig. 
 

11. HR, SR en reglementen evenementen 
a) Reglementen en technische fiches van de Vlaamse evenementen nog te 

verspreiden naar de provincies.  
b) Maximaal 5 dames op de herensterktelijst wanneer geen damesploeg 

ingeschreven is (toepassing reglement). Graag opvolging binnen alle Vlaamse 
provincies. 

c) Nationaal Jeugdcriterium: nieuw systeem kwalificatiefase werd niet verspreid 
door Nationale Evenementen Commissie. Te bespreken op volgende NRvB. 

 
12. Landelijke interclub 

a) Nog enkele aanpassingen te doen aan de onderrichtingen 
b) Landelijke boetelijst te publiceren in nieuwsbrief en op website voor aanvang 

interclub. 
 

13. Landelijke organisaties 
Geen specifieke opmerkingen gezien eerstvolgende evenement op 11 november. 

 
14. Koepel: 

Extra punten voor dagorde werden besproken en genoteerd. 



 

 

15. Aanpassingen beleidsplan + aanvraag subsidies 2019 
Sommige medewerkers respecteren opnieuw de interne deadline niet. Ook 
gedeelte topsport is nog niet afgewerkt. Aanpassingen en overleg noodzakelijk, 
maar timing is cruciaal. Alles moet ingediend worden voor 1 september. 

 

16. Sporttechnische werking 
a) Topsport 

• Vacature halftime sporttechnisch medewerker: te publiceren in 
nieuwsbrief en op sociale media 

• Rapport van de TDT wordt besproken. 

• Problematiek EK: selectie Nathalie Marchetti na overleg tussen alle 
partijen. 

• Integratie Parantee-Psylos met Laurens Devos en bijhorende 
opvolging. 

• Duidelijke contacten en communicatie met spelers en coaches 
noodzakelijk. Afspraken moeten ook op mail gezet worden. 

• Carlo Agnello behaalde zijn pedagogisch diploma: proficiat. 
b) Algemene werking: 

• TeCo werd uitgesteld wegens onbeschikbaarheid van meerdere 
medewerkers. Men moet samen voor een goede datum gaan en er 
zich aan te houden. Er zal ingegrepen worden. 

• Veteranencommissie: nieuwe polo’s aangekocht 

• Limburg: oplossing met Iliana Dimitrova in de maak. Ondertussen 
nieuwe situatie. Pieter zoekt oplossing. 

• Vlaams-Brabant en Brussel: zie punt 5 

• Antwerpen: oplossing met Diederik Peere, Nick van Camp en Pieter 
Geerts in de maak 

• OVL en WVL: huidige werking blijft behouden 

• Situatie Nijst Michiel: ouders wensen liever te werken volgens de 
eigen filosofie. Zal dan ook geen contract ondertekenen. 

• -12-werking algemeen: talenten moeten nog beter begeleid 
worden, maar ook dankzij een betere clubwerking. Overleg met 
clubs in te plannen. 

• Beertje Ping: Prijzen voor Beertje Ping te voorzien door de VTTL. 
Budget van 1.500 euro. Vraag om dringend te bekijken zodat 
spelertjes ook weten wat ze op het einde van de rit krijgen voor hun 
inspanningen. Foto door te geven naar de provincies. 

• Beertje Ping: idee om kaarten te geven aan alle -12-jarigen om zo 
de promotie verder door te voeren.  

• Provinciale jeugdcompetitie: serieuze stijging van aantal 
jeugdploegen in Limburg Kempen. 
 

17. LAC/NAC: 
a) Eerstvolgende vergadering op 25 augustus. 



 

b) Nieuwe tekst opgemaakt om de aanwerving van de scheidsrechters te 
promoten. Te publiceren in nieuwsbrief en sociale media. 

c) Opleidingen: ook dringend te publiceren in nieuwsbrief en door te sturen naar 
provinciale verantwoordelijken. 
 

18. Informatica: 
Heel wat aanpassingen op de competitiewebsite noodzakelijk gebleken nadat 
ook de AF dit systeem wenst te gebruiken. Bij aanmaak van tornooien goed 
nakijken dat de juiste statuten van de spelers geselecteerd worden. Vooral op 
te letten voor de statuten niet-actief, recreant en recreant-reserve. 

 

19. Varia 
a) Problematiek programma tornooien voor AF-spelers: heel wat nieuwe 

statuten in het systeem plots. Was niet gecommuniceerd, dus wijzigingen 
kunnen niet op voorhand ingecalculeerd worden. 

b) Gebruik mini-rae door de provincies: aanvragen in te dienen voor 27 augustus 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 
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Samenstelling VTTL-bestuur en VTTL-commissies 
 

Leden van de Algemene Vergadering (AV) – bekrachtigd op 26 mei 2018 

Antwerpen: Gijs Marc, Gevers Tim, Van den Broeck Werner 

Limburg Kempen: Bruinen John, Mentens Michel, Van den Bergh Martin 

Oost-Vlaanderen: Amelinckx Hedwig, Iserentant Evert, Willems Paul 

Vlaams-Brabant en Brussel: Decupere Danny, Messiaen Michèle, Thysen Pieter 

West-Vlaanderen : Denys Jacques, ‘T Jonck Wilfried, Vanmassenhove Jeroen 

Leden van de Landelijke Raad van Bestuur (LRvB) – verkozen op 26 mei 2018 

Denys Jacques: Voorzitter, boekhouding, personeel, topsport en bijscholingen 

Gijs Marc: Ondervoorzitter, Bouw-en bouwfonds, OS2020-2024, sponsoring, opvolging beleidsplan 

Amelinckx Hedwig: Lid, Landelijke interclub, Vlaams Doping Tribunaal, Recreanten- en 

veteranenwerking, Landelijke arbitrage 

Decupere Danny: Lid, VTTL-organisaties, website, jeugdwerking, jeugdsport 

Van den Bergh Martin: Huishoudelijke reglementen, sportreglementen, statuten, opvolging 

commissies en verslagen 

Secretaris-Generaal – verkozen op 26 mei 2018 

Noppe Frederik 

Leden van de Transfercommissie (LTrC) – verkozen op 18 juni 2018 

Lemmens Herman, Moreau Kenny en Noppe Frederik (SG) 

Landelijke Interclubleider – verkozen op 18 juni 2018 

Lemmens Herman 

Verantwoordelijke evenementen en organisaties – verkozen op 18 juni 2018 

Moreau Kenny en Noppe Frederik (SG) 

Leden van de Landelijke Arbitragecommissie (LAC) – verkozen op 18 juni 2018 

Cosemans Gilbert (LK), Devuyst Monique (WVL), Thysen Pieter (VLB), Willems Paul (OVL) en Van 

Oeckel Philip (ANT) – voorzitter te verkiezen op eerstvolgende vergadering 

Leden van de Landelijke Recreatie en Veteranencommissie (LRVC) – verkozen op 18 juni 2018 

Delafonteyne Yves (ANT), Oosters Bruno (OVL), Timmermans Walter (VLB), Vansomeren Patrick (LK) 

en Van den Noortgate Wesley (STCR) – voorzitter te verkiezen op eerstvolgende vergadering 

Leden van het Technich Comité (TeCo) – verkozen op 18 juni 2018 

Agnello Carlo (Trainer TSS), Closset Marc (TDT), Geerts Pieter (coördinatie -12), Lemaire André, Van 

den Noortgate Wesley (STCR) en Willems Jo (STC) – voorzitter te verkiezen op eerstvolgende 

vergadering 
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Leden van de Landelijke Klasseringscommissie (LKlC) – bekrachtigd op 20 augustus 

Boogers Kris (ANT), Mentens Michel (LK), Messiaen Michèle (VLB), Neirinck Bjorn (OVL) en 

Alleweireldt Perez (WVL). Nog aan te vullen met 3 leden van het TeCo (te bepalen op eerstvolgende 

TeCo – TDT is automatisch 1 van deze leden) – reserve vanuit de provincies: Geerts Pieter (ANT), De 

Peuter Guy (LK) en Timmermans Walter (VLB). Nog reserve aan te duiden in OVL en WVL. 

Leden van de Landelijke Tuchtcommissie (LTuC) – bekrachtigd op 20 augustus 

Coesemans Jan (ANT), Droogmans Jean (LK), Rahier Nathan (VLB), Borry Pascal (OVL). Reserve vanuit 

de provincie: Van Reusel Rik (ANT), Van den Bergh Elke (LK), Braeken Gert (VLB) en Van Sante Redgy 

(OVL). Nog lid en reserve aan te duiden in WVL. Voorzitter en secretaris te verkiezen op 

eerstvolgende vergadering. 

Leden van de Landelijke Beroepscommissie (LBC) – bekrachtigd op 20 augustus 

Van den Broek Nico (ANT), Colemont Guido (LK), Jacquemijn Reine (VLB), Van Caeneghem Lieven 

(OVL) en lid nog aan te duiden in WVL. Voorzitter en secretaris te verkiezen op eerstvolgende 

vergadering. 

Landelijke Rechtscommissaris – verkozen op 20 augustus 

Gadeyne Joris 

Leden van de Topsportcommissie (TSC) – bekrachtigd op 18 juni 

Closset Marc: voorzitter (TDT) 

Denys Jacques: afgevaardigde Landelijke Raad van Bestuur 

Lemaire André: afgevaardigde TeCo 

Nuytinck Cédric: afgevaardigde spelers 

Verlinde Tommy: afgevaardigde Sport Vlaanderen 

Dieussaert Tom: afgevaardigde medische cel 

Agnello Carlo: trainer topsportschool 

Leden van het Medisch Comité (LMC) – bekrachtigd op 18 juni 

Mentaal begeleiders: Heylen Rudi  

Fysiek begeleider: Dieussaert Tom en Duyck Peter 

Leden van het Landelijk controlecomité MVS en EVS (LCC) – bekrachtigd op 18 juni 

Agnello Carlo (trainer TSS), Geerts Pieter (coördinatie -12), Lamproye Dirk (ADC), Lemmens Herman, 

Noppe Frederik (federatie-API), Willems Jo (STC) – voorzitter te verkiezen op eerstvolgende 

vergadering  

Provinciale werking -12 

Algemene sturing en hoofdverantwoordelijke: Geerts Pieter 

Antwerpen: Peere Diederik, Geerts Pieter en Van Camp Nick 

Limburg Kempen: nog te bepalen  

Oost-Vlaanderen: Van den Noortgate Wesley 

Vlaams-Brabant en Brussel: Maesen Marie en Gielen Jorn 

West-Vlaanderen: Willems Jo 

 


