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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 3 – seizoen 2019-2020 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 21 oktober – 18.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, , Decupere Danny, Amelinckx Hedwig, Lemmens 

Herman, Van den Bergh Martin, Van Oeckel Philip en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Moreau Kenny 

In verlof: Closset Marc 

 

Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°2 van 23 september 2019. 
Er zijn geen specifieke opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan 

ook online geplaatst worden op de website van de VTTL.  

 

2. Openstaande items: 
a) Beleidsplan 2021-2024: De eerste werkvergadering met de personeelsleden 

en de leden van de RvB werd uitgevoerd op 21 oktober. Het is nu aan het 
personeel om dit verder uit te werken zodat op 16 december verder 
gedebatteerd kan worden. Het punt komt eveneens op de dagorde van de 
AV1 van 16 november.  

b) Bouw en bouwfonds: Vraag om uitstel tot einde zomer 2023 (voorstel Sport 
Vlaanderen). Overleg gepland met stad Leuven, Redingenhof en Badminton-
federatie op 22 oktober. Nieuwe directeur in Redingenhof aangesteld. 

c) Sponsoring: Nieuw overleg te plannen met Jan Degraef. Dossier Belgium Open 
wordt opgemaakt door Marc Gijs. 

d) Belgium Open: Overleg gevraagd met Event Flanders betreffende financiële 
tussenkomst. 

e) Huur bureel: Jacques Denys heeft een nieuw overleg gevraagd met Mr. 
Chibane.  

f) Vacature half-time medewerker: 3 kandidaten, waarvan 1 weerhouden voor 
gesprek. Wordt verder opgevolgd door Jacques Denys. 

g) Klacht discriminerend reglement: geen actie ondernomen door de KBTTB 
(geen meerderheid in de NRvB om dit te doen). 

h) Goed bestuur: doel is nog steeds om 70 % te halen eind 2019.  
i) Statuten clubs: Dirk Lamproye moet huidige overzicht bekijken. Ontbrekende 

clubs moeten aangeschreven worden. Clubs waarvan de gegevens reeds 
binnen zijn, vragen of zij hun statuten hebben aangepast sindsdien. Bij mailing 
ook verwijzen naar nieuwe wetgeving VZW met vraag wanneer zij zich in orde 
gaan stellen en naar het feit dat de wetgeving reeds vanaf 1 januari 2020 
ingaat.  
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3.  Verslag personeelsvergadering 

Geen specifieke opmerkingen.  
 

4. Boekhouding 
a) Frederik Noppe geeft een nieuwe tussentijdse stand van zaken. Momenteel 

geen opvallende zaken te melden. Het blijft zaak om alles goed in de gaten te 
houden, gezien ook de mindere afrekening van de subsidies van 2018 en ook 
de raming van subsidies 2019 wat lager zal liggen dan voorzien. 

b) Begroting topsport 2019: er zijn continu aanpassingen aan het excel-
werkdocument. Maandelijks wordt dit ook bezorgd aan de leden van de RvB 
zodat opvolging van dichtbij kan gebeuren. 

c) Begroting 2020: op basis van het ingediende dossier werd de begroting 
opgesteld. Momenteel een negatieve begroting van iets meer dan 26.000 
euro. Beslist wordt om de zegelmachine af te schaffen gezien nog weinig nut 
(behalve voor magazines), alsook om naast de kosten van de sticks een extra 
veld te voorzien voor de inkomsten (tussenkomst provincie). Frederik past aan 
richting AV november. 

d) BTW-aangifte en Rechtspersonenbelasting werden tijdig ingediend. 
 

5. Evaluatie:   
a) Youth Top 10: net geen medaille voor Olav Kosolosky. Verslag op de website 

terug te vinden. 
b) Bilateraal gesprek (algemene werking + beleidsfocussen, uitgezonderd 

Topsport): kleine aanpassingen gevraagd door dossierbeheerder. Deze 
werden tijdig doorgegeven. 

c) Stiga Masters Blegny: 2 VTTL-spelers werden op laatste moment toegevoegd. 
Verslag op de website terug te vinden. 
 

6. Kalender:  
a) NJC fase 1 te Louvain-La-Neuve op 27/10 : veel commotie rond opmaak 

reeksen. De reglementen moeten gevolgd worden. 
b) NRvB op 28/10 
c) Internationaal Jeugdtornooi Namen op 31/10 en 1/11 
d) Vlaamse Jeugdkampioenschappen: uitnodigingen dringend te versturen. 

Zoektocht naar nog 1 scheidsrechter volop bezig. 
e) Bilateraal gesprek Topsport op 13/11 
f) AV 1 op 16/11: dagorde besproken en wordt tijdig verspreid 
g) Herfstcriterium Veteranen op 17/11 te Smash Dolfijn 
h) LRvB op 18/11 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

a) Overleg tussen Martin van den Bergh en Frederik Noppe achter de rug 
betreffende de Statuten (wijzigingen in functie van nieuwe wetboek, 
wijzigingen in functie van Goed Bestuur, wijzigingen betreffende tekstuele 
inhoud). Wordt voorgelegd op de AV van november ter goedkeuring. 



 

b) Huishoudelijk Reglement wordt Intern Reglement. Dit wordt eveneens 
aangepakt in functie van het nieuwe wetboek en zal voorgelegd worden op de 
AV van mei 2020. 

 
8. Landelijke interclub 

Akkoord van de LRvB om de wedstrijd Nodo – Lipalet (dames) op 7 december 
te laten doorgaan. Andere data reeds bezet wegens vooruitgeschoven 
wedstrijden. 

 
9. Landelijke organisaties 

a) Fair-play-puntentelling wordt gewijzigd (op voorstel van TeCo en na 
bespreking op LRvB). Frederik Noppe geeft door aan de hoofdscheidsrechter 
die de scheidsrechters moet informeren voor aanvang van het evenement. 

b) Simulatie te maken door Frederik Noppe betreffende kostprijs van de 
scheidsrechters op de Vlaamse Evenementen van de laatste 5 jaar. 

 
10. Koepel: 

a) Beleid: stand van zaken bij AF: geen nieuws gezien al twee maanden geen 
vergadering. 

b) Volgende NRvB op 28 oktober: extra punten worden aangehaald door VTTL. 
 

11. Sporttechnische werking 
a) TeCo: Coachen toestaan op VJC? Navraag te doen bij de trainers zelf. Voor- en 

nadelen afwegen tegenover elkaar gezien niet iedere provincie zelfde werking 
heeft. 

b) Technisch Directeur Topsport 

• Moeilijke situatie met AF. Wordt verder bekeken op NRvB. 
c) Algemeen: 

• De sessie “Delegeren kan je leren. Ook in je sportclub!” wordt 
gekozen voor de bestuurders. 

• TeCo bekijkt verder de mogelijkheden voor de namiddagsessie 
gezien daarvoor nog geen voorstel werd gevonden. 
 

12. LAC: 
a) Schriftelijke examens voor promotie naar landelijk en Nationaal 

scheidsrechter werden uitgevoerd. 
b) Philip van Oeckel bekijkt de mogelijkheid om een mini-waterpas toe te 

voegen aan de uitrusting voor de scheidsrechters. 
c) Kledij: duidelijke communicatie vanuit de LAC om te blijven werken met 

hemd (dus geen T-shirt of Polo). Keuze voor gebruik van das te maken door 
de Hoofdscheidsrechter. 

d) Richtlijnen scheidsrechters op nationale en landelijke interclub: verder uit te 
werken, gezien toch al enkele problemen gemeld. 

e) Aanduidingen landelijke interclub: Ook aan de clubs melden dat 
scheidsrechters werden gevraagd voor bepaalde wedstrijden (in functie van 
de maaltijd voorzien na de wedstrijd). 

 



 

13. Informatica: 
Er is een aanpassing gebeurd zodat ook wedstrijden van meerdere clubs die 
doorgaan in 1 club (genre jeugdcompetitie of eindronden) kunnen verwerkt 
worden in het programma. Kan enkel gebeuren mits speciale aanvraag via 
VTTL of provinciale verantwoordelijke. 

 

14. Varia 
a) Logo 40-jaar VTTL niet meer te gebruiken vanaf 1 januari 2020.  
b) Aanwezigheid Belgische speler op Masters van Nederland: onduidelijkheid of 

Technisch Directeur Topsport op de hoogte is. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 


