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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 6 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 22 januari – 18.30 uur 

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

Danny, Lemmens Herman, Geerts Pieter, Closset Marc, Moreau Kenny en Noppe Frederik  

Verontschuldigd: Van Oeckel Philip 

 

De vergadering wordt gestart met een kort voorwoord van de voorzitter waarin hij iedereen 

het beste toewenst en hoopt op verdere vooruitgang binnen onze sportfederatie. 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°05 van 18 december 2017. 
 Geen opmerkingen en verslag wordt goedgekeurd. Wel wordt nogmaals 

opgemerkt dat de info in de nieuwsbrief met betrekking tot de Vlaamse 

Kampioenschappen niet correct was (locatie Maldegem-Aalst ipv Erembodegem-

Aalst). Ondertussen wel aangepast in de laatste nieuwsbrief. 

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Meerdere overlegvergaderingen achter de rug na de 

goedkeuring van onze aanvraag. Rentevoet bij BNP Paribas Fortis lager dan 
ingeschat, maar verder nog geen info verkregen. 

b) OS 2020-2024: Cel marketing is opnieuw in gang geschoten (AF heeft twee 
afgevaardigden aangeduid: Yves Douin en Jean-Michel Mureau). Beter 
eerste een compleet “product” (spelers, staf, website, facebook,…) 
uitwerken vooraleer naar de bedrijven te stappen. KBTTB heeft aanvraag 
ingediend voor een happening op 6 april (World Table Tennis Day) te 
Brussel. Diverse nieuwe ideeën worden voorgelegd op de volgende NRvB. 

c) Parantee-Psylos: Overleg met alle partijen omtrent het statuut van Laurens 
Devos. Tussenkomst Parantee-Psylos betreffende kosten voor 2018 in orde  

d) Tuchtcommissie en beroepscommissie: Alle gegevens zijn binnen.  Nieuwe 
samenstelling treedt in actie wanneer er nieuwe zaken binnen komen. Bij 
eerstvolgende zaak worden dan de voorzitter en secretaris verkozen. 

e) Lopende tuchtzaken: Uitspraak in zaak “VLB – Marc Janssens” nog niet 
binnen, debatten werden heropend na nieuwe info vanuit PC Vlaams-
Brabant en Brussel. 

f) Ethisch verantwoordelijke binnen clubs: oproep gedaan in laatste twee 
nieuwsbrieven. Namen gevraagd tegen eind februari. Tot op heden slechts 
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4 clubs die het nodige hebben gedaan. Secretaris-Generaal stuurt een 
herinnering. 

g) Goed bestuur: Gevraagde aanpassingen voor 2017 werden uitgevoerd. 
Aanpassingen voor 2018 te bekijken in functie van de opmerking van onze 
dossierbeheerder, Gert Royen.  

h) Innovatief project: werd besproken op laatste personeelsvergadering. Er 
werd toen overeengekomen om de goedkeuring van het project voor 2018 
af te wachten om verdere stappen te zetten. 

i) Kalender VTTL-organisaties 2018-2019: geen wijzigingen, maar moet nog 
bekrachtigd worden op eerstvolgende NRvB. 

j) Klankbordgroep: respons ontvangen van Sophie Cools 
 

3. Personeelsvergadering 8 januari 
VTTL kledij voor de spelers werd wel degelijk allemaal geleverd. Overzicht op te 
maken door de verantwoordelijke van wat allemaal al uitgedeeld werd, zoals reeds 
gevraagd door de voorzitter. Stock (VTTL en KBTTB) beter bij te houden zodat 
dergelijke problemen vermeden worden. 
 

4. Boekhouding: 
a) Eind 2017 nog heel wat facturen verstuurd (provinciale werking, landelijke 

boetes, ledenaanrekening,…). 
b) Afsluiting boekhouding 2017 werd voorbereid. Begroting opgesteld met 

een verlies van iets meer dan 7.000 euro, maar uiteindelijk wel winst 
geboekt in 2018. Bestemming van de winst te bespreken op AV van mei.  

c) Subsidies 2018: Enkel van “Laagdrempelig project” nog geen nieuws 
binnen. Jeugdsportproject, sportkampen en innovatief project werden 
volledig aanvaard. Addendum Topsport ontvangen op 22 januari. 
Verwerking in de begroting hopelijk tegen eind deze week in orde. Geen 
toekenning van BeGold. Te bekijken welke tornooien wel nog gespeeld 
kunnen worden via eigen inbreng VTTL, eigen inbreng spelers en 
sponsoring. Deur blijft open voor spelers, maar moeten nu wel grote 
progressie maken. Spelers moeten bewust gemaakt worden van deze 
problematiek. 

d) Bouwfonds: voorstel om deel van de winst 2017 toe te bestemmen aan 
bouwfonds. Te bespreken op AV van mei. 

e) Op 7 maart een infosessie gepland inzake de subsidiëring. Secretaris-
Generaal en STC vertegenwoordigen de VTTL.  

 

5. Evaluatie:  
a) VJC fase 3 te Roeselare op 21 januari: Slechte organisatie. Dringend aan te 

pakken door de verantwoordelijke. Er moeten duidelijke afspraken zijn en 
de communicatie naar spelers en ouders moet veel beter. Draaiboek 
dringend op te maken om dergelijke problemen in de toekomst te 
vermijden. Geen poule van 10 zoals besproken op vorige LRvB, wel grotere 
poules dan 4. Streven naar een goed doordacht systeem en niet steeds 
veranderen. 



 

b) Topsportcommissie op 22 januari: Verslag nog op te maken.. Voorstel van 
Sport Vlaanderen om Pieter Geerts meer in te schakelen in topsportschool 
en trainingen A-kern -12. Zou ook de overgang van de -12-jarigen naar 
topsportschool evidenter maken. Toekomst van Laurens Devos en Olav 
Kosolosky op te volgen in functie van competitie 2018-2019 en 
vooruitgang. 
 

6. Kalender: 
a) NJC fase 3 te Louvain-La-Neuve op 28 januari.. 
b) NRvB te Brussel op 29 januari. 
c) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE te Aalst op 4 februari 
d) Belgische Jeugdkampioenschappen te Louvain-La-Neuve op 10 en 11 

februari. 
e) Personeelsgesprekken te Brussel op 19 februari (vanaf  10 uur). 
f) LRvB te Brussel op 19 februari. 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Vooral te bekijken in functie van Goed Bestuur. Te bekijken door Secretaris-
Generaal. 

 
8. Landelijke interclub 

Geen specifieke opmerkingen. 
 

9. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE: 

• Uitreiking eretekens en awards nog voor te bereiden door Kenny 
Moreau 

• Wild Cards toegekend aan: 
1. Heren B: Jan Poel 
2. Heren C: Tom Closset 
3. Heren E: Kothari Rushil 

• Spelers zullen uitgenodigd worden en dienen hun deelname te 
bevestigen bij de Secretaris-Generaal. 

b) Beker van Vlaanderen: ontbreekt op de kalender van de VTTL-website. Toe 
te voegen door Carlo Agnello. 

 
10. Koepel: 

Punten dagorde worden doorgegeven aan voorzitter VTTL. Zeker toe te 
voegen: Dagorde NR, hervorming NJC kwalificatiefase, NJC reglementen 
(stijgen en dalen) en cel marketing (Road to Olympics). 

 

  



 

11. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: 

• Rapport werd rondgestuurd en kort besproken 

• Geen BeGold toekenning voor Lisa Lung, maar wel voor Florian 
Cnudde (staat nochtans lager op zowel Europese als 
wereldranglijst). 

• Afspraken met Ferenc Karsai te maken in functie van planning 2018 

• Door nieuwe wereldranglijst ook een positieve stijging op de WR 
per land (positief voor EK en WK). 

• TDT zit dringend met spelers en speelsters aan tafel gezien heel 
beperkte mogelijkheden via Sport Vlaanderen door mindere 
resultaten. 

• Duidelijke lijn in Topsportschool. 
b) Sporttechnische werking: 

• Benjamindagen: slaat zeker aan (zeker ook gezien extra deelnemers 
op VJC bij de benjamins). Hier en daar kan organisatie nog iets 
beter. 

• Internationaal -12-tornooi: flyers zijn opgemaakt. Tornooi staat ook 
open voor provinciale selecties, maar niet voor “clubselecties”. Dit 
om het niveau te waarborgen. 

• Statuut voor topsportspelers in lagere school verder uit te werken 
naar analogie van bv. tennis.  

c) Provinciale werking: Rapport opgemaakt 

• Nieuw gesprek gevraagd in Vlaams-Brabant en Brussel om de -12-
jarigen werking verder te zetten. Reactie van PC wordt afgewacht. 
 

12. LAC/NAC: 
a) Scheidsrechters worden zomaar geschrapt voor de Belgische 

Kampioenschappen. Nochtans was er een duidelijk schema opgesteld voor 
alle landelijke en nationale organisaties. Bijdrage in provincies voor 
scheidsrechters die “te weinig” prestaties leveren, waardoor dit toch 
ongelukkig is (zeker na meer dan halverwege het seizoen). 

b) Scheidsrechters moeten tijdig verwittigd worden door de interclubleider bij 
forfait of uitgestelde wedstrijden. 

c) Tumult ontstaan betreffende eten naar aanleiding van de communicatie van 
Erwin Vandendaele met betrekking tot de Vlaamse Kampioenschappen 
ABCDE. Situatie ondertussen wel uitgeklaard. 

 

13. Informatica: 
a) Sterktelijst op datum op de competitiewebsite: mogelijkheid bekijken. 
b) Problematiek niet-Belgen op kampioenschappen: bewijs te vragen aan speler 

bij twijfel. 
c) Programma tornooien: weinig mensen die het programma kunnen gebruiken, 

nochtans al meerdere opleidingssessies achter de rug.  
 

  



 

14. Briefwisseling: 
a) Geestig Gezond Sporten: VTTL werkt eigen charter uit waarin dit ook deels 

opgenomen kan worden. 
b) Evenement ouders op NJC fase 3: Nina Kolarova werkt uit, maar zal de dag zelf 

coach zijn voor de VTTL-spelers. 
 

15.  Varia 
a) A-tornooi Centre: pas in februari, dus telt niet mee voor bepaling van de 

eerste 5 op de regelmatigheidsrangschikking van de A-tornooien. Huidige 
situatie is dus definitief voor de bepaling van de top 5 (deelname aan BK BCDE 
enkel). 

b) Inschrijvingen miniemen bij cadetten voor de BK Jeugd gebeuren op basis van 
de Youth Ranking na fase 3. Dergelijke inschrijvingen gebeuren door 
Secretaris-Generaal. 

 
 

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. 

 


