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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 3 – seizoen 2018-2019 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 22 oktober – 18.00 uur 

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

Herman en Moreau Kenny 

Verontschuldigd: Decupere Danny, Closset Marc, Van Oeckel Philip, Geerts Pieter, Willems 

Jo en Noppe Frederik 

 

We staan even stil bij de wereldtitels para-tafeltennis van Laurens Devos en Florian Van 

Acker. We feliciteren beide spelers met deze prachtige prestatie! 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°03 van 24 september 2018. 

• Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Openstaande items: 
a) Deontologische code: ondertekening door Alex. 
b) Bouw en bouwfonds: 

• Er werd gekozen om voor dit project samen te werken met De Pellikaan 
als bouwbedrijf. Er is nog een bouwovereenkomst afgesloten, het 
ontwerp hiervan dient nog juridisch nagekeken te worden. 

• Er werd een vrijblijvend ontwerp door de architect opgesteld voor het 
gebouw. Een goede basis waarop verder kan gewerkt worden mits juiste 
aanpassingen.   

c) Road to Tokyo 2020:  

• voor de KBTTB is er een overleg met VINCI Energies in De Haan.  

• Met Dockx Rental is er voor de VTTL een regeling uit de bus gekomen 
i.v.m. de verhuring van rollend materieel.  Hun logo wordt op de VTTL-site 
geplaatst. 

d) 40-jarig bestaan VTTL:  

• de verwezenlijkingen hiervoor zullen op zaterdag tijdens de Belgium Open 
zichtbaar zijn.  

• Er is ook een aangepast VTTL-logo met de vermelding van het 40 -jarig 
bestaan.  

e) Goed Bestuur: Belangrijk punt om op te volgen  
f) Invulling halftime sporttechnisch medewerker 

• Er zijn gesprekken gepland met Sander Geerts (23/10), Wendel Depuydt 
(26/10) en David Henkens (29/10) 

g) Geval Marchetti 

• Er werd een persbericht verstuurd. Tevens werd  er ook een antwoord 
gegeven op het aangetekend schrijven van hun advocaat. 
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h) Visienota Sport Vlaanderen infrastructuur: Jo volgt op 
i) AV1 punten 

• Punten worden doorgegeven voor dagorde. 
j) Allerlei 

 
3. Personeelsvergadering van oktober 

a) Verslag 

• Parantee: clubs die G-leden niet aansluiten bij VTTL ➔ laten aansluiten  

• Belgium Open: K. Ogiers geopereerd, kan wel rijden maar niet 
laden/lossen. 

• Ledendatabank: er verdwijnen gegevens, te bekijken door Gaëtan en 
Wesley. Ook is het moeilijk om nationaliteit aan te duiden (codes), en 
verblijf in België. 

b) Allerlei 
 

4. Boekhouding 
a) Financieel rapport 2018 

• Verslag besproken. 

• labels en de samenwerkingsprojecten G-sport ➔ facturen ten laste van 
Parantee.  

b) Begroting 2019 

• Voorlopige versie, zal waarschijnlijk nog aangepast moeten worden in 
januari bij definitieve subsidies.  

c) Bouw 

• Lening bank 
Procedure betalingen facturen goed afspreken en opvolgen met Stad 
Leuven en scholengroep. 

• Lening steun provincies.  
De provincies, met uitzondering van VBB, zijn te vinden om een lening toe 
te staan aan de VTTL, indien zij hier een beroep op moeten doen. Een 
intentieverklaring dient opgesteld te worden (bedrag 18.000 euro, 
termijn afbetaling, procent financiering en eventuele herziening hiervan). 

d) Allerlei 

• De speciale BAAK-editie voor 40-jarig bestaan is iets duurder uitgevallen 
dan voorzien.  

 
5. Evaluatie:   

a) NR 1/10  
b) NRvB 1/10  
c) BIH – BEL dames 2/10, 0-3 
d) BEL – SLO heren 2/10, 1-3 
e) Event Flanders 10/10 - 9.30 uur, dient grote events (topevenementen) naar 

Vlaanderen te halen 
f) Stiga Masters Begny 20-21/10  
g) Allerlei.  

 

 



 

6. Kalender: bevestiging van de data van de vergaderingen 
a) Belgium Open 23 – 27/10  
b) NJC1 28/10 

• Vragen van ouders bij poules van NJC. Spelers die kwalificatie betwisten, 
staan boven spelers die waren vrijgesteld voor deze fase ➔ te verklaren 
door de leeftijden verbonden aan de afdelingen 

c) NRvB 29/10 
d) Internationalen van Namen 31/10 – 1/11  
e) Bilaterale Topsport 9/11  
f) VJK VBB 11/11 Sporthal Bekaf Aarschot  
g) Afspraak Value Media BVBA extra sponsoring 12/11 om 11u 
h) Afspraak met JM S & JM M 13/11  
i) AV1 17/11  
j) LR 19/11  
k) BEL – SVK dames Tiège 20/11, Dirk stuurt nog mail met uitnodiging 
l) Allerlei .  

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

• Wedstrijden uit te stellen Parantee. Er werd een brief verstuurd, maar 
niet naar federatie. Zodoende waren clubs en interclubleider niet tijdig op 
de hoogte. Steeds nagaan of bureel mee in kopie staat of wordt 
verwittigd. 

 
8. Landelijke interclub 

• Probleem uploads uit programma D’Hulst in landelijke afdelingen, fout in 
wedstrijdnummer 
 

9. Landelijke organisaties 
a) Fairplaybeker 11/11 

• SR kennen punten toe, er zijn meer punten te geven vergeleken met vorig 
jaar. 

• Lijst van toegekende punten niet publiceren, zeker niet individueel. 
 

10. Koepel: 
a) Beleid  

• NJC reglement: Kwalificatiereglement? 

• ROU – BEL heren op 14/12 ?  

• Marchetti  
b) Allerlei  

 

  



 

11. Sporttechnische werking 
a) Communicatie blijft van uiterst belang 
b) Nieuw laptop TDT en gebruik Word en Excel 

• Graag stapje meer dan “in progress” 
c) Topsport 

• Nog geen verslag 
d) Technisch Directeur Topsport 

• Management Rapport 

• Topsport en studie: Ferenc, Tom, Marc & Carlo 
e) Globaal Management Rapport 

• In Limburg zullen er tijdens de herfstvakantie benjamindagen 
georganiseerd worden. 

• Opmerking coaching van Iliana op Youth Cup voor de -12 -jarigenselectie. 
Nog geen onkostennota voor ingediend bij VTTL 

• Pieter heeft een afspraak gemaakt met Jacques op dinsdag 23/10 op de 
Belgium Open in De Haan 

f) Sporttechnisch Coördinatoren: Jo en Wesley 

• Brief Wesley, werd besproken. 

• Er zullen personeelsgesprekken georganiseerd worden. 
Hiervoor zullen de medewerkers hun werkplanning 
uitschrijven (administratie + sportief), die besproken zal 
worden tijdens deze gesprekken. 

g) Provinciale werking provincies 
h) Allerlei 

 
12. LAC/NAC: 

a) Verslag 

• Paul Willems even buiten strijd ➔ opvolging racketcontrole? 
b) allerlei 

 
13. Informatica: 

c) Overleg Herman, Gaëtan, Frederik en Luc D’Hulst 
d) Allerlei 

 

14. Briefwisseling 
a) / 

15. Varia 
a) / 

 

Verslag opgemaakt door Kenny Moreau 

 

 

 

 


