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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 9 – seizoen 2017-2018 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 23 april – 18.30 uur 

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

Herman, Closset Marc, Van Oeckel Philip, Geerts Pieter en Noppe Frederik  

Verontschuldigd: Moreau Kenny 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°08 van 19 maart 2018. 
 Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week. 

 

2. Openstaande items: 
a) Bouw en bouwfonds: Nog steeds geen financiële oplossing. Meer nieuws op 

27 april. 
b) OS 2020-2024: World Ping Day goed verlopen. Op 8 mei nieuwe vergadering 

met cel marketing en op 18 mei nieuw overleg met Vinci Energies. 
Danny Decupere vervoegt de vergadering (file). 

c) Parantee-Psylos: goede samenwerking ifv Laurens Devos. Contract werd 
ondertekend. Verder op te volgen. 

d) Lopende tuchtzaken: Secretaris-Generaal contacteert nogmaals de drie 
rechters. 

e) Ethisch verantwoordelijke binnen clubs: Werd reeds opgenomen in het 
jeugdsportproject van 2018 (minimumvoorwaarde). 

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

g) Goed Bestuur: toevoeging van het expliciete melding dat Secretaris Generaal 
en Voorzitter niet één en dezelfde persoon mag zijn (op te nemen in statuten) 

h) Innovatief project: nieuw voorstel uitgewerkt. Zal doorgestuurd worden naar 
de geïnteresseerde bedrijven.  

i) 40-jarig bestaan VTTL: Viering op Belgium Open. Overleg tussen Marc Gijs en 
Frederik Noppe te plannen voor eerste voorbereiding. 

j) Kandidaturen commissies VTTL en KBTTB: lijst opgemaakt door Dirk 
Lamproye. Oproep ook nog op website te plaatsen. 

k) GDPR-wetgeving: Secretaris-Generaal zal het nodige doen. Ook te bekijken 
binnen de provincies op de eigen AV. 

l) Interesse MJ Tafeltennis voor samenwerking: VTTL heeft eigen werking die 
grotendeels hierbij aansluit en geen meerwaarde levert. 

m) VDT: VTTL zal zich verontschuldigen. Wel melden dat Marc Janssens niet meer 
in de RvB van de VTTL zetelt. 
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3. Personeelsvergadering 17 april 
Uitgebreid verslag, vooral in het teken van het jaarverslag. Betere en duidelijke 
afspraken moeten er zijn en moeten nageleefd worden. Jo Willems en Marc Closset 
staan in voor de sturing en structuur. 
 

4. Boekhouding: 
a) Staat volledig op punt na de wijzigingen die doorgevoerd moesten worden 

n.a.l.v. de toegekende subsidies. Alles ligt op schema voorlopig, topsport goed 
blijven opvolgen. 

b) Extra details nodig bij Topsport: werd besproken en zal tegen eind april 
rondgestuurd worden naar de leden van de LRvB. 

c) Subsidiëring optimaliseren bij de topsportwerking: overleg geweest en extra 
info nodig van Technisch Directeur Topsport. 

 
5. Evaluatie:  

a) Internationaal jeugdtornooi te Spa: winst in ploegentornooi.  
b) WJC België: heel veel spelers ingeschreven, heel druk, geen uitzonderlijke 

resultaten. 
c) Internationaal jeugdtornooi te Catalonië: goede accommodatie en 

organisatie, maar niveau iets te laag. Naar de toekomst te bekijken of nuttig.  
d) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: heel goed verlopen. Soms veel 

wedstrijden, maar als systeem gewijzigd worden, dan te weinig wedstrijden. 
Optimaal gebruik gemaakt van beschikbare tafels, spelers en scheidsrechters.  

 
6. Kalender: 

a) WK te Zweden van 27 april tot 6 mei 
b) VTTL-congres op 28 april te Herentals 
c) Vergadering bouw op 27 april: Marc Gijs zal aanwezig zijn 
d) NRvB op 30 april: wordt hoogstwaarschijnlijk afgelast 
e) Eindronden nationale en landelijke interclub 
f) Beker van Vlaanderen op 1 mei in lokaal TTC Schulen 
g) Landelijke Klasseringscommissie op 7 mei 
h) Beker van België op 10 mei in lokaal TTC Sokah Hoboken 
i) BK BCDE enkel op 13 mei te Louvain-La-Neuve 
j) LRvB op 14 mei: Martin Van den Bergh en Hedwig Amelinckx kunnen niet 

aanwezig zijn. 
k) NT & EC op 14 mei: Klasseringen A-B0 + selectie EJK 
l) België – Roemenië op 17 mei te Waremme 
m) Youth Cup Hasselt van 19 tot 21 mei 
n) AV op 26 mei: leden van de AV op te vragen aan de provincies voor de 

komende 4 jaar. 
o) Topsportcommissie op 28 mei 
p) NRvB op 28 mei 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Problematiek nieuwe club versus transfers: best 2 nieuwe leden aansluiten 
voor de tussenperiode zodat transfers correct kunnen verlopen. 



 

 
8. Landelijke interclub 

a) Eindronden heren: eerst foutieve versie rondgestuurd (w.o. telden niet mee in 
setverhouding bij onderlinge stand) – werd vlug rechtgezet 

b) Eindronde heren: 9des dienen niet te spelen, gezien TTC Gent A reeds 
bevestigd heeft niet in te schrijven in de landelijke herenafdeling voor het 
seizoen 2018-2019. 

c) Eindronde dames: ook deze zijn afgelast gezien slechts 3 ploegen (en er 
stijgen er 3). 

d) Communicatie omtrent eindronden kan beter geformuleerd worden.  
e) Inschrijving van de ploegen voor 2018-2019 moeten voor 5 juni binnen zijn. 

De “nummertjes” worden toegekend op 21 juni. 
 

9. Landelijke organisaties 
a) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: zie ook bij evaluatie 
b) Beker van Vlaanderen: lottrekking is gebeurd. Vraag van PW Diest om 

kosteloos te kunnen afmelden wordt besproken, maar niet aanvaard. 
c) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE 2019: te leveren materiaal te bekijken in 

functie van mogelijkheden. 
 

10. Koepel: 
NRvB wordt hoogstwaarschijnlijk afgelast. 

 

11. Sporttechnische werking 
a) Topsport: 

• Rapport van de TDT wordt besproken. 

• Goede opvolging qua voeding blijft noodzakelijk. 

• WK belangrijk doel, met hopelijk goede resultaten 

• Aanpassing aan programma talentopvolging noodzakelijk gezien 
beschikbare budget 

• Kandidaten topsportschool: ouders en spelers worden niet correct 
geïnformeerd. Moet beter aangepakt worden. 

• Opwarmingsprotocollen -12-jarigen: Vraag om samenwerking 
tussen Tom Dieussaert en Peter Duyck op te starten 

b) Algemene werking: 

• Rapport van -12-verantwoordelijke wordt besproken. 

• Werking Vlaams-Brabant en Brussel: aan te passen en te bekijken in 
functie van mogelijkheden. 

• Provinciale trainers worden gestuurd door VTTL-verantwoordelijke 
in overleg met de provincies. 

• Pieter spreekt af met elke provinciale jeugdcommissie om overleg 
te plegen (problemen, afspraken, werking,…). 

• Inschrijvingen -12-jeugdtornooi Leuven: veel mondelinge 
bevestigingen, maar nog niet ingeschreven. Dus nog wat 
onduidelijkheid over aantal deelnemers. 

• Nieuwe fairplay-manager te zoeken na afhaken huidige 
verantwoordelijke. 



 

 
12. LAC/NAC: 

a) Examen internationaal scheidsrechter achter de rug, resultaten te verwachten 
in de loop van de maand mei.  

b) Tevredenheidsbevraging officials door VSF: op te volgen door LAC. 
 

13. Informatica: 
Vanaf seizoen 2018-2019 moeten geen wedstrijdbladen meer opgestuurd 
worden voor de nationale interclub. Uploaden op de competitiesite blijft 
uiteraard wel verplicht.  

 

14. Varia 
Er wordt opgemerkt dat er selecties worden gemaakt door de LRVC, waarbij 
geen rekening wordt gehouden met de resultaten van de Vlaamse 
Kampioenschappen voor Veteranen. Te bespreken op volgende LRVC-
vergadering. 

 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 

 

 

 


