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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur
Nr. 2 – seizoen 2019-2020
Plaats: Bondsbureel Brussel
Datum: 23 september – 18.00 uur
Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, , Decupere Danny, Amelinckx Hedwig, Lemmens
Herman, Moreau Kenny, Van Oeckel Philip, Van den Noortgate Wesley, Willems Jo (enkel
voor punten 2A en B) en Noppe Frederik
Verontschuldigd: Van den Bergh Martin en Closset Marc
Vanaf 18.00 uur: aanvang vergadering
1. Goedkeuring PV LRvB N°1 van 19 augustus 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: Eind augustus 2020 moet het nieuwe beleidsplan af
zijn. Daarvoor wordt de input gevraagd van de RvB, de provincies,
commissies,.. Jo heeft enkele startdocumenten opgemaakt betreffende de
inhoudelijke invulling. Later volgen ook nog bevragingen richting clubs,
provincies, specifieke doelgroepen,… om een duidelijk lijn uit te zetten voor
het komende beleid. Een eerste opstartvergadering wordt gepland op 21
oktober om 14 uur met vertegenwoordigers van de 5 provincies en de
personeelsleden.
b) Jeugdsportfonds: Essenbeek komt in aanmerking voor subsidies van 2020
gezien hun huidige werking werd opgestart in het seizoen 2019-2020.
c) Bouw en bouwfonds: Vraag om uitstel is op diverse punten blijven hangen.
Uitstel moet gevraagd worden met als ultieme opleverdatum december 2022.
Indien mogelijk uiteraard oplevering vroeger te plannen gezien werking per
schooljaar.
d) Sponsoring: Overleg met Jan Degraef en Marc Gijs betreffende Belgium Open
2020 achter de rug. Terugkoppeling met Frederik Noppe ondertussen ook
gebeurd. Dossier wordt opgemaakt door Marc Gijs.
e) Belgium Open: bedoeling om sociale media-campagne te starten 1 jaar voor
aanvang van het tornooi en regelmatig evenement in de aandacht brengen.
Eerste werkvergadering met medewerkers in te plannen in oktobernovember.
f) Huur bureel: Oude en nieuwe eigenaar werden aangetekend aangeschreven.
Jacques Denys maakt afspraak met nieuwe eigenaar betreffende toekomst
gezien geen reactie op de aangetekende brieven.
g) Vacature half-time medewerker: nieuwe vacature uitgeschreven gezien
kandidaturen vooral toegespitst waren op thuiswerk.

h) Klacht discriminerend reglement: geen actie ondernomen door de KBTTB
(geen meerderheid om dit te doen). Wordt verder opgevolgd.
i) Goed bestuur: voorgelegde werkplan en vergaderschema wordt goedgekeurd
en wordt toegevoegd als bijlage aan dit verslag.
j) Ethiek: 5 nieuwe gedragscodes worden goedgekeurd en worden gepubliceerd
op website en in de nieuwsbrief.
3. Verslag personeelsvergadering
Geen specifieke opmerkingen. Niet alle acties gaan gerealiseerd worden, dit
gezien er onder andere tijdens het beleid ook andere accenten werden
toegevoegd.
4. Boekhouding
a) Frederik 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 excelwerkdocument. 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. Deze zal verder bekeken worden, ook in functie van de toekenning van
Sport Vlaanderen, alsook waar nog mogelijkheden zijn om te besparen of
extra inkomsten te genereren.
d) E-facturatie: Frederik Noppe heeft de bijscholing in Gent bijgewoond. Het
huidige Mercurius-platform houdt op te bestaan (timing niet gekend). 7
verschillende firma’s kwamen daar hun product aanbieden. Frederik bekijkt
de mogelijkheden, ook rekening houdend met de financiële kant van zaken.
Overstap naar nieuw systeem onvermijdelijk.
5. Evaluatie:
a) A-tornooi Wenduine: heel wat inschrijvingen. Naar de toekomst wel
aanpassingen noodzakelijk aan hoofdscheidsrechtertafel en werking met ICT.
b) Cel Coördinatie Arbitrage: overleg geweest met de voorzitters van de vleugels
(Philip van Oeckel en Isabelle Beumier). De lijst met hoofscheidsrechters,
adjuncten, ICT-verantwoordelijke en uurroosters werden verder aangevuld en
worden voorgelegd aan de NRvB.
c) A-tornooi Villette: heel weinig inschrijvingen.
d) EK Team: kans op kwartfinale gemist bij de heren. Dames met een mooie zege
in de poule.
e) NJC kwalificaties: wordt besproken bij “koepel”.
f) NR: heel korte en rustige vergadering.
g) VJC fase 1 te Schulen: 50 inschrijvingen, uitslagen komen zo spoedig mogelijk
online.

6. Kalender:
a) LRVC op 24 september
b) NRvB op 30 september
c) European Youth Top 10 van 4 tot 6 oktober (met Olav Kosolosky)
d) Startvergadering beleidsplan 2021-2024 op 21 oktober
e) LRvB op 21 oktober
7. HR, SR en reglementen evenementen
a) Overleg nieuwe statuten: Martin van den Bergh, Wilfried ’T Jonck en Frederik
Noppe moeten nog een datum vastleggen (ook minimum-vereisten bekijken
van modelstatuten van feitelijke verenigingen).
b) Opvragen statuten van de clubs: navraag enkele jaren gebeurd. Vragen aan
clubs of er sindsdien wijzigingen gebeurd zijn. Voor ontbrekende clubs
nogmaals opvragen. Nadien alles verzamelen en ook aan de provincies te
bezorgen. Dirk Lamproye moet dit nakijken en bijhouden.
c) Provinciaal boekje Antwerpen: gepubliceerde tips niet altijd correct.
8. Landelijke interclub
Voorlopig weinig problemen. Online wedstrijdprogramma in enkele clubs
gebruikt.
9. Landelijke organisaties
a) Vlaamse Jeugd Kampioenschappen te Roeselare: Provincies kunnen spelers
inschrijven via de competitiewebsite. Voorbereiding (schema +
wedstrijdbriefjes) worden opgemaakt door Frederik Noppe. Kenny Moreau
staat in voor de prijsuitreiking. Fairplay-beker: vraag van december 2018 om
puntenverdeling nog iets beter te specifiëren: te bekijken binnen TeCo.
b) Wild Card Belgische Kampioenschappen enkel BCDE: deze worden beslist na
de Vlaamse Kampioenschappen.
10. Koepel:
a) Genomen beslissingen door de NRvB worden niet uitgevoerd door de AF.
b) Selecties voor internationale tornooien: AF bekijkt steeds selecties van VTTL
om op basis daarvan dan te kijken wie ze zelf selecteren. Nochtans duidelijke
afspraken om selecties te bespreken op NTC.
c) NJC kwalificaties: geen reglement waardoor opnieuw veel onduidelijkheden.
d) Probleem met sterktelijst Villette Charleroi: dubbele aansluiting, maar geen
aanpassing bij AF.
e) Volgende NRvB op 30 september: extra punten worden aangehaald door
VTTL.
11. Sporttechnische werking
a) TeCo: zie puntje fairplay-beker op Vlaamse Jeugdkampioenschappen
b) Technisch Directeur Topsport
• Kledij werd bijbesteld (wachttijd van 3 maanden): bij volgende
bestelling correcte aantallen bestellen zodat spelers direct de

correcte kledij verkrijgen. Nu te veel grote maten, waardoor jongere
spelers nu moeten wachten.
• Goede werking met Parantee-Psylos werd nogmaals in de verf gezet
met de gouden medaille van Laurens Devos op het EK.
• Samenwerking met AF noodzakelijk op alle vlakken, maar niet
evident.
c) Werking -12:
• Individuele trainingen zijn volop bezig met de spelers van de A-kern.
• Het internationaal programma wordt bekeken in functie van de
budgetten.
d) Provinciale jeugdwerking:
• Op website nieuw item toegevoegd zodat provinciale werkingen te
volgen zijn.
• Inschrijvingen jeugdinterclub: in bepaalde provincies loopt de
deadline nog tot eind september, begin oktober. Totaaloverzicht
volgt nadien nog.
• Provinciale trainingen zijn opgestart. In Antwerpen is er een nieuwe
werking na het afhaken van de vorige trainers.
• Beertje Ping: kaarten en aandenken werd bezorgd aan de
provincies. Aandenken uit te delen op het einde van het seizoen,
rekening houdend met aantal stempels op de stempelkaarten.
12. LAC:
a) Afspraken die gemaakt worden op Landelijk en Nationaal vlak worden niet
altijd nagekomen (vb. communicatie en opleidingen).
b) Deelnemers voor de opleidingen en bijscholingen nogmaals contacteren en
bevestigen dat deze effectief doorgaan (7 deelnemers).
c) Lijst met hoofdscheidsrechters, adjunct-scheidsrechters en ICTverantwoordelijke voor de landelijke evenementen is grotendeels in orde.
d) Lijst met nieuwe provinciale scheidsrechters nog door te sturen aan bureel
voor verdere verwerking.
e) Kledij: nieuwe wijziging bij ITTF. Er wordt aangeraden aan de nieuwe
scheidsrechters om de nieuwe uitrusting aan te schaffen. De huidige
scheidsrechters kunnen de huidige uitrusting blijven gebruiken.
13. Informatica:
a) Probleem met de server op zaterdag tussen 17.30 uur en 19.00 uur werd
veroorzaakt door 1 club die bijna 50 % van de totale capaciteit innam. Werd
geblokkeerd en oplossing wordt gezocht. Ondertussen al nieuwe
aanpassingen waardoor problemen hopelijk vermeden kunnen worden, al
kan je dit nooit 100 % uitsluiten.
b) Aanpassingen aan de server gebeuren continu, maar hierdoor blijven enkele
andere aanpassingen iets langer op zich wachten.
c) Problemen met login van spelers: door het nieuwe systeem moet je na het
inloggen soms nog eens op de knop “login” drukken op de
competitiewebsite. De gebruikersnaam moet zichtbaar zijn linksboven,
anders ben je niet correct ingelogd.

d) Mogelijkheden informatica-toepassingen: doelstelling om maandelijks 1
video te maken om 1 toepassing in de aandacht te brengen.
e) Tornooien (Landelijk en Nationaal niveau) werden aangemaakt op de
competitiewebsite.
14. Varia
a) Bureel moet dringend opnieuw opgeruimd worden. Dirk Lamproye moet
hiervoor het nodige doen.
b) PingPong After Work-project: mail werd doorgestuurd naar alle clubs.
Verslag opgemaakt door
Noppe Frederik
Secretaris-Generaal
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Werkplan + vergaderschema
Seizoen 2019-2020
Algemene vergaderingen
AV 1: 16 november 2019
•
•

Goedkeuring begroting 2020
Goedkeuren jaaractieplan + beleidsplan jaar 2020

AV 2: 16 mei 2020
•
•
•
•
•

Bespreking jaarverslag 2019
Financieel verslag
Goedkeuren resultaat
Kwijting aan bestuurders
Bepalen rekeningnazichters

Raad van Bestuur
Steeds terugkerende agendapunten:
•
•
•
•
•
•

Goed Bestuur
Opvolging jaaractieplan
Financiële stand van zaken
Maandelijkse personeelsverslagen
Sporttechnische werking
Administratieve werking

LRvB 1: 19 augustus 2019
•
•
•

Evaluatie subsidies 2018: afrekening + terugkoppeling
Tussentijdse financiële rapportering prestatieprogramma’s
Bespreking voorstel jaaractieplan 2020

LRvB 2: 23 september 2019
•

Begrotingsvoorstel in functie van ingediende aanvraag 2020

LRvB 3: 21 oktober 20219
•

Aanpassingen begroting 2020 (indien noodzakelijk)

•

Voorbereiding agenda AV november

LRvB 4: 18 november 2019 (* kan afgelast worden gezien nabijheid AV)
•

Geen specifieke agenda-punten

LRvB 5: 16 december 2019
•
•

Evaluatiegesprekken Secretaris-Generaal, Technisch Directeur en
zelfevaluatie Raad van Bestuur
Belgium Open 2020: stand van zaken

LRvB 6: 20 januari 2020
•
•

Bespreking jaaractieplan 2020: extra aandacht
Voorbereiding beleidsplan 2021-2024

LRvB 7: 17 februari 2020
•

Jaarverslag 2019: stand van zaken

LRvB 8: 23 maart 2020
•
•
•

Bespreking individuele personeelsgesprekken
Jaarverslag 2019: stand van zaken + bijsturingen
Voorbereiding beleidsplan 2021-2024

LRvB 9: 20 april 2020
•
•
•

Voorbereiding AV mei
Jaarrekening 2019
Resultaat 2019

LRvB 10: 18 mei 2020 (* kan afgelast worden gezien nabijheid AV)
•

Geen specifieke agenda-punten

LRvB 11: 22 juni 2020
•
•
•

Neerlegging jaarrekening
Bepaling agenda vergaderingen seizoen 2020-2021
Voorbereiding beleidsplan 2021-2024

INTEGRITEIT
GEDRAGSCODE
TRAINERS
✓ Ik heb kennis van het huishoudelijk reglement.
✓ Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de
club, spelers en ouders.
✓ Ik heb respect voor het materiaal van de club.
✓ Ik discrimineer niet op basis van huidskleur, geloof,
afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken.
✓ Ik toon respect en onthoud mij van beledigende
commentaar ten opzichte van ieder ander.
✓ Ik zorg ervoor dat mijn spelers kunnen sporten in een
veilige omgeving.
✓ Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag.
✓ Ik neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag
ernstig en verwijs indien nodig verder naar de
vertrouwenspersoon of hulporganisaties..
✓ Ik controleer of de gedragscodes door de spelers
nageleefd worden.

INTEGRITEIT
GEDRAGSCODE
SPELERS
✓ Ik heb kennis van het huishoudelijk reglement van de
club.
✓ Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de
club, de trainer en/of teamgenoten.

✓ Ik heb respect voor het materiaal van de club.
✓ Ik laat de sportzaal en kleedkamer netjes achter.
✓ Ik discrimineer niet op basis van huidskleur, geloof,
afkomst, seksuele voorkeur en andere kenmerken.
✓ Ik toon respect en onthoud mij van beledigende
commentaar ten opzichte van tegenstanders,
teamgenoten, scheidsrechters, coaches,
toeschouwers en één ieder ander.
✓ Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag.
✓ Ik draag Fair Play hoog in het vaandel.
✓ Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon
voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

INTEGRITEIT
GEDRAGSCODE
SCHEIDSRECHTERS
✓ Ik draag mijn officieel tenue op de wedstrijden die ik
begeleid.
✓ Ik zorg voor een veilige omgeving voor de sporters.
✓ Ik ben neutraal bij het leiden van een wedstrijd.
✓ Ik ga met respect om met alle betrokkenen tijdens
een wedstrijd.
✓ Ik zorg voor een goede samenwerking met mijn
medescheidsrechters.
✓ Ik ga na of de regels van het spel door de
betrokkenen nageleefd worden en sanctioneer waar
nodig.
✓ Ik toon respect en onthoud mij van beledigende
commentaar ten opzichte van ieder ander.
✓ Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag.
✓ Ik doe melding indien ik een vermoeden van
matchfixing heb.

INTEGRITEIT
GEDRAGSCODE
OUDERS
✓ Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met het
bestuur, trainer, ouders of anderen.
✓ Ik supporter positief voor mijn kind en de rest van het
team.

✓ Ik gebruik geen agressieve taal.
✓ Ik discrimineer niet op basis van huidskleur, geloof,
afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken.
✓ Ik toon respect en onthoud mij van beledigende
commentaar ten opzichte van ieder ander.
✓ Ik zorg ervoor dat mijn kind Fair Play hoog in het
vaandel draagt.
✓ Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag.
✓ Ik geef het goede voorbeeld omtrent omgaan met
ieder ander.
✓ Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon
voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

INTEGRITEIT
GEDRAGSCODE
BESTUURDERS
✓ Ik informeer mijn leden over het beleid en
huishoudelijk reglement dat binnen de club gevolgd
wordt.
✓ Ik zorg ervoor dat mijn leden kunnen sporten in een
veilige en nette omgeving.
✓ Ik discrimineer niet op basis van huidskleur, geloof,
afkomst, seksuele voorkeur en andere kenmerken.
✓ Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke
gegevens en informatie van de leden.
✓ Ik toon respect en onthoud mij van beledigende
commentaar ten opzichte van ieder ander.
✓ Ik neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag
in alle vormen ernstig en verwijs indien nodig naar de
vertrouwenspersoon of hulporganisaties..
✓ Ik controleer of de gedragscodes door de
verschillende doelgroepen worden nageleefd.

