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Verslag vergadering Landelijke Raad van Bestuur  

Nr. 2 – seizoen 2018-2019 
 

Plaats: Bondsbureel Brussel 

Datum: 24 september – 18.00 uur 

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

Danny, Lemmens Herman, Van Oeckel Philip, Closset Marc en Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Geerts Pieter en Moreau Kenny 

 

1. Goedkeuring PV LRvB N°1 van 20 augustus 2018. 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze 

week. 

 

2. Openstaande items: 
a) Deontologische code: Nog door 1 personeelslid te ondertekenen. Wordt dan 

zo spoedig mogelijk online geplaatst. 
b) Bouw en bouwfonds: Tussenkomst van Stad Leuven door stadsbestuur 

goedgekeurd (geldt als vooruitbetaling van huur voor komende 27 jaar). 
Overleg met Edibo en De Pellikaan achter de rug. Binnenkort definitieve 
beslissing. Voor VTTL rekenen we op Stanislas Denauw voor opvolging 
bouwdossier. Er wordt ook besproken waarom de huidige burelen niet 
ondergebracht wordt in het nieuwe sportcomplex waarop Jacques een ruim 
antwoord en overzicht geeft. 

c) Road to 2020-2024: contact met Dockx opgestart. Voorstel verder uit te 
werken. Vinci Energies: dag op Belgium Open (vrijdag). Verdeling middelen te 
bespreken binnen NTC. 

d) 40-jarig bestaan VTTL: Ivan Crabbe volop bezig met artikels. Magazine klaar 
tegen 24 oktober zodat op Belgium Open uitgedeeld kan worden. 

e) Belgium Open: kwalificatiesysteem aangepast wegens totaal aantal 
inschrijvingen (386 spelers). VIP-uitnodiging binnenkort zeker te versturen. 
Overleg met catering gepland. Opvolging accommodatie noodzakelijk gezien 
groot aantal inschrijvingen. 

f) Goed Bestuur: evaluatiegesprekken in te plannen voor december 2018. 
g) Opleidingsvergoedingen: Financiële draagkracht vanuit federatie zelf moeilijk 

en investering vanuit clubs ook heel gevoelig. Wel goede werking via 
jeugdsportfonds (return aan de clubs). 

h) GDPR-wetgeving: bankrekeningnummers enkel zichtbaar mits login. Privacy-
verklaring ook licht aan te passen.  

i) Innovatief project: komt niet van de grond. Ook binnen bedrijven afbrokkeling 
van sport op het werk. Voor 2019 geen aanvraag meer ingediend. 

j) Kandidatuur sporttechnisch medewerker: 3 kandidaturen ontvangen, zullen 
uitgenodigd worden voor een gesprek. 
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k) Geval Marchetti: opnieuw problemen op EK. Wel geselecteerd voor Bosnië – 
België (2 oktober) 

l) Inventaris ballen: gezien veel internationale tornooien met verschillende 
ballen gespeeld worden, werd een groot aantal ballen aangekocht, dankzij 
tusssenkomst van Sport Vlaanderen. Nieuwe levering nog niet volledig 
ontvangen. 

m) Recreant-reserve: tellen sinds aanvang van de competitie mee in de 
sterktelijst (gezien niet voorzien in de reglementen van de KBTTB). 

n) Dames op herensterktelijst: 2 provincies (Antwerpen en West-Vlaanderen) 
moeten zich dringend in orde stellen. 

o) Visienota Sportcentra Sport Vlaanderen: huidige centra te klein, of geen 
ruimte voor stockage van 24 tafels. Verder vanuit provincies en VTTL zelf 
weinig gebruikt gezien niet interessant voor de centra zelf (maximaal 8 keer 
per jaar). Veel centra zijn ondertussen ook meer gericht op outdoorsporten. In 
Vlaams-Brabant en Brussel slechts 1 centrum (ligt bovendien op grens met 
provincie Antwerpen). 

 
3. Personeelsvergadering van 17 september 2018 

Sturing van bepaalde zaken moet niet opgelegd worden, maar moet steeds in 
overleg gebeuren met de provincies. 
Jaarboek: Dirk moet via de provinciale verantwoordelijke blijven werken. 
Coördinatie met de provincies moet beter zodat alles vlotter verwerkt kan worden. 
Bedienden krijgen taken en moeten die taken ook uitvoeren. 
 

4. Boekhouding 
a) Stand van zaken: geen opvallende zaken te melden, alles grotendeels volgens 

schema/plan. Detail van topsport opnieuw te maken na alle inboekingen van 
de facturen van september. 

b) Bouw: KBC heeft aangegeven geen lening te geven aan de VTTL. Steun van 4 
provincies is mogelijk onder dezelfde modaliteiten. Momenteel is een 
kostenraming gemaakt, maar effectieve kost nog af te wachten. 

c)  Facturen lidgelden, nieuwsbrieven en provinciale werking werden verstuurd 
aan de provincies begin september. 

d) Voorstel begroting 2019 op te maken tegen eerstvolgende Landelijke Raad 
van Bestuur. 

 
5. Evaluatie:   

a) Ontvangst spelers op Topsportschool: duidelijk ook wijzen op rechten en 
plichten van iedere speler (ook in het contract). 

b) VJC fase 1: weinig inschrijvingen (vermoedelijk te vroeg in het seizoen, te 
bekijken door Wesley als verantwoordelijke), kleine problemen met 
informatica die echter geen vertraging opleverden.  

c) Nationale Raad van 15 september: afgelast wegens laattijdig verzenden 
uitnodiging door SG van de KBTTB. 

 
  



 

6. Kalender: bevestiging van de data van de vergaderingen 
a) NR op 1 oktober: voor derde maal op rij dat de NR verplaatst wordt omwille 

van het feit dat de uitnodiging niet tijdig verzonden wordt.  
b) Bosnië – België op 2 oktober (dames): kwalificatiewedstrijd EK 2019 
c) België – Slovenië op 2 oktober in Tenneville (heren) : kwalificatiewedstrijd EK 

2019  
d) Overleg met Event Flanders op 10 oktober te Brussel 
e) LRvB op 22 oktober: Frederik, Philip en Pieter zeker verontschuldigd gezien 

Belgium Open in De Haan. 
f) Belgium Open in De Haan vanaf 23 tot 27 oktober (start opbouw 20 oktober) 

 
7. HR, SR en reglementen evenementen 

Geen specifieke opmerkingen. Samenstelling LRvB werd neergelegd. 
 

8. Landelijke interclub 
Problemen met informatica tijdens week 1 gezien vele wijzigingen op 
competitiewebsite. Geen boetes toe te kennen in week 1 voor problemen met 
upload. Andere boetes blijven uiteraard wel behouden. 

 
9. Landelijke organisaties 

Bekers en medailles voor Vlaamse Jeugdkampioenschappen zijn besteld. 
Fairplay-beker ook opnieuw uit te reiken. Aan TeCo om reglement van vorig jaar 
aan te passen en toe te passen op deze kampioenschappen.  
Vlaamse Kampioenschappen ABCDE te Lommel: alle omheiningen van VTTL 
moeten geleverd worden. 

 
10. Koepel: 

Extra punten voor dagorde werden besproken en genoteerd. 
Opnieuw groot communicatieprobleem voor kwalificatiefase Nationaal 
Jeugdcriterium. 
Veel problemen bij de AF (link met VTTL) omwille van laattijdige communicatie 
naar VTTL toe. Maken nu gebruik van alle ideeën van de VTTL, maar gaan 
binnenkort toch weer hun eigen weg (met de extra ideeën van de VTTL). 
Samenwerken lijkt nochtans veel voordelen op te leveren. 
Sterktelijsten AF heel laattijdig aangevuld, nog steeds onvolledig in sommige 
gevallen. 
Aanduidingen van de scheidsrechters problematisch in AF.  

 

11. Indiening dossier Sport Vlaanderen 
Alweer vele zaken laattijdig doorgestuurd. LRvB vraagt respect voor vastgelegde 
deadline van 2 weken zodat alles nagelezen kan worden en er eventueel nog 
opmerkingen gemaakt kunnen worden. 

 

12. Sporttechnische werking 
a) Topsport 

• Ingediende dossier topsport: weinig info via de trainers ontvangen, 
maar eens ingediend wel commentaar op het ingediende dossier. 



 

• Doel topsportschool is wel degelijk topsporters creëren, niet sport 
op school doen. 

• Tegenvallende resultaten in Alicante. 

• WJC Servië: zilver bij junioren jongens met Olav in het team. 

• Topsportcommissie: meer aandacht besteden aan de spelers-
overeenkomsten. 

• Nieuwe selectiecriteria zijn strenger, maar deliberatie is mogelijk. 

• Programma stabilisatie en preventie -12: dringend overleg nodig 
tussen Pieter Geerts en Tom Dieussaert. Werd rekening gehouden 
hiermee bij aanvraag subsidies 2019? Eventueel medewerking KUL 
indien nodig te vragen. 

• Technisch Directeur Topsport: veel in buitenland geweest, 
waardoor administratie niet evident was. 

b) Algemene werking: 

• Provinciale trainers moeten de inschrijvingen van hun spelers 
vlugger opvolgen (niet tot de laatste dagen wachten). 

• Veel VTTL-spelers aanwezig op kwalificatiefase NJC. 

• Provinciale werking: invulling is 10 uur per week, af te spreken met 
iedere provincie voor ideale invulling.  

• Beertje Ping: prijzen besteld. Foto te verspreiden met te winnen 
prijs. 

• Fairplay-charter: op te nemen in jeugdsportfonds voor 2019. 

• Situatie Michiel Nijst: zeker op te volgen naar toekomst. 
 

13. LAC/NAC: 
a) Rechtzetting noodzakelijk in functie van praktijkgevallen in volgende verslag. 
b) Schema scheidsrechters op tornooien: grotendeels ingevuld, wel nog werk bij 

de veteraneninvullingen (herfst- en lentecriterium) 
c) Aanduidingen op landelijk en nationaal vlak: tijdelijk in handen van Philip. 
d) Opleidingen achter de rug. Opgeleide mensen verder op te volgen en inzetten 

waar het kan. 
e) Kleine miscommunicatie in Oost-Vlaanderen betreffende aanstelling 

scheidsrechters. 
 

14. Informatica: 
Overleg in functie van nieuw competitieprogramma gepland met Gaëtan 
Frenoy en Luc D’hulst. 

 

15. Varia 
Coachlicentie versus diploma trainer: sommige trainers worden in de eigen 
club niet aangeduid om als coach op te treden, dus niet automatisch een 
coachlicentie op die manier. 
 

Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 


