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Verslag Het Bestuur  
Nr. 2 – seizoen 2022-2023 

Plaats: Bureel VTTL 
Datum: 19 september – 18.30 uur 

Aanwezig: Gijs Marc, Amelinckx Hedwig, Delhaye Bart, Vanmassenhove Jeroen en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Van den Bergh Martin, Dieussaert Tom, Van Oeckel Philip, Lemmens Herman en 
Moreau Kenny 

1. Vooraf 
Marc Gijs geeft aan dat Herman Lemmens aan de beterhand is, maar ongetwijfeld nog een 
poos buiten strijd zal zijn. De taken van Herman worden ondertussen zo goed als mogelijk 
opgevangen door diverse personen, waarvoor dank. 
 

2. Goedkeuring verslagen nr. 1 van 22 augustus 2022 
Geen opmerkingen en goedgekeurd. Het verslag zal online op de website geplaatst 
worden. 
 

3. Openstaande items 
a. Verkiezingen/bekrachtigingen commissies en comités 

• NEC: nog steeds 1 of 2 leden te vinden. Er wordt gevraagd om even na te 
denken over mogelijke personen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen 
komen gezien André Lemaire dit niet op zijn eentje allemaal kan uitvoeren. 

• Landelijke klasseringscommissie: De twee leden voorgesteld door het TeCo 
(André Lemaire en Jo Willems) worden bekrachtigd. 

• Landelijke tucht- en beroepscommissie: Dirk Lamproye heeft een overzicht 
opgemaakt van de verkregen info via de provincies. De provinciale 
voorzitters maken automatisch deel uit van de tuchtcommissie. De 
beroepscommissie bevat de overige leden van de provinciale 
tuchtcommissie. In Vlaams-Brabant en Brussel wordt nog werk gemaakt van 
de samenstelling. Bart Delhaye volgt verder mee op. 

• Auditcommissie: Frederik Noppe heeft de provincies gecontacteerd zodat 
op de AV van november de samenstelling vastgelegd kan worden. Duidelijke 
vraag om minstens 1 naam per provincie door te geven met de nodige 
kwalificaties. 

b. Clubbezoeken provincies: Provincies zijn volop bezig met de verdere uitrol van deze 
clubbezoeken.  
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4. Administratie en personeelsvergadering 13 september 2022 
a. Mooi overzicht via verslag. Ook de toegevoegde timing is een meerwaarde en zal 

steeds opgevolgd worden op de volgende personeelsvergadering. 
b. Voorbereiding aanvraag subsidies 2023: 

• Algemene werking: alles aangepast – geen specifieke opmerkingen 
• Goed bestuur: aanpassing zullen doorgevoerd worden (infosessie op 25 

oktober) 
• Beleidsfocussen: verder af te werken volgens de uitvoeringsbesluiten. 

c. Wesley van den Noortgate heeft ouderschapsverlof aangevraagd vanaf 1 januari 
2023. De precieze invulling wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Wesley. 

d. Nieuwe werkregeling: planning voor de komende 2 maanden werd vastgelegd op 
de personeelsvergadering en aanvaard door het bestuur. 

e. Evaluatiegesprekken: timing wordt binnenkort vastgelegd. 
 

5. Goed Bestuur 
a. Alles uitgevoerd zoals voorzien momenteel.  
b. Aanpassingen van zachte indicatoren naar harde indicatoren zal pas duidelijk 

worden op de infosessie van 25 oktober. Op basis daarvan zal Frederik Noppe het 
beleidsplan dan nog dringend aanpassen. 
 

6. Bouw 
a. Bart Delhaye heeft de statuten nagekeken en een voorstel tot aanpassing gedaan. 

Na overleg blijkt dat er enkele belangrijke zaken nog moeten aangepast worden. 
Frederik Noppe koppelt terug naar Bart Delhaye waarna een nieuw voorstel 
opgemaakt kan worden. Opletten, want zijn twee aparte VZW’s, dus inmenging van 
VZW VTTL niet mogelijk in VZW BaTa Vlaanderen. 

b. Een aangepast bouwplan werd voorgelegd aan alle partijen en zal ook bezorgd 
worden aan Sport Vlaanderen. Een financieel plan werd opgesteld, maar gezien er 
ook duidelijk nieuwe afspraken gemaakt dienen te worden met Stad Leuven en 
Huis11/Go/Redingenhof zal dit plan ongetwijfeld nog wijzigen. 

c. Positieve gesprekken gevoerd met alle partijen. Tegen midden oktober meer info 
omtrent voorgestelde bouwplan (Stad Leuven), invulling uren (school-stad Leuven) 
en bijhorende financiële inbreng Stad Leuven. 

d. TTC Meerdaal Leuven werd voor het eerst echt mee betrokken bij het overleg met 
stad Leuven.  
 

7. Boekhouding 
a. Een kort verslag werd doorgestuurd door de boekhouder. (zie bijlage) 
b. Voorlopige begroting 2023: heel negatieve begroting. Overleg wordt gepland tussen 

boekhouder, voorzitter en verantwoordelijke boekhouding om verdere opties te 
bekijken. 



 

c. Aantrekken nieuwe leden: korte stand van zaken wordt weergegeven. Meeste 
nieuwe aansluitingen zullen nu pas echt op gang komen. Frederik Noppe zorgt voor 
een nieuw overzicht tegen de AV van november. 
 

8. Sponsoring, marketing en communicatie 
a. Opnieuw heel weinig wijzigingen aan partnerdossier t.o.v. vorige versie. Foto op 

eerste pagina in zwart-wit zou beter in kleur zijn. Verder ook heel veel verschillende 
structuren in de slides. Maar als de verantwoordelijke denkt dat het zo gaat lukken, 
dan moet hij zo snel mogelijk verdere stappen zetten richting de potentiële 
sponsors, zodat resultaten volgen. 

b. Lijst potentiële sponsors moet opgemaakt worden tegen volgende week door Ivan 
Crabbe, zodat er effectief stappen gezet kunnen worden.   

c. Planning West-Shot: video in Saarbrücken mag uitgevoerd worden. Hopelijk geen 
video van slechts 1 minuut gezien gemaakte kosten om naar Saarbrücken af te 
reizen. Ivan Crabbe moet duidelijke afspraken maken met Westshot, Cédric 
Nuytinck, Tom Dieussaert en met de mensen te Saarbrücken.  

d. Sport Business Project: mag uitgevoerd worden, maar alleen taak “Hoe kan 
tafeltennis zich profileren in de sponsormarkt” is interessant voor de federatie. Ivan 
Crabbe staat in voor opvolging en ondersteuning. 

e. Iconen: nog geen verdere stappen gezet hieromtrent. Wordt wel telkens 
aangekaart in het verslag, maar geen vooruitgang merkbaar. 
 

9. Klassementen 
a. Het numerieke systeem werd opgestart voor de A-B0 klassementen in eerste 

instantie. De AF heeft het doorgetrokken voor alle lagere klassementen, maar 
wijzigingen die doorgevoerd worden, moeten besproken worden binnen de NTC 
gezien de impact op de A-B0-klassementen. Wijzigingen hebben impact op alle 
spelers en evaluatie kan enkel op een goede manier gebeuren wanneer er ook 
overleg is, anders zal er nooit een éénduidig systeem komen (wat nochtans wel de 
bedoeling was bij de opstart) voor alle spelers in België. 

b. Tom Dieussaert plant binnenkort een overleg met de AF-verantwoordelijken. 
 

10. Evaluaties 
a. NRvB 29 augustus: nog steeds geen verslag binnen. 
b. Topsportcommissie 9 september: gezien onbeschikbaarheid van meerdere 

personen werd deze uitgesteld. Tom Dieussaert moet een nieuwe datum 
vastleggen. 

c. NR 15 september: digitale vergadering. Enkele voorstellen tot wijziging 
reglementen werden ingediend. 
 

11. Kalender 



 

a. NG-criterium op 25 september te Oostende 
b. NRvB op 26 september 
c. Opleiding tornooileider op 1 oktober te Gent (vraag om nogmaals promotie te 

voeren op sociale media) 
d. NJC fase 1 op 9 oktober te Louvain-La-Neuve 
e. LRVC op 13 oktober 
f. NVC op 23 oktober te Braine l’Alleud 
g. Bestuur op 24 oktober 
h. Datum topsportcommissie: nog vast te leggen 

 
12. Reglementen 

a. Voorgestelde wijzigingen werden ingediend op de NR van 15 september. Worden 
nu verder bekeken en stemming in februari 2023. Sommige voorstellen kunnen 
samengevoegd worden. 

b. Digitaal ontslag: Frederik Noppe heeft Sport Vlaanderen gewezen op het feit dat er 
geen uitzonderingen voorzien zijn in het decreet om digitaal ontslag uit te kunnen 
voeren. Voorlopig nog geen reactie ontvangen.  
 

13. Landelijke interclub 
a. Hedwig Amelinckx volgt samen met Dirk Lamproye verder op gezien 

onbeschikbaarheid van Herman Lemmens.  
b. Geen problemen bij de opstart van de competitie, alles vlot verlopen. 

 
14. Landelijke evenementen 

a. Vlaamse Jeugdkampioenschappen op 11 november 2022 in Merksem (Antwerpen). 
• Organisatie in handen van PCA, i.s.m. TT Antwerpen TT (AFP Antwerpen, 

Nodo Ekeren, Sokah Hoboken) 
• Bekers en medailles mogen besteld worden door Dirk Lamproye 
• Afspraken materiaal (ophaling/levering): Dirk Lamproye coördineert met 

Wilfried en PCA. 
• Prijsuitreiking en tornooi-verantwoordelijke: regeling en afspraken ter 

plaatse uit te werken door Kenny Moreau. 
• Programmaboekje: Frederik Noppe zal de nodige info bezorgen aan PCA van 

zodra alles klaar is (inschrijvingen nog mogelijk tot 6 dagen voor het 
evenement). 

• Uitnodiging VIP + vastleggen maaltijd: Dirk Lamproye volgt verder op en 
doet tijdig het nodige. 

• Voorstel om uitreiking van trofee “Jeugdspeelster van het jaar 2021” uit te 
voeren indien deelname van Sara Devos. Mee in te plannen met 
prijsuitreiking. 



 

b. Reglement VJC: voorgestelde reglement wordt goedgekeurd. Dringend 
inschrijvingsmodule open zetten en promotie opstarten door verantwoordelijken. 
 

15. Sporttechnische werking 
a. Topsport: Aanvraag subsidies werd tijdig ingediend.  
b. Topsport: begroting wordt van dichtbij opgevolgd. Enkele verschuivingen werden 

doorgevoerd tussen talentdetectie en topsportschool. Vraag blijft of deze 
verschuivingen zullen volstaan, zeker inzake de begroting van talentdetectie. 

c. Topsport: Onduidelijk of alle ondertekende contracten ondertussen binnen zijn. 
Vraag te stellen aan bureel en Tom Dieussaert. 

d. Talentdetectie: Frederik Noppe heeft het overzicht ontvangen van de financiële 
planning voor de komende 4 maanden. Hij volgt verder op. 

e. -Provinciale -12 werking:  
• Opletten dat vergelijking tussen contracten, ingediende onkostennota’s en 

excelbestand (aantal uren) steeds hetzelfde is. Opvolging blijft noodzakelijk. 
• Beertje Ping: voorstel TeCo wordt aanvaard. Mag besteld en uitgevoerd 

worden. 
• Werking in provincies: “normale” werking grotendeels hervat. Nog enkele 

bijsturingen noodzakelijk. 
f. Trainers: digitalisering en E-learning: Wesley Van den Noortgate maakt verdere 

afspraken en staat in voor de uitvoering van het vooropgestelde plan. 
g. Visietekst trainer A: al bijna 2 jaar op aan het wachten, maar nog steeds niet mee 

gestart. Moet verplicht afgewerkt zijn tegen eind 2022. 
h. Werking met scholen: document van Edwin Poel werd ontvangen door Wesley Van 

den Noortgate. Hij kijkt na en stuurt eventueel lichtjes bij. Kan nadien bezorgd 
worden aan MOEV en deelnemende clubs.  

i. ITTF-mentorship: begeleiding door Carlo Agnello van 2 buitenlandse trainers op 
vraag van ITTF. Zal voorgelegd worden op NRvB, maar geen probleem voor VTTL. 
 

16. Koepel 
a. Team Belgium: verloopt goed. Nu en dan met hindernissen, maar duidelijke 

afspraken gemaakt ook op KBTTB-niveau. Moet gerespecteerd worden door AF.  
b. Kwalificatiewedstrijden EK dames: gaat uiteindelijk door in Spa op 16 oktober. 
c. Informatica leden en sterktelijsten AF: vorige week opnieuw enkele problemen, 

maar alles ondertussen opnieuw opgelost. Hopelijk nu zonder verdere problemen 
voor de rest van het seizoen. 
 

17. LAC 
a. AV op 3 september: weinig deelnemers. Voorstel om AV en bijhorend tornooi af te 

schaffen gezien beperkte opkomst. 



 

b. Aankondigingen cursussen nogmaals te doen op website en sociale media (datum 
in Oost-Vlaanderen ondertussen ook vastgelegd). Zeker ook aandacht voor cursus 
tornooileider (staat ook open voor niet-scheidsrechters). Voor de ICT-opleiding zijn 
er eveneens al enkele kandidaten. Locatie moet nog vastgelegd worden. 

c. Invulling hoofdscheidsrechterstafels voor evenementen wordt opgevolgd. 
Uitdrukkelijke vraag aan provincies om medewerking te leveren om de invulling vlot 
te laten verlopen.  

d. Voorstel uurroosters Belgische Kampioenschappen: voor te leggen op NRvB. 
 

18. Informatica 
a. Controle rechten en info op ledendatabase: Frederik Noppe heeft controles 

uitgevoerd en nodige info bezorgd aan provincies.  
b. Problemen met de automatische controle van de interclub: Frederik Noppe neemt 

contact op met Gaëtan Frenoy en enkele aanpassingen worden nog doorgevoerd 
(ICT-probleem). 
 

19. Varia 
a. Ricoh: bestuur akkoord om huidig apparaat te vervangen door nieuw voorstel. 

Verdere opties niet van toepassing binnen de VTTL-werking. 
b. Aankoop printer/scanner: bestuur akkoord voor aankoop nieuwe printer/scanner 

voor de voorzitter. 
 

Einde vergadering: 21.40 uur 

 

Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 

 


