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Verslag Het Bestuur  
Nr. 3 – seizoen 2022-2023 

Plaats: Bureel VTTL 
Datum: 24 oktober– 18.30 uur 

Aanwezig: Gijs Marc, Amelinckx Hedwig, Delhaye Bart, Van den Bergh Martin, Vanmassenhove 
Jeroen, Dieussaert Tom en Noppe Frederik 
Verontschuldigd: Van Oeckel Philip 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. 2 van 19 september 2022 
15D: Frederik Noppe heeft wel degelijk het overzicht ontvangen van Wesley Van den 
Noortgate. Verslag wordt in die zin ook aangepast. Verder 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 tucht- en beroepscommissie: In Vlaams-Brabant en Brussel wordt 
nog werk gemaakt van de samenstelling. Bart Delhaye volgt verder mee op. 

• Auditcommissie: Vier provincies hebben minstens 1 naam doorgegeven. 
Deze kunnen bekrachtigd worden op de AV van november. In Vlaams-
Brabant en Brussel werd nog geen actie ondernomen. Uitdrukkelijke vraag 
om tegen de AV van november minstens 1 naam door te geven. 

b. Clubbezoeken provincies:  
• LK: Nico Moeyaerts bezoekt binnenkort 3 verschillende clubs. 
• OVL: Enkele clubs hebben aangegeven niet direct geïnteresseerd te zijn. Met 

de bereidwillige clubs wordt bekeken hoe dit aangepakt kan worden binnen 
de provincie. 

• VLB, ANT en WVL: momenteel nog geen actie ondernomen richting clubs om 
diverse redenen.  
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4. Administratie en personeelsvergadering 10 oktober 2022 
a. Mooi overzicht via verslag. Ook de toegevoegde timing is een meerwaarde en zal 

steeds opgevolgd worden op de volgende personeelsvergadering. Heel wat 
geplande acties werden ondertussen uitgevoerd en opvolging gaat heel wat beter. 

b. Ziekteverlof Wesley van den Noortgate: gezien de langdurige afwezigheid vangt 
Frederik een groot deel van de taken op. Jo Willems ondersteunt mee inzake het 
domein trainers, Ivan Crabbe inzake het domein recreatie en veteranen. Tom 
Dieussaert volgt de visietekst trainer A op. Aangetekende brief richting Wesley 
vertrekt eerstdaags want slechts heel beperkte info en documenten bezorgd 
waardoor verdere werking in het gedrang kan komen.  

c. Wesley van den Noortgate heeft ouderschapsverlof aangevraagd vanaf 1 januari 
2023. De precieze invulling werd besproken, maar gezien afwezigheid kon geen 
afspraak vastgelegd worden. Vraag te stellen door bureel of direct na ziekteverlof 
overgeschakeld kan worden naar ouderschapsverlof. 

d. Gezien afwezigheid DSKO, moet er tijdelijk een nieuwe persoon aangesteld worden 
(minimumvoorwaarde voor subsidiëring). Jo Willems neemt gedurende 3 maanden 
over als centraal aanspreekpunt, samen met Frederik Noppe. 

e. Evaluatiegesprekken: timing moet nog worden vastgelegd. 
 

5. Goed Bestuur 
a. Alles uitgevoerd zoals voorzien momenteel.  
b. Infosessie inzake de aanpassingen van goed bestuur in het decreet van 2023 

gepland op 25 oktober. Op basis daarvan bekijkt Frederik Noppe nog eventuele 
aanpassingen aan het beleidsplan. 
 

6. Bouw 
a. Bart Delhaye zal komend weekend de statuten opnieuw bekijken en aanpassen 

zoals gevraagd op de vorige bestuursvergadering. 
b. Een nieuw aangepast financieel plan werd uitgewerkt na de melding van een 

foutieve inschatting van de kostprijs. Bouw absolute must, maar financieel zullen 
extra inspanningen nodig zijn van partners om alles te kunnen realiseren. 
 

7. Boekhouding 
a. Een kort verslag werd doorgestuurd door de boekhouder. Geen opvallende zaken te 

melden. Nodige facturen richting provincies werden opgemaakt (lidgelden, bijdrage 
werking, digitale nieuwsbrief). De rechtspersonenbelastingsaangifte en BTW-
aangifte werden tijdig ingediend. Het financiële luik van topsport werd opnieuw 
besproken met Tom Dieussaert en bijgestuurd waar nodig. De aanvraag tot 
addendumwijziging moet nog gebeuren (eind november). De huurprijzen zijn 
geïndexeerd, waardoor overschrijving van de begroting onvermijdelijk is. 



 

b. Voorlopige begroting 2023: Een overleg werd gepland tussen boekhouder, 
voorzitter en verantwoordelijke boekhouding om verdere opties te bekijken. 
Frederik Noppe overloopt alle voorgestelde wijzigingen, waardoor uiteindelijk het 
resultaat teruggebracht werd naar een verlies van ongeveer 22.000 euro. Verder te 
bespreken op de AV in november.  

c. Aantrekken nieuwe leden: korte stand van zaken wordt weergegeven. Ondertussen 
al meer dan 500 nieuwe leden aangesloten. Daarnaast ook al meer dan 200 
heraansluitingen na minimum 1 jaar onderbreking. Ledenaantal ondertussen 
opnieuw boven de 8.100 leden, maar nog lange weg naar 10.000 leden te gaan. 
 

8. Sponsoring, marketing en communicatie 
a. Nog geen stappen gezet richting potentiële sponsors, behalve bloemenzaak 

(beperkt bedrag). 
b. Lijst potentiële sponsors nog steeds niet opgemaakt, waardoor effectieve stappen 

nog steeds niet gezet kunnen worden.   
c. West-Shot: interesse vanuit het bestuur om samenwerking voort te zetten. Ivan 

bekijkt mogelijkheden. 
 

9. Evaluaties 
a. NRvB op 26 september: geen specifieke opmerkingen. 
b. NJC fase 1 op 9 oktober: veel klachten ontvangen inzake samenstelling poules en 

toepassing reglementen. 
c. Overleg begroting 2023 op 13 oktober: verder overleg ten gronde is nodig voor 

komende jaren. Discussies kunnen voeren zonder taboes waarbij gezocht wordt 
naar oplossingen op korte en lange termijn. 

d. Bilateraal gesprek topsport op 14 oktober: Constructief, maar kritisch Sport 
Vlaanderen. Vooruitgang merkbaar op heel veel domeinen, maar resultaten blijven 
achterop (wel mooie 8ste finale op WK teams). Nog enkele wijzigingen doorgevoerd 
aan het beleidsplan topsport na overleg met dossierbeheerder. 

e. Kwalificatie EK dames op 16 oktober: Belgische dames door naar volgende ronde na 
2 nipte zeges. 

f. Nationaal Veteranencriterium op 23 oktober: 70 ingeschreven spelers. Resultaten 
volgen later deze week gezien geen gebruik tornooi-programma. 
 

10. Kalender 
a. NRvB op 31 oktober 
b. Internationaal Jeugdtornooi Namen op 31 oktober en 1 november 
c. NJC fase 2 op 6 november in Louvain-la-Neuve: poules worden pas opgemaakt op 

30 oktober. 
d. Vlaamse Jeugdkampioenschappen op 11 november in Merksem. 
e. AV 1 op 19 november te Zele: agenda en bijlagen tijdig door te sturen. 



 

f. Bestuur op 21 november: te annuleren. Belangrijke punten worden besproken op 
19 november na de AV in Zele. 
 

11. Reglementen 
a. Voorgestelde wijzigingen werden ingediend op de NR van 15 september. 

Uitgewerkte voorstellen nog niet rondgestuurd. Datum vast te leggen op NRvB van 
31/10. 

b. Digitaal ontslag: Frederik Noppe heeft contact gehad met Gert Royen (Sport 
Vlaanderen). Deze actie gaan we voorlopig niet uitvoeren gezien kosten niet 
opwegen tegenover het “voordeel” dat hiermee behaald wordt.  
 

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

onbeschikbaarheid van Herman Lemmens.  
b. Alles verloopt voorspoedig momenteel. 

 
13. 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 werden besteld door Dirk Lamproye 
• Afspraken materiaal (ophaling/levering): Dirk Lamproye coördineert met 

Wilfried en PCA. 
• Aanduiding tornooi-verantwoordelijke en prijsuitreiking: Kenny Moreau 

(reserve Frederik Noppe indien Kenny niet aanwezig kan zijn). 
• Programmaboekje: Frederik Noppe zal de nodige info bezorgen aan PCA van 

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

• Vip-gasten: excellijst met genodigden te bezorgen aan voorzitter en 
secretaris-generaal voor eventuele mogelijke aanvullingen voor volgende 
organisaties. 

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

 
14. Sporttechnische werking 

a. Topsport: Aanvraag subsidies werd tijdig ingediend, maar na bilateraal gesprek nog 
aanpassingen doorgevoerd. 

b. Topsport: begroting wordt van dichtbij opgevolgd. Enkele verschuivingen werden 
doorgevoerd tussen talentdetectie en topsportschool.  

c. Topsport: contracten A-kern U13 zijn allemaal ondertekend. Tom Dieussaert 
bezorgt contracten spelers TSS en seniors aan het bureel. 



 

d. Carlo Agnello heeft aangegeven dat de huidige werking niet meer haalbaar is. Een 
gesprek is gepland op 7 november.  

e. De werking U13 – provinciale werking moet verder geoptimaliseerd worden. De 
afgelopen 2 jaar te weinig communicatie door hoofdverantwoordelijke Wesley van 
den Noortgate. 

f. Selectienormen voor de topsportschool werden gewijzigde en gepubliceerd. De 
volledige ontwikkelingslijn is nog af te werken. 

g. Oudercontacten TSS staan gepland deze week. De inzet van sommige spelers 
ontbrak waardoor bijsturingen noodzakelijk waren. Ondertussen beterschap 
merkbaar. 

h. Werking met AF inzake Team Belgium: mooi resultaat op WK en positieve 
commentaren van spelers en coach ter plaatse over samenwerking. Kwalificatie 
voor European Games 2023 werd bereikt op WK, waardoor ook de komende 
maanden richting dit doel samengewerkt kan worden. 

i. Numerieke klassering: éénzijdige beslissingen van de Aile Francophone hebben wel 
degelijk ook impact op A en B0-klassementen. Overleg is gebeurd en bijsturingen 
zijn gevraagd. Eénzijdig een systeem van de KBTTB aanpassen kan alleen mits 
overleg, gezien ook de VTTL het systeem continu blijft evalueren en mogelijkheden 
bekijkt om bijsturingen te doen waar nodig. Enkele beslissingen Aile Francophone 
zijn onbegrijpelijk en gaan meer problemen creëren dan oplossingen bereiken. 

j. Individuele trainingen U13 (Bryan, Josse en Ella): oplossing in de maak. 
k. Provinciale werking -12: 

• Gezien ziekte van Wesley van den Noortgate heeft Frederik Noppe dit in 
handen genomen. Planning meeste provincies tot eind 2022 opgemaakt. In 
VLB nog bijsturingen nodig, maar Bart Delhaye volgt mee op. Tegen 15 
december vraag om provinciale planning voor periode januari-juni op te 
maken, zodat contracten tijdig opgesteld kunnen worden. 

• Beertje Ping: beloningen voor 2022-2023 werden aangekocht, met de steun 
van de Nationale Loterij. Vraag aan provincies om bij verdeling ook enkele 
foto’s te nemen zodat dit mee opgenomen kan worden in het dossier. Vanaf 
volgend seizoen geen beloningen meer voorzien, gezien meerwaarde heel 
beperkt is. 

l. Samenwerking met MOEV: geen goede afspraken gemaakt tussen MOEV en VTTL-
verantwoordelijke (Wesley) blijkt momenteel. Te laat de clubs opgevraagd, datums 
en uren verkeerd, minimum aantal tafels beschikbaar,… 19 clubs hadden aanvraag 
ingediend, uiteindelijk slechts een beperkt aantal die nog de kans krijgen dit 
seizoen. Moet volgend jaar tijdig en correct rond gecommuniceerd worden. 

m. Trainers: digitalisering en E-learning: Gezien afwezigheid van Wesley van den 
Noortgate heeft Frederik Noppe dit in handen genomen, samen met Jo Willems. 
Ondertussen in 3 weken tijd meer gerealiseerd dan de voorbije 9 maanden. Video-



 

opnames gepland in de herfstvakantie. Jimmy Beckers is grote meerwaarde inzake 
de digitalisering en E-learning zelf, waarvoor dank. 

n. Visietekst trainer A: door de afwezigheid van Wesley van den Noortgate heeft Tom 
Dieussaert dit in handen genomen. Er stond helaas nog geen letter op papier, 
ondanks meerdere meldingen dat Wesley hiermee bezig was. Een groot gebrek aan 
professionalisme. 

o. Werking met scholen: document van Edwin Poel werd ontvangen door Wesley Van 
den Noortgate, maar niet bezorgd aan TeCo. Frederik Noppe vraagt opnieuw op bij 
Edwin Poel..  

p. Duidelijk gebrek aan sturing en verantwoordelijkheidszin bij Wesley van den 
Noortgate op heel veel van de bovenstaande items. Werk wordt nu opgevangen 
door collega’s die zelf al heel veel werk hadden. Komt de werking uiteraard niet ten 
goede en bijsturingen zijn noodzakelijk. 
 

15. Koepel 
a. Opmaak kalender seizoen 2023-2024: Hedwig Amelinckx contacteert Yves Douin en 

Bernard van Kerm om voorstel uit te werken. 
b. Better Company: overleg nog steeds aan de gang, maar nog geen echt voorstel 

ontvangen. 
 

16. LAC 
a. 11 personen aanwezig voor cursus tornooileider (Hoofdscheidsrechter B). Heel veel 

positieve commentaren over lesgever.  
b. 2 provinciale opleidingen doorgegaan afgelopen weekend (OVL en WVL). 
c. Nieuwe ICT-opleiding op 12 november te Gent. 
d. Weinig scheidsrechters beschikbaar voor het leiden van wedstrijden in nationale en 

provinciale afdelingen.  
e. Week van de official: mail of tekst op website rechtstreeks gericht aan de 

scheidsrechters was zeker een meerwaarde geweest als bedanking voor de inzet. 
Beter aan te pakken door Ivan Crabbe. 
 

17. Informatica 
a. Controle interclub loopt voorspoedig, ook met extra controle inzake C.22. 
b. Nog steeds continu kleine aanpassingen op nieuwe ledendatabase. Toevoeging 

nieuwe leden volgende stap die nog gezet moet worden vooraleer volledige 
overstap mogelijk wordt. Ook dringend kijken voor de nodige rapporten, maar 
gezien afwezigheid Wesley van den Noortgate, te veel ander werk momenteel. 
 

18. Varia 
a. LRVC: verslag ontvangen, maar weinig concrete vooruitgang of beslissingen. Nieuw 

kandidaat-lid van Limburg Kempen. Ook te bekijken door VLB of Walter 



 

Timmermans nog effectief wenst deel uit te maken van deze commissie gezien 
afwezigheid op vorige vergaderingen, anders nieuwe kandidaat voor te stellen. 

b. 55+-project: materiaal besteld en zal binnenkort geleverd worden. Frederik Noppe 
contacteert nogmaals Pierre-Marc Bureau (Shop-Ping). 

c. Aanvraag subsidies 2023: algemene aanvraag, beleidsfocussen jeugdsport en 
sportkampen zijn afgewerkt. Voor de beleidsfocus dames en kaderopleiding zitten 
Jo Willems en Frederik Noppe samen op 25/10. Alles moet ingediend worden voor 
1 november.  

d. Mails richting clubs: opmerking dat er meer mails worden verstuurd naar clubs. Niet 
direct merkbaar, maar vraag te stellen aan bureel om mails te bundelen waar kan 
en niet 2 of 3 keer per week mails te sturen naar clubs. 

e. Trainerscursussen 2023: werden vastgelegd door VTS, in overleg met denkcel en 
TeCo. Keuze steeds om cursussen gespreid te organiseren (niet te dicht bij elkaar) 
zodat alle regio’s aan bod kunnen komen. 

 

Einde vergadering: 21.25 uur 

 

Verslag opgemaakt door 
Noppe Frederik 
Secretaris-Generaal 

 


