
VOORWOORD VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING 

LAUWE VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2016 

 

Verontschuldigd 

PC: Veronique 

Trainer: Jo 

 

Dames en Heren,  

Beste Sportvrienden, 

 

Hartelijk welkom op deze algemene statutaire vergadering. 

 

Dank aan de plaatselijke vereniging van And Leie Lauwe voor de goede 

ontvangst.  

Hopelijk heeft iedereen van een welverdiende rust genoten en een spetterende 

maand augustus waar de temperaturen overal evenals op tafeltennisvlak goed 

te meten waren. Spijtig genoeg weinig West-Vlamingen op de eerste tornooien 

aan de beurt. 

 

Voor velen is de rustperiode al lang voorbij. Er is steeds werk met het 

voorbereiden van het nieuwe seizoen, bijzonder aan de secretarissen, trainers, 

verantwoordelijken alsook alle mensen van het PC. 

 

En inderdaad, de begroting is opgemaakt in juli, straks meer van Jeroen. 

 

Alle nodige documenten ontvingen jullie op tijd en straks no aanvullende van 

Wilfried die aan het woord komt. 

 

De interclub kalendervergadering had reeds plaats in juli. Het PC wil die te 

behouden en de meeste clubs hebben al begrepen dat op die dag de 

moeilijkheden moeten opgelost worden. Dank voor jullie medewerking. Meer 

over interclub straks van Perez. 

 

De informatica wordt steeds meer en meer geoptimaliseerd, meer horen jullie 

van Luc. 

 

Voor de jeugdcommissie straks Dirk aan de beurt in naam van Veronique 

verontschuldigd. 

 



De werking voor de provinciale en individuele trainingen zijn aan reorganisatie 

toe. Jullie zijn al meerdere keren op de hoogte gesteld dat er iets moest 

gebeuren. 

Het ogenblik is nu gegrepen op een crisisvergadering van de VTTL om met een 

eerste reorganisatie meerdere zaken op te lossen en de goede werking van de 

federatie en PC’s optimaal verder te kunnen laten verlopen. 

Bart Vermoesen is op 31 augustus gestopt als Technisch Directeur en 

Topsportcoördinator. Hij moet zijn echtgenote volgen die in Cincinati Ohio voor 

Proctor & Gamble meer bepaald taks & use zal leiden.  

 

Zo is er op landelijk vlak in spoedvergadering besloten oplossingen te nemen 

eerst voor korte termijn tot het einde van het kalenderjaar (net voor het van 

start lopen van het nieuwe decreet) de taken van Bart deels te verdelen. 

Zo zal Jo een deel sporttechnische overnemen zodat hij wat minder voor de 

provincie zal fungeren. 

Geen paniek de -12 jarigen werking wordt verder verzekerd maar wordt 

geoptimaliseerd. Dit eiste ook Sport Vlaanderen om de financiële kraan niet 

volledig te moeten dichtdraaien. De hogere instanties verwachten meer van 

ons allen. 

Hiervoor hebben we Pieter Geerts nu full time in dienst vanaf 1 september om 

voor de 5 Vlaamse provincies deze werking te stuwen en te leiden met 

meerdere trainers onder zich. 

 

Er is een “laisser aller” bij onze maatschappij. De ledencijfers geven dit duidelijk 

aan en brengen onze boekhouding in moeilijkheden. Een heel debat uiteraard 

waarmee we bezig zijn maar enkel met jullie medewerking kunnen we dit 

oplossen. Rekruteren in de club via scholen (interscholen, opendeurdagen 

enz..) om niet alleen competitief maar ook recreatief TT moet. 

Iedereen zal hiervoor zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen in functie 

van ledenwerving, werking naar gezond bewegen, recreatief gedeelte, 

Multimove, King Pong, TT after work, witte vlekken, detectie potentiële jeugd 

en doorstroming naar de Topsport & Studie om het tafeltennis op te krikken en 

onze potentiële leden niet te laten afsnoepen van andere disciplines.  

Sport Vlaanderen eist dat vanuit de clubs en begeleiding van de provincies en 

VTTL de jeugd-, senioren en recreatieve werking optimaler moet gebeuren. 

We moeten er alles eraan doen om de financiële kant van de VTTL, de 

provincies en de clubs positief te garanderen. 

Laat ons hopen dat wij binnenkort van de overheid kunnen vernemen dat wij 

niet teveel zullen verliezen op financieel vlak want meerdere kleine federaties 

hebben al bedienden ontslagen 



De invoering van de coachlicenties is er vanaf dit jaar. Straks meer van Wilfried. 
- Kan een recreant een licentie krijgen? Ja.- 
- Een officiële functie: Nee. 
- inimumleeftijd: 16 jaar, gezien grens door VTS om cursus te volgen (kan 15 zijn bij 

aanvang van de cursus) 
- Indien geen identificatienummer in de ledendatabase staat, moet dit doorgegeven 

worden door de provinciale secretaris aan het VTTL-bureel. 
- Problemen indien een speler van AF coach wil zijn bij een club van de VTTL. 
- Trainers die in een andere provincie coachen: doorgeven aan de provinciale 

verantwoordelijke die zo wel kan aanvinken. 
- Lijst voorlopige coachlicentie: deze lijst moet bijgehouden worden en een overzicht 

moet bezorgd worden aan TeCo. 

Ter informatie, er wordt gewerkt op KBTTB en VTTL vlak aan de dubbele 

aansluitingen. Straks misschien meer van Wilfried die in die werkgroepen 

zetelt. 

 

Aan de clubs ook om ons zoveel mogelijk te helpen om op een sportieve wijze 

zelfs op scheidsrechterlijk gebied de werking in de goede banen te leiden. 

Bedankt aan Frank om de goede coördinatie. 

 

Vanaf 1 oktober kan er coaching gebeuren tussen de punten in, dit is een ITTF 

reglement die voor iedereen telt. Er moet goed rekening gehouden worden wat 

er “geroepen” wordt, gezien ook de tegenstander de commentaren kan horen. 

De gemoederen moeten rustig blijven en hiervoor zijn alle officiële 

verantwoordelijk, ja zelfs de Kapiteins. 

 

Van 20 – 24 september 2016 is er de Belgium World Tour in De Haan. De 

affiches worden aan de provincies bezorgd ter verspreiding binnen de clubs. 

Jullie krijgen van Frederik affiches alsook enkele gratis kaarten en de club 

ontvangt een uitnodiging voor de finales op zaterdagnamiddag 24 september 

(geen interclub) met 2 gratis VIP uitnodigingen met nadien receptie. 

In 2017 is er een cursus initiator in Zandvoorde en een cursus trainer B zal 

doorgaan in Leuven 

Van harte dank aan iedereen, PC-leden, mensen op landelijk en Nationaal vlak. 

Uiteraard kan ik niet vergeten jullie te danken voor wat U allemaal doet voor 

Uw club. 

 

Laat ons verder de sportieve toer opgaan. Wij zetten ons werk samen verder. 

Just do it!                                                         Een goede opbouwende vergadering. 


