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Verslag Algemene Statutaire vergadering van 29 mei 2019 (Lokaal 
Werchter – aanvang 20u) 
 
Aanwezige PC-leden: Michèle Messiaen, Nathan Vandecauter, Pieter Thysen, 
Walter Timmermans, Danny Decupere 
Dagorde: 

1. Vaststelling	 van	 het	 aantal	 stemgerechtigden	 en	 nazicht	 van	 hun	 volmacht:	 alle	 clubs	
waren	 aanwezig:	 totaal	 aantal	 administratieve	 stemmen:	 49.	 Totaal	 aantal	 sportieve	
stemmen:	152.	

2. Voorlezing	en	bekrachtiging	van	de	notulen	van	de	Algemene	Vergadering	van	24	mei	
2018:	de	Algemene	Vergadering	keurt	de	notulen	goed.	

3. Toespraak	van	de	voorzitter	(zie	bijlage)	
4. Verslag	van	de	secretaris:	Michèle	geeft	een	overzicht	van	de	toegevoegde	documenten:	

• inlichtingen	website	VTTL	
• inlichtingen	trainers		
• coachlicentie	(eerste	voorlopige	coachlicenties	zullen	vervallen	(3	jaar)	
• aansluitingsformulieren	(4	verschillende)	
• ledenclublijst	18-19	voor	vernieuwing		2019-2020	(schrappingslijst)	

5. Verslag	van	de	penningmeester	
• De	penningmeester	geeft	een	overzicht	van	de	belangrijkste	feiten.	
• De	jeugdsubsidies	zullen	eerstdaags	overgeschreven	worden.	
• Het	boekjaar	werd	op	30	april	afgesloten	met	een	positief	resultaat	van	3.432,47€	
• Derhalve	 zullen	we	ook	 in	het	komend	seizoen	de	 lidmaatschapsverhoging	door	de	

VTTL	 niet	 doorrekenen.	 De	 VTTL	 heeft	 wel	 liever	 dat	 wij	 de	 officiële	 tarieven	
aanrekenen	(bvb	42€	ipv	36€).	Wij	zullen	dat	doen	maar	tegelijkertijd	een	restitutie	
verrekenen	zodanig	dat	dit	noch	op	de	voorschotten	nog	op	de	eindafrekening	enige	
invloed	zal	hebben.	Het	feit	dat	we	de	verhoging	van	het	lidgeld	door	de	VTTL	destijds	
als	provincie	niet	gevolgd	hebben	kostte	onze	provincie	dit	seizoen	5.673,00€.	

6. Verslag	van	de	interclubleider	
• Bestelbon	 is	 vergelijkbaar	 met	 vorig	 jaar	 op	 enkele	 kleine	 wijzigingen	 na.	 Voor	

afdeling	5	opnieuw	keuze	voor	play-offs	of	 regionale	 indeling.	We	zullen	ook	kijken	
naar	de	thuisspeeldag.	

• Ook	 voor	 komend	 seizoen	 zullen	we	 de	mogelijkheid	 bieden	 op	 een	 startersreeks.	
Nieuw	is	dat	we	die	deze	keer	slechts	uit	ploegen	van	3	 jongeren	laten	bestaan.	De	
boetes	 zullen	 vergelijkbaar	 zijn	 met	 andere	 jeugdreeksen.	 Er	 mogen	 enkel	 NG	
geklasseerden	aan	deelnemen	en	de	startersreeks	staat	los	van	de	gewone	interclub.	
Er	zullen	geen	stijgers	nog	dalers	zijn.	 Indien	na	de	 inschrijvingsperiode	blijkt	dat	er	
onvoldoende	belangstelling	is,	zal	er	teruggekoppeld	worden	naar	de	betrokken	clubs	
om	 te	 zien	 of	 zij	 in	 de	 plaats	 een	 bijkomende	 ploeg	 in	 afdeling	 5	 wensen	 in	 te	
schrijven.	

• Afgelopen	 seizoen	 werd	 de	 boetelijst	 grondig	 opgefrist.	 Naar	 komend	 seizoen	 toe	
zullen	er	slechts	enkele	kleine	correcties	worden	aangebracht	



• De	bal:	er	is	een	oranje	versie	van	de	plastic	bal	goedgekeurd.	Het	valt	af	te	wachten	
wat	de	kwaliteit	en	prijs	 zal	 zijn	maar	 in	sommige	zalen	 is	het	wellicht	aangewezen	
om	op	termijn	over	te	schakelen	naar	de	oranje	bal	(omwille	van	contrast,…)	

• We	zullen	volgend	jaar	voor	de	dames	een	afdeling	2	voorzien.	
• Ivm	de	bijkomende	stijgers/dalers:	de	eindronden	zullen	volgend	seizoen	aanvangen	

tijdens	de	week	onmiddellijk	volgend	op	speelweek	22.	Een	aantal	voorstellen	mbt	de	
bijkomende	 stijgers/dalers	 worden	 besproken	 en	 voor	 feedback	 naar	 de	 club	
gestuurd.	Feedback	wordt	verwacht	uiterlijk	eind	juni	2019.	

• De	opmerking	werd	gemaakt	dat	de	mededeling	bij	de	boetes	niet	helemaal	zichtbaar	
was.	Dit	wordt	onderzocht	en	eventueel	rechtgezet.	Na	verder	onderzoek	bleek	dat	
er	niet	op	de	juiste	manier	gezocht	werd	

7. Verslag	van	de	jeugdleiding	
• Afgelopen	seizoen	werden	er	11	jeugdspecifieke	evenementen	georganiseerd	
• Het	 provinciaal	 jeugdcriterium	 en	 de	 jeugdliga	 kennen	 voornamelijk	 bijval	 bij	 de	

lagere	klassementsreeksen	
• De	 jeugdreeksen	werden	 dit	 seizoen	 volgens	 het	 klassieke	 systeem	 gespeeld	 (geen	

play-offs/play-downs).	 Indien	 dit	 volgend	 seizoen	 terug	 het	 geval	 zou	 zijn	 gaan	we	
tijdens	 de	winterstop	wel	 de	mogelijkheid	 aanbieden	 om	 een	 reeks	 te	maken	met	
nieuwe	 ploegen	 die	 dan	 onderling	 wedstrijden	 kunnen	 spelen	 (wanneer	 er	 play-
downs	georganiseerd	werden	konden	die	in	die	reeks	toegevoegd	worden)	

• De	mogelijkheid	van	een	startersreeks	zal	terug	aangeboden	worden	maar	dan	met	
ploegen	van	drie	jeugdspelers	(zie	boven)	

8. Verslag	van	de	scheidsrechterscommissie	
• 16	scheidsrechters	waarvan	12	actief	maar	nieuwe	scheidsrechters	blijven	nodig	
• In	totaal	op	59	evenementen	
• Oranje	plastieken	bal	werd	goedgekeurd	door	ITTF	
• Voorstel	 op	 vergadering	WK	goedgekeurd	om	de	 rode	 rubber	 te	mogen	 vervangen	

door	een	andere	kleur	(andere	dan	zwart,	wit,	geel,	oranje,	donkerblauw)	

9. Voorleggen	van	de	rekeningen	van	het	verlopen	seizoen	
• Zie	verslag	penningmeester	

10. Verslag	van	de	nazichters	van	de	rekeningen;	
• Rekeningnazichters	Koen	Vanpoucke	en	Michel	Van	Damme	hebben	de	 rekeningen	

en	de	boekhouding	nagekeken	en	niets	abnormaals	vastgesteld	
11. Op	 basis	 van	 het	 onderzoek	 naar	 de	 voorgelegde	 boekhouding,	 stellen	 zij	 aan	 de	

Algemene	Vergadering	voor	de	rekeningen	die	haar	werden	voorgelegd	goed	te	keuren	
en	kwijtschelding	te	geven	aan	de	leden	van	het	Provinciaal	Comité.		

12. Voorleggen	van	het	budget	voor	het	komend	seizoen;	
• Gezien	de	 huidige	 budgetten	 voldoende	 zijn,	 dienen	 zij	momenteel	 niet	 te	worden	

bijgestuurd	en	behouden	we	dezelfde	budgetten	als	het	afgelopen	seizoen	

13. Benoeming	van	de	nazichters	van	de	rekeningen	
• Koen	 Vanpoucke	 en	 Michel	 Van	 Damme	 hebben	 laten	 weten	 dat	 ze	 opnieuw	

kandidaat	waren	en	hun	kandidatuur	werd	door	de	Algemene	Vergadering	aanvaard	

14. Statutaire	benoemingen:	niet	van	toepassing	
15. Verkiezing	van	de	leden	voor	de	Algemene	Vergadering	van	de	VTTL:	niet	van	toepassing	
16. Eventuele	voorstellen	tot	wijzigingen	aan	statuten	en	reglementen:	niet	van	toepassing	



17. Interpellaties:	niet	van	toepassing	
18. Allerlei	

• uitslagen	eindronden	en	eventuele	bijkomende	stijgers	staan	nog	niet	op	de	website	

19. slotwoord	van	de	voorzitter.	
	
	


