Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.
Vlaams-Brabant & Brussel
Verslag van de vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2018 – 2019 van 4 april
2019 om 20u.
Aanwezig: Michèle Messiaen, Pieter Thysen, Walter Timmermans, Nathan Vandecauter
en Danny Decupere
Plaats: ’t Huis, Provinciebaan 18, 3110 Rotselaar
Agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van vergadering PC van 14 januari 2019: werd goedgekeurd
na verzending naar PC-leden op 18 januari 2019
2. Secretariaat
• Datum Algemene Vergadering wijzigen van 16 mei 2019 naar 29 mei 2019.
De uitnodiging wordt naar de secretarissen verstuurd en ook vermeld in de
nieuwsbrief (27/3)
3. Thesaurie
• Lidgeld blijft gelijk
• Rekeningopnemers worden uitgenodigd voor controle rekeningen
4. Interclub
• Programma eindronden : Op de vergadering gebeurt de loting om uit te maken
welke ploeg officieel als thuis- en uitploeg fungeert.
• Correctie in nieuwsbrief na blijkbaar foute verduidelijking op vergadering pc
14/1/19 mbt testwedstrijd tussen tiende van afdeling één en beste tweedes
van afdeling twee. In geval van één daler uit landelijke blijven we scenario b)
volgen weliswaar met één bijkomende stijger minder indien (zie supra in
document stijgers en dalers) tweede en derde in afdeling één zouden verzaken
aan hun recht om te stijgen naar landelijke. (17/3)
• Ingave namen voor ff matchen is soms een probleem wanneer de andere club
de namen al via het wedstrijdprogramma heeft ingelezen. Probleem is
doorgegeven. Taalfout werd verbeterd. (16/3)
• Speelweek 7 van het seizoen 2019-2020 zal in VLB afwijken van de nationale
kalender: vervroegd van het weekend van 1-2/11/19 naar 25-26/10/19.
Kalender wordt gepubliceerd onder voorbehoud (27/2)
• Wedstrijd dames Meerdaal B- Smash Dolfijn A: Smash Dolfijn had niet gezien
dat die wedstrijd (theoretisch uit speelweek 21) gepland was in speelweek 19.
Gevolg onverwittigd forfait. Die wedstrijd werd al van voor vrijgave
interclubkalender zo gepland voor het goede verloop van de interclub en
conform art C.17. Vraag van Smash Dolfijn tot mogelijkheid om match toch
nog te spelen en/of boete te laten vallen wordt verworpen na overleg binnen PC
(20/3)
5. Organisaties:
• Organisatie Provinciaal Kampioenschap Jeugd en Klassementen (2019-20)
wordt aan Hurricane toevertrouwd. (Hurricane had vraag gekregen om zaal te
reserveren) (2/2)
• Kalender provinciale organisaties wordt opgemaakt. Eventueel ook officiële VLB
clubtornooien aan toevoegen
• Criterium Dilbeek (13/7/19): reglement wordt goedgekeurd onder nummer
VLB-1920-DD-01 onder voorbehoud van correctie van enkele typo’s
• Criterium Pingkolo (17-18/8/19) : reglement wordt goedgekeurd onder
nummer VLB-1920-DD-02 onder voorbehoud van correctie van enkele typo’s
• Provinciaal Jeugdcriterium klassementsreeksen:
• Te weinig inschrijvingen in de reeksen B, C, D
• Matige opkomst in het algemeen
• Er werd gesuggereerd om als incentive een grote beker op het spel te zetten.

6. Jeugd
• VTTL organiseert benjamindagen in onze provincie. Daar is op zichzelf niets
mis mee maar in hun communicatie lieten zij uitschijnen dat dit de provincie
was die deze benjamindagen organiseert. Dat is fout en verwarrend voor
personen die bijkomende info willen.
7. Arbitrage
• 8 inschrijvingen voor de opleiding tornooiprogramma
8. Klassementscommissie
• Kalender en info klassementsherzieningen wordt opgemaakt. Zal rondgestuurd
worden via nieuwsbrief (26/3)
• Na meer dan 10 jaar boost methode kiezen we voor een iets conservatievere
methode : de MER methode (26/3)
9. Diversen:
• Palmaresboekje : niet meer afdrukken wel opmaken
• Bekers: alles in een kartonnen doos per club; wel afroepen, geen dubbel, enkel
provinciale reeksen
• Beker voor de beker VLB&B volgend seizoen mee met de medailles bestellen.
Kan dan uitgereikt worden op finaledag
• Einde vergadering 23:45

