
          
        Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W.

          Vlaams-Brabant & Brussel
Verslag vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2018 – 2019 op donderdag 20 
juni 2019 om 19u.
Aanwezig: Michèle Messiaen, Pieter Thysen, Walter Timmermans, Nathan Vandecauter 
en Danny Decupere

Plaats: Akkerstraat 21, 1703 Schepdaal

Agendapunten:
1. Aanduiding bestuursfuncties 2019-2020:  

 Voorzitter: Danny Decupere
 Ondervoorzitter: Nathan Vandecauter
 Secretaris :Michèle Messiaen
 Penningmeester: Pieter Thysen
 Andere functies:
 (Digitale) nieuwsbrief: Nathan Vandecauter
 Interclubleider & kalender: Danny Decupere
 Provinciale organisaties: Danny Decupere
 Arbitragecommissie: Pieter Thysen
 Jeugd: Danny Decupere
 Klassementscommissie: Voorzitter: Danny Decupere; secretaris: Michèle 

Messiaen
 Voorbereiding en herziening: Danny Decupere en Walter Timmermans
 Beroep: Nathan Vandecauter en Pieter Thysen

 Veteranen: Walter Timmermans
 Tornooiuitslagen: Nathan Vandecauter
 Beker van Vlaams-Brabant & Brussel: Walter Timmermans
 Informatica & Website: Nathan Vandecauter
 Tuchtcommissie: Michèle neemt contact op met Reine

2. Goedkeuring verslag van vergadering PC van 4 april 2019: werd goedgekeurd na 
verzending naar PC-leden op 10 april 2019

3. Secretariaat 
 VTTL gaat sticks uitdelen met clubinformatie, bedoeling is dat we die op de 

AV aan de clubs bezorgen. Komt ook op de VTTL website
 Verzending aanvraag kandidaturen provinciale organisaties: antwoord 

verwacht uiterlijk 15 augustus
4. Interclub 

 Eindronden: klacht van Marc Janssens ivm kruisfinales eindronden. 
Bewering dat deze niet mogen georganiseerd worden volgens de reglementen
is niet juist. Evenwel artikel C.9.11.1 moet wel worden toegepast. Derhalve 
stijgen kampioenen van 5C en 5D naar afdeling 4. Conform aan ons 
document ‘Stijgers en dalers’ zal ook de winnaar van de eindronden naar 
afdeling 4 stijgen. (1/5)

 Boetelijst: kleine aanpassingen : 
 Boete nr 19: afwezige speler veteranen en beker verlagen naar 5€ ipv7.5
 Boete nr 39: Niet of laattijdig inbrengen van de resultaten (details) op de

website uiterlijk de  eerstvolgende zondag na de interclubweek om 24 u 
(een interclubweek loopt van zondag tot de volgende zaterdag)

 Aanpassing boetes nr 52,53,54,57,en 58: Dames telkens weggelaten 
(geen boete voor damesploegen die forfait geven)

 Boete nr 60: toevoeging "(behalve voor de beker. Voor de beker volstaat 
verwittiging van tegenploeg en bekerverantwoordelijke)"



 Code 60  en code 62 verplaatst naar de enkelvoudige forfaits daarna 
hernummerd

5. Organisaties:
 Beker van VLB&B: Werchter geeft ff voor finaledag. Verwittiging gebeurde eerst 

via facebook naar Lembeek toe. Strikt genomen is dit niet volgens wat in de 
boetelijst staat maar daar is de formulering in de boetelijst niet juist. Het 
gebruik van het e-mailadres forfait@vlb.vttl.be is voornamelijk voor de 
interclub. Code 60 uit de boetelijst bestraft niet gelijktijdige verwittiging maar 
voor de beker zitten we in een andere context. Code 60 zou moeten aangepast 
worden (toevoegen: "(behalve voor de beker. Voor de beker volstaat verwittiging 
van tegenploeg en bekerverantwoordelijke)". Code 60 staat daar ook onder 
algemeen forfait en dat is uiteraard ook niet juist, moet naar boven (code 55) 
(10/4)

 Criterium Pingkolo: Pingkolo wil ook op vrijdag enkele ‘ludieke’ reeksen 
organiseren. Een aangepast reglement goedgekeurd (2/5)

6. Jeugd 
 Bespreking jeugdsubsidiebeleidsplan: 

 ongoing
 Correctie reglementen jeugdliga ifv gelijke eindstand: de jongste krijgt het 

voordeel en in geval van gelijke geboortedatum: lottrekking
7. Veteranen:

 Nacompetitie voor veteranen wordt overwogen. We hebben nog wat tijd. Verder 
uitwerken en polsen bij clubs naar interesse.

8.  Arbitrage
 Opleidingen scheidsrechter in 2019 worden rondgestuurd via nieuwsbrief VTTL
 Arbitrage Criteriums Dilbeek en Pingkolo

9. Klassementscommissie
 Voorstel klassementen werd opgemaakt en gepubliceerd (8/4)

10.Diversen: 
 Einde vergadering:00:31

mailto:forfait@vlb.vttl.be

