
 

           
        Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. 

          Vlaams-Brabant & Brussel 
 
Verslag beraadslagingen en beslissingen Provinciaal Comité van Vlaams-Brabant & 
Brussel tem 20 juni 2020. 
Aanwezig: Michèle Messiaen, Pieter Thysen, Walter Timmermans, Nathan Vandecauter 
en Danny Decupere 
 
Agendapunten: 

1. Verslag van beraadslagingen en beslissingen PC tem 14 april 2020 werd 

goedgekeurd na verzending naar PC-leden op 14 april 2020. 
2. Secretariaat  

• Datum algemene vergadering wordt verzet naar 25 juni ipv 14 mei (29/4) 
Omwille van de beperkingen door de corona-maatregelen is het aantal 
aanwezigen voor bijeenkomsten tijdens de maand juni nog steeds beperkt tot 
20. Derhalve wordt de Algemene Vergadering verplaatst naar 2 juli (11/6) 

• Inschrijvingsformulier ploegen werd aangepast nu ook inschrijving ploegen 
voor beker VLB&B mogelijk (7/5) en verstuurd op 10/6 samen met andere 
documenten 

• Afrekening clubs wordt goedgekeurd en doorgestuurd (6/5) 

• Voorstel naar nationale raad toe voor in geval van overmacht indien niet alle 
wedstrijden kunnen gespeeld worden: indien enkel heenronde volledig 
gespeeld dan nemen we de eindrangschikking heenronde, indien enkel 
terugronde volledig, enkel resultaten uit de terugronde, indien geen van beide , 
dan nul-seizoen (geen stijgers en geen dalers) en anders normaal (13/6) 

• Palmares wordt opgemaakt (13/6) 
3. Thesaurie 

• Fout ontdekt in de afrekening (actieve scheidsrechters verkeerd verrekend). 
Correctie werd doorgestuurd naar de clubs (10/5) 

4. Interclub  

• Smash Dolfijn deelt mee dat zij met hun C-ploeg niet willen stijgen naar 
Landelijke (27/4) 

5. Organisaties: 

• Tornooi Pingkolo: reglement met lichtjes gewijzigd uurrooster wordt 

goedgekeurd onder voorbehoud van eventuele Corona maatregelen van 
overheidswege (29/4) 

• Kalender met provinciale organisaties wordt besproken en goedgekeurd (5/5) 

• Hans Vandendriessche vraagt als bestuurslid van Meerdaal om in het kader 
van de kandidatuur van Leuven als sportstad van 2021 om 2 fasen van het 
provinciaal jeugdcriterium -12 (gespreid over twee seizoenen) te mogen 
organiseren. We gaan daar mee akkoord.  

• B-criterium PW Diest wordt goedgekeurd mits in acht name van alle vereisten 
mbt Corona.(13/6) We gaan ook akkoord op de vraag om datum te verzetten 
naar weekend van 15-16/8 ipv 8-9/8 (20/6) 

• Ook andere clubs die een door de provincie erkend evenement (criteriums, 
kampioenschappen, …) organiseren moeten de nodige maatregelen treffen ivm 
Corona. (13/6) 

6. Jeugd  

• Verdeling jeugdsubsidiebeleidsplan (19-20) wordt goedgekeurd en uitbetaald 
(30/4) 

• Nathan verstrekt toelichting bij berekening op vraag van Tacko (10/6). 
Dezelfde info wordt nadien ook naar alle clubs toegestuurd 

7. Arbitrage 



• Examen internationaal scheidsrechter: Philippe Rousseau geslaagd(13/6) 
examengeld voor geslaagden wordt terugbetaald. 

8. Klassementscommissie 

• Erik De Boeck had voor zijn aanvraag tot klassementsherziening een fout e-
mail adres gebruikt. Derhalve was zijn aanvraag niet geldig en kunnen we hem 
ook niet weerhouden voor beroep. Hij wordt hiervan op de hoogte gebracht 
(26/4) 
 


