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Augustus 2022

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Bedankt om massaal onze vernieuwde provinciale nieuwsbrief van juli 2022
te doorlopen. Veel leesgenot bij deze nieuwe editie.

VERSLAGEN PC 2 en PC 3

https://vlb.vttl.be/secretariaat/vergadering-pc-13-06-2022-verslag/

https://vlb.vttl.be/secretariaat/vergadering-pc-04-07-2022-verslag/

SECRETARIAAT

Deadlines:
1) Kandidaturen provinciale organisaties 22-23: vóór 20 augustus 2022
2) Indienen leden schrappingslijsten en coach licentielijst: uiterlijk binnen op
maandag 05 september 2022
Te sturen naar: Michèle Messiaen – Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel
secretariaat@vlbvttl.be

INTERCLUB

° Stijgers en dalers seizoen 2021-2022:
https://vlb.vttl.be/interclub/provinciale-interclubs-stijgers-dalers-2021-22/
° Het ontwerp van de provinciale interclubkalenderseizoen 2022-2023 staat
online:https://competitie.vttl.be/index.php?
menu=4&week_name=01&div_id=6245
Gelieve eventuele opmerkingen gebundeld per club door te geven vóór
21/08/2022 aan Bart Delhaye: interclubleider@vlbvttl.be
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ARBITRAGE

We zijn nog op zoek naar enkele kandidaat-scheidsrechters. Je kan er bovendien je
club mee helpen want elke club is vanaf een bepaalde afdeling verplicht één of bij
voorkeur meerdere scheidsrechters te hebben.
Meer weten?
https://vlb.vttl.be/arbitrage/opleidingen-2022-23/
Er is een gratis opleiding in het lokaal van Meerdaal op zaterdag, 8 oktober 2022 van
10u tot 16u
https://vlb.vttl.be/arbitrage/provinciaal-scheidsrechter-2022-23/
Schrijf je ook in voor de volgende opleidingen:
° racket control:https://vlb.vttl.be/arbitrage/racket-control-opleiding-2022/
° tornooileider:https://vlb.vttl.be/arbitrage/opleidingen-tornooileider-2022/
° tornooiprogramma:https://vlb.vttl.be/arbitrage/tornooiprogramma-opleiding-2022-23/
Meer inlichtingen: arbitrage@vlbvttl.be

TUCHTCOMMISSIE
Binnenkort elke club verplicht om een lid af te vaardigen om te zetelen
in detuchtcommissie?

Laat ons hopen dat het nooit zo ver komt. Maar we zijn wel degelijk op zoek
naar aangesloten VTTL-leden om (misschien) 1 of 2 keer per jaar een avond
in een tuchtcommissie te zetelen.
Ben je zelf kandidaat? Of ben je een clubverantwoordelijke: spreek zeker
iemand in je club aan om zich kandidaat te stellen. Bedankt alvast.

a) Taak van een tuchtcommissie: bij een klacht oordelen of de aangeklaagde
haar/zijn werk zorgvuldig gedaan heeft
b) Voorwaarden om in een tuchtcommissie te kunnen zetelen:
° lid zijn van de VTTL 
° de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt hebben
° in de schoot van de VTTL nooit een schorsing hebben opgelopen, tenzij
een eerherstel werd verkregen
c) Wil jij mee recht helpen spreken? Stel dan zeker je kandidatuur bij Michèle
Messiaen – Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel
secretariaat@vlbvttl.be

TORNOOI-ORGANISATIES VLB&B-CLUBS

27 + 28
augustus
2022

C-criterium
Pingkolo

https://vlb.vttl.be/tornooien/pingkolo-c-
criterium-2022

10 + 11
september
2022

B-criterium
september
P.W. Diest

https://vlb.vttl.be/tornooien/pw-diest-b-
criterium-september-2022

zie ook : https://vlb.vttl.be/category/tornooien/
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TAFELTENNISKAMPEN VLB&B-CLUBS

https://vlb.vttl.be/category/organisaties

PUBLICITEIT OP ONZE VLB&B WEBSITE EN/OF IN DE NIEUWSBRIEF ?

Interesse om je zaak of bedrijf meer naambekendheid te geven en je te richten tot
ruim 1.200 VLB&B aangeslotenen en andere belangstellenden?
Naar keuze kan je zowel in de Nieuwsflash en/of op onze website een banner of
meer plaatsen aan voordelige tarieven. Interesse? Stuur een berichtje naar
nieuwsbrief@vlbvttl.be en we nemen snel contact met je op. 
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