
Welkom beste Vttl-lid
Van harte welkom bij de ‘Vlaamse Tafeltennisliga vzw’ (V.T.T.L.), een sportfederatie van 
de Vlaamse Gemeenschap met een erkend topsportstatuut vanwege het BLOSO. Met de 
‘Aile Francophone’, de zusterfederatie uit Wallonië, vormt zij samen een koepelwerking 
voor de nationale competitie van de ‘Koninklijke Belgische Tafeltennisbond’ (K.B.T.T.B.).
Verder is onze sportfederatie aangesloten bij het ‘Belgisch Olympisch en Interfederaal 
Comité’ (B.O.I.C.), op wereldvlak bij de ‘Internationale Tafeltennisfederatie (I.T.T.F.) en op 
Europees niveau bij de ‘Europese Tafeltennisunie’(E.T.T.U.).

Welkom bij de



sPoRtieF AANbod
Recreatieve en competitieve activiteiten op alle trappen van club,provincie, landelijk,
nationaal en internationaal
Alle VTTL-leden kunnen aldus zowel recreatief als competitief terecht op hun geëigend sportniveau.

Activiteiten met landelijke uitstraling

3 Jeugdcriteriums voor -12 jaar georganiseerd in drie centrale provincies

Kampioenschap van Vlaanderen Veteranen
Elke provincie vaardigt de beste veteranen af in de 
verschillende leeftijdscategorieën (vanaf +40)

Jeugdbeker van Vlaanderen
Elke provincie vaardigt de beste spelers af in de 
verschillende jeugdcategorieën

Vlaamse Kampioenschappen
Elke provincie vaardigt de beste spelers af in de 
verschillende klassementsreeksen

Superbeker
Een bekercompetitie met voorgift die eindigt op 
Vlaams niveau

Landelijke Eindronden Interclub
De winnaars van de provinciale interclub spelen 
een finale op Vlaams niveau

AlGemeeN beleid eN beHeeR

De VTTL vormt een liga met de vijf Vlaamse tafeltennisprovincies. Zij dragen uitvoerend zorg voor een 
sportief regionaal beheer. Het algemeen landelijk statutair beleid van de vzw V.T.T.L. wordt bepaald 
door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Het dagdagelijks beleid wordt ten algemene 
titel uitgevoerd door het Management Comité en zijn commissies, en door het Technisch Comité en zijn 
commissies voor de sporttechnische begeleiding van jongeren en topsporters. De Coördinatiecel staat 
borg voor de noodwendige coördinatie tussen deze beide uitvoerende organen.  

Onze sportfederatie hanteert voor haar beheer en beleid een strikte scheiding van machten, wetgevend, 
uitvoerend en rechterlijk, conform het gemeenrecht. Zo vrijwaart een juridisch bestel van landelijke 
en provinciale rechtskamers, mede onder professionele hoede, de rechten van alle leden, ook voor de 
nationale materie.

Hoofddoelstelling

De VTTL heeft tot doel op onbaatzuchtige en autonome wijze een kwalitatieve, efficiënte en permanente 
werking uit te bouwen om de beoefening van de tafeltennisport te bevorderen en te promoten. Zij biedt 
daarvoor een hoogstaande opleiding en begeleiding aan ten bate van beleidsmedewerkers en sporters 
binnen alle doelgroepen jeugd, recreanten, veteranen en competitiespelers. Tafeltennissers uit onze 
federatie kunnen alzo hun leven lang actief blijven.
Tafeltennis  is echter niet zo maar een ideale life-time sport, want zeer veilig, individueel en toch een 
intens te beleven teamsport.



sportkampen

De VTTL organiseert elke schoolvakantie interne sportkampen van 5 dagen. 
Een dag bestaat uit 4 uur tafeltennis, 1 uur sport en een aangepaste 
avondactiviteit.
Er is aanbod voor zowel beginners als voor gevorderden. Alle spelers worden 
begeleid door gediplomeerde trainers.

Verdere info bij Jo Willems
sportkampen@vttl.be

Jeugdsport

Naast het aanbod van een bijzondere provinciale en landelijke 
jeugdcompetitie biedt de VTTL in samenwerking met de clubs en het 
provinciaal beheer enerzijds en het BLOSO anderzijds jeugdvriendelijke 
projecten aan die zowel een kwantitatieve als kwalitatieve bijdrage leveren 
aan het beleid van de jeugdsport.

Verdere info Wesley Van Den Noortgate( kwantitatieve jeugdproject) 
en Jo Willems ( kwalitatieve jeugdproject)

Recreanten & Veteranen

De federatie organiseert ontmoetingen voor de recreanten en veteranen op 
landelijk en internationaal niveau. Op het programma staan een lente- en een 
herfstcriterium, de Beker van Vlaanderen en de interland VTTL - Nederland.

Verdere info Wesley Van Den Noortgate

schoolsport

Om tafeltennis te promoten in schoolverband zet de VTTL, samen met de 
S.V.S.( Stichting Vlaamse Schoolsport) een aantal kennismakingsmomenten 
op touw. De deelnemende clubs stellen hun locaties en 1 of meer trainers ter 
beschikking. SVS legt de contacten met de scholen.

Contact
Jo Willems: 02/527 53 72



toPsPoRt
De VTTL heeft voor de vorming van jongeren die op termijn kunnen doorstoten tot de top 100 van de wereld 
haar officieel erkende topsportschool te Leuven opgericht. Dit  in samen-werking met de sportuniversiteit 
en de stad Leuven. De spelers krijgen er studiegerichte modaliteiten en bijzondere begeleiding ter 
beschikking om de hoogstaande en doorgedreven dagelijkse trainingsstonden en internationale 
ontmoetingen verantwoord op te vangen. 
Topsportcoördinator: Bart Vermoesen, info@vttl.be

kAdeRoPleidiNG
De Vlaamse Tafeltennisliga is een leidende partner in de denkcel tafeltennis van het BLOSO.
Vanuit deze denkcel worden de trainerscursussen opgesteld en georganiseerd. 
Er zijn 3 trainersniveau’s,zijnde initiator, trainer B en trainer A. 

iNFoRmAtie
Algemeen Secretariaat VTTL
Secretaris-generaal: Marc Gijs (briefwisseling)
Brogniezstraat 41 bus 3 1070 Brussel
tel:02/527 53 72 (dag en nacht, 7 op 7 telefoonbeantwoorder)
U kan terecht bij administratief coördinator Dirk Lamproye.
fax: 02/ 527 52 49 

website: http://www.vttl.be De website bevat alle nodige info omtrent administratief en sportief beleid. 
E-mail: info@vttl.be
rekeningnummer V.T.T.L. : 734-0017378-24

De VTTL geeft in abo een periodiek tafeltennismagazine (4xjaarlijks) ’baak’ uit, alsook 2-wekelijks een 
‘Nieuwbrief’. Dit laatste tijdschrift verschijnt tevens in elektronische versie op de website. 
Nadere info op de website en het Algemeen Secretariaat.

sPoRtVeRZekeRiNG
een absolute noodzaak voor elke sporter!

Mits betaling van de lidmaatschapsbijdrage aan de VTTL bent u verzekerd.

Een sportverzekering aanbieden naar de normen van de Vlaamse Gemeenschap is voor elke Vlaamse 
sportfederatie een wettelijke verplichting. Onze federatie heeft een optimale sportverzekering afgesloten 
tegen burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand, stoffelijke schade en lichamelijke ongevallen.
Tevens heeft de VTTL een tweede bijzondere polis onderschreven voor niet aangeslotenen die occasioneel 
deelnemen aan zowel eender welke extra niet sportieve activiteit als aan een sportieve activiteit door een 
aangesloten club of derden georganiseerd. Alzo beantwoordt de federatie ook ten volle aan de wettelijke 
voorschriften van het decreet op het vrijwilligerswerk vanwege de Vlaamse Gemeenschap.

de VRiJHeid VAN AANslUitiNG eN oNtslAG
Deze jaarlijkse vrijheid is wettelijk gewaarborgd en reglementair in de federatie geankerd door het 
transferreglement. Met voorwaarden die wettelijk bepaald zijn en mede administratief verordend.
Niet voldoen aan deze wettelijke voorwaarden houdt zondermeer een weigering van transfer in.
Bondige voorwaarden: - aangetekend ontslag zowel aan de clubsecretaris als aan de VTTL tussen 1 en 31 mei.
- een nieuwe club aangeven aan de VTTL op het officiële transferformulier tussen 1 en 20 juni
 Zie Transfervademecum op de website.
Meer info: Dirk Lamproye - 02/527 53 72 - info@vttl.be

de Wet oP de PRiVACY
Uw persoonlijke gegevens, administratief verwerkt voor het lidmaatschap en de sportieve activiteiten, 
zijn beschermd door louter intern en beperkt gebruik naar de wettelijke normen.
U heeft het recht van inzage in de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Aan te vragen aan het 
ligasecretariaat.

Hartelijk dank voor uw aansluiting en vertrouwen in onze sportfederatie. De beleids-verantwoordelijken 
van uw club, van uw provinciaal comité en van de federatie staan graag ter beschikking voor aanvullende 
informatie.


