Proces-verbaal van de
Algemene Vergadering
van de Vlaamse Hockey Liga van 13 juni 2015
De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 9u45 in
de kantoren van IPM, Frankenstraat 78 -1040 Brussel, onder het voorzitterschap van Patrick
Keusters.
De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de dagorde.
1. Goedkeuring van het proces-verbaal van 24 maart 2015
Het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL van 24 maart
2015 worden unaniem goedgekeurd.
2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden
Zijn vandaag aanwezig : 24 clubs op 39, die 263 stemmen op 355 vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering kan bijgevolg tot geldige stemming overgaan.
Aanwezige bestuurders :
Patrick Keusters, Yves De Decker, Eric Gysels, Christophe Bekaert, Joeri De Mol, Dirk
Declercq, Olivier Van Gompel, Frederic Destoop, Peggy Pittoors.
Aanwezige Clubs :
Patria Aalst, Antwerp, Beerschot, BSBL, Braxgata, Brugge, Dragons, Gantoise, Green Devils,
Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Keerbergen Tigers, Knokke, Leuven, Mechelse,
Meetjesland, Inter Mol, Oranje, Phoenix Neerpelt, St Georges, Taxandria, Victory.
3. Benoeming van de rekeningtoezichthouder
De Raad van Bestuur (RvB) stelt de leden voor om de jaarrekeningen van de VHL voortaan
ook door een derde, onafhankelijke partij te laten nakijken. Dit is niet verplicht door de vzw
wetgeving, maar is wenselijk vanuit onze politiek van ‘goed bestuur’, en geniet ook de
voorkeur van Bloso. De RvB stelt het bedrijf EY voor als rekeningtoezichthouder.
De AV keurt deze benoeming unaniem goed.

4. Jaarverslag van de secretaris-generaal (SG)
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal van de VHL, presenteert een terugblik op het
afgelopen seizoen, en licht de belangrijkste realisaties toe van de voorbije 12 maanden.
De VHL zette zich binnen de (vijf) basisopdrachten van de Vlaamse sportfederaties vooral in
op de volgende 2 pijlers :
• de ontwikkeling van onze sport in Vlaanderen;
• het verhogen van de kwaliteit binnen de clubs.
In het afgelopen seizoen werden maar liefst 4 nieuwe clubs opgericht (Sporking Westkust,
Westhoek Wildcats, Merode en Dender Hockey). Hiermee telt de VHL voortaan 39
hockeyclubs . De SG geeft aan dat meer dan één vierde van de VHL clubs jonger is dan 3 jaar
oud, en de ondersteuning van die clubs door de VHL extra aandacht behoeft.
De SG toont enkele cijfers die de sterke groei in Vlaanderen illustreren :
• een totale groei van 11,5% versus vorig seizoen;
• vooral de groei bij de jeugd is aanzienlijk : maar liefst 1.663 nieuwe jeugdleden (groei
van 18,2%) tegenover het seizoen daarvoor;
• de Vlaamse clubs groeien vooral dankzij de groeiende interesse langs meisjeszijde :
niet minder dan 17,3% groei in de meisjescategorieën (vs 8% bij de jongens);
De SG benadrukt dat hockey een familiesport is en zowel jongens als meisjes
aantrekt (binnen de jeugd is de verdeling bijna gelijk : 49% meisjes- 51% jongens).
Naast de groei van onze sport heeft de VHL zich in hoofdzaak gericht op de ondersteuning
van de bestaande clubs, met aandacht voor het verhogen van de kwaliteit binnen de clubs.
Daarbij ging de focus naar de kaderopleidingen voor trainers en coaches. De VHL streeft
ernaar dat elke speler wordt opgeleid door een gediplomeerde trainer. Door het invoeren
van de quota (voor 2015: 1 trainer per 100 jeugdspelers) zijn zo goed als alle clubs
meegestapt in dit verhaal.
In de eerste 6 maanden van dit project werden 8 opleidingen georganiseerd, en werden
reeds 118 initiators opgeleid.
Tegen het einde van 2015 zullen de VHL clubs meer dan 130 gediplomeerde initiators tellen.
De SG roept de clubs op om verder in te zetten op de kwaliteit van onze (jeugd)trainers en
hun kandidatuur voor de organisatie van bijkomende opleidingen in 2016 tegen 10 augustus
2015 te bevestigen.

Naast de ondersteuning aan de sporttechnische mensen binnen de clubs, wil de VHL ook
helpen met de verdere professionalisering van de bestuurlijke taken in de clubs. Via
administratieve bijscholingen biedt zij een kader waarin het bestuur van de clubs zich steeds
beter kan informeren.
De SG blikt ook vooruit op het volgende seizoen. Naast de aandacht voor de verdere groei en
de uitbreiding van de sporttechnische opleidingen (met aspirant-initiator, Instructeur B en
Trainer B opleidingen), zal de VHL zich richten op o.a.:
• het samenstellen van een vademecum voor clubsecretarissen;
• arbitrage-opleidingen;
• de lancering van de lidkaarten met electronische toepassing voor wedstrijdbladen;
• het opstellen van een standaard lastenboek voor de aanleg van nieuwe velden;
• het helpen zoeken naar alternatieve en nieuwe financieringsvormen voor
infrastuctuur;
• een project rond ethiek en fairplay in onze sport ;
• het opstellen van een project ter ondersteuning van de jeugdwerking binnen de clubs
(jeugdsportfonds).
5. Jeugdsportfonds 2016
De SG informeert de leden van de AV over de facultatieve opdracht “jeugdsport” binnen het
decreet op de Vlaamse sportfederaties.
Concreet houdt dit in :
• de VHL dient een jeugdsportproject in bij Bloso, met bijhorend reglement en ter
ondersteuning van de jeugdwerking binnen de clubs ;
• het VHL jeugdsportreglement zal kwalitatieve en kwantitatieve criteria m.b.t.
jeugdsport bevatten;
• clubs die voldoen aan de criteria uit het reglement worden beloond met subsidies uit
het jeugdsportfonds;
• de clubs zullen hun subsidies kunnen besteden op een kwaliteitsvolle manier in
overeenstemming met de bestedingsmogelijkheden uit het reglement.
De VHL zal de clubs tijdig inlichten over het reglement.
Na de indiening van het dossier bij Bloso tegen 1 September 2015, zal Bloso het project
evalueren naast deze van andere sportfederaties. De VHL zal een definitieve (al dan niet)
goedkeuring ontvangen in Januari 2016.

6. Organiek Reglement en Administratief Reglement
De voorzitter licht het voorstel toe tot wijziging van het huishoudelijk reglement.
Daarbij volgende wijzigingen aan de structuur :
• Toevoeging van een preambule om de reglementen in te leiden, en de verhouding
tussen de verschillende van kracht zijnde teksten te duiden;
• Het Organiek Reglement wordt voortaan “De structuur van de VHL”. Bovenop de
bepalingen die nu reeds in het Organiek Reglement opgenomen zijn, wordt de
huidige titel 2 van het Aministratief Reglement toegevoegd, nl. “Relaties met de
leden en de spelers”.
• Het Administratief reglement wordt “De procedure en de organisatie”, waaruit het
hoofdstuk 2 (algemene regels, scheidsrechters, trainers) verdwijnt om opgenomen te
worden in het Sportief Reglement. De bepalingen betreffende het veldhockey en het
zaalhockey worden geharmoniseerd.
• Een Sportief Reglement voor het veldhcokey is deze waarin de regels betreffende
forfaits, de spelregels, inschrijvining van de ploegen, het scheidrechtersambt,
ordehandhaving, enz …. worden opgenomen.
• Een Sportief Reglement voor het zaalhockey : idem
Motie vanwege de leden van de AV:
Tijdens de discussie aangaande deze wijzigingen uiten bepaalde aanwezigen hun
bezorgdheid over een toekomstige hervorming van de seniorenkampioenschappen, en
wensen een inspraak van de clubs in deze materie.
Een motie wordt ingediend waarbij wordt bepaald dat bij de hernieuwing van het Covenant
tussen de KBHB en de liga’s eind 2016, wijzigingen aangebracht in de structuur van
de seniorencompetities voorafgaandelijk moeten goedgekeurd worden door een Algemene
Vergadering. Deze motie wordt met een meerderheid van stemmen goedgekeurd.
Naast aanpassingen in de structuur, zijn er ook wijzigingen betreffende enkele definities,
enkele artikels over de AV, de comités en commissies, de relaties met de clubs, discipline en
doping.
De leden moeten hun stem uitbrengen over 16 verschillende topics (zie bijlage aan het PV).
Alle artikelen werden goedgekeurd met meerderheid van de stemmen :
• Vraag 1 met 78%; vraag 4 met 71%; vraag 10 met 95%; vraag 13 met 90%;
• alle andere vragen met 100%.

Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun
aanwezigheid, en de Algemene Vergadering beëindigt om 10u50.
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