Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 10 januari 2017
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Astrid Vervaet, ondervoorzitter - AV
Christophe Bekaert, bestuurder – CB
Frederic Destoop, bestuurder – FD
Joeri De Mol, bestuurder - JDM
Erik Gysels, bestuurder - EG
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Peggy Pittoors, bestuurder – PP
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd :
Yves De Decker, bestuurder – YDD
De vergadering wordt om 19u30 geopend onder het voorzitterschap van Patrick
Keusters, te K. Herakles HC.
1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de RvB van 29 november 2016
De RvB keurt het PV van 29 november 2016 goed.
2. Competitiecommissie stavaza Open/Belgian League
CVD geeft een stavaza m.b.t. de nieuwe competitieformats vanaf het seizoen 2017-2018
zoals die door de AV van juni 2016 werden goedgekeurd. Volgende adviezen worden
voorgesteld door de competitiecommissie:
• Wat de samenstelling van de poules betreft, werd een simulatie gemaakt o.b.v.
de rangschikking per einde december 2016. Daarbij werden de mannen- en
vrouwenkampioenschappen op een gelijkaardige manier benaderd. CVD licht de
Raad de volledige simulatie toe;
• Dames 1 ploegen (in bijzonder in ere-afdeling) zullen voortaan allen op
zondagmiddag spelen (geen keuze meer);
• Een vaste planning voor de wedstrijden op zondagen: Begian League Dames 1
om 12u, Open League Heren om 13u30 en Belgian League Heren 1 om 15u30.
• De creatie van een nieuwe categorie Dames 30, die speelt op zaterdag/zondag
(naar keuze);
• Alle Ladies op een half veld;
• Een aantal aanpassingen voor de Gents competitie (te bevestigen later);
• U23 : laatste poging op zaterdagnamiddag (ipv zondag);
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De RvB stemt in met de meeste adviezen, doch heeft volgende bemerkingen:
• De voorzitter vraagt aan de competitiecel om de programmatie op zondag
extra/opnieuw te evalueren, immers de tijd tussen de Dames 1 wedstrijd en de
Heren Open League wedstrijd is mogelijk te kort om goed op te warmen;
• Een bestuurder maakt een opmerking over de governance die gehanteerd werd
bij het voorstel van de competitiecommissie inzake de Ladies hervorming naar
een half veld. Daarop beslist de RvB dat het voorstel van de competitiecommissie
voorlopig niet gevolgd kan worden, en e.e.a. opnieuw dient besproken te worden
in overleg met de werkgroep.
3. Kandidaturen beroepscomité VHL
Patrick Keusters bevestigt dat er 2 personen zich kandidaat hebben gesteld.
Hij stelt voor dat beide personen een telefonisch overleg hebben met de voorzitter van
het Beroepscomité van de KBHB, Patrick Ronse. De RvB kan de volgende vergadering
dan een beslissing nemen.
De bestuurders merken ook op dat er binnen het controle- en beroepscomité mogelijk
onvoldoende personen zetelen (bij gebrek aan kandidaten), en dat het daarom zinvol
kan zijn om beide personen op te nemen.
4. Governance/ bestuurdersmandaten : aanpassing statuten, verkiezingen ‘17
In het kader van de statutenwijzigingen en het voorstel dat dienaangaande zal worden
gemaakt aan de leden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 maart 2017,
werden de meeste punten besproken én goedgekeurd in de RvB van 29 november 2016.
De positie van de leden van de RvB van de VHL binnen de RvB van de KBHB diende
evenwel nog worden verduidelijkt m.b.t. de termijn van het mandaat van de voorzitter
van de KBHB.
De bestuurders stellen unaniem dat zij de logica die ze op het vlak van de
bestuursmandaten volgen binnen de VHL wensen door te trekken voor de KBHB. Dat
betekent een maximumtermijn van 3 opeenvolgende mandaten van 4 jaar.
Gezien de hockeyfederatie met haar 3 entiteiten zich vandaag op een scharniermoment
bevindt, en het wenselijk is om de continuïteit te kunnen garanderen om de nieuwe
beleidsuitdagingen aan te gaan, wenst de RvB van de VHL de kandidatuur van Marc
Coudron unaniem te steunen voor één extra termijn van 4 jaar.
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5. Varia
5.1. CVD informeert de Raad over de mogelijke oprichting van een aparte vzw
voor G hockey door een privé-initiatief. De RvB steunt de staf in de gedachten
dat dergelijk initiatief geen toegevoegde waarde brengt aan de werking van
de liga op dat vlak, en dus eerder ontraden moet worden. CVD zal contact
opnemen met deze initiatiefnemers.
5.2.

De RvB keurt het voorstel van de jeugdcommissie, om de resultaten van de
wedstrijden in de allerjongste categoriën U7-U8 niet meer online af te
beelden, met meerderheid van de stemmen goed .Men bepaalt evenwel dat
een club te allen tijde het recht heeft om deze uitslagen bij de competetiecel
van de federatie te raadplegen.

5.3.

CVD bevestigt dat Benjamin Van Hoof de opdracht heeft gekregen om een
trainersvereniging op te richten. Benjamin, Begold U16 coach en
jeugdschoolverantwoordelijke op Brax, is één van de auteurs van het
Hockey4Life opleidingsplan, en zal onze DSKO Roy Brocken voor deze
opdracht dus ondersteunen;

5.4.

CVD bezorgt de Raad een stavaza m.b.t. het Club Umpire Project :
o Doel: niveau van de clubarbitrage verhogen, stap van clubarbitrage naar
nationale arbitrage verkleinen, groei aantal nationale scheidsrechters
realiseren;
o Werkwijze: opleiding Club Umpire Coaches (CUC), opleidingsmateriaal
voorzien, opvolging CUC’s;
o CVD bevestigt dat alle clubs de opleiding (dankzij de
deelnamevoorwaarden aan het jeugdsportfonds) verplicht moeten volgen;
deze opleidingen staan gepland in weken 5 en 6.

De vergadering eindigt om 23u15. De volgende vergadering van de RvB staat gepland op
dinsdag 21 februari 2017 te R.Beerschot HC, met aanvang om 19u00.
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