Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 7 februari 2017
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Astrid Vervaet, ondervoorzitter - AV
Christophe Bekaert, bestuurder – CB
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Frederic Destoop, bestuurder – FD
Joeri De Mol, bestuurder - JDM
Erik Gysels, bestuurder - EG
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd :
Peggy Pittoors, bestuurder – PP

De vergadering wordt om 18u45 geopend onder het voorzitterschap van Patrick
Keusters, in de kantoren van EY, De Kleetlaan 2 te Diegem.
1. Governance : aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement
1.1.

Statuten

CVD overloopt de aanpassingen van de statuten zoals die in de RvB van 29 november
2016 reeds werden goedgekeurd, en voorgesteld zullen worden aan de Algemene
Vergadering van de leden op 21 maart 2017.
Ter aanvulling daarvan dient in de statuten én het arbeidscontract van de secretarisgeneraal worden opgenomen dat hij/zij geen officiële bestuursfunctie mag opnemen in
een VHL club.
Wat de samenstelling van RvB betreft, herbevestigen de bestuurders de goedkeuring
van de clausule dat er maximum één bestuurder per club verkozen kan worden. Zij
verduidelijken daarbij dat deze clausule niet geldt voor de verkozen voorzitter van de
liga.
De bestuurders bevestigen ook de positie van de RvB van de VHL dat zij dezelfde
clausule wensen voor de samenstelling van de RvB van de KBHB , en zij dus maximaal
één bestuurder per club zullen afvaardigen binnen de RvB van de KBHB.
De uitzondering voor de voorzitter van de liga geldt daarbij niet, aangezien hij/zij daarin
zetelt als “gewone” bestuurder.
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1.2.

Huishoudelijk Reglement

De RvB keurt de aanpassing binnen het Huishoudelijk Reglement goed m.b.t de
modaliteiten over de verkiezingen voor 2 jaar resp. 4 jaar.
Zij stemt voorlopig evenwel niet in met het voorstel tot wijziging van de in-en
uitschrijvingsperiode van de leden naar 15 mei en 15 juni. De RvB vindt dat dit eerst een
grondiger onderzoek behoeft.
2. Wilrijkse Plein
De RvB vraagt de staf om een officiële oproep op de website te plaatsen naar kandidaatbestuursploeg(en) voor de oprichting van hockeyclub Olympia.
De RvB benoemt met veel genoegen de heer Jean-Claude Leclef als vertegenwoordiger
van de VHL in de begeleiding van de werken aan het nieuwe clubhuis op de Wilrijkse
Plein.
3. Voorstel hervorming Ladies
CVD licht de Raad toe dat de hervorming van de Ladies competitie (van een volledig
naar een half veld) tot nader order wordt uitgesteld. Op dit moment bestaat daartoe
immers nog geen noodzaak o.b.v. de beschikbare veldcapaciteit. De RvB stemt in met dit
advies.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering eindigt om
19u45.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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