Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 21 februari 2017
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Astrid Vervaet, ondervoorzitter - AV
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Christophe Bekaert, bestuurder – CB
Frederic Destoop, bestuurder – FD
Erik Gysels, bestuurder - EG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd :
Joeri De Mol, bestuurder - JDM
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Peggy Pittoors, bestuurder – PP
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
De vergadering wordt om 19u30 geopend onder het voorzitterschap van Patrick
Keusters, te R. Beerschot HC.
1. Goedkeuring van de processen-verbaal van de RvB van 10 januari 2017 en
7 februari 2017
De RvB keurt beide PV’s goed.
2. Financiën
CVD stelt de P&L van het boekjaar 2016 voor.
De opbrengsten in 2016 bedragen 2 298 624 euro, en komen zoals voorgaande jaren
hoofdzakelijk voort uit subsidies en lidgelden. De subsidies zijn gestegen dankzij de
extra toelages vanuit Sport Vlaanderen voor het jeugdsportfonds en het
prioriteitenbeleid (Hockey4Life).
De kosten bedragen 2 288 276 euro en vertegenwoordigen o.a. de personeelskosten
(536 863 euro), ondersteuning van de clubs (260 944 euro) en de bijdragen aan de
nationale ploegen (1 046 363 euro).
Het positief resultaat bedraagt 10 348 euro.
De RvB keurt de rekeningen voor 2016 unaniem goed. Dit resultaat zal (na een positieve
correctie inzake de grootte van het bedrag der lidgelden – dit finaal resultaat moet nog
bevestigd worden door de financiële afdeling) voorgelegd worden aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de leden, voorzien op dinsdag 21 maart 2017.
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CVD stelt daaropaansluitend het (aangepast) budget 2017 voor.
Hij licht toe dat de overgangsmaatregelen voor de periode 2017-2019, in het kader van
het nieuwe decreet op de sportfederaties, negatieve gevolgen heeft voor de Vlaamse
Hockey Liga. Daarbij baseert de Vlaamse overheid zich voor de subsidiering immers op
de situatie van de sportfederaties in 2015.
De VHL telde toen 4 voltijds equivalenten (VTE). Sindsdien groeide het
personeelsbestand met 2 extra (gesubsidieerde) VTE’s.
In de overgangsperiode 2017-2019 zal de subsidiering nog deels gebaseerd worden op
het oude decreet (75% in 2017, 50% in 2018 en 25% in 2019), waarbij (in
voorvermelde verhouding) geen rekening wordt gehouden met de 2 nieuwe
personeelsleden.
Daarnaast wordt ook de DSKO niet langer apart gesubsidieerd (+/- 15 000 euro voor de
VHL in 2016).
E.e.a. betekent dat de Vlaamse Hockey in 2017 een negatief resultaat vooropstelt van
-45 000 euro.
Ondanks de uitdrukkelijke wens van de RvB om jaarlijks een positief resultaat voor te
leggen, gaat zij er unaniem mee akkoord dat zij - onder deze externe omstandigheden een negatief resultaat kan voorgeleggen ter goedkeuring door de Algemene Vergadering
van de leden. De bestuurders zijn immers van mening dat het huidig aantal
personeelsleden (minimaal) noodzakelijk is om de goede werking van de liga verder te
zetten, de middelen ter ondersteuning van de clubs moeten blijven worden ingezet, én
een structurele verhoging van de lidgelden (gezien het tijdelijk karakter van deze
overgangsmaatregel) geen goede beleidskeuze zou zijn.
De RvB oordeelt eveneens dat de opgebouwde reserves uit de voorgaande boekjaren
(201 652 euro) toelaten om dit negatief resultaat te dragen, en hiervoor aangesproken
kunnen worden.
3. Verhuur Wilrijkse Plein aan derden
CVD stelt voor duidelijke afspraken te maken voor de verhuur van de velden op de WP.
De RvB stemt in met de volgende tarieven:
• De VHL clubs kunnen het veld huren aan 45 euro/uur.
• Niet leden (derden) betalen 60 euro/uur én moeten het veld voor minimaal
2u/beurt huren;
• Gezien de extra investering van de VHL voor extra doelen en container (zie infra)
bedraagt het tarief voor de nationale ploegen 25 euro/uur (ipv 15 euro zoals
eerder bepaald);
De RvB gaat eveneens akkoord met het voorstel:
• om een container te huren voor een perioode van 1 jaar, in afwachting van het
nieuwe kleedkamer-en cafetariagebouw. Op die manier wordt toch een minimale
ruimte ter beschikking gesteld aan zowel Olympia HC als de staf van de nationale
en districtploegen.
• 2 extra doelen/veld aan te schaffen;
De bestuurders vragen dat de nieuwe club instaat voor het onderhoud van de container.
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4. Nieuwe programmatiesoftware
Een bestuurder bezorgt de RvB feedback vanuit de werkgroep:
• De contacten met de enige overgebleven partner Magelan worden stopgezet. Er
zijn te veel indicatoren die deze partner als onbetrouwbaar bestempelen;
• De volgende stappen zijn:
o de clubs informeren;
o de huidige problemen met Dim@sports oplossen (met o.a een server
upgrade en daaraan gekoppelde extra kosten);
o de zoektocht naar een nieuwe software partner doorzetten.
E.e.a betekent dat de federatie ook voor het seizoen 2017-2018 zal blijven werken met
het huidige systeem van Infomat (dim@sports).
5. Transregionale jeugdcompetitie
CVD verwijst naar zijn voorstel van eind vorig seizoen, waarbij de mogelijkheid zou
worden gecreëerd om “regionale” competities op te zetten tussen clubs uit beide liga’s.
Dat voorstel werd door de RvB goedgekeurd voor een test in U7 tot U9.
CVD stelt nu voor dit systeem uit te breiden, in het bijzonder voor alle clubs in de rand
rond Brussel, én voor alle leeftijdscategorieën U7-U12.
De RvB stemt in met dit voorstel.
CVD zal aan zijn collega Dominique Coulon vragen om deze uitbreiding ook voor te
leggen aan de RvB van de LFH.
Enkel indien ook de bestuurders van de LFH het voorstel goedkeuren, kan de optie voor
de clubs uit de rand rond Brussel (alsook de leeftijdscategoriën tot en met U12) worden
uitgebreid.
6. Jeugdtransfer
De transfer van jeugdspeler XX (geboren op 3 mei 2007) van HC Maasmechelen naar HC
Keerbergen wordt unaniem goedgekeurd. Deze transfer werd aangevraagd (en ook
goedgekeurd door beide clubs) naar aanleiding van een verhuis van de familie van het
betrokken lid.
7. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering (BAV)
De RvB keurt de agenda van de BAV van 21 maart 2017 goed:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring van het PV van de AV juni 2016
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3. Goedkeuring van de rekeningen 2016
– Nazicht der stemgerechtigden
– Voorstel en goedkeuring 2016
– Rapport van RvB en EY
– Kwijting RvB en EY
– Goedkeuring budget 2017
4. Wijziging van de statuten en Huishoudelijke Reglement
5. Procedure verkiezingen juni 2016
6. Beleidsplan 2017-2020
7. Varia
Gezien de uitgebreide agenda (en de aansluitende Buitengewone Algemene Vergadering
van de KBHB) stelt zij voor de BAV van de VHL een half uur eerder (dan initieel
voorzien) te laten aanvangen en de leden hierover te informeren.
8. Varia punten ter informatie aan de Raad van Bestuur
8.1. Beleids-en actieplan
CVD verwijst naar het beleidsplan 2017-2020 en de strategische doelstellingen die
daarin werden vooropgesteld.
Teneinde deze doelstellingen te bereiken, worden een aantal nieuwe initiatieven
genomen zoals de creatie van de Hockey Academy.
CVD licht toe waaruit de Hockey Academy (HK) bestaat en welke doelstellingen zij
nastreeft.
De HK bestaat uit 3 peilers:
• De Coach Academy voor de opleiding en ondersteuning van (gediplomeerde)
trainers en coaches;
• De Umpire Academy voor de opleiding en ondersteuning van de
scheidsrechters;
• De Club Manager Academy voor de opleiding en ondersteuning van
clubsbestuurders;
De RvB juicht dit nieuwe initatief toe; een bestuurder vraagt te onderzoeken of de logo’s
van deze “Academieën” kunnen worden beschermd.
8.2. Hockey development
CVD geeft een overzicht van:
• De 10 concrete infrastructuurprojecten in de bestaande hockeyclubs;
• De 8 nieuwe projecten ‘in de pipeline’ bij evenveel bestaande clubs;
• De 4 concrete nieuwe projecten voor de (mogelijke) oprichting van nieuwe clubs
(Olympia, Beringen, Genk en Tongeren);
• De gemeente-en stadsbesturen met wie de VHL in de komende weken en
maanden contact zal opnemen in het kader van de verdere uitbouw van de
hockeysport in Vlaanderen in de beleidsperiode 2017-2020;
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8.3. Contacten kabinet
CVD informeert de RvB over enkele belangrijke meetings die ze heeft gehad met de
kabinetten Sport en Werk van Minister Muyters.
In de eerste meeting was het in hoofdzaak de doelstelling het kabinet te informeren over
de plannen van de liga om de hockeysport verder te doen groeien, en de noodzaak
daarbij om in Vlaanderen over de nodige sportinfrastructuur te kunnen beschikken. In
de eerste plaats geldt hierbij de behoefte om daarvoor de nodige ruimte te bekomen, en
daarnaast om in het kader van het Golbaal Infrastructuur Vlaanderen, via het indienen
van subsidie-aanvragen, over de nodige middelen te kunnen beschikken.
De meeting met het kabinet Werk kadert binnen de wens van de VHL en de clubs om een
gepaste oplossing te vinden voor het statuut van buitenlandse hockeytrainers van
buiten de EU.
8.4. Club Umpire Project
CVD bezorgt de RvB een stavaza van het (net gelanceerde) Club Umpire Project, waarbij
Club Umpire Coaches werden opgeleid, en de clubs materiaal ter beschikking kregen
voor de opleiding en ondersteuning van Club Umpires.
CVD maakt ook melding van 2 nieuwe ideeën, om te polsen naar de reactie van de RvB:
• Spelerskaart: de verplichting dat spelers vanaf een bepaalde leeftijd slagen in het
theoretisch scheidsrechterexamen (kennis van de regels) om speelgerechtigd te
zijn; de RvB is dit idee genegen; CVD zal het voorstel verder concreet uitwerken
ter finale goedkeuring;
• Een specifieke sponsoring voor de Umpire Academy (sponsor die dit project
ondersteunt en zijn naam daaraan linkt); de marketingafdeling van de KBHB
voerde in dat kader reeds enkele gesprekken; er zou concrete interesse zijn
(TBC).
8.5. Trainersopleidingen
1. CVD informeert over de opstart van de allereerste cursus Instructeur B.
Er zijn 17 deelnemers (voornamelijk Begold trainers); het examen is gepland in juni. Een
2de cursus wordt voorzien in het najaar. Ondertussen werkt Roy Brocken aan de
samenstelling van de cursus van het volgend niveau van de opleidingen: Trainer B.
2. Teneinde de drempel van de (initiator)opleiding (in het bijzonder) te verlagen,
onderzoekt de VHL opleidingscel onder leiding van Roy of we een deel van de cursus
kunnen digitaliseren. De LFH heeft dergelijk initiatief (met behulp van een externe
partner, Dhr Luc Blondiau) reeds uitgewerkt voor de aspirant-initiator cursus, en de
eerste feedback van de deelnemers is (zeer) positief.
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De VHL plant binnenkort een overlegmeeting met de Vlaamse Trainerschool (VTS)
opdat deze zou instemmen met de digitalisering van een deel van de cursus Initiator
hockey. Op die manier zou het aantal sessies in de opleiding mogelijk (met +/-25%)
kunnen worden herleid, en kunnen de cursisten (voor een deel van de opleiding) op een
flexibelere manier (van thuis uit, op elk gewenst moment) kennis vergaren.
De RvB juicht dit initiatie toe, en kijkt uit naar het resultaat van de meeting met VTS.
8.6. Trainersvereniging
CVD bevestigt dat de eerste stappen naar de concretisering van deze trainersvereniging
werden gezet. Benjamin Van Hoof is daarvoor de projectleider.
Het concept van deze vereniging richt zich op 3 initiatieven:
• De organisatie van een “dag van de trainer” (Coach Academy day);
• Het opzetten van een specifieke website (en link & communicatie via social
media);
• De organisatie van workshops;
De lancering van deze traininsvereniging is voorzien middels een “eerste dag van de
trainer”, voorzien tijdens de World League op Rasante.
8.7. Problematiek in de categorieën U14-U19
CVD toont aan dat het concept rond “stijgen en dalen” in deze leeftijdscategorieën niet
optimaal is. Daarbij wordt een ploeg immers ingedeeld in een divisie die afhankelijk is
van het resultaat van een generatie daarvóór, en niet van de generatie zélf. Dit strookt
niet met de basisdoelstelling dat elke jeugdploeg best in de divisie van zijn eigen niveau
speelt.
Vanuit de jeugdcommissie wordt, middels een werkgroep, onderzocht of er alternatieve
oplossingen mogelijk zijn. CVD zal deeluitmaken van deze taskforce, waarbij leden uit
verschillende clubs zullen worden uitgenodigd om hierover te brainstormen.
8.8. Vormgeving Beleidsplan 2017-2020
CVD bevestigt dat de opdracht werd gegeven aan een freelancer voor de grafische
vormgeving van het beleidsplan. De kosten daarvoor bedragen 1 500 euro.
Het plan zal worden voorgesteld in de BAV van 21 maart 2017. Op hetzelfde moment
zullen per club een aantal gedrukte exemplaren worden uitgedeeld.

De vergadering eindigt om 23u00. De volgende vergadering van de RvB staat gepland op
dinsdag 25 april 2017 te Braxgata HC, met aanvang om 19u00.
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