Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 25 april 2017
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Astrid Vervaet, ondervoorzitter - AV
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Christophe Bekaert, bestuurder – CB
Erik Gysels, bestuurder - EG
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Peggy Pittoors, bestuurder – PP
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd :
Joeri De Mol, bestuurder - JDM
Frederic Destoop, bestuurder – FD
De vergadering wordt om 19u15 geopend onder het voorzitterschap van Patrick
Keusters, te Braxgata HC.
1. Goedkeuring van de proces-verbaal van de RvB van 21 februari 2017
De RvB keurt het PV goed.
2. Convenant
Patrick Keusters en Christoph Van Dessel brengen verslag uit vanuit de werkgroep die
zich buigt over het nieuwe convenant.
De belangrijkste conclusies/principes tot dusver zijn;
• Het voorstel van de werkgroep om geen nieuw document op te leggen aan een
nieuw (nog te verkiezen) raad van bestuur, en dus om het huidige convenant te
verlengen tot 31 december 2017. De werkgroep zal verder doorwerken op het
project, maar het is de nieuwe RvB van ná 17 juni 2017 die finaal het nieuwe
convenant zal goedkeuren. De (huidige) RvB van de VHL keurt dit principe
unaniem goed.
• Het belang om duidelijk te bepalen wat de liga’s gaan delegeren aan de KBHB en
wat de rol en verantwoordelijken zijn van de 3 entiteiten;
• Het belang om aan te dringen op de gemeenschappelijke projecten die geleid
worden door de 3 entiteiten samen (bijv. arbitrage, kampioenschappen, …);
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Er werden reeds een aantal voorstellen tot wijzigingen in het convenant geformuleerd:
Wat de competitie betreft:
• De mogelijkheid voorzien dat een lid van een liga kan deelnemen aan competities
die georganiseerd worden door een andere liga;
• De mogelijkheid voorzien om transregionale competities uit te werken;
• Het herkennen van de trainersdiploma’s van de andere liga;
Wat de nationale ploegen betreft:
• Een evenwichtige geografische verdeling van de trainingscentra (zonder aan
kwaliteit in te boeten). De RvB merkt op dat vooral dat laatste prioritair is, en we
de bepaling moeten ‘omdraaien’: “De trainingen van de nationale ploegen moeten
gebeuren in kwaliteitsvolle trainingscentra, waarbij idealiter gestreefd wordt
naar een evenwichtige geografische verdeling”;
• Een verduidelijking van de bedragen die elke liga overdraagt aan de nationale
ploegen;
Wat de sponsoring betreft:
• Er zou een verduidelijking moeten komen in het convenant dat alle sponsoring
via de KBHB moet verlopen. De RvB van de VHL vindt evenwel dat sponsoring in
enkele regio-gebonden (kleinere) activiteiten eventueel wel via de liga zou
moeten kunnen lopen, op voorwaarde dat hiervoor door de KBHB een akkoord
wordt gegeven;
Wat het financiële aspect betreft:
• De verduidelijking over de bedragen die overgedragen worden aan de KBHB voor
de organisatie van de (nationale) kampioenschappen;
Wat de duur betreft:
• Covenant van bepaalde duur, voor 4 jaar , waarbinnen geen mogelijkheid is om
het convenant te veranderen, tenzij er financiële problemen zouden zijn bij 1 van
de partijen;
Wat het sportieve luik betreft:
• Het feit dat dit luik dient te worden overgeheveld naar het sportief reglement van
de KBHB;
• De toevoeging in het Huishoudelijk Reglement van de KBHB dat er geen
aanpassingen van de structuur van het kampioenschap mogelijk zijn zonder
akkoord van de clubs hierover (via Algemene Vergadering);
CVD stelt vervolgens het licentieproject voor. De RvB stemt in met de procedure om
een werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit elke liga, die een
uitgewerkt voorstel vervolgens zullen voorleggen aan de (nieuw verkozen) Raad van
Bestuur.
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3. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HR)
CVD overloopt alle voorstellen ter aanpassing van het HR:
• De confidentialiteitsclausule voor de leden van de RvB; de RvB merkt op dat de
informatie vanuit de bestuurders van de KBHB naar de RvB van de liga wél
mogelijk moet zijn;
• Afschaffing van de NOC voor regionale kampioenschappen;
• Verduidelijking van de procedure m.b.t. automatische schorsingen;
• Verduidelijking van de procedure m.b.t. het indienen van een klacht/protest;
• Verduidelijking van de regels inzake transfers tijdens het seizoen:
o onmogelijk als men reeds heeft deelgenomen aan een nationaal
kampioenschap;
o onder bepaalde voorwaarden mogelijk in regionale kampioenschappen:
§ senioren : mits akkoord van beide clubs en indien de speler nog
geen wedstrijden had gespeeld in het lopende seizoen bij de club
die hij/zij wenst te verlaten;
§ jeugd : mogelijk mits akkoord van beide clubs, én goedkeuring door
de secretaris-generaal (SG), en/of mits appreciatie door de SG
indien beide clubs niet akkoord gaan;
De RvB keurt alle aanpassingen aan het HR, geldig vanaf het seizoen 2017-2018,
unaniem goed.
4. Verkiezingen RvB juni 2017
Christophe Bekaert bevestigt dat hij zich niet kandidaat zal stellen voor een nieuwe
termijn. Dit betekent dat uiteindelijk 4 van de huidige 10 bestuurders zich opnieuw
kandideren: Patrick Keusters (als voorzitter), Yves Dedecker, Jacques Lechat en Olivier
Van Gompel.
CVD informeert dat inmiddels 3 nieuwe kandidaten zich gemeld hebben via het online
formulier.
5. Wilrijkse Plein
HC Olympia: CVD geeft aan dat hij een eerste verkennende meeting zal hebben (op 2 mei
a.s.) met een aantal mensen van HC Olympia (ouders van spelende kinderen) die zich
mogelijk kandidaat stellen om als bestuur hun schouders achter deze nieuwe club te
zetten.
EK 2019: de RvB vindt het aangewezen dat zij naar de organisatie van het EK 2019
definiëren wat zij belangrijk vindt qua uitstraling van het event, zoals o.a.:
• ook niet-hockey publiek aantrekken;
• acties opzetten met sponsorpartners;
• beleving moet centraal staan;
• ‘juiste’ prijzen voor VIP arrangementen;
3

Een bestuurder geeft aan dat de bovenvermelde elementen ook in de meeting met
potentiële partners voor de organisatie van het EK werden gebriefd.
Verder vraagt de RvB van de VHL dat er een specifiek contract wordt opgemaakt tussen
de VHL en de KBHB voor de terbeschikkingstelling van de Wilrijkse Plein (bevestigen
van de rechten & plichten van beide partijen).
6. Belgian /Open League
CVD stelt de praktische uitwerking van deze nieuwe kampioenschappen voor:
Programmatie op zondag:
o Dames om 12u00, Heren om 14u30, Open League om 16u30 (of eventueel
tussen heren en dames Belgian League indien mogelijk/ indien 2
beschikbare watervelden);
o mogelijkheid om Heren om 15u30 te programmeren indien de T1 of een
speler van de heren ook T1 is van de Dames;
• Kwalificaties: kwal. 1 mag niet spelen in Open League in hetzelfde weekend als
Belgian League;
• Open League : verplichting voor waterveld in ere-afdeling;
• Nationale scheidsrechters in Belgian League : ere heren en dames, D1 heren en
dames, D2 heren, Open League ere heren, gelijkstelling meisjes en jongens in
jeugdcategorieën (ook in 2de ronde).
o vraag van de RvB: moeten clubs uit D3 een nationale scheidsrechter
voorzien (bonus malus) als hun wedstrijden niet worden gefloten door
nationale scheidsrechters? Antwoord (na meeting) van de staf: neen, zij
zullen voor die ploegen geen nationale scheidsrechter moeten
‘aanleveren’.
De RvB keurt deze voorstellen goed.
•

7. Transregionale competitie
CVD verwijst naar eerdere voorstellen/stappen om dergelijke competities (opnieuw)
mogelijk te maken (test U7-U9 dit jaar/ zijn voorstel begin 2017 dat werd goedgekeurd
door de RvB inzake de clubs in de rand rond Brussel) en licht nu een meer algemeen
voorstel toe.
Doelstelling van het nieuwe voorstel is de afstanden tussen de clubs beperkt te houden
met behoud van het niveau, en daarbij voortaan de mogelijkheid te geven aan clubs uit
een liga om op regionaal niveau competitie te spelen tegen clubs uit de andere liga.
De RvB keurt dit voorstel goed, maar vraagt aandacht voor volgende punten:
• Er moet nagedacht worden wie deze competities concreet organiseert? Een
bestuurder stelt voor dat voor elke betrokken regionale divisie/ categorie
waarin clubs uit verschillende liga’s aantreden, steeds vóór aanvang van het
seizoen bepaald wordt welke liga verantwoordelijk is;
• Hoe zal stijgen en dalen worden geregeld voor de 2de ronde?
• Geldt deze regel ook voor indoor?
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Het is bovendien belangrijk hierover op de juiste manier te communiceren naar de
clubs.
CVD koppelt terug naar de staf, die zich zal buigen over deze aandachtspunten, en
daarover zal rapporteren.
8. New Club Development
CVD bevestigt de lopende projecten op WP (Olympia), in Beringen, Genk en Tongeren.
Verwacht wordt dat eerste 3 vermelde lid zullen worden als nieuwe club van de VHL bij
aanvang van het volgende seizoen, doch dat de initiatieven in Tongeren veel moeizamer
verlopen.
CVD informeert ook dat inmiddels contacten zijn met de locale besturen (schepen van
sport, burgemeesters, sportfunctionarissen) van gemeenten en steden Aarschot,
Beveren, Bilzen, Bree, Dendermonde, Geel, Tornhout en Zottegem, en dat ook Diest en
Oudernaarde zullen worden benaderd. Dit alles past binnen de strategische doelstelling
1 (groei) zoals die gedefinieerd werd in het beleidsplan 2017-2020.
9. VHL Academy
1. CVD bevestigt dat Benjamin Van Hoof de opdracht kreeg om voor de VHL (en bij
uitbreiding de LFH) een Coach Academy Day te organiseren. Dit zal de kick off zijn van
de oprichting van de Trainers’ Community.
Deze coaching dag zal plaatsvinden op 25 juni 2017 tijdens de World League op Rasante.
Enkel de gediplomeerde trainers (en houders van het attest Aspirant-Initiator) worden
hierop uitgenodigd.
Deze coaching dag zal bestaan uit een aantal workshops. Aansluitend kunnen de coaches
en trainers samen de wedstrijd van de Red Panthers bijwonen tegen Nieuw-Zeeland.
2. CVD informeert de RvB over de initiatieven rond het digitaliseren van een deel van
de opleidingen. De VTS lijkt mee te willen stappen in dit verhaal (feedback van onze
meeting op 19 april), doch hiervoor is een budget nodig. CVD zal in de volgende RvB’s
vergadering van 23 mei een concreet voorstel voorleggen.
3. CVD illustreert tot slot welke opvolging wordt gegeven aan de recente opstart van het
CUC project binnen de Umpire Academy:
* de organisatie van regionale workshops met de CUC’s van de clubs;
* het bezoeken van 12 (jonge) clubs door ervaren nationale scheidsrechters voor
een concrete opvolging in de clubs zelf.
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10. Werkgroep U14-U19
CVD licht toe dat verdere stappen in dat verband zijn/worden gezet:
• Een brainstorming meeting met vertegenwoordigers van 6 verschillende clubs
(grote/kleine clubs);
• De debrief van deze brainstormsessie in de jeugdcommissie van de KBHB op 18
april;
• Een meeting met de KNHB die gepland staat op 12 mei;
CVD volgt dit project persoonlijk verder op.

De vergadering eindigt om 22u30. De volgende vergadering van de RvB staat gepland op
dinsdag 23 mei 2017 te R Beerschot THC, met aanvang om 19u00.
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