Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 23 mei 2017
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Astrid Vervaet, ondervoorzitter - AV
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Christophe Bekaert, bestuurder – CB
Joeri De Mol, bestuurder - JDM
Frederic Destoop, bestuurder – FD
Erik Gysels, bestuurder - EG
Peggy Pittoors, bestuurder – PP
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Cindy Vanduffel – sporttechnisch coordinator - CiVD
Geëxcuseerd :
Jacques Lechat, bestuurder – JL
De vergadering wordt om 19u15 geopend onder het voorzitterschap van Patrick
Keusters, te R. Beerschot THC.
1. Club Manager Academy
De Sporttechnisch coordinator van de VHL, Cindy Vanduffel, is op de vergadering
uitgenodigd om het project van de Club Manager Academy toe te lichten.
De Academy heeft tot doel clubbestuurders en vrijwilligers te ondersteunen in hun
dagelijkse clubbeheer.
Deze ondersteuning is gericht op 3 pijlers:
• Een online platform, waarop standaard informatie beschikbaar wordt gesteld;
• De organisatie van workshops waarin bepaalde specifieke onderwerpen worden
aangesneden, best practices met elkaar worden gedeeld, enz.;
• De organisatie van begeleidingstrajecten waarbij clubbestuurders
en
vrijwilligers via verschillende workshops gedurende meerdere maanden
ondersteund worden rond bepaalde thema’s;
Cindy Vanduffel presenteert ook het label systeem dat de VHL zal opzetten. Clubs die
deelnemen aan bovenvermelde initiatieven kunnen punten scoren en een bronzen,
zilveren of gouden label halen.
De RvB bedankt de sporttechnisch coordinator voor dit projectvoorstel, en stemt ermee
in dat het project gepresenteerd wordt aan de Algemene Vergadering van 17 juni 2017.
Cindy Vanduffel verlaat daarop de meeting.
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2. Goedkeuring van de proces-verbaal van de RvB van 25 april 2017
De RvB keurt het PV goed.
3. Goedkeuring van de wijzigingen in het sportief Reglement (SR)
CVD overloopt alle voorstellen tot wijzigingen in het sportief reglement.
Ter goedkeuring (wijzigingen SR van de VHL):
• Versoepeling van de procedure voor uurwijzigingen;
• Versoepeling van de procedure voor algemene uitstel van wedstrijden;
• Idem voor gedeeltelijke afgelastingen;
• Toevoeging van een begrip ‘ultra late forfait’;
• Wedstrijdblad: vermelding van 4 personen die op de bank mogen plaatsnemen;
• Aanpassing in de volgorde van de kwalificaties (nu met o.a. Open League);
• Uitzonderingsmaatregel in Dames 30;
• Wijziging van kwalificatie -> vóór de woensdag van de match;
• Speler zonder kwalificatie ontvangt onmiddellijk de kwalificatie van het team
waarvoor zij/hij speelt;
• Bepalingen rond Mixed ploegen (uit 2 clubs);
• Dames 30 : 2 derogaties vanaf 28 jaar;
• Jeugdreeksen (laatste speeldagen) : max. 2 spelers toegelaten die niet 50% van
de wedstrijden van het betrokken team heeft gespeeld;
• NOC : afgeschaft voor de regionale (liga) reeksen;
• Verduidelijking van de kwalificatie voor het U14 jongens EHL toernooi;
• Barrages tussen D1&D2 en D2&D3 en tussen D1&R1;
• Verduidelijking rond scheidsrechters (verschillen: 1 van elke club, 2 van 1 club)
• Verduidelijking rond de duur van de half time (5 minuten in regionale reeksen);
• Verplichte nummering vanaf U14 (ook regionaal);
De Raad van Bestuur keurt alle voorstelen tot wijzigingen (SR van de liga) goed en geeft
positief advies m.b.t. de wijzigingen in het SR van de KBHB, zoals hieronder vermeld:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Introductie van de begrippen “Open en Belgian League”, afschaffing van het feit
dat er maximaal 2 ploegen per afdeling mogen zijn (want wel geldig in Open
League);
Opnemen van het artikel dat er maximaal 1 ploeg per club mag aantreden in elke
nationale afdeling (max 1 in ere, max 1 in nat1);
Toevoegen van U10-U11-U12 in het SR van de KBHB;
Versoepeling m.b.t. uitstel van wedstrijden in sommige reeksen (Gents, Ladies, ..)
Sander Baart –case : voortaan mogelijk tot 30 september;
Speler met kwalificatie 1 mag niet spelen in 2de ploeg in hetzelfde weekend;
Verduidelijking over wie wij verstaan onder het begrip “internationals”;
Verplichte aanwezigheid van Ball boys in ere en D1 Belgian League;
Verplicht waterveld in ere/D1 Belgian League en Ere Open League;
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4. Financiën
CVD geeft een stand van zaken over de financiën, en presenteert de gëupdated forecast
versus het budget 2017, zowel aan opbrengsten- als aan kostenzijde.
Hij wijst de bestuurders op de belangrijkste wijzigingen t.o.v. het initieel budget:
• de verhoogde te verwachten opbrengsten uit lidgelden, dankzij een grotere (te
verwachte) groei aan leden, op basis van de laatste reële ledencijfers;
• de verhoogde subsidies vanuit Sport Vlaanderen (die één op één worden
doorgegeven aan de KBHB voor de ondersteuning van topsport);
De nieuwe forecast vertoont bijgevolg een lager negatief resultaat dan gebudgeteerd.
Gezien de noodzaak aan belangrijke ondersteunende maatregelen met betrekking tot de
coach-opleidingen ten gunste van de clubs, stelt CVD voor een budget te voorzien voor
de digitalisering van de initiatoropleiding ten bedrage van 15 000 euro. De digitalisering
zal de opleiding voor initiators toegankelijker maken, waardoor meer trainers en
coaches zich zullen inschrijven en de VHL clubs meer gediplomeerde trainers zullen
tellen, hetgeen ten goede komt van de opleiding van al haar (jeugd)leden.
De Raad van Bestuur stemt unanmiem in met dit voorstel.
Het netto resultaat per einde 2017 zal bijgevolg -25 000 euro bedragen (tegenover het
gebudgeteerde -45 000 euro).
5. Verkiezingen Juni 2017
CVD geeft een stand van zaken over de kandidaturen voor de functie van bestuurder in
de nieuw te verkiezen Raad van Bestuur. Vier van de huidige bestuurders stellen zich
opnieuw kandidaat voor een bijkomend mandaat. Zes nieuwe personen (waaronder 2
vrouwen) hebben zich inmiddels eveneens kandidaat gesteld. Mogelijk zal nog één extra
vrouw zich de komende dagen kandidaat stellen.
Zoals vooraf afgesproken zullen wij de lijst van kandidaten voorafgaand de Algemene
Vergadering publiceren op de website.
6. Varia
•

•

De secretaris-generaal licht kort toe wat de basisprincipes zijn rond de Coach
licentie; de Raad komt overeen dat het akkoord hierover best door de nieuw te
verkiezen Raad van Bestuur dient gegeven te worden ná 17 juni 2017, gezien de
impact ervan.
CVD meldt dat enkele nieuw clubprojecten goede vorderingen maken en mogelijk
tot effectief nieuwe clubs zullen leiden, die lid worden van de VHL vanaf
september 2017, met name Genk, Olympia en Beringen.

Alle punten werden behandeld. De vergadering eindigt om 21u30.
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