Proces-verbaal van de
Algemene Vergadering
van de Vlaamse Hockey Liga van 17 juni 2017
De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 9u30 in
de kantoren van PwC, Woluwedal 18 te 1932 Brussel, en dit onder het voorzitterschap van
Patrick Keusters.
De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de dagorde.
Hij herinnert de leden aan de splitsing van de hockeyfederatie in 2012 en de creatie van de
Vlaamse Hockey Liga. Ondanks de vrees van vele leden voor de eenheid van onze sport, zijn
de Raad van Bestuur en de staf van de VHL erin geslaagd een prominente rol te gaan spelen
in de ondersteuning van de clubs, mét behoud van een uitstekende samenwerking met de
franstalige collega’s van de Ligue Francophone de Hockey (LFH).
De VHL heeft via het indienen van goede dossiers ook extra subsidies weten bekomen vanuit
Vlaanderen, die volledig uitgekeerd worden aan de clubs (via het project “jeugdsportfonds”)
of die nieuwe projecten financieren ten dienste van de clubs (via de projecten
“prioriteitenbeleid” en de “beleidsfocus Innovatie”).
De voorzitter dankt de voltallige Raad van bestuur die deze eerste beleidsperiode (20122017) vruchtbaar steun heeft verleend aan het dagelijks bestuur. Hij dankt daarbij in het
bijzonder de bestuurders die zich niet langer kandidaat stellen voor een nieuw mandaat:
Christophe Bekaert, Joeri Demol, Frédéric Destoop, Erik Gysels, Peggy Pittoors en Astrid
Vervaet.
Hij bedankt eveneens voor het geleverde werk van afgelopen seizoen: de secretaris-generaal
Christoph Van Dessel, de vaste medewerkers van de VHL, Cindy Vanduffel en Sébastien
Michielsen, en het competitiedepartement onder leiding van het Benoit Coppieters.

1. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden
Zijn vandaag aanwezig : 35 clubs op 45, die 375 stemmen op 452 vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering kan bijgevolg tot geldige stemming overgaan.
Aanwezige bestuurders :
Patrick Keusters, Astrid Vervaet, Yves De Decker, Jacques Lechat, Eric Gysels, Olivier Van
Gompel, Frederic Destoop.

Aanwezige Clubs :
Aalst, Antwerp, Artemis, Beerschot, Blackbirds, Blue Lions, Bleu Sox, Braxgata, Brugge,
Constantia, Dender, Dragons, Gantoise, Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden,
Indiana, Keerbergen, Leuven, Maasmechelen, Mechelse, Meetjesland, Merode, Mol, Neo,
Noorderkempen, Oranje, Phoenix, St Georges, Stix, Sint Truiden, Taxandria, Victory en Wild
Cats.

2. Goedkeuring van het proces-verbaal van 21 maart 2017
Het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL van 17 maart
2017 worden unaniem goedgekeurd.
De voorzitter komt terug op de presentatie van het beleidsplan 2017-2020 (punt 5 in het PV)
zoals die door de secretaris-generaal werd voorgesteld tijdens de Buitengewone Algemene
Vergadering van 17 maart 2017. Voor de goede orde vraagt hij de leden om dit plan officieel
goed te keuren en dit te acteren in het PV van de vergadering van 21 juni 2017; de AV keurt
daarop het plan unaniem goed.

3. Jaarverslag van de secretaris-generaal
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal (SG) van de VHL, presenteert een terugblik op het
afgelopen seizoen, en licht daarbij de belangrijkste realisaties toe.
De VHL heeft het voorbije jaar vooral ingezet op volgende domeinen:
Beleidsplan 2017-2020
Op basis van een enquête uitgevoerd bij de clubs (met 100% deelname), heeft de VHL een
nieuw strategisch plan opgemaakt voor de beleidsperiode 2017-2020.
Daarvoor heeft ze 5 strategische en 30 operationale doelstellingen gedefinieerd, en een
aantal tools vooropgesteld om deze objectieven te bereiken.
Het volledig plan is beschikbaar op de website van de VHL.
Groei (nieuwe clubs en promotie)
In het afgelopen seizoen werden via de ondersteuning van de VHL 2 nieuwe clubs opgericht:
HC Noorderkempen (Hoogstraten) en HC Artemis (Herentals). Hiermee telt de VHL voortaan
45 hockeyclubs.
Daarnaast was de VHL staf aanwezig op de sportsterrendagen, zomerpromotietour en
gordelfestival ter promotievoering van onze sport.

De secretaris-generaal gaat dieper in op de jaarlijkse groeicijfers :
• Het ledenaantal groeide met 2 388 leden (+12,7%). De VHL telt heden 21 228 leden.
• Zowel groei in seniorenhockey (+9,1%) als jeugdhockey (+13,8%);
• Zowel groei in jongenshockey (+13,6% als meisjeshockey (+14,1%);
• De verhouding jeugd-senioren bedraagt 63%-37%, hetgeen een uitstekende basis is
voor de toekomst;
• De verhouding jongens-meisjes in de liga bedraagt nu 50%-50%; hockey in
Vlaanderen is meer dan ooit een familiesport;
• De nieuwe clubs (opgericht sinds 2013) vertegenwoordigen inmiddels 16% van het
totale ledenaantal;
Sportkaderopleidingen
De SG onderstreept nogmaals het belang van een goede opleiding van trainers en coaches.
Afgelopen jaar werden 94 nieuwe initiators opgeleid en 183 aspirant-initiators.
Daarnaast werd de eerste editie van de opleiding Instructeur B georganiseerd, en kennen
we in augustus 2017 de eerste lichting gediplomeerden.
Verder is de VHL enorm verheugd het allereerste hockey opleidingsplan te kunnen
aanbieden aan onze clubs: Hockey4life is een prachtige leidraad voor elke club, waarin op
een overzichtelijke manier beschreven wordt welke fases een actieve hockeyspeler
doomaakt, en aan welke punten technisch directeurs, trainers, coaches én ouders aandacht
moeten besteden in de ontwikkeling van een beginnende hockeyspeler tot een seniorspeler
op elite-of recreatief niveau.
Tot slot heeft de VHL dit jaar een Trainers Community (trainersvereniging) opgericht en is de
kick off daarvan gepland tijdens de Coach Academy Day van 25 juni 2017.
Sporttechnische en administratieve bijscholingen
Naast de 12 sporttechnische bijscholingen (met o.a H4L, CUC, loopscholing, Mental
Coaching, … ) organiseerde de VHL ook 2 bestuurlijke bijscholingen om clubleiders te helpen
in hun dagelijks beheer.
Scheidsrechteropleidingen
Dit jaar lanceerde de VHL, ism met de LFH, het Club Umpire project onder leiding van één
van haar vaste medewerkers, Sébastien Michielsen. Daarin werden volgende zaken voorzien:
aanlevering van alle onderwijzend materiaal, opleiding van Club Umpire Coaches (CUC’s),
opvolgingworkshops, en actieve opvolging op het terrein bij de 12 meest recent opgestarte
clubs.
Recreatief hockey/ G-hockey
De VHL blijft hard inzetten op de ondersteuning voor “sport voor allen”. Ondertussen telt de
VHL reeds 12 clubs met een G-hockey werking. G-hockey was ook aanwezig op de Begold
districtdagen (Antwerp), als demonstratiesport op de Nationale Spelen (Lommel), op de

World League Dames (Rasante), en zal vertegenwoordigd worden op het Euro Para tornooi
in Amsterdam in augustus 2017.
Nieuwe subsidies
De SG bevestigt dat de extra subsidies binnen het jeugdsportfondsproject volledig werden
uitgekeerd aan de clubs, en dit ter waarde van 165 000 euro.
Hij bevestigt eveneens dat Sport Vlaanderen en het kabinet een nieuwe toezegging hebben
gedaan voor volgend seizoen.
Andere
De SG geeft aan dat 2 geplande (IT-) projecten (voorlopig) niet werden gerealiseerd, met
name de nieuwe software voor de programmatie der kampioenschappen, en het online
platform voor interne en externe communicatie. Deze projecten worden naar volgend
seizoen overgeheveld.

4. Vooruitblik seizoen 2017-2018
De SG informeert de leden over de 6 belangrijkste objectieven voor het nieuwe seizoen:
•

New club development
De VHL zal nieuwe initiatieven nemen in (hoofdzakelijk) hockey-arme regio’s, zodat
de verdere regionale spreiding van onze sport kan worden doorgezet met als ultieme
doelstelling iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid te bieden in de nabijheid van
zijn/haar woonst hockey te kunnen beoefenen. Ze zal nieuw opgestarte clubs in het
bijzonder extra ondersteuning bieden.

•

Ontwikkeling van nieuw softwareprogramma (KBHB/VHL/LFH)
De federatie stelt zich tot doel om vóór aanvang van het seizoen 2018-2019 een
nieuw softwareprogramma ter beschikking te hebben ter programmatie van de
competities en voor ledenbeheer, bij voorkeur met een geïntegreerde module voor
het clubbeheer.

•

Club Manager Academy
De VHL gaat zeer actief ondersteuning bieden aan het bestuur en medewerkers van
de clubs. Ze heeft daartoe een “Academy” opgericht, die support gaat verlenen
a.d.h.v. 3 tools :
o organisatie van workshops rond bepaalde thema’s (informeren, doceren, en
sharen van “best partices” onder de clubs);
o opzetten van begeleidingstrajecten (met steun van Dynamo/VSF);

o creatie van een online platform met het ter beschikking stellen van alle
informatieve documenten;
•

Sportkaderopleidingen
De VHL zal hard blijven inzetten op sportkaderopleidingen met o.a. de organisatie
van alle opleidingen (Aspirant-)Initoator, Instructeur B, de lancering van de cursus
Trainer B, het digitaliseren van (een deel van) de syllabus Initiator,de organisatie van
een 2de Coach Academy Day en enkele ad hoc workhops in het kader van de
trainersvereniging en het helpen faciliteren in de assimilatie van buitenlandse
diploma’s.

•

Ondersteuning van ‘recreatief hockey’
De VHL zal clubs verder ondersteunen in de uitbouw en/of opstart van een G hockey
werking (opstellen spelregels, organisatie voor ontmoetingen, …).
Daarnaast plant zij een nieuw project waarvoor zij eerst goedkeuring (en subsidies)
moet bekomen bij Sport Vlaanderen.

5. Voorstel wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement (HR) van de VHL
Er worden aan de leden aanpassingen voorgesteld aan volgende 5 artikels uit het HR:
• Art 3.2 (harmonisatie met de statuten)
• Art 4.3 (toevoeging vertrouwelijkheidsclausule)
• Art 11 (vereenvoudiging van de procedure voor transferaanvragen)
• Art 20 (vereenvoudiging van de procedure inzake klachten/protesten)
• Art 27 (verduidelijking m.b.t. gele en rode kaarten)
Alle wijzigingen worden met 100% der stemmen goedgekeurd, en zullen in voege treden
vanaf het seizoen 2017-2018.

6. Verkiezingen Raad van Bestuur VHL
De secretaris-generaal licht de procedure van de verkiezingen toe.
Hij geeft vervolgens het woord aan elke kandidaat om zich kort voor te stellen aan de
Algemene Vergadering. Vervolgens wordt overgegaan tot de stemming.
Na de telling informeert de secretaris-generaal de AV over de resultaten.

Zijn verkozen voor een mandaat van 4 jaar (in alfabetische volgorde):
Tussen haakjes het aandeel van het totaal aantal stemmen.
Voorzitter
Patrick KEUSTERS (96,8%)
Bestuurder
Yves DE DECKER (85,3%)
Jeanne GILLEMAN (94,1%)
Ilse HAEST (98,1%)
Leo LUCAS (93,3%)
Manou VAN DER BREMPT (100%)
Zijn verkozen voor een mandaat van 2 jaar (in alfabetische volgorde):
Bestuurder
Edward BOLLUIJT (85,3%)
Patrick CELIS (84,5%)
Axel GUILLEMYN (64,5%)
Jacques LECHAT (72,3%)
Olivier VAN GOMPEL (84,0%)
De Algemene Vergadering verwelkomt de nieuw verkozen Raad van Bestuur onder een
warm applaus.
7. Club Manager Academy
De voorzitter geeft het woord aan Cindy Vandufffel, sporttechnisch coordinator van de VHL.
Zij licht de details toe over de 3 tools die we zullen voorzien om de clubmanagers en
medewerkers extra ondersteuning te bieden : via workshops, een online platform en
begeleidingstrajecten.
Ze informeert de leden ook over het label (punten) systeem dat uitgereikt zal worden aan
clubs die bepaalde opleidingen en bijscholingen hebben gevolgd.
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun
aanwezigheid, en de Algemene Vergadering beëindigt.
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Voorzitter

