Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 4 juli 2017
Aanwezig:
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Patrick Celis, bestuurder – PC
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Ilse Haest, bestuurder – IH
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Leo Lucas, bestuurder – LL
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Axel Guillemyn, bestuurder - AG
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
De vergadering wordt om 17u00 geopend in de kantoren van de federatie te Oudergem.
1. Data van de vergaderingen van de Raad van Bestuur (seizoen 2017-2018)
Volgende data worden goedgekeurd:
• Dinsdag 5 september 2017
• Dinsdag 17 oktober 2017
• Dinsdag 28 november 2017
• Dinsdag 16 januari 2018
• Dinsdag 27 februari 2018
• Dinsdag 17 april 2018
• Dinsdag 29 mei 2018
De Bijzondere Algemene Vergadering wordt gepland op dinsdag 20 maart 2018.
De Algemene Vergadering wordt voorzien op zaterdag 16 juni 2018.
2. Dossier “Dames 3 Braxgata”
CVD licht het dossier toe aan de bestuurders.
Na debat besluit de RvB dat zij voorstander is om White Star in ere–afdeling te laten
aantreden, dit op sportieve basis. Zij vraagt evenwel dat er een juridische onderbouwing
is die White Star dit recht geeft. Indien deze juridische onderbouwing er niet is, oordeelt
de Raad dat Indiana het recht heeft op basis van de bepalingen in het convenant.

3. Dossier Pingouin/Brugge (ere afdeling Dames)
CVD licht het dossier toe.
Na debat adviseert de Raad van bestuur van de VHL dat een competitie met 11 ploegen
in dit geval de meest gepaste oplossing is.
4. Convenant KBHB-VHL-LFH
Alle bestuurders hebben, voorafgaand de vergadering, inzage gehad in de voorstellen
m.b.t. de wijzigingen in het convenant zoals die werden uitgewerkt door de daarvoor
opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Raden van Bestuur van
de KBHB, VHL en LFH, alsook de secretarissen-generaal van de 3 entiteiten.
Er wordt afgesproken een ronde tafel te organiseren, waarbij elke bestuurder
desgewenst zijn/haar bemerkingen kan formuleren:
1. CVD maakt vooraf melding van de toevoeging van een artikel 7.1. (2de paragraaf)
in het convenant waarom de vertegenwoordigers van de LFH hadden gevraagd:
“een evenwicht in de geografische spreiding van de trainingen van de nationale
ploegen, zonder de kwaliteit te hypothekeren”.
De Raad van Bestuur van de VHL kan instemmen met dit artikel, maar vraagt de
bepaling anders te formuleren: “de kwaliteit primeert, en (mits voldaan wordt
aan de kwaliteitsnormen) streven we naar een evenwicht”.
Zij vraagt nu dat de technische staf van de topsportcel vooraf definieert welke
kwaliteitsstandaarden zij wensen, zodat de trainingsfaciliteiten daaraan kunnen
getoest worden, en de locatie van de trainingen bepaald wordt aan de hand van
de kwaliteitsnormen in de eerste plaats, en vervolgens evenwichtig verdeeld
worden.
2. Een bestuurder vraagt volgende toevoegingen aan het convenant:
a. hij stelt voor dat er werk gemaakt wordt van een ‘intern reglement’ voor
de Raden van Bestuur van de KBHB en de liga’s : bijv. Wat zijn de
bevoegdheden van haar voorzitters? Welke verantwoordelijkheden
worden gedelegeerd aan de secretaris(sen)-generaal? Hoe verloopt de
relatie met de 2 liga’s (stemmen)? Wat gebeurt er indien er een “conflict of
interest” ontstaat bij 1 liga door een belsissing van de andere liga? Welke
communicatie wordt gevoerd naar de 2 liga’s vanuit de RvB van de KBHB?
Wat is de relaties met de commissies? Wat zijn de bevoegdheden van
organen als de comex? enz.
• Een bestuurder vraagt om transparantie in dat verband, en of de
verslagen van de Comex kunnen gedeeld worden met de RvB van de
liga.

b. Een bestuurder vindt dat de VHL recht heeft om bepaalde communicatie
zelf te doen (en dus niet alle communicatie moet delegeren aan de KBHB);

3. Een bestuurder vraagt extra toelichting bij de bedragen die in het nieuwe
convenant zouden worden opgenomen (art 7.2 en art 9). De penningmeester
verduidelijkt, waarna geen verdere vragen meer zijn.
4. Een bestuurder stelt voor dat er een lijst wordt opgemaakt met een exacte
definiering van bepaalde termen & begrippen. Bijv. wat verstaan wij onder
“financieel probleem”?, waarvoor staat “kwaliteit” (zie punt 1)?, enz.
5. Een bestuurder vraagt of er verschillen zijn tussen de VHL en de LFH. In die
context vraagt hij of er standaard inzage wordt gegeven in de PV’s van de andere
liga. CVD licht toe dat beide secretarissen-generaal nauw samenwerken en de
agenda’s en PV’s van de 2 liga’s met elkaar worden gedeeld. Naast de vrijheid van
elke liga om haar eigen beleid te voeren, en het feit dat elke liga haar eigen
accenten legt, worden de belangrijkste punten met elkaar gedeeld ten einde het
beleid in grote mate op elkaar te kunnen afstemmen (waar zinvol).
6. Een bestuurder vraagt dat de werking van de federatie onder de 3 entiteiten
“expliciet wordt gemaakt”. Hoe wordt de staf verdeeld? Welke resources worden
met elkaar gedeeld?
7. De Raad van Bestuur vraagt dat art 4.4. wordt aangepast in het licht van de
recente problemen (cfr dossier Pinqouin Dames ere-afdeling).
8. De bestuurders stellen de vraag of de relatie met ‘externe groeperingen’ zoals de
HHDC moeten worden opgenomen in het convenant?
Alle punten zullen worden meegenomen in de volgende vergadering van de werkgroep
die gepland staat op 26 september 2017.
De vergadering wordt beëindigd om 18u30.

