Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 17 oktober 2017
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Axel Guillemyn, bestuurder - AG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Leo Lucas, bestuurder – LL
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
De vergadering wordt geopend om 19u15 te HC Braxgata, onder het voorzitterschap van
Patrick Keusters.
1. Goedkeuring Proces-verbaal
De RvB keurt het proces-verbaal van de vergadering van 5 september 2017 unaniem
goed.
Met betrekking tot de taakverdeling van de bestuurders dient te worden toegevoegd dat
Ilse Haest namens de VHL toezichthouder zal zijn van de nieuwe HC Olympia op de
Wilrijkse Plein (WP).
In het debat dat daarop aansluitend ontstaat, informeert de secretaris-generaal (SG) dat
hij verschillende meetings heeft gehad met het bestuur van de club, en deze laatste
enkele kleine uitzonderingen vraagt m.b.t. de bijdrage die zij aan de VHL moeten
betalen. Gezien het dossier over de WP in deze vergadering niet op de agenda staat,
vraagt de voorzitter aan de SG om in de eerstvolgende RvB’s vergadering de historiek
rond de WP opnieuw toe te lichten (met name het financieel model en de gemaakte
afspraken met de club), zodat alle nieuwe bestuurders (cfr. de vernieuwing van de RvB
in juni 2017) hiervan kennis kunnen nemen.

2. Convenant
De RvB overloopt de tekst van het nieuwe convenant - zoals voorgesteld door de
werkgroep - punt voor punt.
De inhoudelijk belangrijkste correcties op de tekst worden hieronder vermeld:
• In punt 1 (doelen) : bij “het toevertrouwen van de organisatie van de liga’s aan de
KBHB” wordt de elementen “marketing en communicatie” geschrapt;
• In punt 6 (gerechtelijk deel):
o 3de paragraaf : het woord “jurisprudentie” wordt geschrapt en op het
einde van de zin wordt “en van de KBHB” toegevoegd.
o 4de paragraaf : het woord “vrijwillige” wordt geschrapt;
• In punt 7 (competities)
o 2e paragraaf: benoeming van de reeksen U18, U16 enz moet identiek zijn
in beide talen, én kan beter vervangen worden door “de nationale
jeugdelftallen” in het algemeen (om te vermijden dat bij elke
aanpassing/uitbreiding het convenant zou moeten worden aangepast);
o 5de paragraaf: FR tekst moet worden aangepast, want nu lijkt het alsof elk
staflid 2-talig moet zijn, terwijl bedoeld wordt dat elke staf (bestaande uit
verschillende personen) zich in beide landstalen moet kunnen uitdrukken;
• In punt 8 :
o titel moet aangepast worden in “wat betreft de marketing en
communicatie”;
o 2de paragraaf : het woord “directe” moet worden weggelaten;
• In punt 9 (financieel aspect): de RvB is van oordeel dat ofwel beide bedragen
(forfaitair bedrag en bedrag per lid) geïndexeerd moeten worden, ofwel geen van
beide; de bestuurders stellen voor dat hierover een overeenkomst wordt
gevonden, in overleg met de vertegenwoordigers van de LFH, in de RvB van de
KBHB;
Daarnaast worden enkele taal-en schrijffouten gemeld, die correctie behoeven.
Op basis van bovenvermelde aanpassingen keurt de RvB van de VHL het nieuwe
convenant goed.
3. Verdeling van bevoegdheden RvB
Patrick Keusters overloopt de lijst van bevoegdheden zoals die in de vorige vergadering
werden besproken. Deze worden door iedereen herbevestigd.
Aangezien de liga niet een directe opvolgingsverantwoordelijkheid heeft inzake
topsport (materie die wordt toevertrouwd aan de KBHB), stelt zich de vraag of het
zinvol is om Patrick Celis, als bestuurder van de VHL, hiermee te gelasten?
Men besluit dat PC eerder toegevoegde waarde kan betekenen als actief lid van de
competitiecommissie. Dit zal verder worden overlegd binnen de RvB van de KBHB
(zodra de vernieuwde structuur van deze commissie bevestigd wordt).

4. Financiën
CVD presenteert een nieuwe update van de opbrengsten en kosten, en de bijhorende
forecast 2017 versus het voorziene, door de Algemene Vergadering goedgekeurde,
budget.
Daarbij zijn volgende elementen in het bijzonder te vermelden:
• aan opbrengstzijde :
o Hogere subsidies (+30k euro) voor topsport (die één op één ook ’kosten’
zijn door de directe toewijzing ervan aan de KBHB/nationale ploegen);
• aan kostenzijde :
o iets hogere loonkosten (+6k euro) in gevolge een correctie op de kosten
voor groepsverzekering;
o lagere kosten (-2k euro) voor de DKSO door een mindere tijdsbesteding
(facturatie in aantal uren);
o lagere kost voor opleidingen (-3k euro);
o lagere kosten (-11k euro) voor de vergoeding van de prestaties m.b.t. de
oprichting van nieuwe clubs (door mindere tijdsbesteding in aantal uren);
De RvB neemt acte van deze nieuwe forecast, en juicht het -beter dan gebudgeteerdresultaat toe (-24 000 euro versus -45 000 euro).
CVD geeft een kort overzicht van de betalingen van de (eerste schijf van de) lidgelden
door de clubs. Hij merkt op dat een 12-tal clubs niet hadden betaald op vervaldag. Na
een eerste rappel was nog één club in gebreke (die heeft inmiddels ook betaald).
5. Hockey Academy
5.1.

Umpire Academy

CVD geeft een update:
• Er wordt werk gemaakt van een “scheidsrechtercomité 2.0.” Frédéric
Deneumostier wordt namens de RvB van de KBHB gelast met de uitwerken van
een nieuw plan rond arbitrage. Hij wordt daarin geassisteerd door Michael
Pontus, stafverantwoordelijke arbitrage binnen de bond. Frédéric heeft een
mandaat voor 6 maanden. In zijn opdracht zal hij ook een voorstel doen voor de
invulling van de ‘juiste’ personen voor de verschillende arbitragecellen binnen
het comité (jeugd, elite, recruitment, coaching, …).
• Het Club Umpire project kent een prima start. Ondertussen heeft Sébastien
Michielsen reeds een 2de CUC bijscholing georganiseerd in elk van de 3 VHL
districten. De clubs ontvingen elk 3 (gratis) head sets (gesponsorde actie) om (in
hoofdzaak jonge) scheidsrechters te kunnen begeleiden vanop de zijlijn. In de
komende weken zullen nu ook de eerste Club Umpire examens worden
afgenomen. Gediplomeerde CU’s krijgen een gratis vest en polo, zodat zij
herkenbaar zullen zijn (nota: onderscheidend outfit versus een nationaal
scheidsrechter).

5.2.

Coach Academy

CVD geeft een overzicht van de realisaties in 2017 op het vlak van coach opleidingen.
Aspirant-initiators
• Per einde 2016 telde de VHL 277 gediplomeerden;
• Per einde 2017 zullen er minimaal 495 zijn (m.a.w. 218 extra!). Er zijn nog 2
opleidingen ‘lopende’ (met 8 deelnemers te Lokeren, en 23 te Leuven);
Initiators
• Per einde 2016 telde de VHL 298 gediplomeerden;
• Per einde 2017 zullen er minimaal 345 zijn (+ 47 versus 2016). Er zijn nog 4
opleidingen aan de gang: Victory (22 cursisten), Keerbergen (13), Indiana (16) en
Antwerp (19). Op basis van een slagingspercentage +/- 80% zijn dat potentieel
een 55-tal extra gediplomeerden.
• Nota: in het beleidsplan 2020 heeft de VHL een objectief gedefinieerd van
(gemiddeld) 50 nieuwe initiators per jaar;
Prioriteiten
CVD informeert over de prioriteiten voor de komende periode:
• Het herwerken van de initiator opleiding (deadline 31/12/2017) met
aanpassingen/integratie van de principes van het Hockey Compass, Hockey4Life,
keeperstraining, enz.
• Het digitaliseren van een stuk van de initiator opleiding (min. 10u). Doel:
flexibeler programma aanbieden voor potentiële cursisten;
• Het opvolgen van de coach academy day (in het kader van de coach community);
• Het uitwerken van de contouren van een coach licentie;
De secretaris-generaal signaleert dat er een probleem bestaat van onvoldoende human
resources om het werk, binnen de basisopdracht van de liga, te volbrengen.
Hij zal dit weldra bespreken met de voorzitter, en in het kader van het budget 2018 een
voorstel uitwerken om hieraan te verhelpen.
Bijscholingen
CVD bevestigt dat de organisatie van enkele bijscholingen (loopschool en ‘get for for
hockey) voor de komende weken (in lijn met de objectieven in het jaarplan).

5.3.

Club Manager Academy

CVD informeert de RvB:
• over het gigantisch succes van de organisatie van het allereerste zogenaamd
‘begeleidinsgtraject’ voor onze clubs (onderwerp: vrijwilligersbeleid). Dit past
binnen de projecten zoals die werden vooropgesteld in het beleidsplan 20172020 (strategische doelstelling 3 over clubbeheer). Maar liefst 1 club op 3 heeft
zich ingeschreven om zich d.m.v. 5 workshops, verspreid over het seizoen, te
laten begeleiden. Dit begeleidingstraject wordt georganiseerd i.s.m. het
dynamoproject van de Vlaamse Sportfederatie (VSF).
• de bijscholing rond fiscaliteit (maar liefst 65 inschrijvingen, een succes);
• over de gedachte om tijdens het Indoor EK in Antwerpen mogelijk een minicongres te organiseren met enkele praktische workshops (te bevestigen in
functie van de beschikbare resources);
6. Statistieken
CVD bezorgt de bestuurders een inzicht in enkele cijfers.
6.1. Ledengroei
Enkele vaststellingen:
• Per half oktober 2017 groeide het ledenaantal in de VHL met 9,1% versus half
oktober 2016 (+6,5% in de LFH); de groeiprognose van +8% tegen eind 2017
lijkt dus nog steeds realistisch (belangrijk gegeven voor de berekening van de
opbrengsten/budget van de VHL);
• De clubs verliezen elk seizoen een (groeiend) aantal leden in het tussenseizoen;
in 2017 waren dat 2 422 leden (op niveau van de KBHB); de sterke toename van
het aantal leden creëert immers ook “testers” die mogelijk na 1 seizoen afhaken;
• CVD geeft aan dat een grote club zijn “oefenjeugd” (jeugd die geen competitie
speelt) niet langer inschrijft als lid van de VHL. Dit gaat al snel om meer dan 200
leden. Deze grote club lijkt hiervoor zeer bewust te kiezen om op die manier
lagere quota te moeten halen voor het jeugdsportfonds (aantal gediplomeerde
trainers). CVD stelt voor om de toelatingsvoorwaarden voor het jeugdsportfonds
voor de volgende jaren aan te passen (verplichting om alle jeugdleden in te
schrijven). De RvB stemt hiermee in.
6.2. Indoor
De inspanningen van het indoorcomité om de organisatie van de indoorcompetitie te
verbeteren werpen hun vruchten af. Dit seizoen groeide het aantal inschrijvingen (in
aantal ploegen) met maar liefst 19%. De VHL heeft een traditionele ‘achterstand’
(minder zaalploegen) t.o.v. van de LFH, vooral door een veel kleinere interesse in de
seniorenkampioenschappen. In de jeugdcategorieën is er wel een ‘normale’ verhouding
(in lijn met outdoor).

6.3. Begold district selecties
CVD informeert de bestuurders over het aantal inschrijvingen voor de districtselecties.
Dat zijn er enkele meer dan vorig jaar (totaal 421 spelers), komende van 29
verschillende VHL clubs (idem 2016). De districtselecties vinden dit jaar plaats op 2 en 3
november 2017.
7. Benoeming comités & commissies
De RvB bevestigt unaniem de benoeming van de voorzitters van volgende VHL
commissies en comités:
•
•
•
•

Patrick Coppieters als voorzitter van het controlecomité;
Stanislas Lepaige als voorzitter van het beroepscomité;
Bart Vissers als voorzitter van de medische commissie;
Anouchka Vandersmissen als voorzitter van de jeugdcommissie;

8. Nieuwe software (programmatie wedstrijden)
CVD geeft een stavaza over het project rond de nieuwe software. In de (moeilijke)
zoektocht naar een geschikte partner zijn er inmiddels zeer constructieve gesprekken
geweest met SportLink, een bedrijf uit Nederland, dat de software aanlevert van 13 NL
sportfederaties.
Ook enkele VHL clubsecretarissen werden reeds uitgenodigd voor overleg in het kader
van het gebruik van de software voor het clubbeheer.
Inmiddels werd een volledige projectplanning opgemaakt, en werd het (draft) voorstel
van een mogelijk contract geëvalueerd door een gespecialiseerd advokatenbureau
(MVVP).
In de komende weken zijn er nieuwe meetings gepland tussen Sportlink en de federatie.
Doelstelling is om in de week van 20 november 2017 te kunnen landen, en een concreet
voorstel tot samenwerking te laten goedkeuren door de Raden van bestuur van beide
liga’s op 27 (VHL) en 28 (LFH) november 2017.
Indien een overeenkomst wordt bereikt, is het de bedoeling om een roadshow te
organiseren voor de clubs in maart 2018, en live te gaan in juni 2018 (bij de inschrijving
van de nieuwe ploegen voor het seizoen 2018-2019).
9. Varia
Patrick Keusters informeert de bestuurders over de beslissing van de RvB van de KBHB
om de organisatie van het EK 2019 in Antwerpen toe te wijzen aan Golazo/Sportizon.
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op maandag 27 november 2017.

