Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 16 januari 2018
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Axel Guillemyn, bestuurder - AG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
De vergadering wordt geopend om 20u00 bij Condacum in Kontich, onder het
voorzitterschap van Patrick Keusters.
1. Goedkeuring Proces-verbaal
De RvB keurt het proces-verbaal van de vergadering van 27 november 2017 unaniem
goed.
2. Wilrijkse Plein (HC Olympia)
CVD geeft een update over de Wilrijkse Plein, met betrekking tot:
•

De uitbouw tot een center of excellence voor de nationale ploegen:
o PK en CVD hebben een meeting gepland met de Stad Antwerpen (dienst
administratie) om de financiering van de andere helft van de investering
te bespreken (ter herinnering: de eerste 50% wordt gefinancieerd met
subsidies vanuit de Vlaamse Overheid).
o Indien de VHL zelf een deel moet financieren (bedrag nog te bespreken
afhankelijk van de subsidiëring van de Stad Antwerpen), dan vraagt de
RvB dat er een geschreven overeenkomst tussen de VHL en de KBHB
wordt opgemaakt over het commitment van de KBHB om de WP (tegen
een bepaald tarief) als center of excellence effectief te gebruiken.

•

HC Olympia
o De RvB stemt in met de verhoging van het budget voor de aankleding van
het ‘casco aangeleverd’ gebouw naar 90 000 euro (conform het initieel
voorziene budget);
o De RvB stemt in met het feit dat alle meubilair na afloop van de concessie
van 9 jaar automatisch wordt overgelaten aan HC Olympia. Echter indien
de club in die periode extra meubilair wil aanschaffen (bijv. extra
barstoelen t.g.v. uitbreiding van het ledenbestand) dan zal de club dat zelf
moeten financieren;
o De RvB vindt dat ook HC Olympia 25 euro/uur moet betalen aan de VHL
indien de club (uitzonderlijk) gebruik zou maken van het eerste (VHL)
veld (bijv. voor een stage);

3. Financiën
Forecast 2017
CVD bevestigt de verwachtingen m.b.t. de cijfers 2017 zoals die in de vorige RvB’s
vergadering werden besproken, nl. dat het kalenderjaar 2017 finaal een positief
resultaat zal vertonen (in tegenstelling tot het verlies van 2 971 euro zoals voorgesteld
in de vorige vergadering).
Hij stelt evenwel voor in deze fase geen vaste cijfers te vernoemen, aangezien de
financiële manager van de federatie het boekjaar nog niet helemaal heeft afgesloten, en
sommige kosten en opbrengsten nog moeten verwerkt worden.
De RvB gaat akkoord dat die finale cijfers in de eerstvolgende vergadering op 27
februari 2018 worden besproken.
Budget 2018
CVD is zeer verheugd het uitstekende nieuws te kunnen melden dat Sport Vlaanderen en
het kabinet van Minister van Sport Muyters nieuwe (en/of verhoogde) subsidies hebben
toegekend aan de VHL voor maar liefst 5 van de 7 door de VHL ingediende projecten:
• Jeugdsportfonds: een verhoging van 42% van de subsidies naar 200 000 euro
(nota: hierdoor zal ook de inbreng van de liga moeten verhogen naar 50 000
euro).
• Stick2fairplay: 43 600 euro nieuwe subsidies voor de financiering van een
nieuwe fair play campagne (met de lancering van de blauwe kaart);
• Hockey Lif/ve: 48 500 euro nieuwe subsidies ter financiering van de lancering
van een app (KHBH/VHL/LFH):
• Multiskills for Hockey: 43 000 euro nieuwe subsidies voor de financiering van
een project rond de motorische ontwikkeling van jeugdspelers (met uitgewerkt
programma, met beeldmateriaal) ten dienste van de clubs;
• Street Hockey: een bevestiging van de subsidies (zoals die een eerste maal
werden toegekend in 2017) voor de uitbouw van street hockey events, met
daarbovenop een verdubbeling van het subsidiebedrag naar 40 560 euro.

De RvB feliciteert CVD en de VHL staf met deze extra subidsies ter waarde van 375 660
euro in het kader van de beleidsfocussen.
CVD bevestigt dat deze subsidies zowel financieel als functioneel een enorme
meerwaarde betekenen voor de liga en haar clubs, maar voegt eraan toe dat deze
subsidies éénmalig zijn (voor 2018), en geen garanties bieden voor de komende jaren
(die zullen afhangen van eventuele nieuwe dossiers die de VHL zal indienen).
CVD stelt voor hierover toelichting te geven aan de clubs op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 20 maart 2018.
4. New Club Development
De RvB bespreekt de aanvraag van HC Beringen om toe te treden als lid van de VHL.
De bestuurders bevestigen unaniem hun goedkeuring.
Ze vragen de voorzitter van de nieuwe club evenwel extra mensen aan boord te nemen
in het bestuur van de club, en te proberen zo snel mogelijk voldoende hockey know-how
aan boord te krijgen.
Ze heten HC Beringen tot slot van harte welkom en wensen ze veel succes in hun
ontwikkeling.
5. Vacature Sporttechnisch Manager
CVD informeert de RvB over het aantal personen die hun kandidatuur hebben
ingediend. Hij bevestigt de kwalitatieve inzending van de kandidaturen, die
beantwoorden aan het gewenste profiel. CVD deelt mee dat hij een eerste selectie heeft
gemaakt van 4 kandidaten die zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.
6. Varia
• GDPR:
De verplichtingen m.b.t. GDPR worden besproken. De RvB verwacht dat de staf van de
VHL kan aantonen dat wij als liga de nodige handelingen zullen treffen om volledig in
regel te zijn;
• Grensoverschrijdend gedrag:
CVD bevestigt dat Cindy Vanduffel, sporttechnisch coordinator van de VHL, hierover alle
informatie zal verzamelen. Op initiatief van Minister Muyters worden alle
sportfederaties geadviseerd via organisaties als SV, het Internationaal Centrum Ethiek in
de Sport vzw (ICES) en VSF. Cindy zal deelnemen aan de informatie-sessies in dat
verband. In de eerstvolgende RvB’s vergadering zullen wij hierover kunnen berichten,
en kan de RvB o.b.v. de verworven informatie beslissen om bepaalde nieuwe initiatieven
te nemen. De RvB stelt alvast voor contact op te nemen met de medische commissie, die
mogelijk de functie van vertrouwenspersoon (API) zou kunnen uitoefenen.

• EK 2019
Bestuurder Jacques Lechat stelt voor dat een bestuurder van de VHL mee toezicht
houdt op de organisatie van het EK.
• Convenant
De RvB bevestigt dat zolang de Hockey Honor Division Council (HHDC) geen
juridische entiteit vormt, er niet kan overwogen worden om ze op te nemen in het
convenant.
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u45
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 27 februari 2018.

