Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 29 mei 2018
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
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Verontschuldigd:
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Olivier Van Gompel, bestuurder – OVG
De vergadering wordt geopend om 19u00 te K. Mechelse THC.
1. Sportlink (SL)
Gezien het belang op nationaal niveau is overeengekomen om het debat en de
besluitvorming rond de GO/NO GO van dit project in een gezamenlijke raad van
bestuur’s vergadering van beide liga’s VHL en LFH te organiseren.
Projectleider Benoit Coppieters licht toe welke processen de federatie heeft gehanteerd
in dit project. Hij informeert de bestuurders in het bijzonder over de meetings met de 16
zogenaamde ambassadeur-clubs, en de feedback die daaruit werd teruggekoppeld naar
SL.
• Na de laatste meeting met die clubs op 16 mei 2018 bevond de federatie zich in
een patstelling; immers wilde (en/of kon) SL niet tegemoetkomen aan de
verwachtingen van de clubs om bepaalde webservices vanuit het
clubsoftwarepakket naar SL te creëren (SL zegt ook dat dit niet werd voorzien in
het contract). De clubs vinden dat zij ten allen tijde vanuit hun bestaande pakket
moeten kunnen blijven werken, gezien het ledenbeheer van de club (alsook vaak
de communicatie) via dat eigen softwareplatform verzorgd wordt.
• Aansluitend op de meeting van de federatie met SL op 17 mei 2018, heeft SL de
dag erna alsnog aangegeven tegemoet te kunnen/willen komen aan de 2
topprioriteiten zoals die op 16 mei door de clubs werden gedefineerd, met name
de creatie van de links voor ledenbeheer: aanmaak nieuwe leden enerzijds en
aanpassingen en/of verwijderen van leden anderzijds.

•

Benoit bevestigt dat de aanmaak van teams (en teamsamenstellingen) nog steeds
in SL club zal moeten gebeuren. Van daaruit kan een link wordt gecreëerd naar
de clubsoftware, niet omgekeerd. SL biedt een oplossing via I-frame, maar die
blijkt na de eerste gesprekken met Twizzit en Iclub geen echte meerwaarde te
bieden. De KBHB organiseert op 11 juni 2018 een meeting met Sportlink en de 2
andere leveranciers om e.e.a op elkaar af te stemmen (alsook m.b.t. de creatie van
de API’s).

Na grondig debat en evaluatie besluiten de 2 raden van bestuur samen en unaniem tot
een definitieve GO op voorwaarde dat de beloofde links worden gecreëerd vóór 15 juni
2018.
De bestuurders van beide liga’s roepen de staf op het gebruikelijke boetesysteem bij het
niet correct invulen van de wedstrijdbladen in de eerste maanden van de lancering van
de nieuwe software niet toe te passen.
Benoit bevestigt vervolgens dat de roadshows zullen gepland worden op:
• 11, 12 en 13 juni 2018 voor de VHL clubs;
• 14, 19 en 20 juni 2018 voor de LFH clubs;
De datamigratie gebeurt op 1 juni 2018. De GO-live is voorzien op 11 juni 2018.
De clubs moeten hun ploegen inschrijven tegen uiterlijk 24 juni 2018 (desgevallend zal
er de nodige flexibiliteit gehanteerd worden vanuit de federatie).
De gezamenlijke vergadering van de 2 liga’s wordt hierbij beëindigd, waarna elke liga in
een aparte zaal de overige punten van de agenda van de liga behandelt.
De voorzitter van de VHL gaat over tot de verdere dagorde.
2. Goedkeuring Proces-verbaal
De RvB keurt het proces-verbaal van de vergadering van 2 mei 2018 unaniem goed.
3. Voorstel aanpassingen Sportief Reglement (SR) van de VHL
Ter herinnering vooraf: aanpassingen van het SR zijn de bevoegdheid van de raad van
bestuur en dienen niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
CVD licht de verschillende voorstellen tot wijzigingen van het SR toe:
1) Art 6: algemene forfaits (AF)
Ø afschaffen van de regel dat enkel de laagste kwalificatie forfait kan geven;
Ø de ploeg verdwijnt (moet dus onderaan opnieuw beginnen);
Ø spelers van die ploeg behouden hun kwalificatie;
Ø alle resultaten worden geannuleerd;
Ø AF kan uitgesproken worden door de SG (ipv RvB) vanaf 3 opeenvolgende
forfaits of 5 forfaits op een seizoen;

Ø de helft van de boete wordt overgeschreven aan de club die een forfait
‘onderging’: specifiëren dat dit niet geldig is bij kwalificatieforfaits;
2) Art 8: Beheer van de wedstrijden
Ø Harmonisatie: in regionale afdeling => vóór de laatste speeldag;
3) Art 9: Titels en licenties
Ø Toevoeging van het principe van de Coach Licentie;
4) Art 13k: Bijzondere bepalingen jeugd U14-U19
Ø Verduidelijking van de regels inzake laatste speeldagen van 1ste en 2de
ronde:
• laatste 3 speeldagen wordt laatste 2 speeldagen;
• “aan meer speeldagen” wordt “die niet minstens de helft…”
Ø Toevoegen van de verplichting in U19 (geboortejaren 202,2001 en 2000)
om een theoretisch scheidsrechterexamen te hebben afgelegd alvorens
speelgerechtigd te zijn:
• verplicht vanaf 15/9/2018 (bij aansluiting na 1 augustus:
verplicht vanaf de 2de ronde)
• sanktie is achtervolgens: waarschuwing, boete (25 €, dan 50€),
dan forfait;
5) Art 15: Indentificatiestukken
Ø Toevoeging: minimum 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd;
6) Art 20: Barrages
Ø Afschaffen van de barrages in Open League en Lagere tussen de laagste
nationale afdeling en de regionale R1 afdelingen en tussen de R1 en R2.
7) Hoofdstuk 5: Arbitrage
Ø Voor elke divisie verduidelijken wie er moet fluiten;
Ø Verbod toevoegen om scheidsrechters te wisselen tijdens de wedstrijd
(behalve bij overmacht);
8) Art 26: Velden, doelen en uitrusting
Ø Toevoegen dat geen enkel object mag vastgemaakt worden aan het kader
van het doel;
Ø Verwijderen van de geldigheid van een goedkeuring voor 6 jaar (controle
kan op elk moment gebeuren);
9) Art 34: Uitrusting en kleuren kledij van de teams
Ø Aanpassing van het thuisteam dat de kleuren moet aanpassen, naar het
uitteam (op elk competitie-niveau);
10) Open League Heren
Ø Vanaf volgend seizoen is het toegelaten dat een club haar eerste elftal in
Heren inschrijft in de Open League (zoals dat voor Dames al het geval is);
Ø Enkel mogelijk tot Regionaal 1;
Ø Opm. RvB: slechts toegelaten voor 1 team in Open League; vanaf een 2de
herenteam wordt ingeschreven in Open League, moet er verplicht eerst
een team in de Belgian League aantreden;

4. Document voor de Interne Werking van de raad van bestuur
De werkgroep rond goed bestuur heeft een document opgemaakt, die de interne
werking van de raad van bestuur regelt. Dat document vult de statuten en het
huishoudelijk reglement aan.
Tijdens de RvB’vergadering wordt elke paragraaf doorlopen. Opmerkingen en/of
aanvullingen worden gemaakt, waarop de SG de tekst aanpast die wordt goedgekeurd
door de RvB. Dit document zal bijgevoegd worden bij het PV.
5. Financiën
CVD bevestigt dat de algemene kosten en opbrengsten tot einde mei in lijn liggen met
het vooropgestelde budget 2018.
Hij informeert evenwel dat het resultaat gunstig zal beïnvloed worden door:
• Een verlaging van de kosten voor de DSKO (pas in dienst per 22 mei 2018) en
“Development”/Oprichting nieuwe clubs (voorlopig vooral intern opgevangen
door de staf, alleen trainers worden specifiek ingeschakeld voor
initiaties/clinics): +/- 22 000 euro
• Een verhoging van de opbrengsten uit lidgelden (junioren die in seniorenploegen
aantraden, heraansluitingen, sterkere groei) : +/- 26 000 euro
CVD stelt voor om een deel van dat budget (48 000 euro) te “herinvesteren” in een
aantal initiatieven ten dienste van de clubs en/of ter promotie van de sport (hockey4life
support, opleidingen voor scheidsrechters en coaches, hockey2school …).
De RvB stemt in met dit voorstel (voor maximaal de helft van het totale bedrag), en
vraagt daarnaast een extra buffer te voorzien voor mogelijk onvoorziene extra kosten
voor Sportlink, én voor een verhoging van het resultaat.
6. Varia
6.1. Nieuwe club
CVD verwijst naar het business plan van HC Dendermonde, dat alle bestuurders
voorafgaande de vergadering hebben ontvangen.
De RvB keurt de toetreding van HC Dendermonde in de Vlaamse Hockey Liga unaniem
goed. De VHL telt voortaan 50 clubs.

6.2. Competitiecommissie
CVD roept alle bestuurders graag nogmaals op mogelijke kandidaten vanuit de clubs
voor te dragen voor de competitiecommissie 2.0. Het is de bedoeling 3 tot 4
commissieleden af te vaardigen vanuit de VHL. Op dit moment is enkel Jeanne Gilleman
commissielid. Jacques Lechat stelt voor een kort document op te maken met de definitie
van de rol van deze commissie.
6.3. Andere
• Jacques lechat merkt op dat het zinvol kan zijn dat de voorzitters van de clubs
zouden kunnen deelnemen aan een workshop voor mediatraining; CVD bekijkt
wat er bestaat via het Dynamo Project van VSF, en zal terugkoppelen;
• Leo Lucas heeft een aantal vragen over het topsportstatuut; CVD licht kort toe
welke voorwaarden daaraan gekoppeld zijn, en stelt voor daarover in een aparte
meeting dieper op terug te komen;
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 23u00
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 augustus 2018.

