Proces-verbaal van de
Algemene Vergadering
van de Vlaamse Hockey Liga van 16 juni 2018
De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 9u30 in
het Audi Contactcenter, te Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg, onder het
voorzitterschap van Patrick Keusters.
De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de dagorde.
1. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden
Zijn vandaag aanwezig : 38 clubs op 50, die 347 stemmen op 449 vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering behaalt het aanwezigheidsquorum van 2/3de van de leden en kan
bijgevolg tot geldige stemming overgaan m.b.t de aanpassing van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
Aanwezige bestuurders :
Patrick Keusters, Edward Bolluijt, Patrick Celis, Yves De Decker, Jeanne Gilleman, Axel
Guillemyn, Ilse Haest, Jacques Lechat, Leo Lucas, Manou Vander Brempt.
Aanwezige Clubs :
Aalst, Antwerp, Artemis, Baudouin, Beringen, Blue Lions, Bleu Sox, Braxgata, Brugge, Dender,
Dendermonde, Dragons, Gantoise, Green Devils, Genk, Herakles, Hermes, Indiana, Isca,
Keerbergen, Leuven, Lokeren, Leopard, Maasmechelen, Mechelse, Meetjesland, Merode,
Mol, Neo, Noorderkempen, Phoenix, Roeselare, St Georges, Stix, Sint-Truiden, Taxandria,
Temse, en Victory .
2. Goedkeuring van het proces-verbaal van 20 maart 2018
Het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL van 20 maart
2018 worden unaniem goedgekeurd.

3. Voorstel wijzigingen van de Statuten en Huishoudelijk reglement (HR) van de VHL
Er worden aan de leden aanpassingen voorgesteld aan volgende artikels in de Statuten:
• Toevoeging nieuw artikel: “Binnen de grenzen van de VHL kunnen geen zelfstandige
of autonome entiteiten bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van
het door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur vastgestelde beleid”.
• Art 10: concordantieverklaring: verwijzing naar het laatste nieuwe decreet van 10
juni 2016;
• Art 11: het gedeelte over het stemrecht wordt behandeld in het HR (art 4.4);
• Art 19: de onverenigbaarheden voor de leden van de RvB worden uitgebreid naar
“personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan, directe familieleden (eerste
graad) van de secretaris-generaal en personen die veroordeeld zijn voor
zedenfeiten”;
• Art 22 en 23; het maximum bedrag waarvoor de SG de liga kan binden worden
verhoogd naar 25 000 euro.
Er worden aan de leden aanpassingen voorgesteld aan volgende artikels in het HR:
• Art 4.4.: Stemrecht op de Algemene Vergadering:
Ø maximum 5 met 1 stemrecht voor elke club + 1 vanaf 1 ploeg (of meer) in
competitie + 1 extra per ledenschijf (350-700-1000 leden): harmonisatie met
het HR van de KBHB
• Art 4.5.: Schrapping van het artikel
• Art 5.2.: Belangenconflicten van een bestuurslid
Ø “verbod voor een bestuurslid om deel te nemen aan de debatten over
commerciële transacties met een partij waarmee het bestuurslid een
(in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft;
• Art 6.1 en 6.2: Nieuwe benamingen
Ø Arbitragecomité wordt Officials Committee
Ø Zaalcomité wordt Indoor Comittee
• Art 8.5.: Er wordt een verbod ingevoerd voor voorzitters van comités en/of
commissies om een lid van een club te vertegenwoordigen voor een juridisch comité.
• Art 10.2.: Indoor transfers -> attest moet ten laatste op 20 november voor het begin
van het seizoen ingediend zijn.
• Art 11.2. Transfer van jeugdspelers tijdens het seizoen (uitzondering);
Ø Een speler kan in dergelijke uitzonderingen tijdens het lopende seizoen enkel
in de regionale jeugdafdelingen wedstrijden spelen;
• Art 27: Schorsing bij afgelastingen:
Ø in geval van afgelastingen zullen de schorsingen automatisch naar de
eerstvolgende speeldag worden uitgesteld;

Er zijn weinig tot geen bemerkingen vanuit de ledenvergadering.
Over de aanpassing van het stemrecht zijn er een aantal vragen ter verduidelijking. De
voorzitter bevestigt dat de huidige regeling haast geen onderscheid maakt op basis van het
aantal leden per club, aangezien het merendeel van de clubs het maximum van 12 ‘punten’
behaalt (gebaseerd op het aantal ploeginschrijvingen). Met de voorgestelde aanpassing is
het stemrecht beter gekoppeld aan het aantal leden bij elke club. Daarnaast realiseren wij
met deze aanpassing ook een harmonisatie met het HR van de KBHB, hetgeen voor de clubs
consequenter is.
Een lid stelt de vraag of de creatie van de Top Hockey League (THL) niet indruist tegen het
nieuwe artikel over de ‘zelfstandige of autonome entiteiten’. De SG antwoordt dat hij dit
vooraf heeft getoetst bij Sport Vlaanderen, en deze heeft bevestigd dat de THL niet
beschouwd wordt als een organisatie “binnen de grenzen van de VHL”, en m.a.w. niet
indruist tegen het nieuwe artikel.
De vergadering gaat over tot stemming over alle bepalingen van HR en Statuten.
De aanpassing m.b.t. Art. 11 van de Statuten en Art. 4.4. van het HR inzake het stemrecht
wordt met 86% van de stemmen goedgekeurd.
Alle andere aanpassingen worden met 100% van de stemmen goedgekeurd.
De tekst van de statuten wordt in die zin aangepast en gepubliceerd in het Belgische
staatsblad. Beide documenten (HR en Statuten) worden eveneens gepubliceerd op de
website.
4. 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.
Hij verwijst naar de 5 strategische doelstellingen zoals die gedefinieerd werden in het
Beleidsplan 2017-2020, en bespreekt de realisaties aan de hand van elk van deze
doelstellingen.
M.b.t. Groei (nieuwe clubs en promotie)
In het afgelopen seizoen werden via de ondersteuning van de VHL 5 nieuwe clubs opgericht:
HC Olympia, HC Genk, HC Beveren (september 2017), HC Beringen (januari 2018) en HC
Dendermonde (mei 2018). Hiermee telt de VHL voortaan 50 hockeyclubs.
Daarnaast was de VHL staf aanwezig op de sportsterrendagen, zomerpromotietour en
gordelfestival ter promotievoering van onze sport.

Tot slot lanceerde de VHL dit jaar een nieuwe hockey-variant: Street Hockey.
We gebruikten het street hockeyveld voor promotie i.s.m. verschillende clubs in Vlaanderen,
en zullen vanaf juli een street hockeytoernooi organiseren met 2 voorrondes en een
finaleronde.
De secretaris-generaal gaat dieper in op de jaarlijkse groeicijfers :
• Het ledenaantal groeide met 1 565 leden (+7,4%). De VHL telt heden 22 793 leden.
• De verhouding jeugd-senioren bedraagt 63%-37%, hetgeen een uitstekende basis is
voor de toekomst;
• De verhouding jongens-meisjes in de liga bedraagt (zoals vorig seizoen) 50%-50%;
hockey in Vlaanderen is meer dan ooit een familiesport;
• De nieuwe clubs (opgericht sinds 2013) vertegenwoordigen inmiddels 18% van het
totale ledenaantal;
De SG laat op een digitale landkaart zien hoe hockey in Vlaanderen is geëvolueerd: van 28
locaties (30 clubs) in 2012 naar 48 locaties (50 clubs) in 2018.
Hij toont ook de gigantische groei van hockey kunstgrasvelden (ter vervanging van
natuurgras-en/of kunstgrasvoetbalvelden, én extra velden) en informeert de leden over de
16 nieuwe infrastructuurprojecten die momenteel in de ‘pipeline’ zitten bij onze clubs.
In het kader van de groeipijler illustreert de SG dat reeds 13 VHL clubs een G-hockey werking
op punt hebben, en 4 nieuwe projecten in de startblokken staan.
In het afgelopen seizoen namen onze Red Giants deel aan verschillende evenementen zoals
de Special Olympics in Doornik (als demonstratiesport), de Special Olympics NL (toernooi),
de G-hockey clinic naar aanleiding van de “Unified-actie” met de Red Lions, en het
internationaal toernooi in Barcelona. Daarnaast hebben een aantal clubs ook zelf toernooien
georganiseerd (Phoenix, Brugge, Brax, Victory en Antwerp).
De SG roept alle clubs op om mee te werken aan “hockey voor allen”.
M.b.t. de Hockey Academy
De 2de belangrijke pijler van het ‘Beleidsplan’ is de bevordering van de kwaliteit van de
omkadering binnen de clubs. De Hockey Academy helpt de clubs in de ondersteuning en
begeleiding van coaches&trainers, scheidsrechters en clubbestuurders.
De SG juicht toe dat de clubs sinds enkele jaren voluit meestappen in de filosofie dat elke
jeugdspeler moet kunnen worden opgeleid door een gediplomeerde trainer: in het
afgelopen jaar werden maar liefst 91 nieuwe initiators opgeleid en 355 aspirant-initiators,
een fanstatische prestatie.
Daarnaast werd de eerste editie van de opleiding Instructeur B afgerond, en tellen we
ondertussen 24 gediplomeerden.

Verder heeft de VHL een deel van de Initiator cursus gedigitaliseerd, waardoor 1/3 van de
cursus beschikbaar is via een digitaal platform. Daarmee is ze de allereerste sportfederatie in
Vlaanderen. Deze nieuw vorm zal de komende maanden getest worden in 3 opleidingen.
Indien de resultaten positief zijn, zal Sport Vlaanderen de digitalisatie definitief kunnen
goedkeuren, en kan voortaan ook een meer flexibele opleiding aangeboden worden aan alle
hockeycursisten in Vlaanderen.
De SG merkt ook op dat de VHL, i.sm. met de KBHB en de LFH, een aantal
uitzonderingsmaatregelen heeft goedgekeurd m.b.t. het “coach licentiesyteem”: onder
bepaalde voorwaarden kunnen coaches een lientie bekomen op basis van eerder verworven
competenties (bijv. als coach in eredivisies in België en/of in een ander top 12 hockeyland).
Tot slot vermeldt de SG de organisatie van tal van sporttechnische bijscholingen gedurende
het seizoen en de uitbreiding van het hockey4life opleidingsplan met een module voor
sportblessurepreventie.
De grootste realisatie in de Umpire Academy is de lancering van het Club Umpire Project.
De VHL organiseerde 3 workshops voor de Club Umpire Coaches van de clubs en realiseerde
meer dan 40 coachings in de clubs.
Sinds november 2017 werden ook de eerste Club Umpire examens georganiseerd, waarvoor
inmiddels meer dan 50 Club Umpires slaagden.
De VHL ondersteunt ook de clubbestuurders (via de Club Manager Academy), en
organiseerde dit seizoen opnieuw tal van workshops (rond fiscaliteit, anti-doping en
alcoholpreventie, GDPR en seksueel grensoverschrijdend gedrag). Daarnaast stapten
ondertussen reeds 18 clubs mee in het begeleidingstraject over vrijwilligersbeleid, een
organisatie van de VHL i.s.m. Dynamo.
M.b.t. dienstverlening
De 3de strategische doelstelling betreft de algemene dienstverlening aan de clubs.
De VHL realiseerde daarbij één van de belangrijkste operationele doelstellingen voor 2018
door de lancering van een nieuwe software (Sportlink) voor de programmatie van alle
kampioenschappen en voor het ledenbeheer, mét de lancering van een App .
Reeds in het seizoen 2017-2018 slaagden de VHL/KBHB erin om de programmatie van de
wedstrijden definitief vast te leggen vóór aanvang van elke speelronde, een grote
verbetering t.o.v. het verleden. De lancering van Sportlink zal de federatie in staat stellen op
dat elan verder te gaan.
De SG is verheugd de leden te bevestigen dat voor het 2de jaar op rij 165 000 euro werd
uitgekeerd aan de clubs in het kader van de subsidies van het jeugdsportfonds, ter
bevordering van de kwaliteit van de jeugdwerking in de clubs.

Verder besteedde de VHL staf een bijzondere aandacht aan de meest recent opgestarte
clubs, en realiseerde zij individuele clubbezoeken bij de 20 jongste clubs.
Daarnaast vermeldt de SG de creatie van zgn. transregionale competitie tussen clubs van de
VHL en de LFH in ‘grensgebieden’ als de rand rond Brussel en de provincies Limburg en Luik,
ter bevordering van meer regionale kampioenschappen, waarbij de afstanden voor
verplaatsingen beperkt kunnen blijven.
Tot slot is de federatie zeer blij de lancering van een nieuwe website te kunnen
aankondigen (die ‘live zal gaan’ tijdens de Algemene Vergadering van de KBHB later op de
dag).
M.b.t. onze waarden
In het licht van de laatste strategische doelstelling streeft de VHL ernaar de waarden van
onze sport te bewaken. Daartoe neemt ze tal van initiatieven i.s.m. de KBHB en de LFH die
gericht zijn op de ondersteuning en sensibilisering van de fairplay en ethiek in onze sport: er
werd een nieuwe “stick to fairplay campagne” gelanceerd, gekoppeld aan een road show in
de clubs (met mascottes en flyering). De clubs hebben ook nieuwe fair play banners
ontvangen om op te hangen aan de velden.
De VHL zet ook in op goed bestuur. In lijn met de adviezen vanuit het kabinet (de zgn. Code
Muyters) scoort de VHL na 1 jaar reeds 21 op 30 (indicatoren voor goed bestuur). De VHL
streeft ernaar die score in het komende seizoen nog te verhogen.

5. Vooruitblik seizoen 2018-2019
De SG informeert de leden over een aantal belangrijke initiatieven die de VHL plant voor het
nieuwe seizoen, in het kader van haar beleidsplan:
M.b.t. groei:
•
•
•

Ondersteuning nieuwe (potentiële) projecten/clubs in Limburg en Vlaams-Brabant
Uitrollen van het Street Hockey concept met promotie en toernooien;
Lancering van het Hockey2School project met als doelstelling hockey naar de scholen
te brengen (in lessen LO): uitgewerkte handleiding, opleiding voor leraars,
materialenpakket, enz… Finaal hoopt de VHL dat hockey op het curriculum komt van
de LO lessen, en op termijn ook een scholencompetitie kan georganiseerd worden;

M.b.t de Hockey Academy:
•

•

•

COACH ACEDEMY
o afwerken Trainer B opleiding;
o activeren van de Trainers Community;
o lancering van het Multiskillz for hockey project (motorische ontwikkeling);
o uitbreiding van Hockey4Life (en ondersteuning gebruik bij jonge clubs);
o uitwerken van een label systeem;
UMPIRE ACADEMY
o verder uitrollen van Club Umpire programma;
o individuele coaching van beginnende clubs;
o uitwerken van een label systeem;
CLUB MANAGER ACADEMY
o organisatie van een congres (aug 2019);
o workhops en trajecten;

De AV stemt in met het voorgestelde actiejaarplan.
6. Varia
6.1. Aanpassingen Sportief reglement (SR)
De SG overloopt kort enkele aanpassingen van het SR, die geldig zijn vanaf het seizoen
2018-2019:
• Het eerste mannenteam van een club hoeft niet langer verplicht in de Belgian League
worden ingeschreven; dat kan voortaan ook in de Open League (tot regionaal 1);
• Voortaan moeten de bezoekers de uitrusting/kleuren aanpassen;
• Ter herinnering: alle U19 spelers dienen verplicht het examen theoretische
scheidsrechter (kennis van de spelregels) succesvol te hebben afgelegd om
speelgerechtigd te zijn.
6.2. Indexering van de lidgelden
De SG herinnert de leden aan de indexering van de lidgelden vanaf het seizoen 20182019, zoals werd goedgekeurd in de Buitengewone Algemene Vergadering van de leden
in maart eerder dit jaar. De details per categorie worden per email verzonden naar de
clubsecretarissen.

6.3. Oproep kandidaten
De VHL doet een oproep tot kandidaten voor verschillende commissies: Competitiecommissie, G-hockey commissie en Ethische commissie. De commissies zijn raadgevende
organen bestaande uit leden van de clubs.
Tot slot nodigt de SG de leden uit om 2 data vast te leggen in de agenda: de secretarissen
meeting van zaterdag 25 augustus 2018, en de Dag van de Trainer van 15 december 2018.
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun
aanwezigheid, en de Algemene Vergadering beëindigt.
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Voorzitter

