Proces-verbaal van de
Buitengewone Algemene Vergadering
van de Vlaamse Hockey Liga van 20 april 2016
De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL)
vangt aan om 19u30 in de kantoren van IPM, Frankenstraat 78 -1040 Brussel, onder het
voorzitterschap van Patrick Keusters.
De voorzitter verwelkomt de leden en overloopt de dagorde.
1. Goedkeuring van het proces-verbaal (PV) van de Algemene Vergadering (AV) van
13 juni 2015
Het PV van de AV van de VHL van 13 juni 2015 worden unaniem goedgekeurd.
2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden
Zijn vandaag aanwezig : 31 clubs op 42, die 333 stemmen op 390 vertegenwoordigen.
De Buitengewone Algemene Vergadering kan bijgevolg tot een geldige stemming overgaan.
Aanwezige bestuurders :
Patrick Keusters, Astrid Vervaet, Yves De Decker, Eric Gysels, Christophe Bekaert, Olivier Van
Gompel, Frederic Destoop.
Aanwezige Clubs :
Patria Aalst, Antwerp, Baudouin, Beerschot, Blue Sox, BSBL, Braxgata, Brugge, Constantia,
Dragons, Eclair, Gantoise, Green Devils, Herakles, Hermes, Indiana, Keerbergen Tigers,
Leuven, Mechelse, Meetjesland, HC Maasmechelen, Merode, Neo, Inter Mol, Oranje,
Phoenix Neerpelt, Roeselare, St Georges, Taxandria, Rapid Temse, Victory.
3. Ontslag van de penningmeester van de VHL
De voorzitter informeert de leden van de AV dat Dirk Declercq, bestuurder en tevens
penningmeester van de VHL, zijn ontslag heeft aangeboden aan de Raad van Bestuur, die het
ontslag heeft aanvaard. De voorzitter bedankt Dirk Declercq voor zijn bijdrage van de
afgelopen 2 jaar.

De voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur Yves De Decker, eveneens bestuurder van de
VHL, als nieuwe penningmeester heeft benoemd voor de resterende ambstermijn tot juni
2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 en het budget 2016
4.1. Goedkeuring van de jaarrekening 2015
De voorzitter presenteert de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 2015.
De opbrengsten van het boekjaar bedragen 2 054 104 euro. De belangrijkste opbrengsten
komen voort uit de verschillende subsidies (1 235 508 €) en de lidgelden (782 734 €). Deze
laatsten zijn gestegen dankzij de verdere groei van het aantal leden; de VHL telt 8,7% meer
leden dan per einde december 2014. De lidgelden werden niet geïndexeerd.
De kosten van het boekjaar 2015 bedragen 2 027 937 € en vertegenwoordigen hoofdzakelijk
personeelskosten (404 982 €), ondersteuning van de clubs (112 307 €) en de bijdragen aan
de nationale ploegen (1 046 721 €) o.a. via de subsidiering door Sport Vlaanderen.
De VHL heeft het afgelopen jaar vooral ingezet op 2 belangrijke pijlers : de
opleidingstrajecten voor trainers en coaches (aspirant-initiator, initiator, en instructeur B),
en de verdere ontwikkeling van onze sport door actieve steun te bieden aan 4 nieuw
opgerichte clubs. Via onze inzet op dat laatste vlak kunnen wij hockey in Vlaanderen verder
doen groeien, en worden wij in staat gesteld om regionale competities op te zetten op
vraag van steeds meer leden.
De AV neemt ook kennis van het rapport van de Raad van Bestuur.
De jaarrekening 2015 wordt door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.
4.2. Kwijting van de bestuurders
De AV verleent kwijting aan de bestuurders.
4.3. Kwijting van de rekeningtoezichthouder
De AV neemt kennis van het rapport van de rekeningtoezichthouder EY, dat een oordeel
zonder voorbehoud omvat. De AV verleent vervolgens kwijting aan de
rekeningtoezichthouder EY.
4.4. Budget 2016
De voorzitter stelt tot slot het budget 2016 voor, dat een positief resultaat toont van 3.218
euro.

Bijzondere aandacht gaat naar de geplande uitgaves in het kader van het jeugdsportfonds en
het prioriteitenbeleid. De VHL is bijzonder verheugd dat er voor de eerste keer sinds de
spitsing van de hockeybond subsidies zullen kunnen worden uitgekeerd aan de clubs (o.b.v.
een jeudsportfondsreglement).
De VHL verwacht een verhoging van de opbrengsten dankzij een verdere ledengroei, die zij
inschat op 5% versus 2015, en extra subsidies via de facultatieve opdrachten van Sport
Vlaanderen (jeugdsportfonds en prioriteitenbeleid).
Het budget 2016 wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
5. Benoeming van een nieuwe bestuurder voor de VHL
De Raad van Bestuur vraagt de leden om de benoeming van Peggy Pittoors als bestuurder
van de VHL te bekrachtigen. De AV keurt de benoeming unaniem goed.
6. Hervorming senioren kampioenschappen vanaf 2017-2018
Benoit Coppieters, manager competitiezaken, licht de geplande hervormingen van de
seniorenkampioenschappen toe.
Vanaf 2017-2018 zouden de huidige reserve- én heren-/dameskampioenschappen
omgevormd worden tot:
• een “Belgian League” met enkel de 1e ploeg(en) van elke club (Dames/Heren),
enerzijds;
• een nieuwe “Open League” die alle reserves (bij de Heren) én 2e en 3e ploegen gaat
samenbrengen, anderzijds. Dit zowel bij de Dames als de Heren.
De “Lagere” competities blijven bestaan in hun huidige vorm.
De voorzitter verduidelijkt dat de leden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van
KBHB, die onmiddelijk volgt op de BAV van de VHL, zullen overgaan tot de stemming over
deze hervorming. Deze stemming zal bindend zijn: om tot de hervorming over te gaan, moet
er een 2/3de meerderheid zijn op niveau van de KBHB en een normale meerderheid op het
niveau van elk van de beide liga’s.

Naast de stemming over de hervorming zullen de leden ook gevraagd worden hun mening te
geven over 3 andere elementen aangaande de Dames kampioenschappen:
• Het voorstel van de KBHB en de liga’s om alle Dames 1 uit de “Belgian League” op
zondag te laten spelen;
• Het voorstel van de KBHB en de liga’s om een nieuwe “Dames +30” categorie te
creëren, die hun wedstrijden zouden spelen in het weekend (zaterdag of zondag naar
keuze);
• Het voorstel van de KBHB en de liga’s om de “Ladies” wedstrijden voortaan op een
half veld te laten spelen, conform de huidige “Gents” competitie bij de Heren.
Na de presentatie stellen de leden enkele vragen.
Een aantal clubvoorzitters geven aan dat zij ervoor verkiezen om de nieuwe Dames +30
categorie op maandagen te laten spelen, omdat dit beter aansluit bij de behoeften van deze
doelgroep.
De voorzitter geeft aan dat er, in het geval van een overduidelijk negatief advies rond
bovenvermelde punten m.b.t. de Damescompetities tijdens de stemming op de BAV van de
KBHB, een nieuwe werkgroep zal worden opgericht die zich zal buigen over deze
problematiek.
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun
aanwezigheid, en de Buitengewone Algemene Vergadering beëindigt om 21u00.
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