Vlaamse Hockey Liga vzw
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Voorwoord
In juni 2012 hebben de Belgische hockeyclubs beslist de unitaire hockeyfederatie te splitsen en
werden de Vlaamse Hockey Liga (VHL) en de Franstalige Hockeyliga (LFH) opgericht.
In functie van de beleidsperiode 2013-2016 heeft de Vlaamse Hockey Liga haar eerste beleidsplan
geschreven. Dit plan was erop gericht de continuïteit van de goede werking uit het verleden te
verzekeren en dit ook in de toekomst verder te zetten en te optimaliseren.
Daarnaast bood het nieuw institutioneel kader bijkomende mogelijkheden voor de VHL en de
Vlaamse clubs om via een nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid en de lokale overheden
de hockeysport op een versnelde en begeleide manier te laten groeien.
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• Samenstelling jeugdcommissie VHL
De JC VHL telt zes leden . Drie leden vertegenwoordigen de regio Vlaanderen , de andere drie
vertegenwoordigen de regio Antwerpen-Limburg . Naast een regionaal evenwicht zijn de leden
afkomstig van zowel grote als kleine clubs, waardoor tijdens vergaderingen een goed beeld gegeven
wordt van de clubbeleving en clubnoden. Regio Vlaanderen is onderverdeeld is enerzijds
Antwerpen-Limburg en anderzijds is Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant .
• Vergaderingen en doel
Er zijn 9 vergaderingen geweest . Verschillende thema’s zijn behandeld geweest: Derogaties ,
hervorming van de jeugdcompetitie, provinciaal tornooi , jeugdcompetitie en clubnoden ,
zaalcompetitie , aanpassingen sportief reglement . Naast deze negen algemene vergaderingen is er
met kleinere groepen gewerkt rond eerder beschreven thema’s . Het doel van de jeugdcommissie is
een operationele ondersteuning bieden in de organisatie van allerlei sportieve evenementen zoals
oa het interprovinciaal tornooi en de finales van de play-off en de adviserende functie die de JC
heeft in de ondersteuning van de algemene raad . Eind januari is er een gemeenschappelijke
meeting geweest met alle jeugdverantwoordelijken van Vlaanderen . De hervorming van de EPM
competitie is aan de clubs voorgesteld . Dergelijke meetings zullen in de komst jaarlijks herhaald
worden . Beide sub-regio’s organiseren jaarlijks een viertal afzonderlijke meetings. De opkomst van
de clubs is steeds groot .
• Derogaties
De JC heeft nieuw kader gecreëerd waarmee clubs en ook de JC gemakkelijker kan werken . Nieuwe
aanvragen die binnen het kader vallen worden door een medewerker van de VHL gekeurd .
Derogaties die buiten kader vallen worden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten door de leden
van de JC besproken en afgehandeld , waarna de aanvrager door de VHL gecontacteerd wordt . Een
verbeterde doorzichtigheid in het beleid rond derogaties is fundamenteel om met de clubs beter te
kunnen werken .
• Hervorming van de jeugdcompetitie
In samenwerking met de leden van de JC LFH en dankzij de medewerking van de Vlaamse clubs is
een belangrijke hervorming van de EPM competitie op touw gezet . Vanaf seizoen 14-15 verdwijnen
de drie categorieën EPM , ze maken plaats voor zes nieuwe categorieën U7 tot U12 .
Er wordt een belangrijke gelijkschakeling jongens-meisjes doorgevoerd , zowel qua aantal, sportief
reglement als qua veldgrootte . De categorieën KSJ veranderen voorlopig enkel in naam . We
krijgen U14, U16 en U19 . Een mogelijke hervorming van deze categorieën wordt volgend seizoen
op de agenda geplaatst .
• Provinciaal tornooi en organisatie
Een belangrijk doel van dit project is het organiseren van het interprovinciaal tornooi . Tijdens dit
tornooi worden de provinciaal geselecteerde spelers gescout door de staff van Begold . Het creëren
van een gemeenschappelijke site is een belangrijk hulpmiddel geweest om de harmonisatie tussen

de vier provincies te verbeteren . In de toekomst zal deze harmonisatie een nog belangrijkere rol
spelen om de stap tussen het provinciale en de Be-gold te verkleinen . Dit seizoen is nogmaals
gebleken dat het niveau van de spelers in stijgende lijn blijft evolueren . De verbeterde omkadering
vanuit de J.C. en de staf van de ploegen is een belangrijke ruggensteun geweest om dit te bereiken .
• Jeugdcompetitie en clubnoden
Maandelijks worden de vragen, opmerkingen en klachten van clubs behandeld. De explosieve groei
van ons ledenaantal zorgt voor nieuwe uitdagingen voor onze clubs . De JC is constant op zoek naar
een gezond evenwicht waarbij zowel spelers als clubs beter bij varen . 9162 spelers zijn verdeeld in
533 jeugdploegen . De meeste categorieën tellen een zes tot zevenhonderd spelers . De EEKJ zijn
met 1127 leden de grootste groep .
• Zaalcompetitie
De zaalcompetitie valt niet onder de organisatie van de JC , maar een belangrijke doorstroming van
informatie naar de BIH wordt gegarandeerd
• Aanpassingen in het sportief reglement
De hervorming van de jeugdcompetitie is de grootste uitdaging geweest van voorbije seizoen. Om
dit hoofdstuk af te werken zijn kleine aanpassingen van het sportief reglement nodig geweest . In
samenspraak en met steun van de algemene raad worden dergelijke aanpassingen weloverwogen
en pas na de nodige bijsturingen en communicatie van kracht
Samenstelling 2014
Lid: Pascal LOOTS
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Juridisch Comité

Controlecomité
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Er zijn 5 zittingen geweest, hetzij evenveel als de twee vorige seizoenen, maar wel minder dan de
voorgaande seizoenen. Te noteren valt dat ondanks het steeds groeiend aantal leden het aantal
dossiers al jaren stabiel blijft, hetgeen positief is. Er viel één ernstig geval te betreuren (stickslagen
op het hoofd), maar een dergelijk incident blijft gelukkig een uitzondering. De “administratieve”
dossiers vormden opnieuw een niet onbeduidend deel van de behandelde gevallen, waaronder we
als belangrijkste de twee dossiers kunnen aanhalen betreffende spelers die na 1 september aan een
buitenlandse competitie deelgenomen hebben.

Samenstelling 2014
Voorzitter: Patrick COPPIETERS 't WALLANT
Lid: Alexandre LEMMENS
Lid: Gabriel GHYSELEN
Lid: Marie-Claire VAN DER EECKEN-GILLARD
Lid: Stephane VANDENBOSSCHE

• Infrastructuurcommissie
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Het infrastructuurcomité kwam dit seizoen samen in de vorm van formele werkvergaderingen, maar
voerde ook veel controles uit op het terrein.
• Enkele punten om te benadrukken:
 De commissie "veld" wordt een commissie "infrastructuur" die met een bredere kijk wil
werken.
 De Infrastructuurcommissie werkt op twee vlakken:
 Club service-vlak
 Adviserend vlak
 Realisatie van een volledig overzicht van alle VHL-clubs
 Creëren van een standaard cheklist om de controles uit te voeren. Deze zal binnenkort op de
site worden geplaatst om clubs in staat te stellen aan de normen te voldoen (die al in ons
reglement zijn uitgelegd) en om zich voor te bereiden op een mogelijke controle
 Opstellen van specificaties voor de bouw en het onderhoud van het veld, die binnenkort
beschikbaar zijn voor de clubs op de website.
 Langdurige relaties met het Ministerie van Sport en Infrastructuur om de financiering van
hockeyinfrastructuur te bevorderen.
• Ambities voor het seizoen 2015/2016
 De wil om het aantal controles te verhogen, maar voornamelijk ook de opvolging hiervan
(verwittigingen, boetes,….) met als doel onze hockeysport te kunnen beoefenen in optimale
omstandigheden. Striktere toepassing van de regels op het gebied van infrastructuur.
 Steeds beschikbaar blijven voor elke mogelijke vraag maar ook een hulp zijn voor clubs bij
het bouwen van een nieuw kunstgrasveld.
 Vergelijking van commerciële voorstellen voor het onderhoud van de velden en het ter
beschikking stellen van nuttige informatie voor een duurzaam onderhoud.
 Wil om de commissie infrastructuur uit te breiden. Geïnteresseerden gelieve jullie kenbaar
te maken !
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Medische Commissie
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• Moreel rapport
De Medische Commissie, voornamelijk via zijn voorzitter, Dr VANDENBALCK, is de afgelopen 2 jaren
niet echt actief, noch proactief geweest. Bijna geen enkele meeting werd bij elkaar geroepen. De
VHL commissie is op 27/10/2014 bij elkaar gekomen. Gezien de gebrekkige motivatie heeft de
voorzitter van de Medische commissie besloten om zich terug te trekken.
De RVB van de KBHB heeft ondertussen besloten om van de Medische Commissie een nationaal
orgaan te maken onder leiding van een voorzitter met leden van zowel de LFH als de VHL
commissies.
Na analyse blijkt dat het dagelijkse werk (afwijkingen, analyse van TTN-aanvragen, andere vragen
van leden of clubs…) moet gedaan worden volgens de regels en aanvaardbare termijnen. Dit kan via
mail. De pagina van de medische commissie van de site www.hockey.be is vrij compleet en alle
informatie die nodig is voor de leden en de clubs staat erop. De federatie zal een nieuwe voorzitter
moeten benoemen voor haar Nationale Commissie.
• Stijgende afwijkingen
Alles verloopt vlot. De vragenlijst die 2 jaar geleden werd opgesteld door de Medische Commissie is
duidelijk en de bevestiging per mail door de commissie verloopt vlot en snel. De minimum leeftijd
van 15 jaar wordt nog steeds geëist. De VHL eist dat het medisch onderzoek teneinde een stijgende
afwijking te bekomen wordt uitgevoerd door een sportarts of een specialist fysische geneeskunde.
Een lijst van sportartsen is terug te vinden via de site www.sportartsen.be.
• TTN (therapeutische gebruiksvergunningen)
Wanneer een lid een noodzakelijk medicijn neemt (astma, hypertensie, cortisone ...) dat niet wordt
getolereerd door het WADA (World Anti-Doping Agency) en er wordt een dopingcontrole
uitgevoerd die positief is, riskeert het lide een uitsluiting van 2 jaar. Tenzij hij zijn specialistvoorschrijver heeft gevraagd om een TTN. Dit is een verklaring waarom dit medicijn voor de patiënt
noodzakelijk is. Het probleem is het gebrek aan informatie van leden en clubs. De medische
commissie wil daarom een informatiecampagne opzetten voor clubs, via een bijlage die op de
startpagina van de site www.hockey.be en op de sites van de verschillende clubs van de VHL kan
worden geplaatst. Deze bijlage kan worden gekoppeld aan de pagina van de medische commissie
die alle nodige informatie aan de leden verstrekt.
• Doping
In dezelfde geest als het vorige onderwerp, zou de medische commissie ook graag een campagne
willen rond doping. Er moet ook worden gemeld dat het gebruik van cannabis door WADA wordt
verboden en dat deze stoffen 6 tot 8 weken na consumptie in de urine blijven. Gevolgen bij een
positieve test is ook een schorsing van 2 jaar op.
• Medische certificaten
De kwestie van medische certificaten is momenteel opgelost. BLOSO legt dit certificaat op aan alle
federaties die competitie organiseren.

• Défibrillator
De aanwezigheid van een automatische cardiale defibrillator dichtbij het hockeyveld wordt zeer
streng aanbevolen door de Medische Commissie. De hockeyfederatie zou de defibrillator met de
steun van de medische commissie kunnen opleggen.
• De tandbeschermer
De medische commissie van VHL stemt ermee in om voor alle leeftijdscategorieën een bit te
verplichten, net zoals in Nederland het geval is. Niettemin, na analyse van de situatie, stelt de
medische commissie van het LFH voor om het op te leggen aan alle jeugdcategorieën en het te
adviseren zonder het op te leggen aan de hogere categorieën. Het argument is dat als jongeren de
gewoonte krijgen om met een bitje te dragen, ze het systematisch zullen gebruiken in de hogere
categorieën. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat een tandongeval bij een kind zeer
traumatisch is (voor het kind en zijn omgeving). De tandbeschermer is echter een gedeeltelijke
bescherming en is niet de ideale bescherming tegen een klap of bal. De uiteindelijke beslssing voor
de toepassing van deze tandbescherming voor alle categorieën of enkel de jeugdcategorieën ligt bij
de federatie.
Samenstelling 2014
Voorzitter: Dr Nicolas VANDENBALCK
Lid: Dr. Bart VISSERS
Lid: Dr. Thierry DEVREKER
Lid: Dr Yves VAN DONINCK
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• Groei
Clubs merken een duidelijke toename van het aantal inschrijvingen. De vergrootte populariteit van
de sport ligt hier bij aan de basis. De prestaties op internationaal vlak (Olympische Spelen, EHL, EK)
van de verschillende club- en nationale teams draagt hier sterk toe bij. Hierdoor vergroot de mediaaandacht en wordt de sport onder de aandacht gebracht van een breed publiek. Als we kijken naar
het aantal competitiehockeyers zien we dat dit op één jaar gestegen is met 14,33% bij de senioren
en maar liefst 27,97% bij de jeugd, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013! We zitten
dus op koers om onze doelstelling voor 2016 te behalen.
In de regionale competitie streden in 2014, 32 Vlaamse clubs voor de kampioenstitel en dit in
diverse leeftijdscategorieën. Er namen clubs uit alle Vlaamse provincies deel aan de competitie. Zo
traden er 4 clubs uit West-Vlaanderen, 6 clubs uit Oost-Vlaanderen, 10 clubs uit Antwerpen, 10
clubs uit Vlaams-Brabant en 2 recentelijk gecreëerde clubs uit Limburg aan in de competitie.
Hockey heeft ook een grote aantrekkingskracht op meisjes, waardoor het aantal meisjes alleen
maar toe neemt. We stuiten hier echter wel op een groot probleem. Uit onze clubenquête blijkt dat
42% van de clubs kampt met een ledenstop voor jeugdleden.
 16% heeft ledenstop voor jeugdleden (wel mogelijkheid senioren)
 26% heeft ledenstop voor jeugdleden én senioren
• Recreatie
In 2013 zijn we reeds gestart met een project rond Trim-hockey. We zien dat er steeds meer clubs
beginnen met deze recreatieve vorm van hockey en dit momenteel in bijna elke provincie.
Momenteel zijn er 16 clubs die recreatief hockey aanbieden onder de vorm van Trim-hockey. Dit is
34% (13 van de 38 clubs) en het dubbele van 2013. Het zijn wel nog steeds de Antwerpse clubs die
in de meerderheid zijn maar we zien een uitbreiding naar Vlaams-Brabant, Oost en WestVlaanderen en zelfs Limburg.
Naast Trim-hockey zijn we ook gestart met G-hockey. Hiervoor werken we samen met de
verschillende provincies. In de provincie Antwerpen zijn er momenteel 5 clubs die actief bezig zijn
met G-hockey. Ook in de provincie Vlaams-Brabant is er één club die bezig is met de opstart van Ghockey. 15% van onze clubs heeft bijgevolg een werking rond G-hockey.
• Kaderopleiding en bijscholing
In 2014 werden de modules 2+3+4 “Initiator Hockey” voor de eerste keer georganiseerd. Daarvoor
(2013) werden er reeds een aantal “Algemene Gedeeltes” georganiseerd maar daar de cursustekst
nog niet klaar was, kon er nog geen Specifiek Gedeelte doorgaan. In eerste instantie werden er 2
volledige organisaties gepland in het voorjaar 2014 maar deze hebben we moeten annuleren
wegens het nog niet beschikbaar zijn van de cursustekst. Eind juni 2014 werd deze opgeleverd
waardoor we in het najaar 2014 effectief van start konden gaan. Uiteindelijk zijn we gestart te Mol
en Mechelen. Voor deze opleidingen hebben we de nodige promotie gevoerd met als resultaat dat
er in Mol 12 deelnemers ingeschreven hebben en in Mechelen 14 deelnemers.

Daarnaast hebben we in 2014 een opleidingsplan opgesteld waarin we voor iedere club een quota
bepaald hebben per aantal jeugdleden. Om dit te implementeren hebben we infoavonden
georganiseerd en alle clubs persoonlijk gezien en overtuigd van ons opleidingsplan.
Voor de oorspronkelijke levels hebben we een assimilatietabel uitgewerkt en in samenwerking met
Bloso hebben we voor de levels 2+3+4 een verkorte opleiding uitgewerkt welke in 2015 zal
doorgaan. Daarnaast zijn we gestart met het schrijven van de cursustekst trainer B en werd een
stramien trainer B opgesteld. Naast de opleidingen van VTS organiseren we bijscholingen voor het
sporttechnisch kader en werken we een ‘train de trainers’- project uit.
Door het volgen van een scheidsrechterscursus kunnen de trainers ook bijgeschoold worden
aangezien ze dan op de hoogte blijven van alle aanpassingen aan de reglementen.
In 2014 hebben we, in samenwerking met dynamo, 2 administratieve bijscholingen georganiseerd
met volgende thema’s:
 “Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders - Dynamo Project - Online
Boekhoudprogramma (met btw)”
 “Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip”
Voor de eerste bijscholing hadden we 10 inschrijvingen waarvan er 7 hebben deelgenomen en voor
de tweede bijscholing hadden we 15 inschrijvingen waarvan er 12 hebben deelgenomen. De eerste
bijscholing hebben we moeten staken aangezien de lesgever onwel werd tijdens de opleiding en
met de ziekenwagen is afgevoerd. Op de eerste bijscholing waren 2 clubs van de VHL aanwezig, op
de tweede bijscholing 7.
Daarnaast hebben we nog een interne administratieve bijscholing georganiseerd voor al onze clubs,
in samenwerking met GroupS (sociaal secretariaat). Dit op 2 locaties met als onderwerp “Sociaal
statuut van sporters, trainers/coaches en vrijwilligers”. De opkomst was groot.
In Gent waren er 12 aanwezigen uit 7 verschillende clubs en in Boom telden we 31 aanwezigen uit
16 clubs. In totaal namen er 23 clubs deel wat overeenkomt met 63%.
• Promotie
Aan volgende promotionele activiteiten hebben we deelgenomen in 2014:
 Gordel voor Scholen
 Das-beurs Oost-Vlaanderen/ Gent
 Das-beurs Vlaams-Brabant
 Das-beurs Antwerpen: Mechelen
 Das-beurs Antwerpen: Herentals
 Das-beurs West-Vlaanderen: Kortrijk
 Das-beurs Limburg: Sint-Truiden
 Das-beurs Limburg: Bilzen
 Das-beurs Limburg: Genk
 Zomerpromotietoer: Koekelberg
 Zomerpromotietoer: De Panne
 Zomerpromotietoer: Koksijde
 Zomerpromotietoer: Bredene
 Zomerpromotietoer: Middelkerke
 Het Gordelfestival

Financieel verslag 2014
Er wordt een stijging van het aantal leden verwacht van 7.5%. Het budget 2014 toont een positief
resultaat van 29 690 euro. Er is besloten om de lidgelden voor 2014 niet te indexeren.

