Verslag van de Raad van Bestuur aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van 21 maart 2017
Geachte Dames en Heren,
Wij hebben de eer u hierbij verslag uit te brengen over het voorbije boekjaar en
u de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016, ter goedkeuring voor te
leggen.
De opbrengsten van het boekjaar 2016 bedragen 2 303 798 euro. De
belangrijkste opbrengsten komen voort uit de verschillende subsidies (1 438
473 €) en de lidgelden (838 397 €).
De subsidies zijn sterk gestegen, o.a. dankzij de bijkomende subsidietoelages in
het kader van het jeugdsportfonds enerzijds en het zgn. prioriteitenbeleid
anderzijds. De subsidies voor jeugdsport werden inmiddels verdeeld aan de
clubs op basis van hun inspanningen ter verhoging van de kwaliteit van hun
jeugdwerking (o.a. door een verhoging van het aantal gediplomeerde trainers in
de clubs).
De subsidies voor het prioriteitenbeleid heeft de VHL de mogelijkheid gegeven
het allereerste opleidingsplan “Hockey4Life” te schrijven, hetgeen beantwoordt
aan een grote behoefte van de clubs om een leidraad te hebben voor de
opleidingen van jeugdspelers doorheen de verschillende (leeftijds)fases.
De groei van de lidgelden komt voort uit de groei van de leden bij de bestaande
clubs en de creatie van 2 nieuwe clubs (HC Artemis te Herentals, en HC
Noorderkempen te Hoogstraten). De lidgelden werden niet geïndexeerd.
De kosten van het boekjaar 2015 bedragen 2 288 276 € en vertegenwoordigen
hoofdzakelijk personeelskosten (536 862 €), ondersteuning van de clubs (260
944 €) en de bijdragen aan de nationale ploegen (1 046 363 €) o.a. via de
subsidiering door Sport Vlaanderen.
De VHL eindigt het boekjaar 2016 met een winst van 15 521,87 €.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de VHL vragen wij u de
jaarrekening van het afgelopen boekjaar goed te keuren, en de bestuurders
kwijting te verlenen.
De Raad van Bestuur van de VHL.
15 maart 2017

