Verslag van de Raad van Bestuur
aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van 20 maart 2018
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 2017, ter goedkeuring voor te
leggen.
De opbrengsten van het boekjaar 2017 bedragen 2 449 865 euro. De belangrijkste
opbrengsten komen voort uit de verschillende subsidies (1 464 079 €) en de
lidgelden (961 240 €).
De subsidies voor de basiswerking zijn gedaald t.o.v. 2016. Zoals dat voorzien was
in het budget 2017, heeft de overgang van het oude naar het nieuwe decreet op
de sportfederaties op korte termijn een negatieve invloed op onze inkomsten;
die worden immers baseerd op de personeelsituatie van 2015, terwijl de staf van
de VHL in 2016 werd uitgebreid met 2 extra werknemers. Dankzij de goede
werking van de VHL zal deze situatie in de komende jaren genormaliseerd worden
(dankzij goede scores op de kwaliteitsnormen van het nieuwe decreet, zoals m.n.
op aantal gediplomeerde trainers en goed bestuur).
De subsidies voor jeugdsport (ter waarde van 139 835 euro) alsook de inbreng
vanuit de liga (t.w.v. 25 165 euro) werden inmiddels verdeeld aan de clubs op
basis van hun inspanningen ter verhoging van de kwaliteit van hun jeugdwerking
; dit is het 2de jaar op rij dat wij 165 000 euro hebben kunnen verdelen aan de
clubs.
De subsidies voor het beleidsfocus “innovatie” heeft de VHL de mogelijkheid
gegeven het vernieuwd concept van street hockey uit te rollen. De VHL
organiseerde maar liefst 8 street hockey events, ter promotie van onze sport.

De groei van de lidgelden komt voort uit de groei van de leden bij de bestaande
clubs en de oprichting van 3 nieuwe clubs (HC Beveren, en HC Genk en HC
Olympia). De lidgelden werden ook dit jaar opnieuw niet geïndexeerd.
De kosten van het boekjaar 2017 bedragen 2 416 592 € en vertegenwoordigen
hoofdzakelijk overheadkosten (684 269 €), ondersteuning van de clubs (236 711
€) en de bijdragen aan de nationale ploegen (1 221 079 €) via voornamelijk de
subsidiëring door Sport Vlaanderen.
De VHL eindigt het boekjaar 2017 met een winst van 33 273 €.
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.
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