Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 28 mei 2019
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Axel Guillemyn, bestuurder – AG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Patrick Celis, bestuurder – PC
De vergadering wordt geopend om 20h00 in de vergaderzaal op de Wilrijkse Plein te
Antwerpen, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.

1. Goedkeuring Proces-verbaal
De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de vergadering van 24 april 2019
unaniem goed.
2. Algemene Vergadering van 16 juni 2019
2.1. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement (HR):
CVD overloopt de finale teksten van de aanpassingen aan het HR:
 Hij maakt melding van de tekst m.b.t. het verbod op weddenschappen, zoals dat
als consensus-tekst door de vertegenwoordiging van beide liga’s in de RvB van
de KBHB werd voorgesteld. De RvB van de VHL keurt de tekst waarbij
“weddenschappen verboden worden op wedstrijden van de eigen club en/of van
een kampioenschap waarvoor de speler gekwalificeerd is” unaniem goed.
 Ook de aanpassingen over de commissies/comités worden unaniem
goedgekeurd;
PK licht de RvB in over de kandidaturen voor de verkiezingen van de RvB van juni 2019.

Alle huidige bestuurders stellen zich opnieuw kandidaat. Daarnaast zijn er 2 nieuwe
kandidaten: Mathieu Verly (HC Meetjesland) en Mark De Zutter (HC Beringen).
3. Gedragscodes
 De finale tekst wordt goedgekeurd, op basis van de aanpassingen die de
bestuurders eerder hadden gemaakt. Opmerking: ook de bestuurders van de
VHL zullen deze code ondertekenen.
 Het voorgestelde stappenplan wordt doorgenomen, en goedgekeurd.
o De VHL zal een sensibiliseringscampagne voeren (okt 2019);
o De AV zal worden geïnformeerd over de gedragscodes en de
sensibiliseringscampagne;
o De API van de VHL zal ook ter beschikking worden gesteld van de clubs
(Isabelle Cornaert). Daarnaast zal elke club aangemoedigd worden een
club-API aan te stellen.
o De VHL zal een opleiding (begeleidingstraject) organiseren voor de API’s
van de club.
o Tot slot zal elke club verplicht een “contactpersoon integriteit” moeten
benoemen; hij/zij is de vaste contactpersoon van de liga (dat kan
dezelfde persoon zijn als de API, maar dat hoeft niet);
o De ethische commissie zal een handelingsprotocol uitwerken;

4. Lidgelden
4.1. Lidgelden - clubscheidsrechters
CVD stelt voor om de arbitrage bij (hoofdzakelijk) ouders van spelende hockeyers te
promoten in de onderbouw (U7-U12). In de Young Club Seminar is gebleken dat clubs
idealiter een beurtrol onder de ouders organiseren om wedstrijden te fluiten; zo
evolueren ze ‘samen met hun spelende kinderen’ naargelang die van leeftijdscategorie
veranderen. Dit principe wordt al snel heel kostelijk voor de clubs wanneer de club voor
elk van die ouders aan de liga lidgeld moet betalen.
Het voorstel houdt in dat scheidsrechters die éen of meerdere wedstrijden begeleiden
in U7-U12 en zélf geen speler zijn (voorwaarde!), geen lidgeld verschuldigd zijn in het
seizoen 2019-2020 (test ter promotie van de arbitrage).
CVD heeft deze opportuniteitskost voor de VHL geraamd op 10 000 euro.
De RvB gaat akkoord met dit voorstel.
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4.2 Lidgelden – heraansluitingen
De lidgelden voor heraansluitingen dateren van een tijdperk waarin de federatie heel
wat administratie had bij het uitschrijven en opnieuw inschrijven van bepaalde leden.
Aangezien deze handelingen voortaan geen impact meer hebben op de administratie
van de federatie dankzij de nieuwe Sportlink software is het aanrekenen van een
heraansluitingskost niet langer relevant.
De RvB stemt unaniem in met de afschaffing van deze kost.
De opportuniteitskost (op basis van vorig seizoen) voor de VHL bedraagt +/ 5 000 euro.
5. Hervorming jeugdkampioenschappen U14-U19
CVD herinnert de bestuurders aan het nieuwe puntensysteem (op basis van de
prestaties van het eigen team/spelers) dat uitgewerkt was ter verbetering van de
indeling van de divisies in de bovenbouw (U14-U19). Dit nieuwe systeem werd eerder al
goedgekeurd door de jeugdverantwoordelijken van de VHL-clubs tijdens de 3 district
vergaderingen, waarin dit systeem uitvoerig werd toegelicht. Aangezien er uit de LFHdistrict vergaderingen een negatief advies kwam, heeft de RvB van de LFH de
hervorming van haar kant niet goedgekeurd.
Daarop is beslist om een nieuwe werkgroep samen te stellen, bestaande uit
vertegenwoordigers van beide liga’s, met als doelstelling het systeem te optimaliseren
en/of alternatieven te zoeken.
Deze werkgroep is na maanden denkwerk tot een nieuw voorstel gekomen, dat een
perfect compromis inhoudt tussen enerzijds een puntensysteem vanaf U16/U19 en
anderzijds een principe van “vervroegd stijgen in U14” (CVD licht de details toe).
Dit finaal voorstel werd goedgekeurd door de voltallige jeugdcommissie van de KBHB,
die daarop een positief advies geeft aan de raden van bestuur van beide liga’s.
Helaas heeft de RvB van de LFH dit voorstel in hun vergadering van gisteren (27 mei
2019) afgekeurd.
De RvB van de VHL stemt wel in met dit voorstel.
Aangezien deze hervorming echter ook (en vooral) de nationale afdelingen betreft, is
het echter belangrijk een goedkeuring op nationaal niveau te bekomen.
Binnen de Comex zal besproken worden welke volgende stappen kunnen genomen
worden.

3

6. Sensibilisering rond het gebruik van alcohol
CVD wijst op éen van de doelstellingen van het beleidsplan 2017-2020, waarin wij een
campagne rond het gebruik van alcohol hebben opgenomen.
Hij licht de ideeën toe die uitgewerkt werden door “Sportivos”, en stelt voor dat de VHL
zich vooral focust op het sensibiliseren van de clubs en de leden, en de clubs aanspoort
tot het behalen van de doelstellingen zoals die omschreven zijn in het “bronzen
Sportivos Label”.
De RvB gaat akkoord met het voorstel om een eigen campagne uit te werken o.b.v. het
Sportivos label; de bestuurders wensen ook dat:
 Er een jaarlijkse campagne gevoerd wordt, en het m.a.w. niet bij een éénmalige
campagne blijft.
 We dit aankondigen op de AV van juni, samen met de campagne die we zullen
voeren rond Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (de gedragscodes bij
uitbreiding);
Op die manier kan d.m.v. verschillende filmpjes een bredere campagne gevoerd worden
rond verschillende, ethische thema’s (Gedragscodes en SGG, alcohol, pesten, …).
7. Center of Excellence
CVD informeert dat:
 De beslissing is gevallen over de locatie: tussen het kleedkamergebouw en de
sporthal;
 Hij samen met vertegenwoordiger van Belfius Real Estate en bestuurder Patrick
Celis een meeting heeft gehad met Polo architecten over het eerste ontwerp:
een eerste basisconcept werd getoetst (met verschillende opties), de invulling
van de verschillende ruimtes (functies van het gebouw) werd besproken, alsook
de uitdaging om het aantal vierkante meters te maximaliseren i.f.v. het
(beperkte) budget;
 Er een nieuwe meeting staat gepland op 11 juni 2019 (herwerkte plannen);
 Er ondertussen een taskforce is samengesteld met de secretarissen-generaal van
de KBHB (Serge) en VHL (Christoph), een vertegenwoordiger van de raden van
bestuur van beide liga’s (Jacques), de Operations manager van HP (Gérald Duby)
en de Finance manager van de 2 entiteiten (Bruno Duterme); hun voornaamste
taak is de financiering en de exploitatiekosten (geraamd op 70K euro) in kaart te
brengen, alsook de huurovereenkomst tussen de VHL en de KBHB vorm te
geven;
 Een vertegenwoordiging van de RvB van de VHL het project mee opvolgt,
bestaande uit Patrick K, Patrick C, Jacques L, i.s.m. projectleider Christoph.
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8. Sportief reglement (SR) 2019-2020
CVD verwijst naar het document dat hij voorafgaand de vergadering heeft bezorgd
m.b.t de aanpassingen van het SR voor volgend seizoen 2019-2020:
 Sectie 1
o Art 8c: termijn vermelden voor afgelasting op laatste speeldag (idem
KBHB);
o Art 9d: gestaakte wedstrijd: melden binnen de 5 dagen
 Sectie 2
o Art 9: ook T2 mag instructies geven (vanop de bank)
o Art 9: max 2 personen in de videotoren
o Art 14: theoretisch examen (kennis van de spelregels): uitbreiding naar
U16 leeftijd;
De RvB gaat akkoord met deze voorstellen.
De bestuurders gaan evenwel niet akkoord met het voorstel om het aantal lux van de
veldverlichting rond de velden voor regionale divisies te verhogen naar ‘minstens 350
lux’ (i.p.v. huidige norm van 250 lux), gezien de hoge kosten voor de clubs, en het gebrek
aan noodzaak van die normverstrenging voor die afdelingen.
9. Gents’ competitie
Wij stellen vast dat de Gents’ competitie sterk is geëvolueerd naar een competitief
karakter; de oorspronkelijke Gents’ gedachten is daarbij naar de achtergrond
verdwenen.
Deze competitie trekt de laatste jaren enorm hard aan; met meer dan 20 nieuwe
ploegen elk jaar opnieuw (in totaal al 148 ploegen).
Tot het seizoen 2018-2019 werden 2 ploegen aan elkaar gekoppeld, maar vaak van een
verschillend niveau. De ‘single’ ploegen van hun kant speelden slechts 1x om de 4 weken
thuis (geen inkomsten).
Er zijn tot nu 2 sub-formats: VHL1/LFH1 afdelingen tellen elk 8 ploegen, de andere
afdelingen 16 ploegen. Bij de eerste wordt er 2x30 minuten gespeeld, bij de andere 2
wedstrijden van elk 1x30 minuten.
Het nieuwe voorstel luidt een harmonisatie in met eenzelfde format voor alle
afdelingen:
 Poules van 8 teams
 1 wedstrijd van 2x30 minuten
 Principe van stijgen en dalen
De RvB stemt unaniem in met dit voorstel.
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10. College league
CVD geeft aan dat deze competitie voor studenten na 4 seizoenen nog steeds geen
onverdeeld succes is. Vorig seizoen telden we slechts 6 ploegen in de jongensreeks, en
12 ploegen in de meisjesreeks. Er waren vele algemene (en laattijdige) forfaits en ook
forfaits per wedstrijd van enkele ploegen die in deze competitie traden.
Na een bevraging bij de clubs (afschaffen? concrete interesse?) is beslist de
jongensreeks (tot nader order) te annuleren (slechts 4 ploegen), en de meisjesreeks
door te zetten (13-14 ploegen). De RvB vindt dit een terechte beslissing.
11. Variapunten
11.1 Er wordt beslist de clubs voor het komend seizoen 2019-2020 niet langer te
verplichten om de ploegen in de onderbouw in te schrijven mét opgave van de
puntenscore per ploeg, gezien de beperkte meerwaarde en het grote administratieve
werk, en dit in afwachting tot er een beter systeem wordt bedacht.
11.2 De voorzitter informeert de bestuurders over het project voor een nationaal
stadion, en licht de verschillende pistes toe (Waver, Ukkel, Neo-project, Wilrijkse Plein).
11.3 Ilse Haest debrieft de RvB over haar meeting met het bestuur van HC Olympia:
* De lidgelden staan inmiddels opnieuw vermeld op de website (transparantie);
* Olympia telt ondertussen reeds 350 leden (en er is een wachtlijst van 120 leden voor
volgend seizoen); de capaciteit van 1 veld wordt dus weldra overstegen;
* De RvB vraagt aan Ilse om het Olympia bestuur erop te wijzen dat ze (in hun contacten
met de media) ook de rol van de VHL (en de Vlaamse overheid) dienen te vermelden;
11.4 De opmerking van Yves De Decker (die hij bij het verspreiden van de dagorde van
deze vergadering heeft gemaakt) wordt, zoals verzocht, besproken. Het blijkt dat het
aangehaald probleem over verlaagde barinkomsten niet echt speelt bij de andere clubs,
en we dus niet van een ‘algemeen fenomeen’ kunnen spreken.
11.5 Jeanne Gilleman vraagt of de clubs verplicht zijn om de stippellijn-cirkel aan te
brengen. Het antwoord is niet meteen gekend. CVD zal dit navragen. Bij de redactie van
het PV is bekend dat de stippellijn-cirkel door de FIH enkel verplicht wordt voor
internationale wedstrijden, en de federaties zelf kunnen bepalen of ze die verplichting
overnemen voor nationale en/of regionale wedstrijden.
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u40
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op woensdag 11 september 2019.
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