Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 11 september 2019
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Mark De Zutter - MD
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Mathieu Verly - MV
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG

De vergadering wordt geopend om 20h00 in de vergaderzaal op het Wilrijkse Plein te
Antwerpen, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters.
De voorzitter verwelkomt de 2 nieuwe bestuurders Mathieu Verly en Mark De Zutter
voor hun eerste bestuursvergadering van de VHL.
Hij overhandigt de verschillende documenten (zoals het document van interne werking,
de te ondertekenen gedragscode, de benoemingsbrief, het jaarplan, enz.) zoals voorzien
bij de aanstelling van nieuwe bestuurders in de Raad van Bestuur. Hij bevestigt eveneens
de afspraken voor het individueel gesprek met elk van hen.

1. Goedkeuring Proces-verbaal
De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de vergadering van 28 mei 2019
unaniem goed (met onthouding van de nieuwe leden).

2. Nieuwe seizoen 2019-2020
CVD toont enkele cijfers bij de aanvang van het nieuwe seizoen.
Daaruit blijkt o.a.:
 Dat het aantal algemene forfaits (vóór de start van het seizoen) gehalveerd is
t.o.v. vorig seizoen (17 i.p.v. 34); wat vorig jaar als een aandachtspunt van de RvB
werd aangeduid, kent dus een gunstige evolutie;
 Dat de KBHB de kaap van 50 000 leden nadert, maar dat de VHL sinds de start
van dit seizoen een minder grote groei kent dan de LFH. CVD merkt op dat dit
een vreemd verschijnsel is, gezien de oprichting van meer nieuwe clubs aan
Vlaamse zijde (20 versus 5), en de veelal hogere beschikbaarheid aan ruimte bij
de VHL-clubs. CVD stelt vast dat veel VHL-clubs de nieuwe leden (de zgn.
oefenjeugd) nog niet meteen inschrijft bij de bond. In vorige vergaderingen met
de clubs bleek dat zij die niet meteen inschrijven om aldus de lidgelden van 11.50
euro/pp te vermijden (en/of ze apart te verzekeren). CVD vraagt zich af of het
reduceren van het tarief naar 5 euro de mogelijke ‘drempel’ niet zou verlagen,
waardoor meer leden worden ingeschreven, én de liga hierdoor ook meer
(subsidie)inkomsten kan genereren.
De RvB wenst echter voorlopig nog geen correctie door te voeren, aangezien dit
niet in het budget 2019 werd voorzien.
Yves De Decker merkt op dat de voorwaarden voor het jeugdsportfonds (JSF)
mogelijk ook een reden kunnen zijn voor niet-inschrijving van de oefenjeugd. De
RvB oordeelt dat het zinvol kan zijn het reglement in dat verband aan te passen
voor alle clubs, en voortaan de ratio van gediplomeerde coaches toe te passen
op het aantal jeugdspelers, zónder de oefenjeugd daarbij in rekening te brengen.
CVD onderzoekt of deze regel al kan aangepast worden als deelnamevoorwaarde voor het JSF2020.
CVD bevestigt dat de VHL ook de laatste maanden heeft ingezet op nieuwe
hockeyprojecten in Vlaanderen die finaal tot nieuwe clubs kunnen leiden. Hij informeert
de RvB dat hij tegen de volgende vergadering op 22 oktober twee nieuwe clubs wil laten
herkennen. Ter voorbereiding van die vergadering zal hij de businessplannen van beide
projecten in Geel en Rotselaar ter inzage & evaluatie doorsturen naar de RvB.
CVD geeft ook een inzicht in nieuwe potentiële locaties, in bijzonder voor de
ontwikkeling van nieuwe clubs in de provincie Limburg. De RvB vraagt om HC Phoenix
te informeren/contacteren indien wij aan de initiatieven in Lommel verder vervolg
zouden geven.
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CVD licht de problematiek van HC Artemis te Herentals toe, en de mogelijke piste in het
centrum van Sport Vlaanderen. De creatie van een hockeyinfrastructuur daar kan ook
interessant zijn voor de liga/bond in het kader van district-trainingen en/of -wedstrijden
en Begold nationale stages en/of wedstrijden. De aanwezigheid van een spelershotel
biedt daarbij immers interessante mogelijkheden.
3. Center of Excellence
CVD toont de finale plannen zoals die zullen ingediend worden bij de bouwaanvraag (en
voorafgaand bij de welstandscommissie van de Stad). De bestuurders hebben geen
verdere opmerkingen; het plan zal aldus ingediend worden.
CVD bezorgt een geüpdatet tijdsschema; de aanvang van de werken is voorzien voor
april 2020. De deadline voor oplevering is nog steeds onveranderd december 2020.
CVD geeft verder aan dat er nog een aantal ‘open vragen’ zijn (airco, domotica,
voorzieningen voor de keuken, tuin, …).
De komende weken zullen verschillende aannemers gecontacteerd worden.
CVD bespreekt tot slot de noodzaak van een bijkomend (half of volledig) hockeyveld op
de site van de WP; door de groei van HC Olympia hebben zij nood aan maximale
bezetting van hun eigen veld. Dat betekent dat de nationale Begold (jeugd)elftallen
steeds moeilijker kunnen beschikken over de 2 velden op WP, waardoor hun
trainingsmogelijkheden (steeds met 2 ploegen) in het gedrang komen (bijv. al op
maandagavonden).
CVD heeft een meeting gepland met de Stad om de eventuele
(uitbreidings)mogelijkheden op de site te bespreken. CVD plant eerst ook een afspraak
met HC Olympia om ze te informeren over het center of excellence en een plan van
aanpak richting Stad Antwerpen i.v.m. een potentieel bijkomend veld.
4. Beleidsplan 2021-2024
Wij stappen het laatste seizoen in van onze huidige beleidsperiode 2017-2020. Voor de
nieuwe olympiade na Tokio (2021-2024) zal de VHL een (ver)nieuw(d) strategisch plan
moeten schrijven (deadline van Sport Vlaanderen: 31/08/2020).
CVD vraagt debat over het plan van aanpak.
De RvB concludeert na overleg unaniem dat volgende stappen gezet dienen worden:
 Een bevraging van de clubs via een online enquête en/of persoonlijke bevraging
van de voorzitters (plan van aanpak voor het huidig beleidsplan); timing Q4/2019
 Potentieel: oprichting van een aantal focusgroepen;
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Day off meeting met de raad van bestuur om de strategische nota op te maken
(Q1/2020);

5. Clubinfrastructuur (velden)
CVD licht de problematiek van de huidige hockeyinfrastructuur toe (velden zonder FIH
goedkeuring), en het gebrek aan opvolging/controle door de federatie: 89 van de 124
velden in België hebben geen geüpdatete FIH certificaat (zoals verplicht in de
reglementen).
Hij bevestigt dat de Comex gezamenlijk heeft beslist dat de reglementen op dat vlak
dienen te worden gerespecteerd, en een plan van aanpak moet worden opgesteld.
CVD geeft aan dat volgende stappenplan gevolgd zal worden:
 In een eerste fase zullen alle clubs in eredivisie/nat 1 in het seizoen 2019-2020
een FIH en/of KBHB goedkeuring moeten hebben; voor aanvang van het seizoen
2020-2021 moeten zij over een geüpdatete FIH keuring beschikken;
 In een 2de fase zullen alle velden (andere dan in ere-en eerste divisie) minstens
een KBHB goedkeuring moeten hebben voor het seizoen 2020-2021; de bond
heeft voor het KBHB certificaat een aantal criteria opgesteld aan de welke de
velden moeten voldoen. CVD geeft een overzicht van deze criteria.
 CVD herhaalt dat een FIH keuring 2 jaar geldig is (eerste keuring geldt 3 jaar), en
de KBHB goedkeuring 5 jaar geldt.
 De KBHB goedkeuring zal voortaan gebeuren door een extern orgaan.
De RvB beslist unaniem dat de clubs zélf moeten instaan voor de kosten van de
goedkeuring door een extern orgaan; het is immers hun verantwoordelijkheid om in
orde te zijn met de reglementen.
De RvB vraagt om ervoor te zorgen dat de reglementen ‘afdwingbaar’ zijn (juridisch
advies).
6. Projecten 2019-2020 – Beleidsfocussen Sport Vlaanderen (SV)
CVD geeft een overzicht van de projecten die de VHL heeft ingediend per 31/08/2019,
ter subsidiëring door SV in 2020:
 Jeugdsportfonds – aanvraag 200 000 euro
 Multiskillz 4 Hockey – 42 150 euro
 Streethockey – 52 380 euro
 Fithockey – 20 000 euro
 Hockey 2 School – 30 000 euro
 Sportlink App – 24 000 euro
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Zoals elke jaar zal SV (na goedkeuring door het kabinet) pas finaal kunnen terugkoppelen
over de subsidiëring tegen eind januari 2020.
CVD informeert de RvB vervolgens over de andere projecten voor het seizoen 20192020, zoals daar zijn:









Coach Academy:
o Start 2 coach (specifieke opleiding voor startende ouders/coaches)
o FIH-assimilatie met Initiator (Oplossing voor buitenlandse coaches)
o Afwerken van Trainer-B cursus (eerste opleiding gepland in Q2/2020)
o Uitschrijven Trainer-A visietekst
Umpire Academy
o Start 2 Umpire (YT-kanaal met filmpjes) met de basics
o Doorzetten van het CU-programma
Club Manager Academy
o Workshop rond verzekering (aanpassing naar Belfius polis)
Campagne rond de gedragscodes inzake grensoverschrijdend gedrag
Uitbreiding binnen de SL App (live score, …)
Creatie van een managementtool /Dash board
Project rond het Nationaal Stadion

7. Varia
7.1. CVD zal eerstdaags het nationaal rijksregisternummer opvragen van alle
bestuurders, zodat hij de verplichtingen van de VHL m.b.t. het UBO register
kan nakomen;
7.2. CVD bevestigt dat een taskforce rond financial fair play zal worden opgericht,
en worden uitgebreid met andere taskforces in functie van de creatie van
een mogelijk licentiesysteem;
7.3. De SG geeft aan dat een nieuwe taskforce rond de competities in U7-U12 en
U14-U19 zal worden opgestart;
7.4. De RvB bevestigt de goedkeuring van het jaarverslag 2018 zoals dat in grote
lijnen ook gepresenteerd werd in de AV van juni.
7.5. CVD geeft aan dat een taskforce zal worden opgericht teneinde een beleid
vorm te geven inzake transgenders.
7.6. Ilse Haest informeert de RvB dat ze verkozen is om deel te nemen aan het
mentoring project van de EHF, hetgeen op applaus wordt onthaald.
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7.7.

7.8.

Jacques Lechat wijst op een ongerechtigheid in het bonus-malus systeem;
een club die een nationaal scheidsrechter ter beschikking stelt die evenwel
niet wordt aangeduid voor een bepaalde wedstrijd, daarvoor wordt
gepenaliseerd via de malus. CVD geeft aan dat een bredere denkoefening
rond het bonus-malus systeem werd ingezet door het Officials committee
(inmiddels een taskforce). Het is evident dat ook dit punt dient te worden
uitgeklaard.
Leo Lucas vraagt óf en hoe wij als liga/bond een rol kunnen spelen m.b.t.
bepaalde statuten zoals topsportstatuut, statuut van trainers, spelers enz.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 22 oktober 2019.
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