Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 19 oktober 2020
Aanwezig:
Patrick Keusters, voorzitter – PK
Edward Bolluijt, bestuurder - EB
Patrick Celis, bestuurder – PC
Yves De Decker, bestuurder – YDD
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG
Ilse Haest, bestuurder – IH
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD
Geëxcuseerd:
Mark De Zutter, bestuurder - MD

De voorzitter opent om 20u00 de vergadering van het Bestuursorgaan, die per
videoconferentie wordt gehouden.
1. Goedkeuring Processen-verbaal (PV)
De bestuurders keuren de PV’s van de vergaderingen van 8 september en 6 oktober
2020 unaniem goed.
2. Ledenaantallen VHL
CVD deelt mee dat de Vlaamse Hockey Liga ook in deze Corona-tijden blijft groeien, en
26.488 leden sterk is (statistieken van 19/10/2020). Daarmee telt ze de eerste keer sinds
het ontstaan van de VHL na de splitsing in 2012 meer leden dan de LFH. Het is in
bijzonder het actieve beleid van de VHL m.b.t. new club development die tot dit
resultaat heeft geleid. De nieuwe clubs vertegenwoordigen vandaag reeds 29% van het
totale aantal leden binnen de VHL (groei met 6.774 leden), terwijl de
‘traditionele/bestaande’ clubs in beide liga’s een gelijkaardige groei kennen; dankzij die
extra groei uit nieuwe clubs heeft de VHL de achterstand in ledenaantallen t.o.v. de LFH
sinds de splitsing volledig weggewerkt.

3. Covid-19
Er wordt een kort ‘ronde-tafel’ gesprek gehouden over Covid-19, met aandacht voor een
aantal punten, waaronder het grotere aandeel van het aantal uitgestelde wedstrijden in
eredivisie t.o.v. de andere afdelingen, en de mogelijk nieuw te verwachten maatregelen
van de overheden gezien de huidige gezondheidssituatie.

4. Financiën
CVD licht de geüpdatete forecast voor 2020 toe, en overloopt de verschillende kostenen opbrengstenposten die een verschil tonen t.o.v. het door de Algemene Vergadering
goedgekeurde budget.
Aan opbrengstenzijde zijn dat:
 20.000 euro meer subsidies (uit 2019);
 13.000 euro meer opbrengsten uit lidgelden (groei);
 5.000 euro meeropbrengsten uit groei bij HC Olympia m.b.t. de bijdrage WP;
Aan kostenzijde zijn dat:
 10.000 euro lagere personeelskosten;
 25.000 euro lagere kosten door het schrappen van activiteiten omwille van
Corona;
Dit geeft bottomline een lager negatief resultaat (-40.000 euro) t.o.v. hetgeen
gebudgetteerd werd (- 110.000 euro).
CVD herinnert het BO aan de Covid-19 steunmaatregelen ten bedrage van 127.000 euro,
zoals toegelicht op de AV in juni, bestaande uit 87.000 euro steun aan de clubs uit extra
opbrengsten van het boekjaar 2019, 20.000 euro extra steun aan de clubs uit verlaagde
verzekeringskosten, en 20.000 euro voor een ondersteuningscampagne.
Er ontstaat een debat, waaruit het BO unaniem besluit dat zij, in deze moeilijke
omstandigheden voor de clubs, het negatieve goedgekeurde budget wenst te
behouden, en de besparingen van 70.000 euro wenst aan te wenden om de clubs
financieel te ondersteunen.
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Extra noodfonds van de Vlaamse regering
CVD licht in detail toe welke Covid-19 ondersteuning de Vlaamse overheid heeft
toegezegd aan de sportsector. Een deel van die middelen wordt via de steden en
gemeenten verdeeld, een ander gedeelte via de erkende sportfederaties. CVD
informeert het BO over de details van die laatste toezegging, en over de voorwaarden
waaraan de liga moet voldoen, zoals het indienen van een concreet subsidiedossier.
Daarop aansluitend ontstaat een debat.
Het BO besluit unaniem dat de VHL de aanvraag zal indienen o.b.v. volgende elementen:
 Het volledige bedrag van 102.790 euro wordt toegekend aan de aangesloten
clubs (de VHL kan max. 40% van dit bedrag aanwenden voor het compenseren
van eigen verliezen, maar beslist de clubs in deze moeilijke omstandigheden
maximaal tegemoet te komen);
 Het totale bedrag zal verdeeld worden onder de clubs, pro rata het aantal leden
per aangesloten club (3,868 euro/lid);
 CVD zal bij SV een dossier indienen voor 15/11, waardoor de liga uiterlijk per
31/12 definitieve goedkeuring zal kunnen bekomen; de gelden kunnen dan (bij
goedkeuring door de overheid) toegekend worden aan de clubs in januari 2021;
Het BO stelt voor dat de VHL in de komende weken een ‘gezamenlijke’ communicatie
opmaakt naar de clubs, waarin het geheel aan steunmaatregelen wordt bevestigd.
Ze verkiest de volgende vergadering van het BO af te wachten om nog beter zicht te
krijgen over de forecast 2020.

5. Center of excellence (COE)
De Algemeen Directeur informeert het BO over de belangrijkste elementen uit de
‘huurovereenkomst’, die ze zal sluiten met de KBHB, en die nog onderwerp van overleg
is met de vertegenwoordigers van de KBHB.
Zo vinden de bestuurders dat in het akkoord met de KBHB uitdrukkelijk moet verwezen
worden naar de geest van deze overeenkomst. Immers is de VHL hier een facilitator in
het enerzijds bekomen van de subsidies (zowel vanuit Vlaanderen als vanuit de Stad
Antwerpen) als anderzijds in het volledige projectmanagement (de begeleiding van A
tot Z, van projectdefinitie tot oplevering van het gebouw).
Daarnaast heeft de VHL ook een aanzienlijke eigen inbreng gedaan uit opbrengsten van
de verhuring van de infrastructuur van het Wilrijkse Plein aan derden.
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Het BO wenst te onderstrepen dat het huurbedrag voor de KBHB niet meer is dan een
vergoeding voor de lening die de VHL aangaat ter financiering van het gebouw, ten
dienste van de KBHB en haar nationale ploegen.
In die context is een vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst door de KBHB geen
optie, aangezien de lening loopt over een vaste termijn van 20 jaar; zo kan de VHL het
huurbedrag bijvoorbeeld ook niet indexeren, en staat de KBHB in voor de betaling van
het kadastraal inkomen/onroerende voorheffing, naast de kosten voor het gebruik van
het gebouw (zoals verzekeringen, gas-en elektriciteitskosten, telefoon- en
internetkosten enz.).
In lijn met de geest van deze overeenkomst, is het ook logisch dat de huurgelden
verschuldigd zijn vanaf de voorlopige oplevering.
6. Wilrijkse Plein (3de hockeyveld)
CVD meldt het heuglijke nieuws dat hij erin geslaagd is een 3 de hockeyveld te bekomen
op het Wilrijkse Plein, noodzakelijk om onze nationale teams (in het bijzonder met de
komst van het Center of Excellence) in goede omstandigheden te kunnen laten trainen,
en de plaatselijke hockeyclub Olympia voldoende capaciteit te bieden.
Dit nieuws werd bevestigd door de Stad zelf, bij monde van de kabinetsmedewerker
Tom Brees en directeur sportinfrastructuur Joris Wils, tijdens een vergadering met alle
clubs op het WP, dd. 1 oktober 2020.
CVD vindt dat de VHL logischerwijze concessiehouder moet zijn, en heeft deze werkwijze
voorgesteld aan de Stad. Hij vraagt de bestuurders van de VHL hoe zij het beheer van dit
3de veld zien, in bijzonder m.b.t. het gebruik ervan door HC Olympia.
Hij herinnert het BO aan de overeenkomst m.b.t. het 2 de veld, dat prioritair door HC
Olympia wordt gebruikt, en de huurgelden die onderling zijn afgesproken tussen de VHL
en HC Olympia over het ‘wederzijds’ gebruik van de velden 1 (VHL) en 2 (Olympia).
De algemeen directeur licht zijn voorstel toe, waarop een debat ontstaat.
Het BO vraagt bedenktijd om hierover een finale beslissing te nemen.
7. Varia
7.1 CVD rapporteert over het bilateraal overleg tussen Sport Vlaanderen en de VHL, dat
heeft plaatsgevonden in onze kantoren op 22 september 2020, met name over het
beleidsplan 2021-2024 en de subsidieaanvraag voor 2021, met inbegrip van de
verschillende dossiers in het kader van de zgn. beleidsfocussen. Het overleg is prima
verlopen.
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De dossierbeheerder van SV is tevreden over het ingediende beleidsplan (enkele
kleine, praktische en administratieve aanpassingen zullen nog worden uitgevoerd).
CVD predikt wel realisme over de ingediende subsidieaanvragen voor de
beleidsfocussen; op basis van de beperkte beschikbare budgetten bij SV, en de
enorme grote aanvraag vanuit de sportfederaties, zullen er ongetwijfeld keuzes
worden gemaakt, en zullen de sportfederaties in regel geen toezegging kunnen
bekomen voor elke ingediend dossier. CVD onderstreept hierbij graag de talrijke
subsidies over de welke de liga heeft mogen beschikken in de afgelopen jaren ter
financiering van heel wat projecten, die ook de komende jaren zullen worden
doorgezet. Zoals elk jaar mogen wij de beslissing van de Minister verwachten tegen
half januari 2021.
7.2. New Club Development
CVD geeft aan dat, ondanks het feit dat Covid-19 heel wat nieuwe projecten
noodgedwongen heeft vertraagd, toch - in beperktere mate - werk is gemaakt van de
verdere ontwikkeling van nieuwe hockeyprojecten. Zo staan we zeer ver in de oprichting
van een nieuwe club in Diksmuide (interessant in de ontwikkeling van hockey in de
Westhoek met de bestaande clubs in Vuurne/Koksijde en Ieper, en bij uitbreiding met
clubs te Roeselare, Kortrijk, Waregem en Brugge). Het is onze doelstelling om tegen de
volgende vergadering van het BO te beschikken over het dossier van de initiatiefnemers
(business plan, statuten) zodat het BO deze nieuwe club kan opnemen in de liga als 53 ste
lid.
CVD geeft ook aan dat er initiatieven worden genomen in Zottegem en Sint-Genesius
Rode en contacten worden onderhouden met het gemeentebestuur in WezenbeekOppem, waar normaliter een nieuw hockeyveld zal worden aangelegd. Deze initiatieven
zijn evenwel tijdelijk onderbroken omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen.
7.3. Een bestuurder informeert dat er binnen de THL ondertussen een breder platform
bestaat die erkent dat er steeds vaker problemen opduiken met het gebruik van alcohol,
in bijzonder in de U19 leeftijdscategorie.
CVD bevestigt dat er een
sensibiliseringscampagne werd opgestart m.b.t. ‘ongewenst gedrag’ in zijn brede
betekenis, en dat er de komende maanden specifieke thema’s (zoals alcohol
misverbruik) zullen kunnen worden belicht.
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 24 november 2020 om
20u00.
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