
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 25 augustus 2020 
 
Aanwezig:  
Patrick Keusters, voorzitter – PK  
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Mark De Zutter, bestuurder - MD 
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Leo Lucas, bestuurder – LL 
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB 
Mathieu Verly, bestuurder – MV 
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD 
 
Geëxcuseerd: 
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
 
De voorzitter opent om 20u00 de vergadering die per videoconferentie wordt 
gehouden.  
 

1. Goedkeuring Proces-verbaal (PV) 
De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 16 juni 2020 unaniem goed. 
CVD verwijst naar de paragraaf op pagina 2 (agendapunt 2) over de kampioenschappen 
‘die niet kunnen afgewerkt worden door uitzonderlijke omstandigheden als 
pandemieën’; het voorstel werd eerder ook al besproken en goedgekeurd op het BO van 
de KBHB.  
Het BO van de VHL geeft eveneens zijn unanieme goedkeuring voor toevoeging van 
onderstaande tekst in het Sportief Reglement (art 9): 
Vervroegde stopzetting van het kampioenschap Als een kampioenschap niet kan worden beëindigd wegens 
uitzonderlijke externe omstandigheden: 

  Wordt er geen kampioenstitel toegekend;  

 Als elke ploeg niet minstens één wedstrijd heeft kunnen spelen tegen elke ploeg uit zijn poule, worden de 
kampioenschapswedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt het seizoen geannuleerd;  

 Als elke ploeg minstens één wedstrijd heeft kunnen spelen tegen elke ploeg uit zijn poule, wordt alleen met de 
wedstrijden uit de eerste ronde tegen elke ploeg rekening gehouden voor de bepaling van de stijgers en dalers. In dat 
geval, als de ploegen van een afdeling zijn gespreid over meer poules dan er plaatsen zijn om te stijgen of dalen, zal 
het Bestuursorgaan soeverein beslissen welke ploegen zullen stijgen of dalen met het oog op de inachtneming van het 
aantal stijgers en dalers zoals oorspronkelijk vermeld in dit reglement. 
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2. Beleidsplan 2021-2024 
Zoals bepaald in de BO vergadering van 16 juni presenteert CVD het door hem en zijn 
staf uitgewerkt Beleidsplan 2021-2024.  
Het plan is gebaseerd op de 4 grote pijlers en de 7 strategische doelstellingen waarvoor 
het BO reeds haar goedkeuring had gegeven. 
CVD overloopt in detail de missie- en visieteksten, de 46 operationele doelstellingen, en 
de 4 extra beleidsfocussen (naast het Jeugdsportfonds). 
Het BO keurt het uitgewerkt strategisch plan unaniem goed, en bedankt CVD en zijn staf 
voor het mooi geleverde werk. 
Ondertussen noteert de algemeen directeur volgende bemerkingen van het BO: 

 SD 7: het BO stelt voor dat een specifiek budget wordt voorzien voor het HR beleid 
(competentie-ontwikkeling van de werknemers); 

 De voorzitter vraagt dat de algemeen directeur aan SV meldt dat dit plan werd 
opgemaakt o.b.v. een ‘genormaliseerde’ situatie (dus zonder pandemie); 

 Het BO stelt voor om in de komende maanden Covid-19 als vast item te agenderen 
op elke BO vergadering; 

CVD zal nu alle documenten op het platform van Sport Vlaanderen opladen tegen 
uiterlijk 31 augustus, conform de verplichtingen van de overheid. 
 
 
 
 
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 23u15 
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 8 september 2020 om 
20u00. 


