
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 8 september 2020 
 
Aanwezig:  
Patrick Keusters, voorzitter – PK  
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Mark De Zutter, bestuurder - MD 
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL 
Mathieu Verly, bestuurder – MV 
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD 
 
Geëxcuseerd: 
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB 
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
 
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 25 augustus 2020 unaniem goed. 
 
 

2. Covid -19 
De bestuurders bespreken de ervaringen van het eerste competitieweekend in 
Coronatijden. Ze stellen vast dat helaas niet alle clubs het protocol nauwgezet 
respecteren. De voorzitter bevestigt dat er een brief werd opgesteld in naam van de 
voorzitters van de 3 entiteiten (VHL, LFH en KBHB) om op te roepen tot medewerking 
van alle clubs en hun leden, in het belang van de continuïteit van de kampioenschappen.  
Deze open brief wordt woensdag 9 september naar de clubs verstuurd. 
De bestuurders maken zich zorgen over het ontbreken van sanctiemogelijkheden bij het 
niet respecteren van het protocol; ze verwijzen naar een concreet geval van een club 
waarin een speler, in afwachting van zijn testresultaten (en dus verplicht in quarantaine 
te blijven) toch een wedstrijd heeft gespeeld (en de dag erna ook positief bleek te zijn). 
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Eventuele sancties werden niet in het sportief reglement opgenomen. De voorzitter stelt 
de vraag of wij het SR na aanvang van het seizoen mogen aanpassen in deze 
uitzonderlijke omstandigheden, en alsnog sancties kunnen opnemen. CVD zal dit 
bespreken met de juridische dienst. 
 
CVD toont enkele cijfers m.b.t. ledenaantallen en ploeginschrijvingen. 

 Daaruit blijkt dat we de ‘traditioneel verlies aan leden in het tussenseizoen (juni-
aug)’ terugwinnen met nieuwe leden, maar dat daar enige ‘vertraging’ (2-tal 
weken) opzit in vergelijking met voorgaande jaren; 

 Het aantal ploeginschrijvingen in competitie (van VHL clubs) is 8% hoger dan 
vorig seizoen; deze verhoogde inschrijvingen zijn evenwel het gevolg van de 
ledengroei tijdens het vorige seizoen; 

 Het aantal forfaits ligt momenteel zo goed als even hoog als vorig jaar; het is 
zinvol dit ook de komende weken nog te monitoren, omdat er traditioneel ook 
nog ploegen uitschrijven tussen 15/9 en 01/10. 

CVD zal nieuwe cijfers voorbereiden per begin oktober, zodat we een duidelijk beeld 
hebben over de eventuele impact van Covid-19 op onze groeicurve. 
 

3. Center of Excellence (COE) 
CVD geeft een stand van zaken over het dossier van het COE. 
Hij bevestigt dat er een onderhandeld akkoord is bereikt van 2 miljoen euro rond. 
Hij heeft aan dat er nog een onzekere factor is m.b.t. de aansluiting van de 
nutsvoorzieningen (potentieel geschat op 100 00 euro). CVD geeft aan dat hij een extra 
subsidie zal trachten te bekomen bij de Stad om hiervan een deel te laten financieren 
door de overheid. Bij redactie van dit PV kan bevestigd worden dat de Stad hiertoe 
bereid is gevonden ten bedrage van 50.000 euro. 
CVD bevestigt ook dat het budget van de keuken waarschijnlijk (minimaal) 20.000 euro 
hoger zal liggen, en de voorziene besparingen (10.000 euro) van de kleedkamers door 
de architect weinig realistisch zijn. 
Bottom line zullen we evenwel binnen de door het BO goedgekeurde budget vallen van 
2.087.000 euro (2 miljoen euro + 50.000 euro nutsvoorzieningen + 30.000 euro 
keuken/kleedkamers).  
Nota: de kost van de nutsvoorzieningen zal pas definitief gekend zijn wanneer de 
nutsmaatschappijen een gedetailleerde offerte hebben bezorgd op basis van een 
plaatsbezoek (dat laatste blijkt enorm moeilijk te zijn met Fluvius). 
CVD informeert de bestuurders vervolgens dat een ontwerp van een huurovereenkomst 
tussen de VHL en de KBHB klaar is (met ondersteuning van jurist Greg Uytenhove, 
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specialist in de materie). Van zodra wij een meer definitief ontwerp hebben (na 
feedback van de medewerkers van de KBHB), zullen wij die per circulaire laten 
goedkeuren door het voltallige BO van zowel VHL als KBHB. 
CVD beëindigt dit onderwerp met de bevestiging dat de werken zullen aanvatten eind 
september. 
 

4. Transgenders 
CVD informeert het BO dat er de laatste jaren en maanden steeds meer aanvragen 
komen. Hij bevestigt dat de sportfederaties door Sport Vlaanderen worden 
aangemoedigd hierover een vast beleid te voeren. VSF heeft daartoe een tool 
uitgewerkt om federaties te begeleiden. 
Eind 2019 werd dit besproken op een vergadering van de Ethische Commissie, die een 
ontwerpvoorstel goedkeurde. Daarop werd het voorgelegd aan de Medische Commissie 
die eveneens een positief advies gaf. 
 
Het voorstel houdt volgende in: 

• Personen die een geslachtswijziging ondergingen vóór hun puberteit (U12), moeten 
worden erkend in hun nieuwe geslacht zonder bijkomende voorwaarden.  

• Personen die een geslachtsverandering ondergingen na hun puberteit (vanaf U12), 
moeten worden beschouwd als behorende tot hun nieuwe geslacht en mogen 
deelnemen aan de mannelijke of vrouwelijke competities, mits zij voldoen aan volgende 
voorwaarden:  

• De ID kaart is aangepast naar het nieuwe geslacht; 
• Transmannen (van vrouw naar man) kunnen zonder enige beperkingen 

deelnemen aan de mannencompetitie. Een verklaring van genderidentiteit2 is 
voldoende;  

• Transvrouwen (van man naar vrouw) kunnen deelnemen aan de 
vrouwencompetitie op voorwaarde dat de atlete bewijst dat het totale 
testosterongehalte in het bloedserum minstens 12 maanden voorafgaand aan 
de eerste competitiedeelname minder dan 10 nmol/l; 

 
Binnen het BO ontstaat vervolgens een debat, en worden in bijzonder 2 vragen gesteld: 

 Waarop is dit voorstel concreet gebaseerd, ttz zijn dit voorstellen van het BOIC en/of 
VSF/SV, en/of wijken wij daarvan af (en indien zo, waarom?)? 

o Bestuurder Jacques Lachat (lid van de Ethische Commissie) bevestigt dat dit 
een copy/paste is; 

 Waarom spelers die vandaag U12 zijn, later op +U12 leeftijd niet onderworpen zijn 
aan de voorwaarden? 
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o Deze vraag kon niet beantwoord worden in de vergadering; bij redactie van 
het PV kan CVD aan het BO bevestigen dat die spelers vanaf de leeftijd van 
U12 ook onderworpen worden aan dezelfde voorwaarden. 

Dit onderwerp zal bij een volgende vergadering van het BO finaal worden goedgekeurd. 
 

5. Sportief Reglement (zgn. ‘afwijkingen’) 
In het kader van artikel 5 van het Sportief Reglement licht CVD een concreet dossier toe. 
Zoals in het betrokken reglement wordt bepaald, moet het BO hierover haar 
goedkeuring geven. 
Na toelichting van de concrete aanvraag, bevestigt het BO unaniem haar akkoord: de 
betrokken speelster van Arlon én Saint Georges zal in beide ploegen competitie mogen 
spelen.  
 

6. Jeugdsportfonds “plus” 
CVD herinnert de bestuurders aan de tegemoetkoming waartoe het BO heeft beslist om 
de clubs in deze Coronatijden financieel extra te ondersteunen door middel van een 
verdubbeling van het jeugdsportfonds. 
Om ook de modaliteiten over de verdeling ervan vast te leggen, stelt CVD voor dat: 

 We hetzelfde reglement gebruiken als het JSF (met extra te verdienen punten voor 
het ingeven van het “sportief jeugdorganigram van de club”); 

 Maar met toegang voor élke club met een jeugdwerking (ook diegene die per 
31/12/19 niet beantwoordden aan de toelatingsvoorwaarden van het ‘reguliere’ JSF 
2020); 

Het BO stemt unaniem in met dit voorstel. 
 

7. Extranet 
CVD informeert het BO dat wij klaar zijn met de creatie van een online platform 
(extranet) waarbij bepaalde basisinformatie op een gestructureerde manier (en met 
persoonlijke toegangscode per club) ter beschikking zal worden gesteld aan de 
clubs(/clubsecretarissen).  
We spreken over documenten zoals facturen en juridische dossiers (en/of documenten 
in het kader van het nieuwe licentiesysteem vanaf 2021, zoals een bestuurder opmerkt). 
Deze O drive oplossing kadert binnen de doelstelling om de administratie voor de clubs 
te vereenvoudigen.  
Een bestuurder raadt aan om de clubs de optie te geven zelf emailadressen te kunnen 
ingeven. CVD zal dit advies intern doorgeven.  
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8. Varia 

 CVD bevestigt dat het dossier HOEGAARDEN goed is afgerond, en de betrokken U19 
ploeg gekozen heeft niet op het voorstel van de federatie in te gaan om ook in Open 
League aan te treden; ze zal in U19 spelen in de VHL 1 reeks waarin ze werd 
ingedeeld. De club wenst de federatie te bedanken voor de inspanningen die ze 
leverde om een oplossing te vinden voor de situatie van deze U19 jongensploeg; 

 CVD informeert het BO dat in het eerste weekend in de jeugdwedstrijden U14-U19 
enkele grote scoreverschillen te noteren zijn (met name waar zgn. 2de teams 
betrokken zijn); hij herinnert het BO eraan dat dit vooraf als mogelijke kanttekening 
werd opgegeven bij het hervormingsplan van het indexsysteem; daarbij hebben we 
immers bewust gekozen om de nationale afdelingen uit te breiden met 12 teams 
naar 36 teams, en in bijzonder de nationale 1 reeks van 12 naar 24 teams. Dit om te 
vermijden dat bij de lancering van het indexsysteem bepaalde ploegen net uit de top 
12 zouden vallen op basis van een pas geïnstalleerde index die beschikt over een 
historiek van ‘slechts’ 1,5 seizoen. Er werd m.a.w. vooraf rekening gehouden met dit 
mogelijk scenario, waarin zou blijken dat het niveauverschil tussen de ploegen met 
index 13 tot 24 enerzijds en index 1 tot 12 anderzijds mogelijk te groot is. Verdere 
analyse na de eerste ronde zal nog betere inzichten bezorgen. CVD stelt voor deze 
analyse af te wachten; indien deze tendens bevestigd zou worden, zou hij 
voorstellen om ook voor U14/U16 vanaf het seizoen 2021-2022 of ten laatste 2022-
2023 over te gaan naar afdelingen per 12 teams zoals dat al het geval is in U19. Dan 
zal de index immers al verder verfijnd zijn, en gebaseerd zijn op een langere 
historiek. 

 
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30 
beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op maandag 19 oktober 2020 om 
20u00. 


