Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 23 maart 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
Jacques Lechat, bestuurder – JL
Leo Lucas, bestuurder – LL
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB

Deze vergadering wordt uitzonderlijk per videoconferentie gehouden omwille van de
maatregelen die genomen worden in het kader van het COVID-19 virus.
De voorzitter opent de vergadering om 17u00, en bevestigt de hoofddoelstellingen van
dit overleg:
 Het bespreken van de impact van de gevolgen van het coronavirus op de clubs
en de federatie;
 Het afstemmen van de ondersteunende maatregelen die de federatie zou
moeten en/of kunnen uitvaardigen;
Daarnaast willen de bestuurders ook beraadslagen over de gevolgen m.b.t de
competitie en over het te voeren communicatiebeleid in deze omstandigheden.
De voorzitter benadrukt dat het de bedoeling is om algemene richtlijnen overeen te
komen, zonder daarom al definitieve beslissingen te nemen. Er wordt overeengekomen
dat we via dit overleg informatie inwinnen over de positie van de RvB van de VHL, met
het oog op de bespreking van een gemeenschappelijke visie van de 3 entiteiten binnen
de RvB van de KBHB.

De voorzitter bevestigt dat er morgen (24 maart 2020) een vergadering staat gepland
van de Comex, waarin de feedback van de raden van bestuur van beide liga’s zal worden
besproken. Later op de week zal dan een RvB van de KBHB worden bijeengeroepen om
tot gemeenschappelijke beraadslaging en beslissingen te komen.
De voorzitter vraagt dat de bestuurders die de RvB van de VHL vertegenwoordigen in de
RvB van de KBHB een mandaat krijgen om, namens de voltallige RvB van de VHL, tot
besluitvorming te kunnen komen binnen de RvB van de KBHB.
Alle bestuurders bevestigen unaniem hun akkoord.

1. Impact op de clubs
De voorzitter vraagt aan elke bestuurder om zijn/haar reflexen te geven m.b.t. de impact
van de corona-maatregelen op de clubs. Hij vraagt ook of ze zich willen uitspreken m.b.t.
de te organiseren enquête aan de clubs.
De feedback van de RvB kan als volgt worden samengevat:
 Alle bestuurders bevestigen de negatieve impact op de operationele inkomsten
van de clubs;
 Om kosten te besparen hebben de meeste clubs alle trainers op non-actief gezet;
 De eerste inschatting van de meeste bestuurders m.b.t. lidgelden van de leden
is dat die laatsten eerder een vorm van compensatie zullen verwachten naar
volgend seizoen, dan een gedeeltelijke teruggave van de lidgelden voor het
huidige seizoen;
 De RvB geeft de voorkeur aan het uitwerken van een eigen enquête om de
impact op de clubs in kaart te brengen (niet individueel per club maar als
totaalbeeld);
Vervolgens beraden de bestuurders zich over mogelijke ondersteunende maatregelen
vanuit de federatie aan de clubs. De algemene richtlijnen vatten we samen als volgt:
 De voltallige RvB is het erover eens dat wij intern moeten onderzoeken of
betalingsuitstel kan verleend worden aan de clubs (in het bijzonder m.b.t. de
restfactuur die per einde van dit seizoen wordt opgemaakt), en de clubs via een
gespreide betaling cashflowmatig geholpen kunnen worden; de federatie is
reeds een analyse opgestart (impact op de cashflow van de liga’s en de KBHB,
bekomen van straight loan, daaraan verbonden kosten, enz.);
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De meeste bestuurders zijn van oordeel dat wij geen compensatie kunnen geven
op de lidgelden (hoge kost met risico voor de federatie versus relatief beperkte
meerwaarde voor de clubs/leden). Sommige bestuurders zijn evenwel van
oordeel dat een compensatie of een verlaging van de lidgelden voor bijv. volgend
seizoen mogelijks meer dan een symbolische meerwaarde kan betekenen. In het
kader van de revisie van het budget (cfr punt 2) zal de RvB zich in een volgende
vergadering beraadslagen over eventuele maatregelen in die richting.
CVD toont het werkdocument met een reeks van Q&A (relevante informatie voor
clubs m.b.t. ondersteunende maatregelen van de overheid voor bijv. tijdelijke
werkloosheid, overbruggingskrediet voor zelfstandigen, hinderpremie enz.) die
gepubliceerd zou kunnen worden op de website. De RvB ondersteunt dit
initiatief. CVD zal Denis Van Damme, communicatiemanager, hierover briefen,
zodat dit online komt te staan;

2. Impact op de federatie
De RvB besluit:
 Dat de directie van de federatie een grondige oefening moet maken m.b.t. het
eigen personeel (en overeenkomsten met zelfstandigen) i.f.v. de (te verwachten)
prestaties in deze omstandigheden, en moet evalueren op welke
ondersteunende maatregelen, voorzien door de overheid (tijdelijke
werkloosheid voor werknemers, overbruggingsrecht voor zelfstandigen), een
beroep kan worden gedaan; CVD bevestigt dat deze oefening reeds werd
opgestart voor onze liga, en zal uitgebreid worden naar alle departementen;
 Dat het budget 2020 moet worden gereviseerd, en onderwerp zal zijn van een
volgende raad van bestuursvergadering.
3. Competitie
De voorzitter vraagt elke bestuurder om beurt om zijn/haar standpunt te delen m.b.t.
stopzetting van de kampioenschappen in deze fase (gebaseerd op de huidige
quarantainemaatregelen tot en met 5 april).
De algemene tendens binnen de raad van bestuur is om zo snel mogelijk te besluiten
om de kampioenschappen in senioren stop te zetten. De bestuurders zijn van mening
dat de focus moet gelegd worden op een nieuwe opstart/doorstart van onze sport voor
volgend seizoen, in september, en de federatie alles moet doen om dit te faciliteren.
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Er moet volop aandacht gegeven worden aan de promotie van onze sport en de
ondersteuning van onze clubs, opdat zij de geleden schade van het coronavirus zo snel
mogelijk kunnen recupereren.
De bestuurders zijn wel van mening dat we een slag om de arm kunnen houden; in het
geval er opnieuw kan/mag gesport worden, zou er een (alternatief) programma kunnen
worden voorgesteld, opdat er opnieuw wedstrijden kunnen worden gespeeld (in
bijzonder in de jeugd), maar losstaand van de huidige competitie die (helaas) dient te
worden stopgezet.
Door deze beslissing zo snel mogelijk te communiceren aan de hockeygemeenschap, kan
de federatie zich volledig richten op de voorbereiding van volgend seizoen, inclusief het
vinden van de beste oplossingen m.b.t. de klassementen van dit seizoen. Enkele
bestuurders maken de bemerking dat voor de jeugdreeksen alvast sowieso een
geschikte oplossing voor handen is dankzij het nieuwe indexsysteem.
4. Communicatie
De RvB roept op om nog met meer regelmaat en sneller te communiceren.

De voorzitter bedankt de bestuurders voor hun beschikbaarheid voor dit overleg.
Hij bevestigt dat de beslissingen binnen de RvB van de KBHB onmiddellijk zullen worden
gedeeld.
De RvB komt overeen in deze omstandigheden reeds sneller een volgende vergadering
in te plannen (binnen een 2-tal weken). CVD zal een doodle uitsturen.
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 18u40
beëindigt.
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