Proces-verbaal van de Raad van Bestuur (RvB) van 31 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
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, secretaris-generaal – CVD
Geëxcuseerd:
Leo Lucas, bestuurder – LL

De voorzitter opent om 18u00 de vergadering, die zoals de voorgaande in deze tijden
van lock-down per videoconferentie wordt gehouden.
1. Goedkeuring PV van 23 maart 2020
De RvB keurt het PV van de vorige vergadering van 23/03 unaniem goed.
2. Feedback RvB van de KBHB van 28 maart 2020
De voorzitter geeft feedback over de RvB van de KBHB die plaatvond op zaterdag 28
maart 2020. Daarin werden de volgende (3) belangrijkste zaken besproken:
 De maatregelen ter ondersteuning van de clubs (betalingsuitstel);
 Het al dan niet stopzetten van (de/bepaalde) kampioenschappen;
 De verschillende scenario’s voor de kampioenschappen voor volgend seizoen;

2.1.
Betalingsuitstel
De RvB van de KBHB heeft beslist betalingsuitstel te verlenen aan de clubs (ter
herinnering: de RvB van de VHL had een mandaat gegeven aan de bestuurders van de
VHL die de VHL vertegenwoordigen in de RvB van de KBHB):
 Het saldo van dit outdoor seizoen (lidgelden) is verschuldigd per 31/08/20 (i.p.v.
begin juni 2020);
 1ste voorschot: verlaging van 65% naar 50%, te betalen ten laatste op 30
september 2020;
 2de voorschot: verlaging van 25% naar 20%, te betalen ten laatste op 31
december 2020;
 3de voorschot (nieuw): 20%, te betalen ten laatste op 31 maart 2021;
 Saldo outdoor seizoen ’20-’21: te betalen tegen uiterlijk begin juni’21;
De clubs die echter wel binnen de gebruikelijke termijnen kunnen betalen, zullen hiertoe
opgeroepen worden.
De betaling van de saldofactuur voor de indoorcompetitie blijft evenwel betaalbaar ten
laatste op 11 april 2020, zoals gebruikelijk.
De KBHB zal beroep doen op een straight-loan bij Belfius. De RvB van de KBHB stelt een
solidariteitsmechanisme voor tussen de verschillende entiteiten (de ene die de andere
helpt bij eventuele betalingsmoeilijkheden).
De bestuurders van de VHL hebben namens de VHL hierop hun akkoord gegeven (het
voorstel zal nog worden voorgelegd aan de RvB van de LFH – bij redactie van dit PV was
het voorstel eveneens door de LFH goedgekeurd).
Er zal vervolgens een communicatie worden uitgestuurd naar alle clubs; deze zal worden
ondertekend door de voorzitters en secretarissen-generaal van de 3 entiteiten.
2.2.
Opties inzake het beëindigen van de kampioenschappen
De maatregelen van de overheid i.v.m. de coronacrisis lopen voorlopig tot en met 19
april 2020. Op basis hiervan ontstond een debat binnen de RvB van de KBHB over de
verschillende scenario’s (zodat z.s.m. duidelijkheid gebracht kan worden aan de clubs):
 Onmiddellijke stopzetting van alle competities (zoals reeds door verschillende
andere sportfederaties aangekondigd);
 Onmiddellijke stopzetting van de Belgian League, maar met nog de optie om een
eventuele heropstart van alle andere competities (OL/Jeugd/Lagere, ….) vanaf
het weekend van 9 en 10 mei . Dit laatste uiteraard mits een versoepeling van
de coronamaatregelen en een expliciete toestemming van de overheid om
opnieuw te mogen sporten in competitieverband en activiteiten te heropstarten;
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Alle opties openhouden voor een heropstart van alle competities vanaf het
weekend van 9 en 10 mei;
Om een zich een extra beeld te vormen heeft de RvB van de KBHB ook de mening van
de eredivisieclubs gevraagd (via de THL) en zal zich opnieuw beraden op donderdag 2
april 2020 om 18u.
2.3.

Scenario’s bij stopzetting kampioenschappen

Indien er naar een stopzetting van de kampioenschappen moet worden overgegaan,
werden ook hierover verschillende mogelijkheden besproken:
 Een volledige annulering van het seizoen 2019-2020;
 Het stopzetten van de competitie na 11 speeldagen, momentopname waarbij
iedereen minstens 1x gespeeld heeft tegen de andere teams;
 Het stopzetten van de competitie op datum van 8 maart 2020, dag van de
laatste wedstrijden;
 Andere scenario’s kunnen ook uitgewerkt worden, waarbij er enkel stijgers
zouden zijn, maar geen dalers.
Serge Pilet, secretaris-generaal van de KBHB, krijgt de opdracht om aan de competitieafdeling te vragen om de verschillende opties tegen de volgende RvB te bestuderen.
De voorzitter van de VHL vraagt daarop aan alle bestuurders van de VHL om hun mening
te geven over de feedback vanuit de RvB van de KBHB m.b.t. bovenvermelde punten 2.2
en 2.3. Dit in functie van de RvB van de KBHB die gepland staat op 2 april 2020 en
hierover zal delibereren.
 De RvB van de VHL is unaniem:
o Voor de stopzetting van de kampioenschappen van de Belgian League;
o Om de optie open te houden tot verderzetting van de competities van
alle andere kampioenschappen, tot verdere berichtgeving vanuit de
Nationale Veiligheidsraad;
 De meningen m.b.t. de scenario’s voor volgend seizoen (bij stopzetting van de
kampioenschappen van dit seizoen) zijn verdeeld:
o 5 bestuurders kiezen voor de optie om de volledige competitie van dit
seizoen te annuleren;
o 4 bestuurders kiezen voor de optie om het klassement te nemen na de
heenronde van dit seizoen;
o 1 bestuurder onthoudt zich;
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3. Clubenquête over de financiële impact van het Coronavirus op de clubs
CVD presenteert de bestuurders een overzicht van de resultaten van de enquête die de
VHL heeft gevoerd bij de clubs (en waaraan 90% heeft deelgenomen).
De RvB is akkoord om deze resultaten te bezorgen aan de clubs, én met Sport
Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie te delen.
4. Tijdelijke werkloosheid en Budget 2020
4.1 De Raad van Bestuur vindt unaniem dat het personeel van de federatie
tewerkgesteld moet worden op basis van de (in enkele gevallen verminderde) workload
die het gevolg is van de maatregelen rond het Covid19 virus. Zij vraagt aan de secretarisgeneraal om de oefening (die hij al had opgestart) m.b.t. het personeel van de 3
entiteiten samen met zijn 2 collega’s af te ronden, en het voorstel vervolgens te
bespreken binnen de Comex.
4.2. De RvB wenst het budget 2020 (zoals dat initieel werd goedgekeurd en had
voorgesteld geweest aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Maart 2020) te
herzien in functie van de (mogelijke) impact van (de maatregelen ten gevolge van) het
COVID-19 virus.
CVD zal op de eerstvolgende RvB’ vergadering een budgetrevisie voorstellen, na overleg
met de penningmeester.

Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 20u00
beëindigt. De volgende vergadering van de RvB staat gepland op dinsdag 21 april 2020
om 18u00 (eveneens via videoconferentie).
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