
 

 

Proces-verbaal van de  
Buitengewone Algemene Vergadering   

van de Vlaamse Hockey Liga van 23 maart 2021 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) 
vangt aan om 19u00 onder het voorzitterschap van Patrick Keusters. 
 
Deze BAV wordt per videoconferentie gehouden, gezien de maatregelen in het kader 
van het Covid-19 virus. Enkel de personen die noodzakelijk zijn voor de presentatie en/of 
de technische ondersteuning van deze vergadering zijn fysiek aanwezig op de zetel van 
de liga. 
Er is eveneens een stemopnemer aanwezig, mevrouw Sigrid Sengers van hockeyclub 
Blue Lions, die het goede verloop van de elektronische stemprocedure controleert.  
 
De voorzitter verwelkomt alle leden, waaronder nieuwe club Diksmuide als 53ste VHL lid. 
Hij onderstreept het bijzonder moeilijke jaar voor alle clubs. Hij verwijst daarbij ook naar 
de rol van de liga als dienstverlener, en de financiële steunmaatregelen die via de 
overheden enerzijds en uit eigen middelen van de liga anderzijds aan de clubs zijn 
verleend. Het gevolg van dat laatste is evenwel het negatief resultaat in de jaarrekening 
waarover de penningmeester later op de avond in detail toelichting zal geven.  
De voorzitter informeert de leden alvast ook dat voor de saldofactuur voor de lidgelden 
van dit seizoen, normaliter betaalbaar per einde mei, betalingsuitstel zal verleend 
worden tot uiterlijk 31 augustus 2021.  
Hij vermeldt verder het open en transparante communicatiebeleid dat de VHL probeert 
te voeren m.b.t. de steeds veranderende Coronamaatregelen, en verwijst naar de email 
van de algemeen directeur die daarin toelichting gaf over de procedures die finaal leiden 
tot een werkbaar protocol.  
De voorzitter bevestigt ook de veelvuldige contacten met de kabinetten en de Vlaamse 
Sportfederatie die haar rol als lobbypartij voor de sportsector efficiënt vervult, en die 
naast de vertaling van de ministeriële besluiten in protocollen, ook concrete resultaten 
oplevert zoals extra steunmaatregelen (bijv. de noodlening voor clubs).  
 
Als 2de punt haalt de voorzitter de onzekerheid van het verdere verloop van de huidige 
kampioenschappen aan. Hij verwijst naar het overlegcomité dat de dag na deze 
vergadering zal plaatsvinden, en de beslissingen van de overheden die daaruit zullen 
resulteren. Hij informeert de leden over de vergadering van het bestuursorgaan van de 
KBHB die bijeengeroepen wordt om de gevolgen van deze beslissingen te bespreken.  



 
Voor de goede werking en in functie van een gecoördineerde aanpak in beide landsdelen 
wordt dit onderwerp over de competities verder toegelicht tijdens de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de KBHB, die onmiddellijk volgt op deze vergadering. 
 
Tot slot van zijn voorwoord informeert de voorzitter de clubs over de verkiezingen die 
gehouden zullen worden tijdens de Algemene Vergadering van 19 juni 2021. 
Immers vervalt het mandaat van zowel de voorzitter als van de helft van de bestuurders. 
Hij geeft aan dat hij zichzelf niet opnieuw kandidaat zal stellen voor een nieuw mandaat 
bij de VHL, omdat hij zal kandideren voor het voorzitterschap van de KBHB.  
Hij bevestigt dat kandidaten voor de VHL zich vanaf heden kunnen melden, mits het 
indienen van een kort CV en motivatiebrief aan het adres van de algemeen directeur. 
Een kandidaat moet voldoen aan de bestuurdersprofielen (beschikbaar op de website), 
en zal de kans krijgen zich voor te stellen aan de leden tijdens de Algemene Vergadering 
in juni. 
 

1. Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020 

 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij het PV dat iedereen voorafgaand de 
vergadering heeft ontvangen. Er worden geen opmerkingen genoteerd. 
Bij het tellen van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat 
de AV het PV van 2 juni 2020 unaniem goedkeurt. 
 
 

2. Financiën 
 

De voorzitter geeft het woord aan Yves De Decker, bestuurslid en penningmeester van 
de VHL. 
 
De penningmeester start zijn betoog met de presentatie van de cijfers van het boekjaar 
2020, waarbij hij de verschillende opbrengsten- en kostenposten overloopt. 
 
Aan opbrengstenzijde meldt hij in bijzonder volgende verschillen versus het 
goedgekeurde budget: 

 Hogere opbrengsten uit een tegoed van subsidies van 2019; 

 Hogere opbrengsten m.b.t. te recupereren BTW; 

 Lagere opbrengsten voor Street hockey (door uitstel activiteiten t.g.v. Corona); 

 



 
 
Aan kostenzijde besteedt hij bijzondere aandacht aan volgende posten: 

 Een verlaging van de personeelskosten ten gevolge van Covid-19: technische 
werkloosheid enerzijds en een teruggave van de RSZ (steunmaatregel van de 
overheid) anderzijds; 

 Het pakket aan steunmaatregelen aan de clubs uit eigen middelen van de VHL 
(ter waarde van 227.000 euro), en uit het jeugdsportfonds (177.000 euro). Nota: 
de financiële steun uit het Noodfonds werd uitbetaald in januari 2021, en wordt 
dus in rekening gebracht in het boekjaar 2021. 

 Een verlaging van enkele kosten t.o.v. budget door Corona (Street hockey, 
concessiekosten Wilrijkse Plein, verzekeringen (commerciële geste van de 
verzekeraar)); 

 
Finaal leidt dit tot een verlaagd negatief resultaat van -67.022 euro ten opzichte van 
het gebudgetteerde resultaat van -111.867 euro. 
De penningmeester overloopt vervolgens de belangrijkste gegevens van de balans, en 
de verlaging van het eigen vermogen door de verwerking van het verlies. 
 
Hij verwijst tevens naar de externe controle door de rekeningtoezichthouder EY, die een 
rapport zonder voorbehoud heeft gemaakt. Dat rapport werd voorafgaand de AV aan 
de clubs bezorgd, zoals ook het rapport van het Bestuursorgaan. 
 
Er worden door enkele voorzitters van clubs een paar kleine verduidelijkingen gevraagd 
via de chatfunctie, die door de algemeen directeur worden beantwoord.  
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 
AV de jaarrekening unaniem goedkeurt, alsook unaniem kwijting verleent aan zowel 
de bestuurders als de rekeningtoezichthouder EY. 
 
Aangezien het mandaat van de rekeningtoezichthouder vervalt, stelt het 
Bestuursorgaan voor het mandaat van EY voor 3 jaar te verlengen. 
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 
AV het mandaat van rekeningtoezichthouder EY voor een bijkomende periode van 3 
jaar unaniem goedkeurt. 
 
 
 
 



 
De penningmeester licht vervolgens het budget 2021 toe. 
Aan opbrengstenzijde maakt hij in bijzonder melding van: 

 De opbrengsten uit het Noodfonds, die weliswaar gelijk zijn aan de kosten 
daarvoor, aangezien het volledige bedrag (reeds begin januari 2021) werd 
uitgekeerd aan de clubs; 

 De hogere opbrengsten uit de subsidies voor topsport (Olympisch jaar) die 
besteed worden aan de ondersteuning van de nationale ploegen; 

 De opbrengsten uit subsidies voor de verschillende beleidsfocussen (projecten); 

 Hogere opbrengsten uit verhuring van de terreinen en het center of excellence 
op het WP; 

 Hij bevestigt dat het Bestuursorgaan een voorzichtige prognose wenst te maken 
inzake ledenaantallen, en een status quo budgetteert m.b.t. de opbrengsten uit 
lidgelden t.o.v. 2020. 

 
Aan kostenzijde schenkt de penningmeester bijzondere aandacht aan: 

 Hogere personeelskosten t.o.v. 2020 (met ‘normale’ RSZ-bijdrage, indexering); 

 Hogere werkingskosten door het wegvallen van de subsidiëring voor Sportlink; 

 De kosten verbonden aan het WP en het Center of excellence (algemene kosten, 
financiële kosten en afschrijvingen); 

 De verschillende projectkosten (in lijn met de subsidies); 

 Het afzien van de management fee aan de KBHB dit jaar; 

 De Covid-19 steunmaatregelen voor de clubs; 

 
Dit leidt tot een negatief resultaat van -65.747 euro, dat vooral te wijten is aan de extra 
steun die de VHL voorziet aan de clubs omwille van het Coronavirus die uiteraard ook 
nog een impact heeft op het lopende boekjaar 2021. 
 
Er worden geen specifieke vragen gesteld noch opmerkingen gemaakt vanuit de clubs. 
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 
AV het budget 2021 unaniem goedkeurt. 
 
 

3. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden 
 

De geregistreerde clubs zijn inmiddels ingelogd.  
Zijn vandaag aanwezig: 46 clubs op 53, die 136 stemmen op 150 (en dus 91% van de 
stemmen) vertegenwoordigen. 



 
De Algemene Vergadering behaalt het aanwezigheidsquorum van 50% en kan 
bijgevolg tot geldige stemming overgaan. 
 
Aanwezige bestuurders (alle 11): 
Patrick Keusters (*), Edward Bolluijt, Patrick Celis, Yves De Decker (*), Mark De Zutter, 
Jeanne Gilleman, Ilse Haest, Jacques Lechat, Leo Lucas, Manou Vander Brempt en 
Mathieu Verly.  
 
(*) fysiek op de zetel, andere via webinar op afstand. 
 
Aanwezige clubs (46): 
Aalst, Antwerp, Artemis, Baudouin, Beerschot, Beveren, Black Bears, Blackbirds, Blue 
Lions, Bleu Sox, Braxgata, Brugge, Dender, Dendermonde, Dragons, Eclair, Gantoise, 
Genk, Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Isca, Juventus, Keerbergen, 
Koksijde, Leuven, Lokeren, Maasmechelen, Mechelse, Meetjesland, Merode, Mol, Neo, 
Noorderkempen, Olympia, Phoenix, Roeselare, St Georges, Sint-Truiden, Taxandria, 
Temse, Victory, Vrijbroek en Wildcats. 
 
De algemeen directeur overloopt de stemprocedure en het stembiljet (met 6 concrete 
vragen) dat elektronisch (via Election Runner) moet worden ingevuld. Alles is helder 
voor de clubs, er zijn geen vragen, en op 1 club na (de stemgerechtigde van de club is 
online niet geregistreerd) zenden alle clubs een geldig stembiljet in. 
 
De resultaten van de stemming worden op het einde van de vergadering (na agendapunt 
4) overlopen door de voorzitter: alle (6) punten worden unaniem goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering (waarover ook per agendapunt apart wordt bericht in dit PV), 
waarvoor de voorzitter alle leden hartelijk bedankt. 
 
 

4. Hockey Academy Labels 
 

Christoph Van Dessel neemt het woord en bedankt alle clubs voor de geleverde 
inspanningen. Ondanks de moeilijke situatie hebben vele clubs ook het afgelopen jaar 
ingezet op de verhoging van de kwaliteit van hun werking. 
 
Hij licht nog eens kort toe waarvoor de verschillende labels worden uitgereikt en hoe 
clubs een bronzen, zilveren en/of gouden label kunnen behalen. 
 



 
Hij geeft aan dat nu 32 clubs een label in éen of beide academiën hebben behaald (ten 
opzichte van 19 clubs het jaar daarvoor). 
Hij overloopt vervolgens per categorie alle laureaten. 
 
Voor de Club Manager Academy hebben behaald: 

• Het bronzen label (23): 
• Antwerp, Artemis, Beveren, Blackbirds, Blue Lions, Blue Sox, Braxgata, 

Brugge, Dragons, Gantoise, Herakles, Hoegaarden, Isca, Keerbergen, 
Mechelse, Meetjesland, Neo, Olympia, Phoenix, Roeselare, Sint-Truiden 
Stix en Victory; 

• Het zilveren Label (2):   
• Merode en Indiana; 

 
Voor de Umpire Academy hebben behaald: 

• Het bronzen label (6): 
• Braxgata, Brugge, Hermes, Hoegaarden, Sint-Truiden en Temse. 

• Het zilveren label (8): 
• Antwerp, Constantia, Gantoise, Green Devils, Herakles, Indiana, Leuven 

en Taxandria; 
• Het gouden label (3): 

• Meetjesland, Mol en Stix 
 
De algemeen directeur feliciteert nogmaals al deze laureaten, en bedankt hen voor de 
geleverde inspanningen die de kwaliteit van hun beleid zullen versterken. Hij moedigt 
alle clubs aan in hun voetsporen te treden, en kondigt aan dat vanaf volgend seizoen 
ook voor de Coach Academy labels zullen worden uitgewerkt. 
 
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun 
aanwezigheid, en de Algemene Vergadering om 20u00 beëindigt. 
 

      
Christoph Van Dessel      Patrick Keusters 
Algemeen directeur     Voorzitter 


