Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 24 november 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
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB
Mathieu Verly, bestuurder – MV
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD
De voorzitter opent om 20u00 de vergadering van het Bestuursorgaan, die per
videoconferentie wordt gehouden.
1. Goedkeuring Processen-verbaal (PV)
De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 19 oktober 2020 unaniem goed.
2. Covid-19
Er wordt een kort ‘ronde-tafel’ gesprek gehouden over Covid-19. Daarin wordt o.a. de
‘beperking voor spelers van het geboortejaar 2008’ besproken, en de rationale achter
onze beslissing (die vertrekt vanuit het standpunt dat wij binnen een ploeg van spelers
van 2 geboortejaren geen onderscheid hebben willen maken).
Het BO bevestigt dat ze een algemene leidraad volgt waarbij onze beslissingen in lijn
liggen met hetgeen de overheden toelaten; de VHL wenst immers alle sportactiviteiten
door te zetten, wanneer dit toegestaan wordt.
3. Financiën
FORECAST 2020
CVD licht de geüpdatete forecast voor 2020 toe, en overloopt de verschillende kostenen opbrengstenposten die een verschil tonen t.o.v. de forecast besproken tijdens vorige
BO vergadering.

Aan opbrengstenzijde zijn dat in bijzonder de 7.700 euro doorfacturatie van de kosten
voor streethockey aan de LFH; aan kostenzijde zijn de belangrijkste de 20.000 euro
besparing voor verzekeringen (die eerder nog niet waren afgetrokken van deze post).
Bottomline geeft dit een positief resultaat van + 2.395 euro t.o.v. het negatieve
resultaat van -110.000 euro dat gebudgetteerd werd voor 2020.
Daarboven meldt CVD dat er ongeveer 15.000 euro minder uitgaven zijn voor de
campagne “heropstart hockey” (waarvoor de facturatie ten laste van de KBHB werd
genomen). Op basis van deze resultaten beslist het BO om de clubs extra tegemoet te
komen in dit moeilijk Coronajaar, en een gelijkaardig resultaat te bekomen zoals
hetgeen gebudgetteerd was (d.w.z. +/- min 110.000 euro). Het BO besluit daarom
unaniem om 120.000 euro extra steun te verlenen aan de clubs (versus 70.000 euro
zoals in de vorige besluitvorming).
Een bestuurder adviseert om het pakket aan steunmaatregelen aan de clubs
(jeugdsportfonds, ‘verdubbeling subsidies JSF’, noodfonds én extra steun uit eigen
middelen) toe te lichten aan de voorzitters van de VHL-clubs, middels een videomeeting.
Terzelfder tijd creëren de voorzitter en de algemeen directeur een (online) platform om
met de clubvoorzitters onder elkaar van gedachten te wisselen over de uitdagingen van
de clubs in deze moeilijke omstandigheden.
CVD toont in een paar slides wat de inhoud zal zijn van deze presentatie. Het voltallige
BO steunt dit initiatief; CVD zal daarom 3 videomeetings organiseren, 1 per district.
De algemeen directeur informeert tot slot dat de overheid beslist heeft de RSZ van het
vierde kwartaal terug te storten aan de liga. Dit bedrag vertegenwoordigt ongeveer
30.000 euro. Het BO beslist de eindcijfers per einde 2020 af te wachten, alvorens te
beslissen hoe deze besparingen/extra inkomsten aan te wenden.
BUDGET 2021
CVD presenteert een budgetvoorstel voor het werkingsjaar 2021.
Aan opbrengstenzijde vraagt hij de aandacht voor volgende punten:
 Subsidies topsport op dezelfde hoogte als hetgeen initieel werd toegezegd (voor
2020) door SV in pre-Coronatijd;
 Verhoogde inkomsten uit lidgelden, rekening houdend met een geschatte
ledengroei van 5%;
 Inkomsten uit verhuring van het Center of Excellence aan de KBHB (terugbetaling
lening);
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Aan kostenzijde vermeldt hij in bijzonder:
 Verhoging personeelskosten rekening houdend met een indexering (en het
volledig vakantiegeld te betalen aan de nieuwe werknemer die aangesloten is in
2020);
 Verhoogde kost voor de software van Sportlink aangezien er geen subsidies
meer tegenover staan;
 Een investering in Streethockey om de continuïteit te garanderen van dit super
promotiemiddel;
 Een kost voor Fithockey om dit interessant project te kunnen lanceren
(uitgesteld door het Coronajaar);
 Een kost te voorzien voor de ondersteuningscampagnes van ethische thema’s;
 De eerste afschrijvingskost van het COE;
 De eerste intrestkosten gelinkt aan de investering van het COE;
Dit resulteert in een break even resultaat voor 2021.
Er ontstaat een debat waarbij de bestuurders een aantal vragen stellen. Na afronding
van het debat stemt het BO in met dit budgetvoorstel, én vraagt ze om een extra fonds
van 30.000 euro ‘Covid-steunmaatregelen’ te voorzien.
4. Nieuwe VHL club te Diksmuide
De algemeen directeur verwijst naar het businessplan van de initiatiefnemers achter
deze nieuwe club, dat hij aan de bestuurders heeft bezorgd voorafgaand de vergadering.
Hij vertelt over de ondersteuning van de VHL in dit project (initiaties/naschoolse
activiteiten), over de initiatiefnemers (met o.a. een VHL Coach Academy docent), de
beschikbaarheid van een nieuw kunstgrasvoetbalveld (met hockey belijning), én het
engagement van de gemeente om te investeren in een hockeyveld binnen de 3 jaar.
Het BO stemt unaniem in met de erkenning van deze club als nieuwste lid van de VHL
(en 100ste hockeyclub in België).
5. Varia
5.1 CVD informeert de bestuurders over de realisaties binnen de Coach Academy. Ook
in Coronatijden is er heel wat nieuw werk geleverd. Zo heeft de Coach Academy
Manager van de VHL (Lucas Vanden Bossche) een “visietekst Trainer A” geschreven (in
overleg met de High Performance staf en met zijn collega aan Franstalige kant), dat
inmiddels werd ingediend bij Sport Vlaanderen (Vlaamse Trainersschool).
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Wij wachten nu op de goedkeuring van deze visietekst (70 pagina’s dik). Het afleveren
van een goedgekeurde tekst is een belangrijke subsidiëringsvereiste vanuit Sport
Vlaanderen.
5.2. CVD geeft een korte stavaza m.b.t. het COE. De bouwwerken verlopen volgens
plan. De “eerstesteenlegging” (vanaf de gelijkvloers, na voltooiing van de
kelderverdieping) zou (indien mogelijk) gepland worden in de 3de week van januari 2021
(persmoment met Schepen van Sport en Minister Weyts).
5.3. De voorzitter brengt aan dat de clubs in eredivisie in de komende maanden voor de
eerste keer een dossier zullen moeten indienen in het kader van het bekomen van hun
licentie. Er ontstaat een debat of er wel een voldoende groot draagvlak bestaat om
mogelijke tekortkomingen, in deze moeilijke tijden, al meteen te sanctioneren. Het BO
stelt voor dat de KBHB, gezien de omstandigheden, dit eerste jaar nog geen sancties
oplegt.
5.4. Gezien de belangrijke debatten over de financiële resultaten 2020 (met o.a. de
beslissingen over het pakket aan financiële steunmaatregelen aan de clubs), en over het
budget van de liga voor het volgende werkingsjaar 2021, is er vanavond nog
onvoldoende tijd om de zelfevaluatie van het Bestuursorgaan door te bespreken. De
voorzitter stelt voor dit debat uit te stellen tot de eerstvolgende bestuursvergadering
die gepland staat op 12 januari 2021.
Daarnaast werden alle agendapunten besproken, waarop de voorzitter de vergadering
om 23u00 beëindigt. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 12 januari 2021
om 20u00.
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