
 

 

 

 

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering  

van de KBHB-vzw van 11 mei 2021 
  

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de coronavirusepidemie, werd de 

Buitengewone Algemene Vergadering opnieuw via digitale video conference, op afstand 

gehouden. In de kantoren van de KBHB waren enkel de medewerkers aanwezig die absoluut 

noodzakelijk waren voor het goede verloop van de BAV. 

De verschillende stemmen werden uitgebracht via het elektronisch kiessysteem Election 

Runner. Wij danken Philippe Van Erkel (Lara) voor zijn aanwezigheid als waarnemer, om het 

goede verloop van de BAV te controleren. 

 

1. Introductie door de voorzitter van de KBHB 

Marc Coudron maakt van de gelegenheid gebruik om het doel van de Buitengewone 
Algemene Vergadering te herhalen. Wegens het niet kunnen uitspelen van de competities in 
de Belgian League, uitgezonderd de eredivisie, stelt het Bestuursorgaan van de KBHB een 
aanpassing van het SR voor door slechts 2 ploegen te laten dalen ipv.de vooropgestelde 3 
ploegen, dit om te vermijden dat de eredivisie met 11 ploegen en de nationale 1 met 15 
ploegen zouden moeten aantreden in het seizoen 2021-2022.. 

Ondertussen hebben ook 10 clubs een alternatief voorstel, om 14 ploegen in de eredivisie te 
behouden, ingediend. Beiden voorstellen zullen tijdens deze BAV ter stemming worden 
gebracht.  

Marc benadrukt nog dat elk voorstel tot wijziging van het artikel 3.1 van het Sportief 
Reglement veldhockey omtrent de structuur van het kampioenschap moet goedgekeurd 
worden door een meerderheid van tenminste 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, alsook een gewone meerderheid in de groep van de werkende leden aangesloten 
bij de VHL en in de groep van de werkende leden aangesloten bij de LHF. 

Mocht geen van beide voorstellen een 2/3 meerderheid behalen en minstens 50% in elke 
liga, dan zal er een nieuwe (Buitengewone) Algemene Vergadering bijeen geroepen moeten 
worden. 

Marc maakt ook van de gelegenheid gebruik om een warme oproep voor kandidaten voor de 
Bestuursorganen van de verschillende entiteiten alsook voor de voorzittersverkiezingen. 
Kandidaturen kunnen tot 31 mei worden ingediend via het formulier dat op www.hockey.be 
site staat.  
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2. Nazicht van de machtigingen   
Bestuurders :   Marc Coudron - Yves Henet - Ilse Haest - Yves De Decker – Alexandra 

Jaspar – Marie Brasseur - Patrick Keusters – Jacques Lechat – Nicolas 

Dassonville - Alexandra Jaspar – 

 

Verontschuldigd : Charlotte Devos 
 

En de volgende clubs :   
LFH : Amicale/Anderlecht - Argos – Arlon - Ascalon – Bayard – BUHC -

Chessy - Daring - Embourg - Hannut – Huy - Ixelles - Jaguar Perwez - 

La Louvière - Langeveld - Lara - Leopold - Louvain-La-Neuve - Lynx – 

Maca - Namur - Old Club - Ombrage - Oree - Parc –Pingouin – Polo -

Primerose – Racing - Rasante – Relax - Rix - Sukkelweg - Uccle Sport 

- Verviers - Vivier d’Oie - Waterloo Ducks - Wolvendael - Wellington - 

White Star - Zaïd.  
        

VHL : Aalst - Antwerp – Artemis - Baudouin - Beerschot – Beringen -

Beveren - Black Bears - Blackbirds – Blue Lions - Brugge -  

Dendermonde - Dragons - Eclair - Gantoise - Green Devils - Genk - 

Herakles - Hermes - Hoegaarden - Indiana - Isca - Juventus - Leuven - 

Maasmechelen - Mechelse - Meetjesland - Merode - Mol - Neo HC 

Mechelen - Olympia - Phoenix - Roeselaere – Rotselaar - St-Georges - 

Stix - Sint-Truiden - Taxandria -  Rapid Temse - Victory - Vrijbroek.  
    

 

3. Goedkeuring van het PV van 23/3/2021 

Er waren geen opmerkingen of vragen omtrent het PV van 23/3/2021.  

De goedkeuring is ter stemming gebracht en met 98.67% van de stemmen goedgekeurd. 

 

 

LFH VHL ARBH 

% OUI % JA YES NO TOTAL 

98% 100% 222 3 98,67% 

  



 

4. Wijziging van de structuur van de Belgian League kampioenschappen - Toepassing 

van de motie (art 2.5) 

 

Beide voorstellen worden nog even kort geschetst door Mathieu Bertrand voor het voorstel van 

de 10 clubs en door Serge Pilet wat betreft het voorstel van het Bestuursorgaan van de KBHB 

en alle aanwezigen konden vanop afstand hun vragen stellen aan beide heren. 

 
LFH VHL 

KBHB 

# Stemmen % TOTAAL 

Voorstel  
KBHB 

37%  85% 132 58,67% 

Voorstel 
10 clubs 

63% 15% 93 41,33% 

 

Het voorstel van de KBHB behaalde het meeste aantal stemmen, 58.67%, maar vermits dit 

geen 2/3 meerderheid vertegenwoordigt en vermits er geen gewone meerderheid gevonden is 

langs LFH kant, zal de motie opnieuw ter stemming worden gebracht tijdens de Algemene 

Vergadering van 19 juni. 

 

De volgende Algemene Vergadering van de KBHB zal op zaterdag 19 juni plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

Marc Coudron        Serge Pilet 

Voorzitter KBHB       CEO KBHB  


