
 

 

Proces-verbaal van de  
Algemene Vergadering   

van de Vlaamse Hockey Liga van 19 juni 2021 
 
De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 
9u30, onder het voorzitterschap van Patrick Keusters. 
 
Met respect voor de geldende Coronamaatregelen is de liga verheugd opnieuw een AV 
te kunnen organiseren in de ‘fysieke aanwezigheid’ van haar leden, en dit in de auditoria 
van de Vrije Universiteit Brussel. 
 
De voorzitter verwelkomt de leden en maakt van de gelegenheid gebruik om alle 
aanwezigen en alle clubs te bedanken voor de vruchtbare samenwerking tijdens de 9 
jaren dat hij voorzitter was. Ook dankt hij uitvoerig de bestuurders, de algemeen 
directeur en de personeelsleden voor hun passievolle inzet voor de hockeysport. 
Zoals aangekondigd vraagt hij geen verlenging van zijn mandaat, omdat hij zich 
kandidaat stelt voor de opvolging van de voorzitter van de KBHB. Tenslotte introduceert 
hij zijn kandidaat-opvolger, Christophe Denayer. 
 
De voorzitter overloopt de verdere dagorde: 

• De goedkeuring van het Proces-verbaal van de Buitengewone AV van 23 maart 
2021; 

• Het voorstel tot aanpassingen van het Intern Reglement; 
• De verkiezingen van de nieuwe voorzitter en bestuurders; 
• De eigenlijke stemming en de resultaten ervan; 
• De voorstelling van het Beleidsplan voor de nieuwe Olympiade 2021-2024; 
• De presentatie van het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021; 

 
 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van 23 maart 2021 
 

Er zijn geen specifieke vragen noch opmerkingen over het proces-verbaal van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL van 23 maart 2021; het PV wordt 
unaniem goedgekeurd. 
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2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden 

 
Zijn vandaag aanwezig: 41 clubs op 53 stemgerechtigde clubs, die 128 stemmen op 150 
(en dus 85% van de stemmen) vertegenwoordigen. 
 
De Algemene Vergadering behaalt het aanwezigheidsquorum van: 

 50% en kan dus geldig beraadslagen; 

 2/3de om geldig te stemmen over aanpassing van het Intern Reglement. 
 
Aanwezige bestuurders: 
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.  
 
Aanwezige Clubs: 
Aalst, Antwerp, Baudouin, Beerschot, Beveren, Black Bears, Blackbirds, Blue Lions, 
Braxgata, Brugge, Constantia, Dender, Dendermonde, Dragons, Eclair, Gantoise, Genk, 
Green Devils, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Isca, Keerbergen, Koksijde, 
Leuven, Lokeren, Maasmechelen, Mechelse, Meetjesland, Merode, Mol, Neo, Olympia, 
Rapid, Roeselare, St Georges, Sint-Truiden, Stix, Victory, Vrijbroek. 
 
 

3. Voorstel wijzigingen van het Intern Reglement van de VHL 
 
Het voorstel m.b.t de verschillende aanpassingen van het Intern Reglement werden 
voorafgaand de AV aan de leden bezorgd, binnen de voorziene timing. 
 
De voorzitter overloopt elk van de aanpassingen éen voor éen en licht kort toe. 
 

 Art 4.2: Verduidelijking van de bevoegdheden van Rechterlijke comités. 
Ze zijn bevoegd om geschillen te beslechten waarbij werkende leden en/of 
toegetreden leden van de VHL alsook van de VHL en/of de KBHB en/of de LFH 
betrokken zijn. 

 

 Art 4.3: Toevoeging van de bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal inzake 
Grensoverschrijdend Gedrag en doping; 
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 Art 6: Toevoeging van nieuwe categorieën ‘Recreatieve’ en ‘G-hockey’ leden in 
het ledenbestand; 
 

 Art 20: Herschrijving van het artikel over de procedurekosten; 
 

 Art 22: Toevoeging van 2 nieuwe sancties die opgelegd kunnen worden door de 
gerechtelijke comités: verplichting van een club om achter gesloten deuren 
wedstrijd(en) te spelen, en verbod van een lid om een wedstrijd bij te wonen; 
 

 Art 28: Overeenstemming van het artikel over de bekendmaking van de 
beslissingen van de Rechterlijke Comités; 
 

 Art 29: Verduidelijking van de procedure over rechterlijk verhaal: verzoening bij 
het Bestuursorgaan kan aangevraagd worden wanneer eerst alle bestaande 
rechtsmiddelen van de VHL werden aangewend; 
 

 Tuchtcode: uitbreiding van het begrip ‘Scheidsrechters’ naar alle ‘Officials’; 
 

 Art 49 tuchtcode: opname van ‘duwen’ als soort van ‘gewone slagen’; 
 

 Tuchtcode: toevoeging van een specifieke inbreuk en sanctie in geval van schade 
aan de uitrusting of installaties; 
 

 Grensoverschrijdend gedrag: mogelijkheid om een preventieve ordemaatregel 
te laten nemen door het Bestuursorgaan. 

 
Bij de telling van de stemmen wordt bevestigd dat alle bovenvermelde voorstellen tot 
wijzigingen van het Intern Reglement werden goedgekeurd: 

• Art 4.2 met 100% van de stemmen; 
• Art 4.3 met 100%; 
• Art 6: met 100%; 
• Art 20: met 96%; 
• Art 22: met 96%; 
• Art 28: met 100%; 
• Art 29: met 100%; 
• Tuchtcode ‘Officials’ met 96%; 
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• Art 49: met 100%; 
• Toevoeging tuchtcode: met 100%; 
• Preventieve maatregel igv. Grensoverschrijdend gedrag, met 100%; 

 
4. Verkiezingen Bestuursorgaan 

 
Huidig voorzitter Patrick Keusters bevestigt dat hij zijn mandaat als voorzitter ter 
beschikking stelt. Hij informeert de AV dat 1 persoon zich gemeld heeft, en zich vandaag 
kandidaat stelt om hem op te volgen. Hij geeft het woord aan kandidaat-voorzitter 
Christophe Denayer die zich aan de AV voorstelt, zijn achtergrond en ervaringen deelt, 
alsook toelicht waarom hij zich kandideert. 
Vervolgens informeert Patrick Keusters de AV dat de mandaten van de helft van het 
Bestuursorgaan komen te vervallen. De uittredende bestuurders zijn opnieuw 
verkiesbaar, en hebben zich alle 5 gemeld voor een nieuw mandaat. 
Ze stellen zich nogmaals éen voor éen voor aan de AV, en motiveren hun kandidatuur. 
 
Aansluitend legt Christoph Van Dessel aan de leden uit hoe zij hun stem kunnen 
uitbrengen via de link die aan elk stemgerechtigd lid per email werd bezorgd iets na 
aanvang van de vergadering. Leden worden gevraagd hun stem uit te brengen over: 

 Elk van de aanpassingen van het Intern Reglement (zie punt 3); 

 De kandidatuur van Christophe Denayer als voorzitter; 

 De kandidaturen van de 5 bestuurders. 
 
Na afloop van de stemming, informeert Patrick Keusters over de gunstige resultaten 
ervan: 

 Christophe Denayer werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de VHL, voor een 
mandaat van 4 jaar tot midden juni 2024, met 98% van de stemmen; 

 Jeanne Gilleman werd verkozen tot bestuurder van de VHL voor een nieuw 
mandaat van 4 jaar tot midden juni 2024, met 98% van de stemmen; 

 Manou Van der Brempt werd verkozen tot bestuurder van de VHL voor een 
nieuw mandaat van 4 jaar tot midden juni 2024, met 98% van de stemmen; 

 Leo Lucas werd verkozen tot bestuurder van de VHL voor een nieuw mandaat 
van 4 jaar tot midden juni 2024, met 98% van de stemmen; 

 Ilse Haest werd verkozen tot bestuurder van de VHL voor een nieuw mandaat 
van 4 jaar tot midden juni 2024, met 96% van de stemmen; 

 Yves De Decker werd verkozen tot bestuurder van de VHL voor een nieuw 
mandaat van 4 jaar tot midden juni 2024, met 96% van de stemmen; 
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5. Beleidsplan 2021-2024  
 
De algemeen directeur presenteert het beleidsplan voor de nieuwe Olympiade 2021-
2024. Hij vertelt hoe dit nieuwe plan tot stand kwam vanuit een bevraging bij de clubs, 
en strategisch overleg binnen het bestuursorgaan.  
De VHL stelt 7 strategische doelstellingen rond: 

 Dienstverlening aan de clubs; 

 Groei van de hockeysport: 

 Uitbreiding van het hockeyaanbod; 

 Sportieve omkadering binnen de clubs; 

 Clubbeheer; 

 Bewaken van onze kernwaarden; 

 En duurzaamheid; 
 

De algemeen directeur overloopt elk van deze langetermijndoelstellingen en illustreert 
hoe de liga deze wenst te bereiken via de opdeling in korte en middellange operationele 
doelstellingen en actiejaarplannen. 
Er worden slechts een beperkt aantal vragen gesteld, waarop de algemeen directeur 
verdere toelichtingen geeft.  
Aansluitend keurt de AV het nieuwe beleidsplan 2021-2024 unaniem goed. 

 
6. Jaarverslag 2020 en jaaractieplan 2021 

 
De algemeen directeur verwijst naar het gedetailleerd jaarverslag 2020 dat voorafgaand 
de AV aan alle leden werd bezorgd, en dat beschikbaar wordt gesteld op de website van 
de liga.  Het jaarverslag omvat o.a. een overzicht van: 

• De missie en de visie van de liga; 
• De verschillende activiteiten van de liga in het kader van de realisatie van haar 

strategische en operationele doelstellingen zoals die gedefinieerd zijn in het 
beleidsplan 2017-2020; 

• De risico’s en onzekerheden; 
• De structuur van de liga (bestuursorgaan, dagelijks bestuur, de leden-clubs); 
• Alle inspanningen inzake goed bestuur (score op de indicatoren van goed 

bestuur gerealiseerd/niet gerealiseerd) mét toelichting; 
• De realisaties in het kader van de beleidsfocussen; 
• De competitiekalender; 
• Het financieel jaarverslag; 
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De algemeen directeur ligt ook het jaarplan 2021 toe met actieplan, verantwoordelijke 
projectleider en budgetoverzicht. Dit plan wordt eveneens beschikbaar gesteld op de 
website. 
 
De AV keurt daarop het jaarverslag 2020 en het voorgestelde actiejaarplan 2021, dat 
afgeleid is uit het meerjarenplan 2021-2024, unaniem goed. 
 
 
 
 
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun 
aanwezigheid, en de Algemene Vergadering om 11u00 beëindigt. 
 
 
 

                                        
 
 
Patrick KEUSTERS      Christoph VAN DESSEL 
Voorzitter       Algemeen directeur 


