
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 14 september 2021 
 
Aanwezig:  
Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL 
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB 
Mathieu Verly, bestuurder – MV 
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD 
 
Geëxcuseerd: 
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Mark De Zutter, bestuurder - MD 
 
 
De voorzitter opent om 19u15 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in de 
vergaderzaal van het nieuwe Hockey Center of Excellence wordt gehouden. 
 
Hij verwelkomt de bestuurders op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen onder 
zijn voorzitterschap. De vergadering wordt voor het eerst sinds het uitbreken van de 
Coronapandemie opnieuw in de fysieke aanwezigheid van de bestuurders 
georganiseerd. 
 
In zijn verwelkomingswoord beklemtoont de voorzitter de verschillende realisaties van 
de VHL sinds haar ontstaan, en zijn bewondering voor het professioneel 
beleidsprogramma voor de huidige Olympiade 2021-2024. Hij geeft aan te willen 
besturen in de continuïteit, zoals dat ook bepaald werd in het Beleidsplan zelf. 
De voorzitter geeft verder aan eerder de voorkeur te willen geven aan het afwerken van 
projecten die reeds op de agenda staan, dan nieuwe projecten op te starten. 
In het algemeen beleid streeft hij eenvoud na, en vraagt na te denken hoe we zaken 
kunnen vereenvoudigen naar onze clubs, leden en het hockeypubliek toe.  
Op financieel vlak stelt de voorzitter positieve nettoresultaten als algemene doelstelling 
voorop. 
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Tot slot vraagt hij aandacht voor de functionering van de bestuursorgaanvergaderingen, 
waarin hij gerichte debatten wenst, om tot besluitvorming te komen, en desgevallend 
(te) lange discussies naar een volgende vergadering kunnen worden uitgesteld, zodat 
tijd kan worden gemaakt voor nieuwe reflecties en/of voorbereiding. 
De voorzitter verwacht tot slot dat de bestuurders volle aandacht kunnen geven aan de 
agendapunten, en laptops en smartphones tijdens de vergadering bijgevolg niet worden 
gebruikt voor andere zaken. 
 
Hij geeft vervolgens het woord aan de algemeen directeur, die de dagorde overloopt, 
en de bestuurders bevestigt dat Benoit Coppieters, hoofd competitiezaken, uitgenodigd 
werd om tijdens het 4de agendapunt de vergadering bij te wonen, en de presentatie rond 
de dameskampioenschappen te geven. 
   

1. Goedkeuring Processen-verbaal (PV) 
De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 24 juni 2021 unaniem goed. 
 

2. Financiën 
De algemeen directeur geeft een stand van zaken over de kosten & opbrengsten van het 
lopende boekjaar 2021 ten opzichte van het vooropgestelde budget. 
Hij belicht daarin in het bijzonder de posten die een verschil vertonen. 
Aan opbrengstenzijde zijn dat: 

 De verhoogde inkomsten uit de subsidies 2020 (die pas een afrekening krijgen in 
juli 2021) voor een bedrag van 36.000 euro; 

 De tegemoetkoming van de VHL aan de clubs, door de niet facturatie van de 
ploeglidgelden (ten bedrage van 47.000 euro) voor de 2de ronde van het seizoen 
2020-2021, zoals eerder overeengekomen; 

 De verlaagde inkomsten uit de bijdrage van Olympia voor de terreinen op het 
Wilrijkse Plein door een correctie op het ledenbestand; 

Aan kostenzijde zijn dat: 

 De verlaagde personeelskosten ten gevolge van de tijdelijke werkloosheid 
omwille van Corona; 

 De verlaagde kosten voor de financiële steun aan de clubs, die nu als 
“minopbrengst” wordt geboekt (zie supra). 

 
Dit geeft een nettoresultaat van om en bij de minus 6.000 euro versus het negatieve 
budget van -66.000 euro. 
De algemeen directeur gelooft dat een break-even haalbaar is. 
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E.e.a. zal onder meer afhangen van de evolutie van de ledenaantallen, en het al dan niet 
(volledig) realiseren van bepaalde projecten (die vertraging opliepen in de eerste 
maanden van het jaar, omwille van Corona). 
 
Op basis van de cijfers die hij hierover aan de bestuurders presenteert, kunnen we 
vaststellen dat het traditionele ledenverlies in het tussenseizoen (tussen mei en 
september) per half september 2021 werd ingehaald via de aangroei van nieuwe leden. 
We kunnen vanaf heden tot einde december 2021 dus wellicht een lichte ledengroei van 
enkele procenten verwachten, hetgeen de inkomsten uit lidgelden iets zal verhogen. 
 
De bestuurders bedanken de algemeen directeur voor deze financiële forecast, 
waarover hij in de BO-vergadering van oktober 2021 een nieuwe update zal geven. In 
die vergadering zal hij ook in detail rapporteren over de financiële afhandeling van het 
center of excellence (CoE), met finaal inzicht in de kosten/baten, en de afspraken tussen 
de KBHB en de VHL (ter herinnering: gebruik CoE dient kostprijsneutraal te zijn voor de 
VHL). Hij meldt de bestuurders alvast dat alle nodige documenten nu worden 
klaargemaakt om de subsidie vanuit Sport Vlaanderen (die pas vorderbaar zijn na 
oplevering van het gebouw) te kunnen ontvangen per einde oktober 2021.  
 
Het BO vraagt tot slot om: 

 Voortaan ook inzicht te krijgen in de cashflow situatie van de liga op de 
momenten dat de forecast wordt geüpdatet voor het BO; 

 Ook de extra subsidies (jeugdsportfonds) in het kader van het 
Coronamaatregelen van de minister mee op te nemen in de P&L; 

 
3. Nieuwe hockeyclub in Sint-Genesius-Rode 

Christoph Van Dessel vraagt het bestuursorgaan om deze nieuwe club als nieuw lid van 
de VHL te willen erkennen. Hij komt kort terug op het businessplan dat de betrokken 
initiatiefnemers voorafgaand de vergadering hebben ingezonden, zoals dat van elk 
nieuw clubproject verwacht wordt. Hij informeert het BO over de verschillende stappen 
die reeds werden gezet (zoals de organisatie van initiatielessen), het uitstekende contact 
met het lokale gemeentebestuur, de huidige infrastructuur waarover de club beschikt, 
en de plannen voor een eigen hockeykunstgrasveld tegen aanvang van het seizoen 
2022-2023.  
Het BO geeft het vertrouwen aan het bestuur van deze nieuwe club, en verwelkomt ze 
als het 55ste lid van de VHL-familie. 
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4. Competitie 
De voorzitter verwelkomt Benoit Coppieters, en geeft hem het woord. 
Benoit start zijn presentatie met enkele gegevens over de competitiestart: 

 Het hoge aantal (210) nieuwe ploeginschrijvingen enerzijds en het zeer hoge 
aantal (149) ‘algemene forfaits’ anderzijds (veel hoger in vergelijking met 
voorgaande jaren, mede door Corona, en het ‘gratis’ karakter van de 
uitschrijvingen door de clubs voor 22 augustus); een bestuurder stelt voor dat 
wij ervoor nadenken om de boetes te verhogen naarmate een club meerdere 
teams uitschrijft; daarnaast stelt het BO voor dat wij die clubs persoonlijk 
contacteren die voor veel ploegen forfait hebben gegeven, teneinde ze te 
sensibiliseren voor de toekomst; 

 Hij komt even terug op de noodzakelijke herberekening van de index in U14-U19; 
o De ongelukkige fout in het algoritme die voor de startindex van elke 

speler een foutief ‘algemeen gemiddelde’ had genomen i.p.v. de 
‘werkelijke waarde’ van elke speler; 

o Het rechtzetten door de federatie (meer dan 6 weken voor aanvang voor 
de competitie) en de communicatie daarrond; 

o De actiepunten om dit in de toekomst ter vermijden; 
 
Vervolgens presenteert Benoit een hervormingsvoorstel in de Dames 
kampioenschappen. Dit voorstel vertrekt vanuit de vaststelling dat nieuwe ploegen die 
uit de jeugdcategorie U19 komen een lange weg moeten afleggen om op het ‘gepaste’ 
niveau te spelen. Nieuwe teams in de damesreeksen moeten immers ‘onderaan’ in de 
allerlaagste afdeling starten, en dat is vaak niet het niveau van de nieuwe teams zelf. 
 
Door de Open League op te splitsen in een “competitief”-kampioenschap en een meer 
“recreatief” kampioenschap (naar analogie van de mannen: Open League versus 
‘Lagere’) zouden nieuwe teams sneller kunnen inschrijven op het ‘gepaste’ niveau. 
 
Het objectief is ook om (op termijn) de competitie van mannen en vrouwen gelijk te 
schakelen in het kader van gelijke behandeling en vereenvoudiging. 
 
Na het stellen van vragen en na debat keurt het BO goed dat dit project verder wordt 
gezet, door o.a. het toetsen ervan bij de clubs (via workshops, webinars en/of 
bevragingen), zodat alles klaar is en voorgelegd kan worden ter goedkeuring aan de 
Algemene Vergadering in Maart 2022. 
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5. Transgender 
Vanuit de ethische commissie wordt een concrete vraag gesteld m.b.t. de dossiers van 
2 personen die van geslacht veranderen. Na debat wordt beslist daarin de wetgeving te 
volgen. Bestuurder Jacques Lechat, lid van de ethische commissie, zal daarover verder 
afstemmen met medeweker Cindy vanduffel, tevens API van de federatie, om tot 
besluitvorming te komen m.b.t de respectievelijke vragen van beide personen, en dit 
in lijn met de wetgeving. 
 
 

6. Varia 
6.1.  
De algemeen directeur verwijst naar de debatten en stemming op de Algemene 
Vergadering (AV) van de KBHB van 19 juni 2021 m.b.t. de formats van de Belgian 
League, en de behoefte van de clubs uit m.n. 1ste, 2de en 3de afdeling om (beter) 
gehoord te worden. In die AV heeft de KBHB aangereikt om een forum te 
organiseren waarin de problematiek van de betrokken afdelingen besproken kan 
worden.  
Aansluitend heeft het BO van de KBHB beslist om een grote bevraging te gaan 
organiseren bij de hockeypopulatie en bij uitbreiding sympathisanten die eventueel 
interesse kunnen hebben in de hockeysport.  
Het BO van de VHL wordt hierover geïnformeerd, en gevraagd om haar mening en/of 
advies te geven. De bestuurders zijn dit idee genegen, maar stellen nog een heel 
aantal vragen en bedenkingen, met name over het budget en de timing ervan. Ze 
vinden het belangrijk de juiste vragen te stellen, nieuwe ideeën te creëren, de clubs 
in deze bevraging niet te ‘omzeilen’, en ze achteraf ook feedback te geven. Verder 
stellen de bestuurders voor (eerst) met focusgroepen te werken. Ze vinden ook dat 
een response van 8 tot 10% moet nagestreefd worden. Tot slot adviseert het BO om 
ook alternatieve wegen te hanteren (zoals korte bevragingen via de App) indien 
gerichte vragen gesteld kunnen worden, om zo de betrokkenheid van de federatie 
te tonen. 

 
6.2.  
Wij moeten het convenant tussen de 3 entiteiten VHL-LFH-KBHB vernieuwen vóór 
einde december 2021. Daartoe zullen wij een werkgroep samenstellen, bestaande 
uit een 2-tal bestuurders van beide liga’s. Namens de VHL zullen Jacques Lechat en 
Yves De Decker vertegenwoordigd worden. 
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Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u15 
beëindigt.  
 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 12 oktober 2021 om 19u00 in het 
Center of Excellence te Antwerpen. 
 
 
 
 
Christophe DENAYER      Christoph VAN DESSEL 
Voorzitter       Algemeen directeur 
 
 
 


