
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 24 juni 2021 
 
Aanwezig:  
Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Mark De Zutter, bestuurder - MD 
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL 
Mathieu Verly, bestuurder – MV 
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD 
 
Geëxcuseerd: 
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Manou Van der Brempt, bestuurder – MVB 
 
 
De voorzitter opent om 18u30 de vergadering van het Bestuursorgaan, die per 
videoconferentie wordt gehouden.  
Hij verwelkomt de bestuurders en feliciteert de 5 bestuurders die werden verkozen voor 
een nieuw mandaat. Hij bedankt ook de algemeen directeur voor de Algemene 
Vergadering van 19 juni (en de presentatie van het beleidsplan 2021-2024 in bijzonder), 
en de realisatie inclusief inhuldiging van het nieuwe center of excellence. 
 

1. Goedkeuring Processen-verbaal (PV) 
De bestuurders keuren het PV van de vergadering van 19 juni 2021 unaniem goed. 
 

2. Benoeming vice-voorzitter en penningmeester 
Het BO gaat unaniem akkoord om Manou Van Der Brempt voor een nieuwe 
mandaatstermijn te benoemen als vice-voorzitter, en Yves De Decker als 
penningmeester van de VHL. De voorzitter bedankt beide voor hun hernieuwd 
engagement. 
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3. Voorstel wijzigingen Sportief Reglement 2021-2022 
CVD overloopt de verschillende voorstellen tot aanpassingen aan het Sportief 
Reglement, en elke wijziging wordt besproken.  
De bestuurders gaan unaniem akkoord met alle wijzingen. 
CVD neemt nota van volgende opmerkingen: 

 Enkele aanpassingen in de tekst voor betere leesbaarheid en/of 
verduidelijkingen; 

 M.b.t. Art 13a/13.10 stelt het BO voor om een bevraging te organiseren naar de 
clubs of de creatie van een U6-categorie (zonder klassement) een breed 
draagvlak zou kunnen hebben voor de toekomst; het BO bepaalt ondertussen 
dat de goedkeuring van een ouder volstaat, en geen bijkomend advies nodig is 
van een pediater; 

 Het BO ondersteunt ten volle de vereenvoudiging in de barema’s, keurt ze goed, 
en vraagt te onderzoeken of dit nog verder kan worden doorgezet m.b.t. het 
beperken van de verschillende tarieven die momenteel van kracht zijn. 

 
4. Facturatie lidgelden 

Na debat stemt het BO ermee in om nog 1 seizoen dezelfde termijnen toe te passen als 
in het voorbije ‘Coronaseizoen’, met facturatie per: 

 50% eind augustus 2021; 

 20% eind november 2021; 

 20% eind januari 2022; 

 10% einde seizoen/april 2022; 
 
5. Data bestuurvergaderingen 2021-2022 

CVD stelt de planning van de vergaderingen voor het nieuwe seizoen voor: 

 Dinsdag 7 september 2021  

 Dinsdag 12 oktober 2021 

 Dinsdag 23 november 2021 

 Dinsdag 11 januari 2022 

 Dinsdag 8 februari 2022 

 Dinsdag 19 april 2022 

 Dinsdag 31 mei 2022 
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De voorzitter geeft aan dat de vergaderingen in regel in ‘fysieke’ aanwezigheid zullen 
worden gehouden, maar in sommige gevallen ‘hybride’ en/of volledig digitale 
vergaderingen tot de mogelijkheden zullen behoren. 
 
Wat de Algemene Vergaderingen betreft, worden 15 of 22 maart 2022 (Buitengewone 
AV) en 11 of 18 juni 2022 (Gewone AV) voorgesteld. Dit zal nog overlegd worden met 
de 2 andere entiteiten LFH en KBHB om tot gemeenschappelijke datums te komen. De 
definitieve datums zullen dan zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. 
 
 
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de vergadering beëindigt 
om 20u00, en hij de bestuurders bedankt voor hun aanwezigheid. 
 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 7 september om 19u00 in het Center 
of Excellence te Antwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


