
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 19 april 2022 
 
Aanwezig:  
Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Mark De Zutter, bestuurder - MDZ 
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 
 
Geëxcuseerd: 
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
 
Uitgenodigd: 
Benoit Coppieters, head of competition (agendapunt 4) - BC 
 
De voorzitter opent om 19u00 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in het Center 
of Excellence te Antwerpen wordt gehouden.  
  
 

1. Goedkeuring Proces-verbaal (PV) 
Het PV van de vergadering van 2 maart 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Intern Reglement 
CVD bespreekt de 2 voorstellen tot wijzigingen, zoals die voorafgaand de vergadering 
reeds per email werden doorgegeven. 

 Er komt een meer duidelijke omschrijving van het rechterlijk verhaal. Het is de 
immers de bedoeling dat elke club en elk toegetreden lid eerst de interne 
rechtsmiddelen van de VHL aanspreekt. Vervolgens kan er nog om een 
verzoening gevraagd worden met het BO, alvorens tenslotte de rechtbanken te 
raadplegen. 
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 Om verwarring te vermijden, wordt in elk artikel duidelijk aangegeven of het om 
een kalender- dan wel werkdag gaat; 

 
Beide aanpassingen worden unaniem goedgekeurd. 
 
De aanpassing van het decreet aan Franstalige kant inzake “gender balance” (waarin 
wordt bepaald dat het bestuursorgaan voortaan moet bestaan uit maximaal 70% 
personen van hetzelfde geslacht) wordt besproken door het BO van de VHL. Na debat 
beslissen de bestuurders om geen verhoogd quorum in te voeren aan Vlaamse kant, 
maar onze inspanningen om een verhoogde vrouwelijke participatie in raden van 
bestuur van clubs en federatie te bekomen, door te zetten. 
Medewerker Cindy Vanduffel en bestuurder Ilse Haest zullen in dat verband deelnemen 
aan een workshop (georganiseerd door VSF) op dinsdag 17 mei 2022, teneinde zich 
verder te informeren over de processen die kunnen leiden tot een verhoogde 
participatie.  Ilse zal hierover rapporteren in de volgende BO-vergadering van 23 mei. 
 
 

3. Center of excellence 2.0 
CVD bespreekt de 2de fase van de werken aan het center of excellence, waarvoor de VHL 
+/- 300.000 euro subsidies heeft bekomen. Het betreft de aanleg van een outdoor 
fitness met opbergruimtes voor trainingsmateriaal. Daarnaast worden ook de kosten 
voor de indoor fitness, meubilair en keuken gedeeltelijk gesubsidieerd. 
De opdracht voor de uitvoering van de werken werd evenwel nog niet gegeven. Tot op 
vandaag slaagt Vanderstraeten (eerder al aannemer van het gebouw) er niet in een 
offerte te bezorgen die in lijn ligt met het (door de architect) initieel geschatte budget, 
waarop ons subsidiedossier werd gebaseerd. De stijgende grondstofprijzen van de 
laatste maanden zijn daarvan de hoofdoorzaak, alsook de hoge kosten voor de 
werfinrichting. 
Het BO bevestigt dat de prioriteit ligt in de afwerking van de outdoor fitness (met 
ommuring) gezien het stedenbouwkundig akkoord dat daarvoor was afgesloten met de 
Stad. Het saldo kan dan gebruikt worden voor de verlaging van de kosten voor de KBHB 
voor de gemaakte kosten voor o.a. fitness toestellen en meubilair. 
Het BO vraagt ook dat de algemeen directeur contact opneemt met een potentieel 
andere aannemer voor een 2de offerte naast die van Vanderstraeten. 
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4. Kalender competitie 

Benoit Coppieters, head of competition, is uitgenodigd om de problematiek rond de 
nieuwe schoolkalender in het zuiden van het land toe te lichten.  
Hij stelt 2 opties voor. In het eerste voorstel wordt de huidige kalender zo goed mogelijk 
behouden, en wordt er niet gespeeld tijdens het Allerheiligen verlof. De indoor finales 
worden noodgedwongen in de Krokusvakantie gespeeld. De 2de ronde start in maart en 
wordt enkel onderbroken tijdens het Paasweekend. Wij stellen daarbij voor extra 
flexibiliteit te bieden aan de clubs door toe te staan dat ook nationale wedstrijden 
mogen worden uitgesteld tot net voor de allerlaatste speeldag. 
In het 2de voorstel wordt het aantal speeldagen gemaximaliseerd, ook tijdens alle 
schoolvakanties, zoals Allerheiligen. Het houdt ook een aanpassing van de structuur van 
de jeugdkampioenschappen in (naar poules van 14 of 8), hetgeen dan ter goedkeuring 
moet worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Ook in deze optie 2 wordt 
flexibiliteit inzake uitstel van wedstrijden geboden. 
Er ontstaat een debat waarin de voor-en nadelen van de 2 opties worden besproken. 
De voorkeuren binnen het BO liggen verschillend. Een bestuurder maakt de suggestie 
om een “3de optie” te voorzien, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen 
nationale en regionale wedstrijden. Dit laatste voorstel krijgt veel bijval, maar is nog niet 
unaniem, aangezien dit de zgn. mixed poules (VHL/LFH) negatief beïnvloedt. 
Alle opties zullen op 26 april opnieuw besproken worden in een gemeenschappelijke 
BO-vergadering van de 2 liga’s teneinde een zo breed mogelijk gedragen keuze te 
kunnen maken. 
 
 

5. Varia  
5.1. CD licht de bestuurders die niet zetelen in het BO van de KBHB in over 

een aantal KBHB dossiers, zoals de zaak Léopold, de klacht vanuit India, de 
gelijkschakeling van de salarisschalen Red Panthers-Red Lions, de 
licentiedossiers voor ereafdeling, en de enquêtes die naar de clubs zullen 
worden gestuurd over de Belgian League en over indoor. 

5.2. CVD informeert de bestuurders over de status in de 
aanwervingsprocedure van de extra coach academy manager. Er zal morgen 20 
april een voorstel worden gedaan aan de kandidate die volgens CVD het best aan 
het gewenste profiel beantwoordt. 
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5.3. CVD geeft een update over de gesprekken met Olympia. De lokale club 
gaat finaal akkoord dat de VHL de concessies over 2 velden behoudt, zoals ook 
de wens is van het BO van de VHL. HC Olympia vraagt evenwel om een 
aanpassing te doen in de concessieovereenkomst, omdat zij veld 2 graag in 
concessie krijgen, en verkiezen dat de VHL de velden 1 en 3 in concessie neemt.  
Het BO bevestigt de positie van de algemeen directeur dat dit zeer onlogisch is 
gezien de ligging van de velden 1 en 2, nl. in het verlengde van het center of 
excellence, en de mogelijke bouw van een tribune. Daarnaast wil Olympia liefst 
zoveel mogelijk veld 1 gebruiken, want het dichtst bij het clubhuis. Tot slot wil 
de club ook een betere oplossing i.v.m. de kleedkamers. Deze onderwerpen 
zullen besproken worden in een gezamenlijke meeting met de Stad Antwerpen, 
die finaal zal beslissen welke partij voor welk veld(en) een 
concessieovereenkomst zal mogen ondertekenen. 

5.4. Een bestuurder vraagt om inzicht te krijgen in het aantal mails die de 
federatiemedewerkers naar de clubs sturen. CVD zal dit analyseren en 
terugkoppelen in een volgende BO-vergadering. 

5.5. Een bestuurder stelt voor om, samen met onze site manager van het CoE 
een rondgang te doen i.f.v. een definitieve oplevering in juni 2022; hij zal 
rechtstreeks een afspraak maken met Benoit De Wit. 

5.6. Een bestuurder vraagt naar het resultaat van onze gesprekken met Rapid 
Temse. Zoals afgesproken zal de club uit Temse betalingsuitstel worden verleend 
tot einde augustus 2022, wanneer uiterlijk alle facturen moeten worden 
voldaan. 

 
 
Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 23u00 
beëindigt.  De volgende vergadering staat gepland op maandag 23 mei 2022 om 19u00, 
in het center of excellence.  
 
 
 
 
Christophe DENAYER      Christoph VAN DESSEL 
Voorzitter       Algemeen directeur 
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ADDENDUM: overzicht van de uitstaande punten – 1 pag. 
 
 
 
OVERZICHT UITSTAANDE PUNTEN: 
 
 

 Topic To do Status 

1. Nieuwe overeenkomst 
met Olympia  
(3de veld/kantoor VHL) 

1. Gesprekken met Olympia 
2. Gesprek met de stad i.f.v. (nieuw) 

overeen te komen concessie(s) 
 

√ 
… 

2. Aanwerving  
Sporttechnisch Manager 

1. Opstellen profiel; 
2. Lanceren vacature; 
3. Interviews; 
4. Aanwerving; 

 

√  
√  
√  
√  
 

3. Coach 
diplomaverplichtingen  
Onderbouw (U7-U12) 

Alternatief aanbieden dat op maat is van de 
doelgroep (ouder-coaches); 
 

√ 

4. Club Dashboard  Laatste bug (dubbele leden) wegwerken 
voor lancering tijdens BAV 22 maart 2022 

√ 

5. Communicatie naar clubs Analyse van het aantal verzonden e-mails 
naar de clubs 

… 

 
 
…  In process 
II   On hold 
X  Rejected 
√   Executed 
 
 
 
 


