
 

 

Proces-verbaal van de  
Algemene Vergadering   

van de Vlaamse Hockey Liga van 18 juni 2022 
 
De Algemene Vergadering (AV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) vangt aan om 
9u30, onder het voorzitterschap van Christophe Denayer. 
 
De voorzitter verwelkomt de leden en bedankt hen voor hun aanwezigheid. 
Hij herinnert de AV eraan dat de Vlaamse Hockey Liga deze maand haar 10-jarig bestaan 
mag vieren). Sinds de splitsing in 2012 loopt de samenwerking tussen de verschillende 
hockey-entiteiten (VHL, LFH en KBHB) zeer goed en constructief.  
Hij feliciteert de clubbestuurders om hun doorzettingsvermogen en vrijwilligerswerk; 
ondanks de moeilijke situatie omwille van Corona, zijn we er samen in geslaagd ook in 
het afgelopen seizoen onze sport verder te doen groeien, met 8% naar bijna 29.000 
leden in Vlaanderen. 
De voorzitter verwijst ook naar de knappe resultaten van de clubs in het kader van de 
Hockey Academy, en onderstreept het belang van een permanente vorming en 
bijscholing van de verschillende doelgroepen (coaches, scheidsrechters en 
clubbestuurders). 
Vervolgens verwelkomt hij de nieuwe medewerkster bij de VHL, Astrid Bellon, die de 
Coach Academy komt versterken, waardoor de liga haar clubondersteuning, op het vlak 
van de kwaliteitsverhoging van de jeugdwerking binnen de clubs, zal kunnen verhogen. 
Tot slot geeft hij het woord aan de algemeen directeur, die de dagorde overloopt: 

• De goedkeuring van het Proces-verbaal van de Buitengewone AV van 22 maart 
2022; 

• Het voorstel tot aanpassingen van het Intern Reglement; 
• De presentatie van het jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022; 
• De eigenlijke stemming en goedkeuring van deze 3 punten; 

 
 

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van 22 maart 2022 
Er zijn geen specifieke vragen noch opmerkingen over het proces-verbaal van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL van 22 maart 2022; het PV wordt 
unaniem goedgekeurd. 
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2. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden 
Zijn vandaag aanwezig: 36 clubs op 55 stemgerechtigde clubs. 
 

De Algemene Vergadering behaalt het aanwezigheidsquorum van 50% en kan dus 
geldig beraadslagen.  
 
Aanwezige bestuurders: 
Christophe Denayer, Edward Bolluijt, Patrick Celis, Yves De Decker, Ilse Haest, Jacques 
Lechat, Leo Lucas, Manou Vander Brempt en Mathieu Verly.  
 
Aanwezige Clubs: 
Aalst, Antwerp, Baudouin, Beveren, Blue Sox, Blue Lions, Braxgata, Brugge, Dender, 
Dendermonde, Dragons, Eclair, Gantoise, Herakles, Hermes, Hoegaarden, Indiana, Isca, 
Keerbergen, Leuven, Lokeren, Mechelse, Meetjesland, Mol, Neo, Noorderkempen, 
Roeselare, Sint-Truiden, Stix, Taxandria, Victory en Vrijbroek. 
Vertegenwoordigd via volmacht: Beerschot, Genk, Merode en St Georges. 
 
 

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

 Art 24 i.v.m. automatische schorsingen: 
o Wordt in 1 artikel ondergebracht voor een betere leesbaarheid;  
o De gedeeltelijke opheffing van automatische schorsingen wordt 

vereenvoudigd;  
o Bij een rode kaart worden leden voortaan toegestaan om te spelen tot 

de voorzitter van het controlecomité een uitspraak heeft gedaan; 
o De schorsingskaarten blijven geldig, ook indien de wedstrijden waarin 

deze kaarten worden gegeven daarna met forfait worden bestraft; 

 Art 30: herformulering van de bepaling inzake rechterlijk verhaal; 

 Intern Reglement in zijn geheel: betere omschrijving van het begrip “dag”, met 
verduidelijking of het om “werkdag” of “kalenderdag” gaat; 

 
Bij de telling van de stemmen wordt bevestigd dat alle 3 bovenvermelde voorstellen 
tot wijzigingen van het Intern Reglement unaniem werden goedgekeurd. 



 

 

3 

4. Jaarverslag 2020 en jaaractieplan 2021 
De algemeen directeur verwijst naar het gedetailleerd jaarverslag 2021 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 2021-2024; 

• 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) met toelichting; 
• De realisaties in het kader van de beleidsfocussen; 
• De competitiekalender; 
• Het financieel jaarverslag; 

 
Tijdens de vergadering zelf geeft hij een overzicht van de belangrijkste realisaties in het 
kader van 3 beleidsdomeinen: de organisatie van de kampioenschappen, 
clubondersteuning en ontwikkeling van onze sport. 
De heropstart van onze competities in september’22 zijn uiteraard cruciaal geweest 
voor de leefbaarheid binnen de clubs. Al was het mondkapje nooit ver weg omwille van 
het toen geldende Horecaprotocol, toch kon het clubleven opnieuw volop opstarten, en 
gingen trainingen en wedstrijden terug op een normale manier door. 
Daarnaast heeft de VHL haar rol als clubondersteuner en dienstverlener kunnen 
doorzetten; de algemeen directeur illustreert dat aan de hand van een aantal knappe 
realisaties op het vlak van beleidstools (de creatie van het Club dashboard), campagnes 
rond fair play en ethiek, clubbezoeken (veelal digitaal) en de Hockey Academy. 
Wat dat laatste betreft, mogen we van een groot succes spreken hoe onze clubs massaal 
zijn ingestapt in de vorming en bijscholingen van trainers, coaches, scheidsrechters en 
andere vrijwilligers. Het aantal uitgereikte Academy labels illustreert het engagement 
op dat vlak. 
De algemeen directeur geeft tot slot ook een overzicht van de realisaties in het kader 
van de ontwikkeling van onze sport met de oprichting van 2 nieuwe clubs (HC Hoekies 
en HC Arcus), het gerichte beleid naar scholen (Hockey2School) en de talrijke ‘United 
Girls Power’ initiatieven voor het aantrekken van meisjes voor onze sport. Hij geeft ook 
aan dat andere projecten als Fit hockey en Parahockey in de Coronaperiode helaas 
minder kansen hebben gekregen, en alle aandacht zullen krijgen in het najaar van 2022. 
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De algemeen directeur licht vervolgens het jaarplan 2022 toe met actieplan, 
verantwoordelijke projectleider en budgetoverzicht. Dit plan wordt eveneens 
beschikbaar gesteld op de website. 
 
Bij de telling van de stemmen wordt bevestigd dat de AV het jaarverslag 2021 en het 
jaarplan 2022 - dat afgeleid is uit het meerjarenplan 2021-2024 - unaniem heeft 
goedgekeurd. 
 
 

5. Varia 
Christoph Van Dessel geeft het woord aan Joëlle Dick, Hockey Development manager 
van de VHL. Joëlle is o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe clubs, 
hockey2school en fair play acties. 
 
Ze informeert de AV over een nieuw initiatief in het kader van het sensibiliseren van de 
kernwaarden van onze sport bij kinderen: fair play, respect, tolerantie en solidariteit. 
De VHL gaat een samenwerking aan met uitgeverij Averbode voor de ontwikkeling van 
fair play (voorlees)boekjes: 

 Leesboekjes voor 8 tot 10-jarigen (uitgave okt’22) 

 Voorleesboekjes voor 5 tot 6-jarigen (uitgave april ’23)  
 
 
 
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun 
aanwezigheid, en de Algemene Vergadering om 11u00 beëindigt. 
 
 

                                                  
 
Christophe DENAYER      Christoph VAN DESSEL 
Voorzitter       Algemeen directeur 


