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Proces-verbaal van de  
Buitengewone Algemene Vergadering   

van de Vlaamse Hockey Liga van 22 maart 2022 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van de Vlaamse Hockey Liga vzw (VHL) 
vangt aan om 19u15 onder het voorzitterschap van Christophe Denayer. 
 
Er wordt een stemopnemer benoemd, de heer Peter Queeckers van hockeyclub Neo, 
die het goede verloop van de elektronische stemprocedure zal controleren.  
 
De voorzitter verwelkomt alle leden, waaronder nieuwe clubs Arcus (Zottegem) en 
Hoekies (Sint-Genesius Rode), en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
Hij verwijst naar de impact van de Covid pandemie, waarvan het ergste nu hopelijk 
achter ons ligt. Hij onderstreept daarbij het belangrijke werk van de clubbestuurders en 
vrijwilligers en feliciteert hen voor hun onuitputtelijke inzet, flexibiliteit en 
doorzettingsvermogen. Hij bedankt ook de VHL medewerkers die naar best vermogen 
antwoorden hebben geboden tijdens deze turbulente periode.  
De voorzitter verwijst vervolgens naar de oorlog in Oekraïne, en juicht elk individueel en 
gezamenlijk initiatief toe om het menselijk leed waar mogelijk te verzachten. 
Tot slot bevestigt hij de rol van de liga als dienstverlener voor de clubs, en verwijst 
daarbij naar het strategisch plan dat de VHL over de periode 2021-2024 geleidelijk zal 
verder uitrollen met aandacht voor een aantal basisbeginselen, zoals open 
communicatie met de clubs, eenvoud en uniformiteit, behoud van normen en waarden, 
financiële discipline en professionalisme. 
 

1. Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 19 juni 2021 
De algemeen directeur vraagt of er opmerkingen zijn bij het PV dat iedereen 
voorafgaand de vergadering heeft ontvangen. Er worden geen opmerkingen genoteerd. 
Bij het tellen van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat 
de AV het PV van 19 juni 2021 unaniem goedkeurt. 
 
 

2. Financiën 
De algemeen directeur geeft het woord aan Yves De Decker, bestuurslid en 
penningmeester van de VHL. De penningmeester presenteert vooreerst de cijfers van 
het boekjaar 2021, en overloopt daarbij de verschillende opbrengsten- en kostenposten. 
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Aan opbrengstenzijde meldt hij in bijzonder volgende verschillen versus het 
goedgekeurde budget: 

 Hogere opbrengsten uit extra subsidies van het vorige jaar 2021 én huidig jaar 
2021; 

 Lagere opbrengsten uit lidgelden voor ploegen. De VHL is de clubs immers 
tegemoetgekomen door een halvering van de lidgelden toe te kennen omwille 
van Corona. 

 Hogere opbrengsten uit lidgelden voor leden, door een hogere groei dan 
verwacht; 

 De bijkomende extrasteun van de overheid (noodfonds en extra steun gelinkt 
aan het jeugdsportfonds) die volledig uitgekeerd werden aan de clubs ; 

 
Aan kostenzijde besteedt hij bijzondere aandacht aan volgende posten: 

 Een sterke verlaging van de personeelskosten ten gevolge van Covid-19, door het 
invoeren van technische werkloosheid bij het personeel; 

 Het pakket aan steunmaatregelen aan de clubs (zie opbrengsten); 

 De investeringen in de digitalisering van een aantal opleidingen en in campagnes 
rond fair play en ethiek enerzijds, en ter ondersteuning van meisjeshockey 
anderzijds; 

 
Finaal leidt dit tot een positief resultaat van 34.355 euro ten opzichte van het 
gebudgetteerde negatieve resultaat van -65.747 euro. 
De penningmeester overloopt vervolgens de belangrijkste gegevens van de balans, en 
de verhoging van het eigen vermogen en vaste activa (center of excellence). 
 
Hij verwijst tevens naar de externe controle door de rekeningtoezichthouder EY, die een 
rapport zonder voorbehoud heeft gemaakt. Dat rapport werd voorafgaand de AV aan 
de clubs bezorgd, zoals ook het rapport van het Bestuursorgaan. 
 
Er worden geen specifieke vragen gesteld noch opmerkingen gemaakt vanuit de clubs. 
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 
AV de jaarrekening goedkeurt met een meerderheid van 96% van de stemmen, alsook 
unaniem kwijting verleent aan zowel de bestuurders als de rekeningtoezichthouder 
EY. 
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De penningmeester licht vervolgens het budget 2022 toe. 
Aan opbrengstenzijde maakt hij in bijzonder melding van: 

 De verhoogde opbrengsten uit subsidies voor basiswerking en topsport; 

 Hogere opbrengsten uit lidgelden voor leden, o.b.v. een indexatie van de 
lidgelden van 3% en een verwachte ledengroei van 3%; 

 Lidgelden ploegen o.b.v. een volledig seizoen (t.o.v. een half seizoen in 2021); 

 Hogere opbrengsten uit verhuring van het center of excellence (volledig jaar) en 
doorrekening van de kosten voor de uitrusting (zoals fitness en ijsbaden); 

 
Aan kostenzijde schenkt de penningmeester bijzondere aandacht aan: 

 Hogere personeelskosten t.o.v. 2021 (geen tijdelijke werkloosheid meer, 
loonindexeringen);  

 De kosten verbonden aan de aanwerving van een extra personeelslid (in de loop 
van 2022) voor de versterking van de coach academy; 
 

Bottom line stelt de VHL een positief resultaat van 6.680 euro voor. 
 
Er worden door enkele voorzitters van clubs om een paar kleine verduidelijkingen 
gevraagd o.a. m.b.t. de subsidiëring van topsport. Deze vragen worden door de 
algemeen directeur en de penningmeester beantwoord.  
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 
AV het budget 2022 unaniem goedkeurt. 
 
 

3. Intern Reglement – voorstel tot wijzingen 
De algemeen directeur overloopt de 3 wijzigingen in het intern reglement waarover hij 
de algemene vergadering vooraf per email had geïnformeerd. 

 Het opnemen van de benoeming en werking van 2 raadgevende commissies (in 
art 3 en art 4): de ethische commissie en de medische commissie; 

 Verwijzing naar de gedragscodes op de website over grensoverschrijdend gedrag 
in Sectie H van het IR; 

 Vereenvoudiging van de procedure bij het indienen van een klacht (per email en 
niet langer per aangetekend schrijven, conform het reglement van het VST); 

 
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 3 
wijzigingen unaniem werden goedgekeurd door de AV. 
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4. Dames Open League – voorstel wijzigingen 
De algemeen directeur vraagt Benoit Coppieters, hoofd van competitiezaken, naar voor 
te komen. Benoit verwijst de leden van de vergadering naar de webinar die hij op 15 
maart 2022 organiseerde i.v.m. het voorstel tot wijzingen in de damescategorieën. 
Er zijn 2 specifieke redenen om de huidige Open league op te splitsen, en 2 aparte 
kampioenschappen te organiseren: 

 Nieuwe ploegen met speelsters die uit de U19 jeugdcategorieën komen, willen 
niet graag helemaal onderaan, op het laagste niveau, instromen; dit komt veelal 
niet overeen met hun eigen niveau; 

 We willen dezelfde toegangen tot de competities aanbieden als bij de heren; 
Benoit toont nogmaals hoe die opsplitsing er zal uitzien. Er zijn geen verdere vragen 
vanuit de AV.  
Bij telling van de stemmen op het einde van de vergadering wordt bevestigd dat de 
hervorming in de dameskampioenschappen unaniem werd goedgekeurd door de AV. 
 
 

5. Nazicht van de machtigingen – vaststelling der stemgerechtigden 
De aanwezige clubs zijn inmiddels geregistreerd.   
Zijn vandaag aanwezig: 40 clubs op 55, die 125 stemmen op 157 vertegenwoordigen. 
De Algemene Vergadering behaalt het aanwezigheidsquorum van 50% en kan 
bijgevolg tot geldige stemming overgaan. 
 
Aanwezige bestuurders (9): 
Christophe Denayer, Edward Bolluijt, Patrick Celis, Yves De Decker, Jeanne Gilleman, Ilse 
Haest, Jacques Lechat, Manou Vander Brempt en Mathieu Verly.  
 
Aanwezige clubs (40):  
Aalst, Antwerp, Baudouin, Beerschot, Beveren, Blackbirds, Blue Lions, Dender, 
Dendermonde, Dragons, Eclair, Gantoise, Genk, Green Devils, Herakles, Hermes, 
Hoegaarden, Indiana, Isca, Keerbergen, Koksijde, Leuven, Lokeren, Maasmechelen, 
Mechelse, Meetjesland, Merode, Mol, Neo, Noorderkempen (*), Olympia, Phoenix, 
Rapid, Roeselare, Rotselaar, St Georges, Sint-Truiden, Stix (*), Victory en Vrijbroek. 
(*) via volmacht aan een andere club 
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De algemeen directeur overloopt de stemprocedure en het stembiljet (met 8 concrete 
vragen) dat elektronisch (via Election Runner) moet worden ingevuld. Alles is helder 
voor de clubs, er zijn geen vragen.  
Hij vraagt de clubvertegenwoordigers om nu het stembiljet in te vullen via de online link, 
zodat op het einde van de vergadering alle resultaten kunnen bekend worden gemaakt. 
 

6. Club dashboard 
De algemeen directeur geeft het woord aan collega Sébastien Michielsen, hockey 
development manager van de Vlaamse Hockey Liga. 
Sébastien vertelt hoe de VHL een beleidstool heeft ontwikkeld in samenwerking met 
een externe partner. 
De opzet was om meer inzicht te verwerven in - met name - het ledenbestand, en een 
digitaal beleidsinstrument ter beschikking te hebben om clubs te helpen in hun beleid. 
Het club dashboard laat toe allerlei gegevens over de hockeypopulatie per club te 
analyseren, en deze te benchmarken met andere clubs, in een bepaalde regio of met 
alle clubs van de VHL en/of de KBHB. 
Sébastien toont de verschillende mogelijke tabbladen; de VHL zal periodiek rapporten 
maken die ze zal gebruiken tijdens de clubbezoeken. In een latere fase is het eventueel 
mogelijk licenties te geven aan de clubs zelf, voor eigen analyses. 
De AV is enthousiast over deze nieuwe tool, en feliciteert Sébastien onder een luid 
applaus. 
 
 

7. Hockey Academy Labels 
Christoph Van Dessel bedankt alle clubs voor de geleverde inspanningen. Ondanks de 
moeilijke situatie hebben vele clubs ook het afgelopen jaar ingezet op de verhoging van 
de kwaliteit van hun werking. 
 
Hij herinnert de AV eraan wanneer de verschillende labels werden ingevoerd, en hoe 
het aantal uitgereikte labels sinds 2019 sterk positief is geëvolueerd. Hij geeft aan dat 
voor 2022 maar liefst 35 clubs een label in éen of beide academiën hebben behaald. 
 
Hij bevestigt dat vanaf dit jaar 2022 ook punten behaald kunnen worden voor de Coach 
Academy, en op de BAV van maart 2023 ook hiervoor labels zullen worden uitgereikt. 
 



 

6 
 

De algemeen directeur overloopt nog even de 4 criteria die daarvoor gebruikt zullen 
worden, zoals reeds besproken door collega Lucas Vanden Bossche in de webinar met 
de opleidingsverantwoordelijken van de clubs, eerder deze maand:  

 Aantal gediplomeerden per aantal jeugdleden; 

 Aantal cursusorganisaties (Aspirant-Initiator en Initiator in de laatste 3 jaar); 

 Aantal Multi Skillz for Hockey codes (A.d.h.v. opleidingen Init./Instr. B/MSfH); 

 Aantal bijscholingen gevolgd door clubs; 
 
Tot slot overloopt de algemeen directeur alle laureaten per categorie. 
 
Voor de Club Manager Academy hebben behaald: 

• Het bronzen label (24): 
• Artemis, Baudouin, Beerschot, Black bears, Blackbirds, Blue Lions, Blue 

Sox, Braxgata, Dendermonde, Dragons, Genk, Green Devils, Herakles, 
Hoegaarden, Isca, Keerbergen, Leuven, Mechelse, Meetjesland, Phoenix, 
Roeselare, Sint-Georges, Sint-Truiden en Victory; 

• Het zilveren Label (2):   
• Green Devils en Taxandria; 

• Het gouden label (11) 
• Antwerp, Beveren, Brugge, Gantoise, Indiana, Lokeren, Merode, Mol, 

Neo, Olympia en Stix; 
 
Voor de Umpire Academy hebben behaald: 

• Het bronzen label (12): 
• Artemis, Baudouin, Braxgata, Green Devils, Hoegaarden, Indiana, 

Taxandria, Gantoise, Merode, Rapid, Sint-Georges en Victory. 
• Het zilveren label (7): 

• Antwerp, Herakles, Hermes, Keerbergen, Leuven, Lokeren en Stix; 
• Het gouden label (2): 

• Meetjesland en Mol; 
 
De algemeen directeur feliciteert nogmaals al deze laureaten, en moedigt alle clubs aan 
in hun voetsporen te treden. 
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Er worden geen varia punten besproken. 
 
Alle agendapunten werden behandeld, waarop de voorzitter de leden bedankt voor hun 
aanwezigheid, en de Buitengewone Algemene Vergadering om 20u15 beëindigt. 
 
 

                  
Christoph Van Dessel      Christophe Denayer 
Algemeen directeur     Voorzitter 


