
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 11 oktober 2022 
 
Aanwezig:  
Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL 
Mathieu Verly, bestuurder – MV 
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD 
 
Geëxcuseerd: 
Mark De Zutter, bestuurder – MDZ 
Manou Van der Brempt, ondervoorzitster – MVB 
 
 
De voorzitter opent om 19u00 de vergadering van het Bestuursorgaan, die in het Center 
of Excellence te Antwerpen wordt gehouden, en verwelkomt de bestuurders. 
 

1. Goedkeuring Proces-verbaal (PV) 
Een bestuurder merkt op dat er m.b.t. punt 3 van het PV-ontwerp verwarring mogelijk 
is en stelt voor de zin te verkorten. De andere bestuurders gaan akkoord met deze 
aanpassing, waarop het PV van de vergadering van 12 september 2022 wordt 
goedgekeurd. 
 

2. Nieuwe clubs in Vlaanderen 
Zoals in de vorige BO-vergadering besproken, heeft de staf criteria opgesteld die het 
bestuursorgaan in staat moeten stellen om de projecten voor nieuwe hockeyclubs nog 
beter te evalueren. De criteria vertrekken vanuit de voorwaarden zoals die in de 
statuten van de VHL werden opgenomen (“De club moet bij aanvraag tot toetreding het 
volgende voorleggen: een exemplaar van zijn Statuten; het bewijs dat de club 
rechtspersoonlijkheid bezit, de samenstelling van het Comité - dat minstens een 
Voorzitter en een Secretaris telt, beiden aangesloten voor zijn rekening; de verklaring 
dat de club de statuten, HR en Reglementen van de VHL in hun geheel aanvaardt”).  
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CVD overloopt de criteria éen voor éen, waarop een debat ontstaat: 

 Voorleggen van de Statuten; 

 Opmaak van een Beleidsplan inclusief financieel plan; 

 Bevestiging van de samenstelling van het bestuur; 

 Inzicht in de infrastructuur van de club (voldoende veldcapaciteit tijdens de 
opstartjaren; uitzicht op ruimte voor aanleg van een kunstgrashockeyveld op 
termijn); 

 Voldoende potentieel (analyse o.b.v. aantal deelnemers aan de initiaties); 

 Goede contacten met de gemeente; 
Het BO beschouwt de eerste 3 als “minimale voorwaarden” (cfr. VHL-statuten), alle 
andere zijn belangrijke checkpunten die een beter inzicht zullen verwerven in de reële 
kansen van de nieuwe club.  
Het bestuursorgaan voegt daarnaast enkele extra criteria toe, die ze zal meenemen in 
de beoordeling van toekomstige projecten: 

 Een nieuw hockeyproject dient idealiter vanuit een jeugdwerking te worden 
opgestart; 

 De initiatiefnemers voor de oprichting van een nieuwe club zouden een (meer 
uitgebreid) organigram moeten bezorgen (dan louter de samenstelling van het 
bestuur); 
 

3. Growing by hockey vzw 
In aansluiting op het gesprek over de toetreding van deze vzw in de vorige 
bestuursvergadering wordt het debat – nu in aanwezigheid van meer dan 80% van de 
bestuurders – opnieuw ten gronde gevoerd. De verschillende standpunten komen aan 
bod, waarop de bestuurders finaal tot het volgende besluit komen: 

 Ze ondersteunen het project rond het Urban Hockey, dat gericht is naar 
kansengroepen in achtergestelde wijken. De VHL zal hiervoor (per 30 oktober 
2022) een subsidieaanvraag indienen bij Sport Vlaanderen, met het oog op de 
financiering van concrete projecten in (in de eerste plaats) Antwerpen en Gent 
en (daarnaast ook) Brussel; het is dan ook voor wat Brussel betreft dat eventueel 
kan worden samengewerkt met Growing by hockey; 

 Indien een vzw, die geen reguliere hockeyclub is (zoals dat het geval is voor 
Growing by hockey), wil toetreden tot de liga, dient daarvoor een apart statuut 
te worden voorzien; 
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 Het bestuursorgaan vindt het vreemd dat een vzw lid wordt van de Vlaamse 
Hockey terwijl de LFH in deze vzw wordt vertegenwoordigd door een vaste 
medewerker van de LFH; ze vraagt of dit element besproken kan worden met de 
LFH voor meer duiding; 

 Het spreekt voor zich dat elke organisatie én haar leden de waarden van de 
Vlaamse Hockey liga en de hockeysport in het algemeen dienen te 
onderschrijven; 

De algemeen directeur zal intern onderzoeken of wij de statuten van de VHL dienen te 
wijzigen om dergelijke nieuwe vzw’s te kunnen laten toetreden, én zal overleg hebben 
met de LFH. Een bestuurder vraagt CVD ook zekerheid te hebben over het feit of de 
personen die deelnemen aan activiteiten in het kader van Urban hockey verzekerd zijn. 
Bij de redactie van dit PV werd dit inmiddels gecheckt met de verzekeraar, die bevestigt 
dat dit het geval is. 
 

4. Financiën  
De algemeen directeur geeft een update van de forecast 2022. In vergelijking met de 
status in september is te vermelden dat de kosten lager zullen zijn dan gebudgetteerd. 
Dit komt vooral uit het feit dat de nieuwe medewerker van de VHL past gestart is in 
juni’22 (en gebudgetteerd werd voor een volledig kalenderjaar’22). Daarnaast werden 
bepaalde kosten (m.b.t. de digitalisering van opleidingen) gefinancierd door extra 
subsidies. Ter bevestiging: de opbrengsten zijn hoger dan verwacht (in bijzonder dankzij 
extra subsidies uit het jaar 2021). 
Het resultaat voor 2022 stijgt hierdoor. 
Er ontstaat een debat over de stijgende energiekosten voor de clubs, en het idee om de 
clubs daarin te ondersteunen vanuit de liga. Het bestuursorgaan besluit om dit in de 
bestuursvergadering van januari 2023 opnieuw te bespreken, wanneer zij een zicht 
heeft op het finale resultaat van het boekjaar 2022. 
Daarnaast stelt het financieel comité (ter herinnering: samengesteld door de 3 
algemeen directeurs, de head of finance, en de 2 penningmeesters) voor om de 
management fee dit jaar alsnog wél door de KBHB aan de liga’s te laten rekenen, gezien 
het zeer gunstig financieel resultaat van de VHL én LFH in 2022. Het Bestuursorgaan gaat 
unaniem akkoord om 25.000 euro management fee te betalen aan de KBHB voor 2022. 
Ze stemt er tevens mee in om die fee ook voor het budget 2023 te voorzien, ter 
financiering van de projectmanager arbitrage (vacature die eerstdaags zal worden 
opengesteld met het oog op aanwerving begin 2023). 
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5. “Satellietclubs” 
In het kader van de analyse over mogelijke verschillen in de beleidsvoering van de 2 
liga’s, wordt het principe van zgn. satellietclubs ter discussie gelegd. Na debat 
concluderen de bestuurders dat zij van nieuwe clubprojecten verwachten dat er vanaf 
de oprichting van de club een jeugdwerking wordt opgestart. In die zin wenst het BO om 
geen nieuwe clubs toe te laten treden tot de VHL, die in dezelfde infrastructuur van een 
bestaande club speelt, én daarbij geen eigen jeugdwerking heeft.  
 

6. New club development 
CVD geeft een uitgebreid overzicht over locaties waar de liga een potentieel ziet voor 
de ontwikkeling van een nieuwe hockeyclub. Het gaat om maar liefst 14 gemeenten of 
steden in Vlaanderen, met concrete mogelijkheden op korte (1 jaar) en/of middellange 
(5 jaar) termijn. Daarnaast informeert hij het BO ook over 14 andere gemeenten 
waarmee wij contact hebben gehad, maar die binnen de 5 jaar niet tot nieuwe clubs 
zullen kunnen leiden, om uiteenlopende reden (geen plaats, geen middelen, geen 
interesse …). 
Conform de doelstellingen binnen het beleidsplan zal de VHL alle 14 bovenvermelde 
pistes verder onderzoeken en ondersteunen. Van zodra een project meer concreetheid 
krijgt, zal CVD het BO hiervan op de hoogte brengen. 
 

7. Beleidsfocussen 2023 en projectoproep minister Weyts 
De algemeen directeur bevestigt dat de VHL-staf hard werkt om nog tegen eind oktober 
projecten in te dienen bij Sport Vlaanderen in het kader van de zgn. beleidsfocussen. Op 
dit moment wordt gewerkt aan dossiers i.f.v. een (extra) subsidieaanvraag voor 
volgende projecten: 

 Sportkaderopleidingen 

 Urban hockey 

 Arbitrage App 

 Duurzaamheid 
Daarnaast zal de VHL ook ingaan op de oproep van de minister om een project in te 
dienen “ter activatie van meisjes en vrouwen” in onze sport.  CVD zal over beiden 
(beleidsfocussen en projectoproep) meer in detail berichten op de volgende 
bestuursvergadering.  
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Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u45 
beëindigt.   De volgende vergadering van het BO staat gepland op dinsdag 22 november 
2022 om 19u00. 
 
 
 
 
 
 
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 

√ 

6. Nieuwe clubprojecten Opmaken standaard template met criteria ter 
evaluatie. 

√ 

7. Growing by hockey vzw * Opnemen in de agenda BO van 12 okt’22  
* Beslissing nemen over de al dan niet 
toetreding tot de VHL; 
* Analyse aanpassing statuten VHL  
* Quid bestuursmandaat LFH medewerker? 

√ 
 
… 
… 
… 

8. Indoor hervorming *Enquête opmaken en verspreiden onder clubs.  
*Analyse maken i.f.v. definitief voorstel op de 
BAV v maart 2023. 

√ 
 
… 

9. Forecast 2022 Quid verhoging jeugdsportfonds? … 

10. Statistieken. Drop out. Standaard mail opmaken die clubs kunnen 
gebruiken om leden kort te bevragen over de 
reden van hun uitschrijving uit de hockeysport. 

√ 

…  In process  II   On hold  X  Rejected  √  Completed 


