
 

 

Proces-verbaal van het Bestuursorgaan (BO) van 12 september 2022 
 
Aanwezig:  
Christophe Denayer, voorzitter – CD  
Patrick Celis, bestuurder –  PC  
Yves De Decker, bestuurder – YDD   
Jeanne Gilleman, bestuurder – JG 
Ilse Haest, bestuurder – IH  
Mathieu Verly, bestuurder – MV 
Christoph Van Dessel, Algemeen Directeur – CVD 
 
Geëxcuseerd: 
Edward Bolluijt, bestuurder -  EB 
Mark De Zutter, bestuurder – MDZ 
Jacques Lechat, bestuurder – JL  
Leo Lucas, bestuurder – LL 
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) 
Het PV van de vergadering van 1 juni 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Nieuwe club in Vlaanderen 
De algemeen directeur verwijst naar het vooraf verstuurde businessplan van het bestuur 
van nieuwe hockeyclub Red Wings uit Aalter. Hij licht toe hoe de oprichting van de club 
ontstaan is, vanuit de initiatieven van de Vlaamse Hockey liga middels de organisatie 
van hockeyinitiaties, en dankzij een goede samenwerking met het lokale 
gemeentebestuur. 
Op basis van de beschikbare informatie stemt het BO van de VHL unaniem in met de 
toetreding van HC Red Wings tot de VHL, en feliciteert ze de initiatiefnemers uit Aalter. 
 
Het BO vraagt de algemeen directeur om een standaard template aan te maken voor 
toekomstige clubprojecten, zodat ze aan de hand van objectieve, vooraf vastgelegde 
parameters nieuwe toetredingen kan beoordelen en goedkeuren. 
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3. Growing by hockey vzw 
CVD legt uit waarvoor de vzw staat, en welke doeleinden zij nastreeft. De oprichter dient 
daarbij het concrete verzoek in om aan te mogen sluiten bij de VHL. 
Er ontstaat een debat waarin het bijzonder karakter van deze aanvraag wordt 
geëvalueerd; immers vandaag sluiten enkel hockeyclubs aan bij de VHL. Die toetreding 
van hockeyclubs wordt bepaald aan de hand van een businessplan waarin o.a. een 
infrastructuurplan voor de aanleg van een hockeyveld dient te worden voorzien. 
Het BO concludeert dat dergelijk debat dient gevoerd bij aanwezigheid van minimaal 
80% van de bestuurders, en vraagt aan de algemeen directeur om dit punt op een 
volgende vergadering opnieuw te agenderen. 
Ondertussen bevestigen de bestuurders dat: 

 De VHL geen lid wordt van de raad van bestuur van deze vzw, middels 
vertegenwoordiging door éen van de VHL-medewerkers, 

 Zij dit type project ondersteunen; het BO moedigt het dagelijks bestuur derhalve 
aan om het VHL-project rond ‘Urban hockey’ verder uit te werken met het oog 
op de subsidieaanvraag (tegen 1 november 2022), in het kader van de 
beleidsfocussen van Sport Vlaanderen. 

 
4. Impact op het hoofd 

CVD licht het sporttak-overschrijdend initiatief toe, dat erop gericht is om risico’s voor 
hoofdschade bij sporten te verminderen door preventie én om onderbouwde, 
gestandaardiseerde reacties te creëren bij het voorkomen van dergelijke ongevallen.  
Het BO sluit zich unaniem aan bij het advies van de medische commissie om deze 
campagne te ondersteunen, en stemt in met de engagementsverklaring. 
 

5. Indoorhockey 
Om alle VHL-bestuurders kennis te laten maken met het voorstel tot hervorming van de 
indoorkampioenschappen, doorloopt de algemeen directeur de presentatie die de 
KBHB-indoormanager eerder in een vergadering van het BO van de KBHB heeft gegeven.  
 
Concreet houdt het voorstel 2 veranderingen in (al dan niet te combineren, al dan niet 
gelijktijdig in hetzelfde seizoen toe te passen): 

 Overgaan naar een home & away concept waarbij elke ploeg per speeldag 1 i.p.v. 
2 wedstrijden speelt, net zoals dat outdoor het geval is; 

 Beheer van de zaal door de clubs zelf (zoals bij outdoor); 
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CVD licht de voordelen toe, en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Idealiter zou 
deze hervorming worden doorgevoerd vanaf het seizoen 2023-2024. 
Het BO is unaniem positief over het voorstel. Ze keurt ook het initiatief goed om zowel 
de clubs als de leden te bevragen. De doelstelling is om het plan te laten goedkeuren 
op de Buitengewone Algemene Vergadering van maart 2023. 
 

6. Ledenstatistieken 
CVD toont aan dat het aantal leden in onze sport in België ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar groeit met 4.3% (Vlaanderen +5.3%, Franstalige België +3.2%). 
Nochtans wil hij het BO informeren over een opmerkelijke evolutie in augustus 2022 die 
atypisch is t.o.v. alle voorgaande jaren; normaliter groeit het aantal leden vanaf de 
maand augustus jaarlijks opnieuw aan na de klassieke uitschrijvingen aan het einde van 
een seizoen (m.n. tussen mei en juli), maar dit jaar heeft de daling van het aantal leden 
in augustus zich nog verder doorgezet (met een 300-tal leden op Vlaams niveau). Dit is 
ongebruikelijk. Ondertussen groeit het ledenaantal sinds eind augustus zachtjes terug 
aan. Het is af te wachten hoe deze evolutie zich zal doorzetten tegen eind 2022. 
 

7. Financiën  
De algemeen directeur geeft een huidige stavaza over de kosten en opbrengsten van 
het lopende boekjaar 2022 en de forecast verwachtingen per einde 2022, in vergelijking 
met het -door de Algemene Vergadering - goedgekeurde budget: 

 De kosten zijn in lijn met het budget; 

 De opbrengsten zijn hoger dan verwacht, met name dankzij de aanvullende 
subsidies 2021 die pas in 2022 bekend werden gemaakt door de overheid, én 
dankzij een iets grotere ledengroei dan hetgeen (voorzichtigheidshalve) werd 
ingeschat. 

CVD informeert het BO over zijn initiatief om potentiële extra investeringen in 2022, die 
ten dienste kunnen gesteld worden van onze clubs, in kaart te brengen.  
De voorzitter geeft ook aan aandachtig te zijn voor het opbouwen van extra reserves, 
gezien de huidige politiek en economische situatie. 
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8. Wilrijkse Plein 
8.1. De onderhandelingen met Olympia leidden finaal tot een 

gemeenschappelijk standpunt m.b.t. de concessie van de velden op WP. Helaas 
bleek achteraf in de meeting met de Stad Antwerpen dat deze laatste verkiezen 
om het 3de veld in het eerste seizoen in eigen beheer te houden.  
Er zal een voorrecht gelden voor hockey, maar het veld zou ook aan derden 
kunnen verhuurd worden. 
Na dit seizoen zal een algemene evaluatie komen, die de krijtlijnen voor een 
overeenkomst vanaf het seizoen 2023-2024 zullen bepalen. Het BO vraagt de 
algemeen directeur om de onderlinge afspraken met Olympia eveneens voor 
dezelfde periode van 1 jaar vast te leggen; 

8.2. CVD heeft een overeenkomst gesloten met aannemer “4 Sports & 
Leissure” voor de aanleg van de buitenfitness met ingebouwde kasten en 
omheining. Dit bedrijf bood een offerte die beduidend goedkoper was dan die 
van de aannemer van het center of excellence. De werken starten op maandag 
12 september 2022. 

 
9. Nieuw decreet op de sportfederaties 

CVD gaat door de presentatie van Sport Vlaanderen en bespreekt de aanpassingen ten 
aanzien van het huidige decreet. Hij staat in bijzonder stil bij de verschillende 
beleidsfocussen, de aanpassing van de periode waarop de subsidies voor de 
basiswerking worden berekend, en de nieuwe tijdslijn. Na afloop van het BO bezorgt hij 
de bestuurders alle slides voor meer duiding. 
 

10. Varia 
10.1. Het BO wordt geïnformeerd over de oproep vanuit het kabinet van 

minister Weyts aan sportfederaties om projecten in te dienen die de participatie 
van vrouwen in de sport (op alle niveau’s, gaande van actief sporten, tot 
scheidsrechters-en/of coachesfuncties, en bestuursfuncties in clubs en 
federatie). Projecten kunnen ingediend worden tegen uiterlijk 1 november 2022. 
Eventuele voorstellen zullen voorgesteld worden in de volgende BO-
vergadering. 

10.2. Een bestuurder vraagt aandachtig te zijn voor het dagelijks onderhoud 
van het center of excellence, en dit te bespreken met de huurder (KBHB). Er is 
bijv. ook nood aan een ‘klusjesman’ die kleine onderhoudswerken kan uitvoeren. 
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Alle agendapunten werden besproken, waarop de voorzitter de vergadering om 22u30 
beëindigt.   De volgende vergadering van het BO staat gepland op dinsdag 12 oktober 
2022 om 19u00. 
         

    
Christophe DENAYER     Christoph VAN DESSEL 
Voorzitter      Algemeen directeur 


