VOORSTEL WIJZIGINGEN
van het Huishoudelijk Reglement (HR) van de VHL - Juni 2018
1. Artikel 4.4 – Stemrecht op Algemene Vergadering – harmonisatie met het HR van de KBHB
Elk werkend lid beschikt op de Algemene Vergadering over 1 stem, verhoogd met 1 extra stem (met
een maximum van 5 stemmen in totaal) voor:
-

Het werkend lid dat minstens één ploeg in de regionale of nationale competitie opstelt;
Het werkend lid dat minstens 350 leden telt op 1ste januari van het jaar waarin de Algemene
Vergadering gehouden wordt;
Het werkend lid dat minstens 700 leden telt op 1ste januari van het jaar waarin de Algemene
Vergadering gehouden wordt;
Het werkend lid dat minstens 1000 leden telt op 1ste januari van het jaar waarin de Algemene
Vergadering gehouden wordt.

2. Schrapping van artikel 4.5 – dubbel gebruik met het HR van de KBHB
3. Artikel 5.2 – Belangenconflicten – uitbreiding en verduidelijking
Leden van de Raad van Bestuur mogen in geen geval deelnemen aan de debatten (en aanwezig zijn
gedurende de debatten) of beraadslagingen van de Raad, noch aan de genomen beslissing, wanneer
over een zaak moet worden geoordeeld waarbij hun eigen Club rechtstreeks betrokken is. Dit geldt
ook voor debatten over commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een
(in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft. In deze gevallen zal de betrokken bestuurder de
vergadering van de Raad verlaten tot het punt volledig werd behandeld, waarna hij/zij opnieuw de
vergadering kan bijwonen. Van deze belangenconflicten zal melding worden gemaakt in het procesverbaal van de vergadering.
4. Artikel 5.2 – bevoegdheden van de raad van bestuur versus de secretaris-generaal
Verduidelijking van de bevoegdheden van de secretaris-generaal
5. Artikel 6.1 et 6.2. – Aanpassen terminologie van de comités
Arbitragecomité wordt Officials Committee.
Zaalhockeycomité wordt Indoor Committee.

6. Artikel 8.5 – Verbod invoeren dat voorzitters van comités en/of commissies een lid
vertegenwoordigen voor een juridisch comité
Leden van een Rechterlijk Orgaan mogen een Club of een lid niet vertegenwoordigen voor een
Rechterlijk Comité. Dat geldt ook voor de voorzitters van de comités en/of commissies.

7. Artikel 10.2 : Indoor Transfer – harmonisatie van de deadline om een transferaanvraag in te
dienen
De aanvraag om zaalhockey te spelen in competitie voor een andere club dan deze vermeld in zijn
aansluitingsgegevens bij de VHL dient ten laatst op de 20ste november van het lopende seizoen bij de
Secretaris Generaal van de VHL worden ingediend.

8. Artikel 11.2: Transfer van jeugdspelers die al wedstrijden gespeeld hebben - verduidelijking
Echter, in alle Jeugdcategorieën mag een Speler zijn uitschrijving verzoeken om hem toe te staan in
een andere Club zelfs officiële wedstrijden te spelen. De Speler moet een formulier in te vullen. Het
formulier is beschikbaar op het Officiële Orgaan. Deze gemotiveerde aanvraag zal worden onderzocht
door de Secretaris Generaal. Laatstgenoemde zal een beslissing nemen binnen de 15 kalender
(vijftien) dagen vanaf de aanvraag. Bij gebrek hieraan, mag de goedkeuring als verleend worden
beschouwd. Tegen de beslissing van de Secretaris-Generaal is geen enkel beroep mogelijk. Deze
uitschrijving is slechts één keer per Speler en per seizoen toegestaan. Eens de speler de toestemming
heeft gekregen, zal de speler tijdens dit seizoen alleen in regionale jeugdcompetities mogen spelen.
9. Artikel 27 – Verduidelijking van de regels met betrekking tot schorsing bij afgelastingen
De automatische schorsingen en de schorsingen besloten door de Rechterlijke Organen kunnen op
verschillende data van toepassing zijn, in functie van de eerstvolgende speeldag van de verschillende
ploegen waarvoor hij gekwalificeerd is. In geval van afgelastingen, worden deze schorsingen
automatisch naar de eerstvolgende speeldag uitgesteld.

VOORSTEL WIJZIGINGEN
van de Statuten van de VHL – Juni 2018

1. Een nieuwe artikel toevoegen (code Muyters over ‘goed bestuur’)
Binnen de grenzen van de VHL kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die een
eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur vastgestelde beleid.
2. Artikel 10 – Concordantieverklaring – aanpassing datum nieuwe decreet
Decreet van 10 juni 2016 i.p.v. 13 juli 2001
3. Artikel 19 – Nieuwe onverenigbaarheden voor de leden van de Raad van Bestuur
•
•
•
•

Personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie;
Personen die een leidinggevende beleidsfunctie uitoefenen als werknemer van een bedrijf dat
een commerciële relatie heeft met de VHL;
Directe familieleden (eerste graad) van de Secretaris-Generaal;
Personen veroordeeld voor zedenfeiten;

4. Artikel 21 – 22: aanpassing max. bedrag waarvoor de secretaris-generaal gemachtigd is de
VHL te verbinden
Van 5 000 euro naar 25 000 euro

