
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Supportersfederatie O-Hasj-El 
Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee 

 
Virtuele vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

 
maandag 29 maart 2021 om 18u30 

 
 

Vertegenwoordigers OH Leuven: 
Vancauteren Frederik (CCO), Van Doorslaer Filip (CCO) en Willems Peter (CEO) 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Degent Jeroen, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Mees Michel, Peeters Ivan, Roosen Francois,  
Struyven Guido, Van Eylen Marc en Van Neste Thalia. 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Coenraets Jimmy (SLO), Leys Luc (Senior Manager Security), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations),  
SF: Bossaert Olivier, Duerinckx Octaaf, Goovaerts Vincent, Machiels Dylan, Oversteyns Frederik, Peeters Albert, 
Vanderveken Jordy, Vanhentenryk Vincent, 
 
AGENDA: 
 
Goovaerts Vincent heeft schriftelijk volgend voorstel geformuleerd: 
Er worden vanuit de SC’s erg veel agendapunten naar het bestuur van de SF doorgestuurd die eigenlijk gewoon 
vragen en suggesties zijn naar de club toe. Het lijkt me eerder de bedoeling om discussies en brainstorms te hebben 
tijdens onze maandelijkse vergadering en niet zozeer een vraag-antwoord spel waar OHL vertelt en de federatie 
luistert. Sommige zaken zijn interessant voor ons om te weten, maar dat is meestal gewoon om dan terug door te 
spelen naar de persoon van wie de vraag komt (een lid van één van de SC’s). Ik stel voor om de agendapunten die 
eenvoudige en relevante vragen zijn op te lijsten en OHL formuleert een antwoord een paar dagen voor de 
vergadering. Op de vergadering kunnen eventueel nog bijkomende vragen gesteld worden indien gewenst. 
 
De aanwezige vertegenwoordigers van de SF kunnen zich vinden in dit voorstel van hun voorzitter. 
Filip Van Doorslaer bevestigt dat prangende vragen steeds doorgestuurd kunnen worden zonder de vergadering af te 
wachten. De antwoorden kunnen dan opgenomen worden in het verslag zodat iedereen op de hoogte wordt gesteld. 
Peter Willems vindt het alleszins belangrijk om elkaar te blijven zien en het overleg te behouden. 
 



  
 

 

 
1. Goedkeuring verslag van 8/02/2021 
Geen opmerkingen. 
 
2. Opvolging agendapunten 

 
A. Infrastructuur  

 
ü Opbergsysteem/lockers  

(Van Eylen Marc) 
OHL bekijkt de mogelijkheden alsook de toegevoegde waarde en komt terug op dit punt in het kader van het 
grotere plaatje (Leuven masterplan). Momenteel is er volgens Filip Van Doorslaer nog geen update. 
 
ü Geplande werken in het stadion  

(SF) 
Nieuwe drainage, veldverwarming, nieuwe grasmat en een compleet  nieuwe ledverlichting? 
 
OHL geeft toe dat de toestand van het veld momenteel niet ideaal is, maar de KBVB heeft het goedgekeurd 
om de Rode Duivels te laten spelen tegen Wales en ook nu voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland.  OHL 
betreurt de kritiek op het harde werk van de groundsmen. 
 
Het budget voor de grote veldwerken ligt ter goedkeuring bij Khun Top. De werken zullen 12 weken in beslag 
nemen, de reguliere competitie eindigt op 18 april en het nieuwe seizoen start normaal gezien rond 22 juli. 
Als we PO’s spelen zullen de wedstrijden heel waarschijnlijk in een ander stadion gespeeld worden (stadion 
in een cirkel van 30 km rond ons stadion komt in aanmerking). Dit om te vermijden dat de veldwerken niet 
zouden afgerond zijn tegen het nieuwe seizoen waarbij de kans groot is dat het publiek terug toegelaten zal 
worden. 
 
Grootste deel van het budget zal gaan naar: 
ü A-kern 
ü Veldwerken 
ü OHL Women 
ü Instroom talenten en opleiding Academy 
 
Ledverlichting is geen prioriteit en komt er dit jaar niet. 
 
B. Gebruik van het tegoed op abonnement/cashless kaart  

(Van Eylen Marc, Elsen Filip) 
 

Binnenkort zullen de supporters het saldo op de cashless kaart voor heel wat meer dan een drankje of een 
friet kunnen gebruiken.  
 
Het saldo op de cashless kaart zal “offline” ruimer gebruikt kunnen worden voor: 

ü Betalen van tickets of abonnementen (aan de container) 



  
 

 

ü Aankopen in de fanshop (webshop niet) 
ü  Aankoop van Hospitality pakketten (vb. 4 diners). 

Dit alles in samenwerking met Lightspeed (webshop), Starnet (Cashless kaart) en Ticket Master 
(ticketsysteem). 
Er zal zo snel als mogelijk ook een oplossing gezocht worden om ook ruimer gebruik “online” voor de 
webshop mogelijk te maken. 
 
Frederik Vancauteren wil er alleszins de nadruk op leggen dat het saldo op de cashless kaart NOOIT vervalt! 
 
Marc Van Eylen vraagt om de mogelijk te onderzoeken om geld te kunnen storten op een cashless kaart van 
iemand anders (vb. als verjaardagsgeschenk). 
 
Frederik Vancauteren is dit idee genegen en zal navraag doen of dit technisch mogelijk is. 
 
C. Eerbetoon aan King Power  

(Peeters Ivan) 
Jaarlijks eerbetoon aan het monument van Vichai Srivaddhanaprabha in het stadion King Power At Den 
Dreef, de overleden vader van huidig voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha.  
 
CEO Peter Willems is ervan overtuigd dat dit voorstel heel fel geapprecieerd zal worden door King Power. 
Voorstellen voor de praktische invulling vanuit elke SC doorsturen naar het bestuur van de SF. 
 

3. Werking OHL versus SF  
(Coenraets Jimmy) 
Uitgesteld naar volgende vergadering. 
 

4. FANSHOP  
(Van Eylen Marc) 
Is er geen mogelijkheid de fanshop later te openen of op een donderdagavond? 
Denkt men er aan om de fanshop te herlokaliseren en groter te maken? 
 
Volgens Vancauteren Frederik  is er een grote verschuiving van de verkoop naar de webshop en werd de 
beslissing genomen om de fanshop omwille van de coronatoestanden voorlopig te sluiten. 
Het voorstel om de openingsuren uit te breiden naar donderdagavond als het secretariaat ook geopend is, 
wordt door het bestuur van OHL meegenomen voor het volgend seizoen. 
 
Herlokaliseren van de fanshop naar de stad à Kinepolis à paspop met QR-code die doorverwijst naar de 
webshop à voor een 2de shop met stock zijn onze omzetcijfers niet groot genoeg. 
 

5. Hetzelfde bestuur bij OHL en Leicester  
(Van Eylen Marc) 
Hoe kijken we naar de samenwerking met King Power in de toekomst, met name met Leicester City. Er werd 
gerefereerd naar het nieuwsbericht dat werd uitgegeven over het Europese voetbal. 
Hierin werd benadrukt dat men op bestuursniveau eigenlijk zo goed als autonoom moet handelen. 



  
 

 

Gezien het huidige bestuur met o.a. Voorzitter Aiyawatt, Jon Rudkin en Susan Whelan ook zetelt bij Leicester 
City zou de  "onafhankelijkheid” mogelijk niet gegarandeerd  kunnen worden.  
 
Volgens Peter Willems zal er alles aan gedaan worden om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement,  
om PO1 of PO2 te halen en om alzo volgend seizoen Europees voetbal te kunnen spelen.  
Als het probleem zich dan stelt, zal men er een oplossing voor zoeken.   

 
6. Voorbereiding komend seizoen  

(Van Eylen Marc) 
Welk is het plan naar komend seizoen toe voor de versterking/verjonging van de kern. De kern bevat immers 
enkele spelers met een bepaalde ouderdom zoals Hubert, Duplus,... Zijn er al aankoopopties die we gelicht 
hebben o.a. De Norre, Jemelka en Vlietinck hebben een aankoopoptie.  

 
 CEO Peter Willems geeft een overzicht: 

De Norre Casper à verplichte optie à ligt vast voor volgende seizoen. 
Osabutay Jonah à optie niet gelicht. 
Jemelka Vaclav en Vlietinck Thibault à nog geen beslissing. 
Momenteel bestaat de kern uit 41 spelers à volgend seizoen sterke ploeg met veel minder spelers à 
bedoeling is om te komen tot 22 veldspelers + 3 doelmannen + 3 à 4 jongeren + 1 jonge doelman. 
Vele spelers zijn einde contract à een aantal zal verlengd worden anders wordt de kern te duur. 
 

7. Financiële toestand  
(Van Eylen Marc) 
Hoe denkt het bestuur zelf bedruipend te kunnen overleven en tegen wanneer? 
Zouden we het business plan mogen inkijken? De vraag komt gezien het artikel waar onze cijfers vorig jaar 
nogal in het rood gingen. Groot geluk dat we zeer goeie eigenaars hebben zijnde King Power. 
 
Peter Willems stelt dat er aan een 5-jarenplan wordt gewerkt om te kijken waar we zullen staan als bedrijf in 
2026. Men is dit aan het aftoetsen met King Power. Als de grote objectieven afgeklopt zijn, zal de CEO hier op 
terugkomen en een presentatie geven voor de SF. 
 

8. Varia/Rondvraag 
ü Wedstrijd Rode Duivels tegen Wales (Van Eylen Marc) 
Supporters van vak K hadden begin van het seizoen banners en vlaggen overgemaakt aan OHL om op te 
hangen en zijn plots verdwenen. Uiteraard waren deze supporters niet tevreden. 
 
Volgens Frederik Vancauteren werd tijdens de voorvergadering voor de wedstrijd tegen Genk gesteld dat die 
banners terecht zijn en terug zullen opgehangen worden. Ze werden weggenomen omwille van de 
wedstrijden van de Rode Duivels. 
Marc Van Eylen vraagt om naar de toekomst toe te communiceren indien men die banners om een bepaalde 
reden wegneemt. 
 
 
 



  
 

 

ü Aanpak verkoop abonnementen (Van Eylen Marc) 
 

Er wordt gevraagd hoe OHL de abonnementenverkoop voor het volgend seizoen zal aanpakken en kenbaar 
maken bij het publiek (vb. opdruk op broodzakken). 
 
Frederik Vancauteren stelt dat OHL aan het nadenken is richting de verschillende doelgroepen, acties, … 
Alleszins is het de bedoeling om de leden van de SF er bij te betrekken en met een eerste format naar de SF 
te komen, het plan toe te lichten en extra input van de SF in te wachten alvorens tot een definitief plan te 
komen. 
 
ü OHL Women 
Vanuit de SF wordt Jimmy Coenraets veel succes toegewenst met OHL Women! 

 
 

Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  Voorzitter O-Hasj-El 


