
 
 

Verslag Raad van Bestuur 153 van 23/5/2017 
 
Aanwezig :  
Stephan de Sterck (SDS) volmacht aan KVI 
Cedric de Woot (CdW) 
Benoît Levecq (BL) 
Francis Meert (FM) 
Luc Feremans (LF) 
Jaak Pieters (JP)  
Philippe Roberti de Winghe (PRW) 
Emmanuel Rombouts (ER) 
Kris Van Ingelgem (KVI) 
 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG) 
 
Verontschuldigd 
Chantal Rudduck (RD) 

 
 

1. Goedkeuring verslag RvB  
Het verslag van de RvB van 18/4 wordt goedgekeurd  
 

Informatief 
 

2. Activiteitenverslag  
 
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.  
 
Er wordt meer uitleg gegeven over  
- infosessie aangaande nummerplaten voor machines en buggy’s  
- Ook aangaande de meeting met Tennis Vlaanderen en de Paardenliga.   

 
 

3. Commissies en werkgroepen  
 

KG : Sport en Topsportcommissie.  
 
Drukke maand mei naar wedstrijden en kampioenschappen toe met : 2 
Kampioenschappen voor Senioren nl.  Clubteam Super Senioren: 10/05 in Cleydael en 
Kamp. Sen. S.Str.Play 16-17/05 in Millennium 



 
Dames:  
starterstrofee: 24/04 Millennium, 2 kwalificatiewedstrijden van de VVG Dames Trofee: 
15/05 Waregem en Bossenstein, Cap-Am: 22/05 Kampenhout 
 
Kids: 
U12-U14: 20/05: Hasselt, 24/05: Keerbergen en Millennium 
 
Mail aan de clubs ivm Jeugdsportfonds: indienen aanvraagformulier Deel I tegen 15/06 
 
Aanwezigheden bestuurders VVG Kampioenschappen en finale wedstrijden: er zal een 
schema opgemaakt worden.  
 
Visietekst trainersopleiding is in aanmaak.  JP vraagt of het mogelijk is de opleiding als 
amateur te volgen. Er is op dit ogenblik een eerste student die het al volgt als amateur.  Pas 
als je het beroep uitoefent zal hij zijn pro statuut moeten aanvragen.  
 
PRW stelt aan de Raad voor om Jaak Pieters ook toe te voegen aan de 
topsportcommissie.  De Raad is akkoord.  
 
KVI : Commissie Golf en Omgeving 
 
- Erkenning van extra Fyto producten via Federale overheid:  Amistar en Ortiva is 

verkregen, Caramba is nog wachtende. KVI dankt vanuit de commissie het werk van 
Philippe Mallaerts in dit dossier.  

- Fytolicentie: GAB heeft erkenning om erkende bijscholingen te houden. Zo kunnen de 
greenkeepers hun verplichte bijscholingen volgen om  de licentie te behouden 

- Evaluatie opleiding Greenkeeper GAB ism VVG: de opleiding bleek voor sommige 
deelnemer wat hoog gegrepen daarom in het najaar een tweedelige cursus : 
greenkeeper – assistent hoofdgreenkeeper.  Een korte online test zal beschikbaar zijn om 
na te gaan of de cursist kan deelnemen aan niveau 2 of niveau 1 dient te volgen.  

- Nummerplaat: een nieuwe wetgeving is van kracht inzake nummerplaten.  Dat heeft ook 
het gebruik van rode mazout als gevolg. Een meeting met Traxio (koepelfederatie van 
landbouwvoertuigen) staat gepland om duidelijkheid te krijgen voor de golfsector.   

- Zonevreemde bossen: een mailing werd verstuurd aan de clubs maar ondertussen is de 
kaart teruggetrokken vanuit de Vlaamse regering.  

 
Medische Commissie heeft niet plaatsgevonden.  
 
 
4. Marcom 
 
Starttogolf-dag: een diepgaandere evaluatie toont aan dat de kostprijs van een 
startpakket zeer veel invloed heeft op de doorstroming.  
 



Algemeen waren de clubs zeer positief – veel opkomst (+4000) – veel doorstroming. Hoge 
tevredenheid over campagne en aangeleverd materiaal bij de clubs. Toch enkele clubs 
ontevreden over ‘overrompeling de dag zelf en beperkte doorstroming 
 
Wat zien we uit een analyse van de clubs die geantwoord hebben (19 clubs) 
Groep I : Kost uw startpakket <150 euro dan haalt u minimaal 15 % doorstroming en 
maximaal 42% 
Groep II: 295 euro = 10% doorstroming                                         
Groep III: Meer dan 385 euro (tot 850 euro)  = 0 tot 8% doorstroming  
  
De clubs die niet tevreden zijn qua doorstroming behoren allemaal tot groep III nl. pakketten 
van meer dan 385 tot 850 euro. Deze Clubs moeten inzien dat het echte start to golf 
moment na de opendeur komt en dat het beter is om de mensen te doen starten in een 
pakket van max 150 euro om dan doorstroming naar een pakket van bv. 6-700 euro te 
voorzien.   
Nu zijn er bij opkomst van 100 personen in een club van groep I tot 42 die golf oppikken, dwz 
in een club van groep III zijn er tot wel 30 ontgoochelden die bevestiging vinden dat golf toch 
wel duur is gezien ze na één kennismakingmoment nog niet ‘verkocht’ zijn om een pakket 
van 400 -800 euro aan te kopen.  
 
De Raad suggereert om bij een volgende editie de STG-clubs te vragen een betaalbaar 
pakket aan te bieden als opstap naar hun lessenreeks. Golf Vlaanderen zal hier voor een 
initiatief nemen een voorstel maken. 

 
 
5. GolfinFlanders na 2017 

 
Enerzijds is er de site die als een online gids van alle banen zal blijven dienen en anderzijds is 
er het online betaalplatform dat nu ingezet kan worden voor binnenlandse markt via de App, 
iGolf interactive maar ook voor buitenland via de golfgids golfinflanders maar ook op een 
aparte site boekingssite : www.bookgolf.be   Deze kan dan dienen om Green Fee te boeken 
in heel België. Het zou wel beter zijn slechts de banen die greenfee spelers kunnen 
ontvangen uitsluitend op dit platform te zetten.   

 
 

6. VVG Financieel 
 

FM geeft een verkorte cut off, overzicht van de financiële middelen en een stavaza federale 
kaarten aan de Raad van Bestuur.  

 
De Raad bevestigt dat VVG geen beleggingen doet met enige vorm van risico.  Daarom 
plaatsen we 2 delen van 200 000 euro via termijnrekeningen bij BNP en KBC.  

 
Sport Vlaanderen voerde een ‘grote controle’ uit van het boekjaar 2016.  Er werden enkele 
administratieve opmerkingen gemaakt naar vorm van facturen van enkele leveranciers.  Ook 
werden enkele niet subsidieerbare uitgaven uit de subsidie gehaald maar gezien VVG veel 
meer uitgaven heeft dan subsidies mag dit geen probleem zijn qua teruggave.   

http://www.bookgolf.be/


 
Ook ifv jeugdsportfonds was er controle en hier waren enkele clubs met niet 
subsidieerbare uitgaven in hun dossier.  De clubs krijgen de kans dit recht te zetten 
maar anders zal het teruggevorderd worden.  De Raad beslist dat dit bij de 
betreffende club(s) teruggevorderd wordt en niet bij VVG.  
 
Te beslissen 
 
 
7. Toekenning budget Top Golf Vlaanderen 
 
Op voorstel van de Topsport commissie en rekening houden met de speelrechten :  F. 
Cnops 
 
De Raad is akkoord. 
 
De Raad vraagt of de spelers een ‘give back’ of ‘return’ geven aan de VVG.  Dit is 
opgenomen in hun charter en bij de Be Gold overeenkomst.  

 
 
8. Rebranding Golfvlaanderen 
 
 
VVG gebruikt golfvlaanderen.be al vanaf haar beginjaren als site en als naam voor 
marketing en promotie.  Nu ook Sport Vlaanderen ontstaan is, Tennis Vlaanderen zijn 
er nog federaties die van naam veranderen.  
 
MV presenteert aan de Raad van bestuur Golfvlaanderen met een nieuw logo.   
 
De Raad is unaniem akkoord.  Ze vraagt na te denken over de kleurenkeuzes en het 
lettertype van de slagzin.  Alles zal verder uitgewerkt worden en bestendigd worden 
bij de volgende RVB 
 
9. Sponsor principe BeGolf 
 
MV licht toe dat tijdens de meeting met AFG en KBGF er snel een akkoord was 
betreffende samenwerkingsprincipe en verdeelsleutel over Gold Partner.   
 
Daarnaast werd BeGolf gecreëerd als gezamenlijk naam. De drie federaties die 
samenwerken naar 1 doel nl. BeGolf is een sterk imago en merk.  Het gezamenlijke 
magazine en site zouden onder de naam Begolf gebracht kunnen worden.  De Naam 
bookgolf zou aangevuld kunnen worden met begolf.be en deze noemer zouden we 
meer promotioneel kunnen gaan gebruiken (zie punt 5). 
 
MV en LF hebben aan de sponsornota een bijkomend luik toegevoegd nl. naast een 
gold partner ook een silver niveau én afspraken ivm eventuele consultant.   Dit zal 
besproken worden met AFG en KBGF op het volgende overleg.   



 
De Raad is akkoord met dit principe én de benaming BeGolf, ook dit zal aangekaart worden 
bij de collega’s van de AFG en KBGF.  

 
10. Clubondersteuning : infosessie 23/6 

 
Zoals besproken organiseren we tijdens de Facilicom Amateur Open een infomoment voor 
de golfclubs. Doelpubliek is voorzitter + manager  
  
Inhoud:  
- Inleiding (voorzitter) 
- Facts en Figures (trends) 
- Korte analyse STG (nieuwe leden) 
- Digitaliseren en informatiseren, Wat doen we en wat bieden we aan!  
- EDS 
- G-golf lancering (project)  
- opleiding greenkeeping  
- Varia 
  
Praktisch afspraken: 
- Ontvangst 9:30, sessie van 10 tem 12 
- Lunch (broodjes + drankje) vanaf 12:30 
- Golf kijken vanaf 13:30 
 
De Raad is akkoord met het programma.  

 
11. EDS via de VVG-App 

 
Jochem Sueters heeft, na overleg met Johan Verbiest, een nieuw protocol uitgewerkt 
waarbij de clubs de keuze hebben om haar leden EDS te laten spelen via de App of alleen op 
eigen terrein of op alle terreinen én er is de mogelijkheid om Hcp cat. 6 aan/uit te vinken.  

 
De bezochte club en de marker geven bevestigingen. Kostprijs zal 10 euro zijn met een 
gedeelte voor de home club, bezochte club en administratieve kost  

 
De Raad is akkoord met deze principes en vraagt dit verder uit te werken.  
 
Te bespreken  
 

12. Statuutswijzigingen 
 

LF geeft mee dat er moet nagedacht worden over A,B,C of D clubs. De Vrije Banen Golfer is 
vandaag een feit en dient geregulariseerd te worden. Er is te veel concurrentiële strijd en de 
federale kaart is een commercieel product geworden.  

 
PRW en LF samen met MV hebben vele kleine zaken in de statuten die om aanpassing 
vragen, deze zullen voorgelegd worden 



 
LF vraagt aan de bestuurders om de statuten eens door te nemen en aan te geven of 
zij veranderingen wensen en of opmerkingen hebben.  
 
 
13. Varia  
 
- Er is door de KBGF een promotionele groep aangeduid die bestudeerd of 

het mogelijk is een European tour te organiseren in België, zij verkregen 
hier voor de rechten voor de komende drie jaar. De onderhandelingen 
met de European tour zijn hierover van start gegaan. Er is nagevraagd of 
Golf Vlaanderen hier ook een ondersteunende rol zou in kunnen spelen. 
De RVB is hier unaniem mee akkoord en zal daar middelen voor vrij maken 
van uit de reserve daar het niet gebudgetteerd staat in 2018; MV heeft 
verder contact met de desbetreffende organisatie en verkreeg het 
mandaat om verder te zien hoe de VVG hier een helpende hand kan in 
zijn. 

- KBGF heeft Piet Vandenbussche aangesteld als verantw. Techn. 
Commissie en Cedric de Woot voor sport. Daarnaast is Stephan De Sterck 
toegevoegd bij informatica. VVG had overleg met Piet ivm EDS en GVB.  

- Personeelsevaluatie: er zal gewerkt worden met externe hulp van sociaal 
secretariaat 

- We dienen een sportieve sanctie (via de interclubs?) uit te werken ivm 
slechte betaling vanuit clubs. Ook als het over andere zaken gaat dan 
federatiekaarten.  

- PRW geeft de opmerking dat Waterloo twee stroke indexen heeft: 
mannen en vrouwen apart wat tot verwarring leidt. Dit zou op KBGF 
niveau eens moeten besproken worden.   

- LF denkt dat het nuttig zou zijn de KBGF een financiële ondersteuning zou 
kunnen geven aan de PGA, de GAB, en de BGCOA. Op deze wijze kan ze 
mee inspraak hebben in deze beroepsorganisaties en versnipperd het 
landschap niet verder in organisaties elk met hun nut. 

 
De Vergadering is tijdig afgesloten om 18.15 uur.  
 
 
 

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur 
 

Di 20/06 
Di 29/8 

Di 10/10 
Di 15/11: Voorzittersvergadering 

Di 05/12 
  
 


