
 
 

Verslag Raad van Bestuur 152 van 18/4/17 
 
Aanwezig :  
Stephan de Sterck (SDS) 
Cedric de Woot (CdW) 
Benoît Levecq (BL) 
Francis Meert (FM) 
Luc Feremans (LF) 
Jaak Pieters (JP)  
Philippe Roberti de Winghe (PRW) 
Emmanuel Rombouts (ER) 
Chantal Rudduck (RD) 
Kris Van Ingelgem (KVI) 
 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG) 

 
 

1. Goedkeuring verslag RvB – Goedkeuring publiek PV – Goedkeuring PV AV 
 
De verslagen worden goedgekeurd.  
 
Informatief 

 
2. Activiteitenverslag  
 
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.  
 
Er waren oa. de start van Ymke Vanherp, verschillende meetings ivm trainersopleiding, overleg 
met zowel AFG als KBGF, Thomas Detry met een bezoek aan de Topsportschool en Thomas 
Pieters met een bezoek aan de kidstraining.   

 
 

3. Commissies en werkgroepen  
 

KG geeft de informatie betreffende Sport en Topsportcommissie.  
 
Subsidiëring Topsport: Totaal van 285.000 euro (Be Gold inbegrepen), vorige jaren +/- 165.000 
waaronder een subsidie voor Loonkost Tech. Directeur topsport van 45.000€ en subsidie 
ontwikkelingsprogramma van 215 000.  
 
 

Kidstrainingen: V. Verhaegen stopt gezien zij extra uren heeft in Taxandria en ook in Winge.  RvB 
vraagt volgende keer een contract uit te werken waardoor langs beide zijde een opzegtermijn dient 
gerespecteerd te worden.  



 
 
Aanwezigheid van int. experten R. Lumsden en O. Buckley: 24/04 tem 28/04 
 
Ook voor VVG is wedstrijdseizoen gestart:  

- VVG Kids U12-U14: afgelopen vrijdag R. Ostend G. 
- 1° dameswedstrijd: ma 24/04: Millennium 

 
Vermeldenswaardig: mooie overwinning van AFG speler A. Dumont de Chassart in de french boys.  
VVG feliciteerde hem via sociale media.  
 
MV licht toe dat momenteel geen commissie Golf en Omgeving, noch medische heeft 
plaatsgevonden.  
 
 
4. Marcom 
 
Starttogolf-dag: met 3600 voorinschrijvingen en meer dan 4000 deelnemers de dag zelf, gezien 
verschillende clubs nog eigen inschrijvingslijsten bijhouden, was de Starttogolf-dag een groot 
succes.   
 
Het goede weer tijdens de inschrijvingsperiode, de goede communicatiecampagne én de goede 
resultaten met bijhorende media-aandacht van Thomas Pieters waren de ingrediënten tot een 
groot succes.  
 
De feedback van de clubs was daarenboven dat er veel interesse was voor aankoop van een 
startpakket.  Belangrijk is echter dat de clubs laagdrempelige, niet te dure, pakketten verkopen 
op de dag zelf om de mensen aan boord te halen.  
 
Een evaluatie-enquête zal nog opgemaakt worden.  
 
5. VVG Financieel 
 
Maandelijks geeft MV een overzicht van de cash situatie.  Zo een 3 tal keer per jaar (6 maand 
en ifv van de Voorzittersvergadering en Algemene Vergadering) wordt een cut off gemaakt.  
 
 
Te beslissen 
 
6. Definitieve benoeming functies 
 
Ondervoorzitter: BL 
Penningmeester: FM 
Sport: PRW verantwoordelijke en JP lid. CdW zal nog bekijken ifv zijn agenda en eventuele 
functies KBGF. 
Jeugdwerkgroep: PRW 
Golf en Omgeving: KVI verantw. + SDS + FM als lid  
 
MV geeft kort een toelichting over de werkwijze:  
- Minstens 10 dagen voorafgaand de vergadering melding maken om een punt op de dagorde 

te plaatsen (zowel RvB als commissies) 



- Personeel maakt de dagorde en stuurt dit aan de verantwoordelijke van de commissie die 
goedkeuring geeft, daarna stuurt het bureau dit aan de commissieleden (idem met verslag) 

- Indien opmerking op de verslagen (Rvb en commissies): gelieve deze enkel aan het bureau te 
sturen om geen tussenvergadering via mail te creëren.  

 
Bij KBGF is er een werkgroep informatica en, om paritaire redenen, is een nieuwe VVG-er nodig:  
SDS zal dit aanvullen.  
 
 
7. Kick Off charter.  
 
MV overloopt een laatste keer de organisatienota voor bestuurders.  Alle bestuurders zijn 
hiermee akkoord en ondertekenen dit charter.   
 
8. Jaarverslag. 
 
Er werden nog enkele opmerkingen ontvangen van PRW, LF en KVI. De Rvb keurt het jaarverslag 
goed mits aanpassing van de gevraagde opmerkingen.  
 
LF feliciteert MV voor dit mooie document.  
 
9. Toekenning budget Top Golf Vlaanderen 

 
De Raad van bestuur is akkoord met de voorstellen Topsport Commissie.  

 
 

10. Werkgroepen 
 
Na de oproep voor hernieuwing dameswerkgroep verkregen we slechts 3 kandidaturen.  
 
De Raad van bestuur geeft aan dat dit het laatste jaar is van het mandaat van de huidige 
vrijwilligers. Daarenboven zijn er verschillende voorstellen om de commissies en werkgroepen te 
hervormen gezien de sportcommissie vandaag zijn rol niet ten volle kan hebben en gezien de rol 
van de werkgroepen ook geëvolueerd is over de jaren heen.    
 
De Raad beslist dan ook om momenteel geen nieuwe leden aan te duiden en eerst deze 
voorstellen tot hervorming gaat bekijken.   
 
 
Te bespreken  

 
11. Agendering van de te bespreken punten 

 
LF licht toe dat onder dit punt enkele grotere dossiers op de agenda zullen komen zoals: 
leeftijd seniorenwedstrijd, federatiekaart, light engagement, informatica, … 
 
PRW vraagt ook de statuten onder de loep te nemen gezien er enkele onduidelijkheden zijn 
én gezien het een jaar is zonder statutaire verkiezingen.   
 

12. Varia  
 



- STG: de radiospot was zeker belangrijk. De RvB vraagt een bedanking te sturen 
aan dhr. Vangeel 

- Ook een bedanking sturen aan mama Pieters gezien zij haar zoon een dagje 
langer moest missen na The masters ifv een VVG training 

- Goed om te zien dat de ‘neuzen in dezelfde richting’ staan met KBG en AFG.  
- Graag alle documenten op een cloudsysteem 
- Financieel : de verplichtingen vanuit Sport Vlaanderen zijn groot en  de 

penningmeester wil graag diepgaandere rapportage geven op elke RvB.  
- FM informeert de RvB dat in Gent de European Sports Company Games 

doorgaan met oa. golf.  
- Elke RvB graag een overzicht van verwachte aanwezigheid op evenementen. 
 
 

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur 
 

Di 23/05 
Di 20/06 
Di 29/8 

Di 10/10 
Di 15/11: Voorzittersvergadering 

Di 05/12 

 
  
 


