
 
 

Verslag Raad van Bestuur 155 van 29/08/2017 
 
Aanwezig :  
Stephan de Sterck (SDS)  
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) 
 
Verontschuldigd 
Cedric de Woot (CdW) 

 
 

1. Goedkeuring verslag RvB  
 
Het verslag van de RvB van juni wordt goedgekeurd  
 

Informatief 
 

2. Activiteitenverslag  
 
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.  
 
Er wordt meer uitleg gegeven over:  
- Persreis Golf in Flanders: de samenstelling van de reis was niet helemaal 

representatief gezien er enkel commerciële banen in het aanbod zaten.  Dit kwam 
omdat verschillende ledenclubs niet ingegaan zijn op de oproep. De Raad vraagt om 
volgende keer een lastenkohier op te maken met de verwachting van de clubs en een 
goede mix te voorzien.  

- Cluboverleg had plaats met Oudenaarde en Latem: hieruit blijkt dat een extra 
inspanning inzake communicatie met de besturen van clubs nodig is.  

- Overleg met Sport Vlaanderen vond plaats ism enkele andere federaties om een 
oplossing te vinden over enkele knelpunten gecreëerd met het nieuwe decreet. Oa. 
trainers als bediende en niet als zelfstandige zou nu toch bijgestuurd worden.  



 
3. Commissies en werkgroepen  

 
KG : Sport en Topsportcommissie.  
 
Vergadering Topsportcommissie was op 10/08, verslag volgt nog.  
 
Aanvragen Topsportschool Schooljaar 2017-2018.   
 
Uiteindelijk 4 nieuwe instappers waaronder 1 meisje, 1 speler negatief geëvalueerd door de 
Topsportcommissie wegens een negatieve technische screening.   
 
Totaal op 7 leerlingen tov 5 vorig schooljaar, 2 afgestudeerden voor het schooljaar 2016-
2017: S. Vanhondeghem en S. Decker 
 
Nieuwe instappers zijn: 
Arnaud Antoin: 1° graad 1ste lj. – Puyenbroeck  
Sophie Bert: 2° graad 1ste lj. - Waregem 
Louis Peeters: 3° graad 1ste lj. - Rinkven 
Cedric De Bruycker: 3° graad 1ste lj. - Rinkven 
 
Hernieuwing statuut: 
E. Verhoeven: 2° graad 2de lj 
L. Bentein: 3° graad 1ste lj. 
 
Na deliberatie: M. Peerbooms: 3e graad 2e lj.  
 
Evaluatie afgelopen wedstrijdseizoen: Goede prestaties 
Fantastisch resultaat van K. Hesbois Omnium, Manon De Roey: Top 8 OOM Letass, Leslie: 
moeilijke start op Symetra Tour, maar door naar de stage 2 Q-school LPGA 
Ook goede resultaten van onze junioren maar maar jammer genoeg geen nationale titels 
tijdens Nat. Junioren – Sart Tilman. 
 
Enorm verschil in slagen tussen AFG en VVG Spelers in bepaalde categorieën. 
Gebrek aan competitiviteit, niet genoeg ervaring terrein met veel schuine hellingen? 
Toch voor diverse wedstrijden oefenrondes gespeeld 
Aanpassing: verhoogde deelname GP Wedstrijden 
 
Wedstrijdseizoen: Drukke zomer geweest met tal van wedstrijd oa. 30/08: Finale Senioren 
Van Lanschot, 02/09: Finale Kids, 11/08 Finale Dames Brasschaat en 23/09 Finale BVV in 
Koksijde  
 
Sportcommissie KBGF is voorzien op 31/08met oa. evaluatie afgelopen EK’s 
 
 
 
 



KVI : Commissie Golf en Omgeving 
 

- Volgende  vergadering op 21/9 
- Fyto: Aanvraag Caramba is lopende. 

 
Medische Commissie heeft niet plaatsgevonden.  
 

 
4. VVG Financieel 

 
FM geeft een verkorte cut off, overzicht van de financiële middelen en een stavaza lidgelden 
aan de Raad van Bestuur. Momenteel is de prognose zowel qua inkomsten als uitgaven zeer 
positief. Ook de cash controle klopt (vgl. cut off mei met nu).  
 
MV geeft wel aan dat er eind van het jaar nog grote uitgaven zijn inzake jeugdsubsidies aan 
de clubs. Daarnaast is er nog onzekerheid of de clubs genoeg acties inzake G Golf uitgevoerd 
zullen hebben dit jaar wat misschien een teruggave tot gevolg zal hebben. 

 
 

5. Personeel VVG 
 
Teresa Van Hove, onze communicatiemedewerkster, heeft beslist een andere 
uitdaging aan te gaan. Zij zal op 1/9 haar laatste werkdag presteren. De Raad wenst 
haar veel succes in de toekomst.  
 
Momenteel zal er geen vervanging doorgevoerd worden. Er zal afgewacht worden 
hoe de BeGolf samenwerking verloopt alsook de eventuele aanwerving van een 
persoon op BEgolf project via KBGF.  
 
 

6. Promo/communicatie 
 

- Golf in Flanders persreis: zie punt 2  
- Jeugdopendeurdagen: VVG heeft communicatie gedaan via verschillende 

nieuwsbrieven, sociale media en een radio2 interview.  Momenteel tellen de clubs 
tussen 10-15 inschrijvingen.  Als alle 30 deelnemende clubs deze 
inschrijvingsaantallen hebben is dat 10% van het totaal aantal jeugdleden.  

- Clubinfosessies: de bedoeling is om voor igolf naar certified users te gaan via deze 
sessies. Zo kan de communicatie en interactie ivm igolf geoptimaliseerd worden.  
 
 

7. BEgolf 
 
 

- Sponsornota en contacten: de Raad is zeer tevreden over dit gezamenlijk dossier.   
 
VVG, AFG en KBGF werken verder op  hun contacten.  



 
- Magazine: het eerste nummer is er onder de naam golfbelgium.  Vanaf het volgende 

nummer zal dit BEgolf zijn en zal er een NL en aparte FR versie zijn.  
 
Naar layout toe, afspraken ivm samenwerking (deadlines, drukproeven) en content 
kan het beter maar de Raad is tevreden dat er een gezamenlijke communicatie is 
naar de golfer thuis.  

 
- Logo BE golf op kledij: vanaf 2018 zullen de 3 federaties het logo bijplaatsen op hun 

eigen uniformen 
 
 
Te beslissen 
 
8. Samenwerking KBGF-VVG-AFG: voorstel van de 3 voorzitters 
 
Sponsoring: 

- Nota is afgewerkt (zie punt 7) 
 

Communicatie 
- Communicatie moet beter 
- Begolf magazine:  vier maandelijks magazine Gratis verzonden worden naar de 

Golfers in België, in Vlaanderen zal dit Nederlandstalig zijn en in Wallonië Franstalig.  
- De redactie van het magazine wordt beheerd door de KBGF, in samenwerking met de 

VVG et de AFG. 
- Voorzitters dringen er op aan  meer aandacht aan het magazine te besteden qua 

snelheid, vorm (cover), inhoud en samenwerking.  
- Het LOGO # BEGolf  zal ook verschijnen op alle kleding van de spelers, eender van 

welke regio of ploeg ze behoren. 
- Er zal ook een WEB pagina gemaakt worden voor #BEGolf, deze zal bestaan uit een 

vier tot vijf  pagina’s. Een gezamenlijke strategie om greenfee boekingen te lanceren 
vanuit  #BEGolf zoals het platform golf in Flanders zou moeten uitgewerkt worden. 

- KBGF: aanwerven van een specialiste in communicatie om deze dossiers meer inhoud 
te geven. 
 

 
 
Statuutswijziging 
 
Voorstel uitgewerkt door de laatste werkgroep inzake light engament zal voorgesteld 
worden aan de clubs.  
 
Na debat is de RVB akkoord om alle opties, zonder voorkeur van de Raad, voor te leggen aan 
de voorzitters van de clubs via infovergaderingen.  
 
 
 



 
Wedstrijdkalenders. 

- KBGF, Regio én PGA kalenders moeten beter op elkaar afgestemd worden. Eventueel 
herverdeling organisatie federale en regionale wedstrijden.  Publicatie 1 kalender. 
Omnium en interclubs meer aandacht.  

- Rol en taak van de vrijwilliger : contacten ivm organisatie moeten door het bureau 
van de federatie gebeuren en niet door vrijwilligers  

- Federale wedstrijden zouden beter afgewerkt worden door de Clubs, deze krijgen 
dan grotere betrokkenheid. Ook de dagvergoeding voor een club is te laag. Voorstel 
voorzitters is 1250 /dag + club instaat voor een starter en recording.  

Informatica 
- Iedereen is het er over eens dat het beter zou zijn dat alle clubs op dezelfde wijze , 

met hetzelfde systeem, zouden werken. 
- Inschrijven van wedstrijden online.  
- Op termijn moet de KBGF zelfde informatica gebruiken als de Clubs, dat maakt het 

eenvoudiger voor spelers en clubs om federale wedstrijden af te werken. Hier kan er 
een kosten besparing zijn, zowel voor regio’s als voor KBGF en PGA. 

- Betrachting is CMS aan alle clubs in België gratis aan te bieden. Op regionaal niveau 
werken we verder aan innovatie betreffende de App, betaalplatform (EDS) en Track 
en trace (via subsidies) 

- Clubs blijven vrij het systemen te gebruiken dat ze wensen maar de federatie kan niet 
meer financieel tussenkomen indien zij het niet aangeboden product wensen te 
gebruiken. 

- Opleiding voor clubs met oa.  een gecertifieerde gebruiker die helpdesk aangeboden 
krijgt.  

- Uit de FedDb zal Benchmarking verder ontwikkeld worden.  
 

9. Erkenning en subsidiering  
 
De aanvragen 2018 tot erkenning en subsidiëring van de basiswerking alsook de 
beleidsfocussen Topsport, Jeugdsport, Innovatie en Laagdrempelig sporten werden 
afgewerkt.   
 
Er dient, in het kader van de aanvraag topsport, een evaluatie van de Technisch directeur 
Topsport gemaakt te worden.  MV en de voorzitter maakten dit op.  
 
De Raad is akkoord met de aanvraagdossiers en de positieve evaluatie van de TDT.  
 
Te bespreken  
 

10. Statuutswijzigingen 
 

De Voorzittersvergadering van 15/11 zal verschoven worden naar 22/11 en een Bijzonder 
Alg. Vergadering zijn om er statuten voor te stellen. De BAV zal op hetzelfde moment zijn als 
AFG en KBGF. 
 
De voorstellen zullen bijgestuurd worden na de infovergadering zoals afgesproken in punt 8 



 
Tucht: KBGF heeft twee dossiers moeten opstarten en rekruteert uit de pool van 
commissieleden van de beide regio’s.   
 
11. Varia  
 
- Jaak Pieters zal de polis nakijken oa. ifv golfongevallen door pro’s.  
- 2/12 zal vanuit KBGF een gala georganiseerd worden als opwaardering van de 

uitreiking wisselbekers. 
 
De Vergadering is tijdig afgesloten om 18.35 uur.  
 

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur: Di 10/10 
 
 

 


