
 
 

Verslag Raad van Bestuur 150 van 7/2/17 
 
Aanwezig :  
Cedric de Woot (CdW) 
Benoît Levecq (BL) 
Luc Feremans (LF) 
Jacky Mouligneau (JM) - Voorzitter 
Philippe Roberti de Winghe (PRW) 
Chantal Rudduck (RD) 
Piet Vandenbussche (PvdB) 
Emiel Vandepaer (EV) 
Kris Van Ingelgem (KV) 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG) 
 
Verontschuldigd:  
Sebastian Dohmen (SD) 

 
1. Goedkeuring verslag RvB (149)  

 
Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Activiteitenverslag VVG  
 
Het overzicht wordt doorgenomen.  
 
Er waren heel wat meetings inzake evaluatie sponsoring alsook sollicitatiegesprekken.   
 
De Raad vraagt naar een stand van zaken inzake procedure vs VVGS.  Na overleg met de 
advocaat zal het beroep verder uitgewerkt worden.  Dit zal zeker nog tot begin 2018 duren 
vooraleer er definitief uitspraak is.  

 
 

3. Algemene vergadering  
 
- Dagorde:  

De Raad vraagt in het begin van de vergadering, na verslag Raad van bestuur, een 
voorstelling ‘Golf in Vlaanderen 2017’ in te lassen. De andere punten zijn zoals statutair 
vastgelegd. In dit rapport geven we het ledenregister  (de clubs) weer maar zonder cijfers 
inzake aantal leden/club.  
 

- Kandidaten  
De Raad stelt vast dat er voldoende kandidaten zijn en zal zelf niet meer actief op zoek 
gaan naar mogelijke kandidaten.  
 



- Financieel : Jaarrekening  
In 2016 werd, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering een campagne 
GolfToRio op basis van de reserve uitgevoerd waardoor de jaarrekening een verlies kent 
van -55000 euro.  De normale werking kent een winst van ongeveer 30 000 euro.  
 
De reserve van de VVG is nu 696 000 euro.  
 
Ivm de belegging, die afloopt begin maart 2017, vraagt de Raad pas een nieuwe 
belegging op te straten na de raad van bestuur van april.  Zodat de nieuw samengestelde 
Raad deze kan goedkeuren en opvolgen.  
 
 
- Budget 2017:  
Gezien er nog steeds geen duidelijkheid is inzake subsidies vraagt de Raad van bestuur 
een budget ‘worst case’ op te maken. De twee budgetten zullen op de Algemene 
Vergadering voorgesteld worden.  
 
 
- Jaarverslag 
 
Het verslag Raad van bestuur wordt doorgenomen en gecorrigeerd waar nodig.  De raad 
keurt het verslag goed.  
 
Gezien de Code Muyters is een jaarverslag in voorbereiding met oa. verslag Raad van 
Bestuur en commissies, kerncijfers en financiële cijfers.  De Raad vraagt de Code Muyters 
te kunnen nakijken om na te gaan wat de juiste verplichtingen zijn.  
 
 
4. Decreet  

 
- Erkenning en subsidiering:  
 
VVG heeft bevestiging gekregen van de erkenning 2017.  Voor innovatie, G Golf en 
Jeugdgolf werden subsidies toegekend. Innovatie 27500, G Golf 51 000 en jeugdgolf 
60000 euro. De basissubsidie zal, omwille van de berekening in het nieuwe decreet, niet 
op voorhand gekend zijn.  Topsport zal midden maart pas gekend zijn.  
 
- Aanwerving personeel 
 
Om erkenning te behouden is de aanwerving van een MS LO verplicht.  
Na grondige selectie is het voorstel om Ympke Vanherp aan te werven.  De Raad is 
akkoord.  
 
Aanwerving van een extra trainers met pedagogisch diploma is niet dringend  gezien de 
overgangstermijn die hiervoor nu voorzien is het nieuwe decreet (3j).  
 
 
5. Sport en Topsport 

 
TOPSPORT 
Annulatie van Topsportcommissie wegens tal van afwezigen. De Commissie is verplaatst naar 
23/03 op advies van T. Verlinde: dan meer zicht op subsidies Topsport 



 
Naar bepaling budgetten Top Golf Vlaanderen wel niet echt ideaal  
Be-Gold T. Detry: ondersteuning van 25.000€ is goedgekeurd. 
 
Mogelijke aanwezigheid van Thomas op woe 08/03 op de Topsportschool 
 
Stages:  
Topsportschool: vertrekt za naar El Rompido 
 
VVG Trainingen: za 24/02 tem za 04/03 naar Morgado, Portimao 
Leeftijd U16 
Selectie: 
S. Beyers (Cleydael) – C. De Bruycker (Rinkven) – M. De Cordes (Ravenstein) - B. Decosters 
(Cleydael) – A. De Schutter (Spiegelven) – M. Feron (Rinkven) - C. Palmans (Fl. Nippon) – J. Skeet 
(Brussels) 
Coach: F. Dhondt 
 
A-E. Kusters (Spiegelven) – E. Serrien - L. Valgaeren (Keerbergen) -  
F. Vermeersch (Ieper) – E. Verstraeten (Keerbergen) 
Coach: P. Van Baarle 
 
Oorspronkelijk; S. Bert + S. Shiku (Brussels) maar deze meisjes zegden af. Daarna is er een fout 
gebeurd met niet-selectie van E. Serrien. VVG is verantwoordelijk voor de fout en heeft deze 
rechtgezet met extra budget als gevolg.  
 
VVG Trainingen: za 11/03 met een Symposium – Uiteenzetting “ VVG Topsportwerking” voor alle 
opgenomen jeugdspelers + ouders.  Werking VVG Trainingen + VVG Topsportschool + Top Golf 
Vlaanderen Locatie: Winge 
 
SPORTCOMMISSIE 
Jeugd: subsidies Jeugdsportfonds: 60.000€ (vorig jaar +/- 63.000€) 
Info meeting op 07/03: uitleg over het vernieuwde reglement + feedback jeugd opendeur dagen 
+ korte uiteenzetting aandachtspunten en programma Kids + VVG Trainingen 
 
Online betalen wedstrijdfee’s: de sportcommissie is akkoord dat dit de toekomst is maar 
momenteel is het nog wat vroeg.  Eerst kijken of het vlot werkt met de greenfee’s om daarna 
wedstrijdfee’s toe te voegen.  
 
 
Meeting Belgian Team KBGF 
Aanwezig: Johan Verbiest+ Emilie Geury + Coaches A. Vanwaetermeulen en L. Tadiotto 
er zal een trainingsweekend plaatsvinden op 18-19/03 
VVG heeft aangedrongen om het programma ook te bespreken met de verantwoordelijke VVG 
Coaches. Daarnaast is gevraagd feedback te krijgen van dit trainingsweekend alsook van de 
internationale wedstrijden en EK’s 

 
 
 
 
 
 
 



6. Communicatie 
 

Magazine VVG/KBGF.   
 
In het overleg over gezamenlijke  sponsoring en magazine met KBGF, AFG en VVG werden 
algemene principes over samenwerking sponsoring besproken. VVG heeft benadrukt dat ze, 
zoals al vele jaren geleden, zeer graag bepaalde sectoren wil voorbehouden voor een 
gezamenlijk sponsordossier.  Gezamenlijk zullen er grotere sponsorbedragen haalbaar zijn 
dan nu. Natuurlijk dienen de regio’s een deel van een bedrag te krijgen als hen exclusiviteit 
wordt gevraagd.  
 
Uit het overleg blijkt:  AFG noch VVG heeft budget voorzien om in 2017 aan het magazine 
project deel te nemen; AFG en VVG zijn bereid om content , pagina’s aan te leveren;  VVG 
benadrukt dat ze hun eigen blad willen blijven uitgeven. 
 
KBGF zal op basis van deze standpunten de haalbaarheid verder onderzoeken en aan haar 
RvB voorleggen en een voorstel uitwerken. 
 
 

 
7. Varia:  

 
De voorzitter dankt de uittredende bestuurders én de ondervoorzitter dankt de voorzitter 
voor het geleverde werk van de laatste 8 jaar.  
 
 
 
 

Volgende vergadering 
 

15/3/2017  
 


