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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) 
 
Verontschuldigd:  
Karine Guerman (KG) 
 

 
1. Goedkeuring verslag RvB  
 
Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd  
 
 
Informatief 
 
 
2. Activiteitenverslag  
 
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode. 
 
 
Er wordt meer duiding gegeven over:  
 

• Lateralis: een interessant initiatief van Ethias om al haar sportfederaties bij elkaar te 
brengen onder de vorm van een soort ‘businessclubs’. Er was een interessante spreker 
en debat over Paritair comité 329 en vooral de problematiek van AV dagen. 
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• City Pirates: Golf Vlaanderen en AGS hebben Thomas Pieters bijgestaan bij de 
organisatie van dit promotie-event  
 

• Meester Maesschalck: GV heeft juridisch advies ingewonnen gezien we een 
aangetekend schrijven ontvangen hebben. 
 
We hebben in ons schrijven verduidelijkt dat het internationaal (sportief) reglement 
voorziet dat een amateur geen les mag geven tegen betaling.  En dat onze TDT enkel 
preventief toelichting gaf ifv toetredingsvoorwaarden en ondersteuning van speler 
binnen het ontwikkelingsprogramma Topsport, gesubsideerd door Sport Vlaanderen 
 

• Fyto: Naar aanleiding van de bespreking inzake de persconferentie van AFGolf over 
verbod op pesticiden in Wallonië, waar MV info heeft voor gegeven en ter plekke was 
samen met KVI, wordt meegedeeld dat de KBGf een nationale ‘fyto-commissie’ wil 
oprichten.  Na overleg is het voorstel van Golf Vlaanderen om deze commissie samen te 
stellen met technische mensen met kennis van zaken in deze materie.  Voor GV zijn dat 
Philippe Mallaerts en KVI zijn samen met MV.  
 

• Sport Vlaanderen overleg ifm subsidiering: oa. dankzij de statutenwijziging en gezien de 
internationale afspraken in golf zullen, vanaf 2018, naast de initiatoren,  de trainers B 
ook meegerekend kunnen worden in de subsidie. Niet in de ledenaangifte maar wel in 
de pijler gediplomeerde trainers (naast aantal leden, personeel, Goed bestuur).  
 
 

3. Commissies en werkgroepen  
 
 

- Sport en Topsport  :  
 

Volgende vergadering van sportcommissie: 29/05 
 
Ondertussen: verschillende meetings met de werkgroepen.  Zowel bij de dames- als 
herenwerkgroep heel gemotiveerde mensen.  Hebben hun 1ste activiteit achter de rug.  
Starterswedstrijd en dames- en herentrofee 07/05 Palingbeek 
 
Topsport: 
Vergadering Topsportcommissie: 26/04 
 
Belangrijkste punten:  
- deels vervanging van George McKechnie (GM): stopt deels wegens familiale redenen. Hij is nu 
verantwoordelijke van de Regionale trainingen & Top Golf Vlaanderen + trainer talent 
vlaanderen en topsportschool  
 
Na debat en zelfreflectie is het standpunt van de topsportcommissie om het huidige beleid 
‘believe in basics’ verder te zetten maar vraagt na te denken over een performance trainer bv 
een  ex-tourspeler.  
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Concreet: GM zal zijn rol als coach Top Golf Vlaanderen verderzetten aangevuld met 1 
woensdag per maand Topsportschool.  Voor de regionale trainingen zal de 
eindverantwoordelijkheid gaan naar F. Dhondt én hij wordt ook trainer van de groep Talent 
Vlaanderen.  Daarom dient uitgekeken te worden naar een nieuwe trainer op future 
vlaanderen. 
 
In de Topsportschool zullen Frank Dhondt en Patsy Van Baarle ingeschakeld worden.  
 
Ifv de performance coach worden enkele mensen aangesproken.  
 
- Sport Vlaanderen Topsport: Meeting 25/04 
 
Er zijn, op basis van de prestaties en het programma, éénmalig, bijkomende budgetten. Voor 
GV komt dit op max. 65000 euro en dient een aanvraag ingediend te worden vóór 1 juni 2018 
 
In de RvB worden suggesties gedaan zoals aankoop technologisch materiaal maar ook stages en 
inhuren van een topcoach.  De TDT en de topsportcommissies werken voorstellen uit. 
 
Medische Commissie: ev. vergadering ma 28/05  
 
Commissie clubondersteuning: er heeft geen commissie plaatsgevonden.  

 
 

4. GV Financieel 
 

• De inkomsten liggen hoger in vgl. met hetzelfde moment vorig jaar. Dat komt vooral 
door vroegere uitbetaling van subsidies.  

• De penningmeester vraagt goed de spreiding van de liquide middelen op te volgen.  

• Federale kaarten: GV heeft een verhoging van ongeveer 1000 kaarten. Afgolf kent een 
lichte daling. De RvB stelt tevreden vast dat er voor GV ook een stijging is inzake jeugd.  

 
 
5. Sport Vlaanderen : Goed Bestuur, GES, rapportering en ledenaangifte 
 

• Goed Bestuur: GV behaalde 70% op haar score sheet.  De media pakte nogal hard uit 
naar federaties in het algemeen maar GV moet zich niet aangesproken voelen. 
Daarnaast heeft MV op een aantal infosessies het standpunt van GV duidelijk gemaakt 
nl. niet alles wordt blindelings overgenomen (oa. profielen of externe bestuurders) en 
ivm administratieve last.  

• GES: in dit dossier krijgt het standpunt van GV meer en meer gehoor.  Nl. dat een 
meldpunt én een tuchtsysteem beter extern en onafhankelijk moet georganiseerd 
worden door experten en niet intern binnen de federaties.  En dit niet omdat we dat 
noet zouden willen of omdat we niet willen investeren in opleiding maar wel uit respect 
voor een slachtoffer.  De eigen federatie zal altijd gevoelig liggen en een drempel 
kennen.  

• Rapportering en ledenaangifte: de rapportering werd ingeleverd op 31/3 en de 
ledenaangifte 15/4. Dat betkende het eindpunt van een administratief zeer drukke 
periode. Op de rapportering kwam al feedback met ‘zeer goed’ en enkele vragen. Op de 
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ledenaangifte wachten we op feedback maar is het punt inzake trainers belangrijk (zie 
activiteitenverslag) 

 
6. Begolf 
 

• Ivm sociale media is afgesproken dat Begolf enkel zal ingezet zal worden ifv greenfee en 
toerisme. Resultaten en andere activiteiten worden gecommuniceerd op de kanalen van 
de federaties afzonderlijk.  

 
 
Te beslissen 

  
7.  Sponsoring 

  
De KBGF heeft haar overeenkomst met Mercedes kunnen uitbreiden.  In ruil daarvoor 
dienen, door de 3 federaties, Mercedes wagens genomen te worden.   
 
De Rvb is akkoord met het voorstel van de voorzitter om 1 wagen te nemen voor onze 
secretaris-generaal.  De overige personeelsleden zullen met Honda (of een gelijkaardig type) 
blijven rijden gezien de noodzaak aan grote ruimte en de prijs/kwaliteit. Om naar 4 of 5 
wagens te gaan bij Mercedes dient het sponsorgedeelte voor GV te verhogen.   
 
De penningmeester geeft voorkeur aan leasing tov aankopen.  
 
De Rvb is akkoord dat de penningmeester en MV de offertes verder uitwerken.  

 
 
Te bespreken 

 
8. Varia  
 

- Personeelsevaluatie: MV dankt de RvB voor de waardering tov het ganse team. De 
Voorzitter voegt toe dat het zeer aangename gesprekken waren met elk teamlid en dat 
ze allemaal gelukkig zijn met GV en hun secretaris-generaal.  

- Gezien de drukte stelt de voorzitter voor om geen RvB meer te voorzien vanaf volgend 
jaar in mei.  De rvb is akkoord.  

- Vanuit KBGf komt de vraag om aandacht te geven aan aanwezigheid in de RvB.  Blijkbaar 
zijn het vooral GV bestuurders die vaak afwezig zijn. De doelstelling is om meer dan 60% 
aanwezigheid te halen (zowel bij KBGf als bij GV).  
 

 
Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:  

5/6 
28/8 
2/10 

5/10 Partnerdag 
14/11 VV 

4/12 
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