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Verslag 
Raad van Bestuur 165 

11 december 2018 

 
 

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

• Meeting met sport Vlaanderen inzake Ruimtelijke Ordening en ‘Sportterreinen van algemeen 
Belang’.  Dit kan voor golfterrein zeer interessant zijn gezien beperkte uitbreidingen vlotter 
kunnen verlopen.  

 
3. Commissies en werkgroepen  
 
SPORT 
- Wedstrijdkalenders 2019, zo goed als afgewerkt 
Nieuw: Van Lanschot Trofee, bestaande uit clubkwalificatie wedstrijden voor dames, heren en senioren 
gevolgd door zonale ½ finales + finale wedstrijd. 
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- Hervorming van de Kids Trofee: clubkwalificaties + zonale ½ finale + finale  
Nieuw: kidsfestival. Dit wordt een dag met vele activiteiten en een wedstrijd per team. 
De wedstrijd gebeurt per ploeg van minstens 4 of max 8. De pro mag meekomen en hun team 
begeleiden. De twee beste scores per team tellen. Er is ook telkens een begeleider aanwezig. 
Deze wedstrijd kan alleen doorgaan als er genoeg interesse is van de clubs. Minstens 24 clubs moeten 
deelnemen. Er dient een budget opgemaakt te worden om de kosten te kunnen inschatten. 
 
- Jeugdsportfonds 2019: labels zijn uitgereikt, nog een laatste check van de ingestuurde onkostennota’s. 
Bezoek aan clubs met de jeugdverantw. + pro worden ingepland in 2019 met uitleg over dossiers of 
bepaalde werkpunten 2019 
 
TOPSPORT 
Verslag van 11/10, ev. meeting do 13/12 a.s. 
Bi-lateraal gesprek topsport vond plaats.  Dit was zeer positief. Suggesties werden gedaan om de 
topsportcommissie te hervormen na de verkiezingen in maart ’19.  
 
20j. Topsportscholen: wereldkampioenen golf werden mooi in the picture gezet.  Ze zullen aanwezigheid 
zijn op de school op ma 17/12.  
 
MEDISCHE 
Meeting 10/12 
Opvolging van: 
 

• AED en EHBO Kit: mail naar clubs op 25/10, met tips vanuit de commissie “wat in geval van 
noodgeval”. We zullen reanimatiesessie ism rode kruis vlaanderen te organiseren. 

• Commissie ingelicht over beslissing vanuit NADO Vlaanderen ivm de schorsing van AFGspeler 
voor 4 jaar. De vraag werd gesteld aan KBGF om dit te communiceren aan Scheidsrechters en 
homeclub.  

• Opmaak artikel over de meest voorkomende golfblessures 

• Stand van zaken G-Sport en ethisch verantwoord sporten  
 
 
CLUBONDERSTEUNING : er heeft geen commissie plaatsgevonden sinds vorige vergadering 
4. GV Financieel 

 
Francis Meert geeft toelichting bij de maandelijkse st v z en prognose.  
 
1. Inkomsten : 

a. Lidgelden : groei is wat teruggevallen maar volgt het Budget. 
b. Sponsoring: niveau van 2017, maar een deel wordt doorgestort aan de KBGF/AFG  

 
2. Uitgaven: 

Meestal volgens het budget.  Topsport Ontwikkelingsprogramma: volledig in evenwicht 
met de ontvangen de subsidies. Stijging hoofdzakelijk terug te brengen op de Kosten 
aankoop sportmateriaal (éénmalige subsidie) 

 
We verwachten een kleine winst dit jaar.  

 
Er zijn geen vragen  
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5.  IT Commissie 
 
IT commissie KBGF vond plaats deze week.  Deze verliep zeer positief.  
 
De brief aan de clubs ivm nieuwe werkwijze (leden- en wedstrijdbeheer op KBGF niveau) zal verstuurd 
worden aan alle clubs in België. Jochem maakt deze op. Afgolf vertaald deze.  
 
Golfvlaanderen blijft instaan voor innovatie, de GV-App en I-tee reservatie.  
 
Opleidingen : volgende voorjaar worden deze voorzien vanuit de regio’s.  
 
3rd parties : evementenbureau’s krijgen een schrijven om een nieuwe licentie voor het gebruik iGolf 
2019 aan te vragen. 
 
GVB : de voorzitter, ER, licht toe dat de RvB KBGF het voorstel nog niet goedkeurde gezien er nieuwe 
denkpistes naar voor kwamen.  
 
 
6. BEgolf sponsoring :  
 
Evaluatie met Van Lanschot, Ethias en Pin High vond plaats. Op GV niveau positief maar zij hebben 
vragen over het BEgolf niveau.  
 
Eerstdaags zal samengezeten worden met KBGF en Afgolf.  
 
Een denkpiste is toch om in de toekomst met een consultant te werken.  
 
Te Beslissen 
 
7. Voorzittersvergadering PV  
 
De RvB vind het opvallend hoeveel afwezigen er waren.  De lijst blijkt echter niet helemaal te kloppen.  
Dit wordt nagekeken maar misschien is het toch nuttig de clubs aan te sporen om aanwezig te zijn.  
 
PV wordt goedgekeurd  
 
8. Functioneringsgesprekken en zelfevalutie  
 
Verslag Functioneringsgesprekken/personeelsevaluaties 2018 

I) Individuele gesprekken  

7 en 9 /11 /2018: Team Golf Vlaanderen door directie (Marc Verneirt en Karine Guerman) 
Elk personeelslid heeft aan de hand van een zelfevaluatieformulier quotering gegeven op algemene 
sfeer en welzijn, zijn of haar dossiers en daarnaast ahv open vragen GV, haar werking en de rol van 
zichzelf hierin kunnen aangeven.  
Elk personeelslid geeft aan dat de werksfeer van 4 of meer op 5 en welzijn unaniem 5/5  
Verslag individuele gesprekken wordt meegedeeld aan de bestuurders.  
 

II) Groeps-/Teamgesprek 

Op 12/11 werd de evaluatie afgerond met een Teamevaluatie.  
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Naast de globale evaluatie, die zeer positief is, werden enkele verduidelijkingen en bijsturingen 
gedaan inzake onthaal ifv glijdende uren en de aanpak van de teammeetings op maandag.  
Uit de suggestie box zullen volgende interessante zaken opgepikt worden :  
- Nog meer zeggen wat we doen via communicatietools (sociale media) 

- Meer inzetten op beleving zoals een ‘dank u’- mail aan deelnemers, en verpakking verzorgen 

van bv. teegifts, actiedozen aan de clubs, … 

- Inrichting kantoor : meubilair is 17 jaar oud.  

De Teamfunctionering werd afgerond met enkele teambuildingsoefeningen.  
 

III) Evaluatie directie op 11/12 door Voorzitter 

Evaluatie is zeer positief.  
Verslag individuele gesprekken wordt meegedeeld aan de bestuurders.  
 
Unaniem goedgekeurd door raad van Bestuur 11/12/2018 
 
Zelfevaluatie RvB 2018 
 
 
Aanwezigheid : 71% is het laagste aanwezigheidspercentage wat zeer goed is.  
 
Elke bestuurder geeft zijn visie over de werking en het verloop van de RVB.  
 

- Interne communicatie is zeer goed  
- Voorbereiding en structuur van de vergadering is positief 
- Samenwerking met de 3 federaties is ster verbeterd en zeer positief 
- Financiële rapportage is sterk verbeterd qua structuur 
- Goede leiding van de voorzitter 

 
9. Werkgroepen 
 
aanvaarding nieuwe leden jeugdwerkgroep: 
Sofie Obels: Ternesse /Marc Decock: Kampenhout/ Jan Kinnen: Winge 
Aanduiding verantw. Dames en Herenwerkgroep: 
Dames: voorstel: Tine Fournier, Palingbeek 
Heren: voorstel: Daniel Van Leeuw 
 
RvB keurt deze voorstellen unaniem goed. 
 
Aanwezigheden werkgroepleden.  De RvB bevestigd dat er een gesprek moet komen indien men niet 
aan 2/3 aanwezigheid komt.  
 
10. Charter/benoemingsbrief 
 
Het charter voor de vrijwilliger werd aangepast. Een hoofdstuk over taken en bevoegdheden werd, op 
vraag van de good governance regels vanuit Sport Vlaanderen, toegevoegd.  
 
Het charter zal publiek te raadplegen zijn. 
 
De RvB keurt dit unaniem goed.  
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11. Werkplan 2019 en organisatie verkiezingen 
 
Elke bestuurder kreeg het werkplan 2019.  De kalender wordt wat bijgestuurd naar :  
 
17/01 / DI 12/02 / WOE 20/03 AV / DI 23/04/  DI 07/05/ DI 11/06 / DI 27/08 / DI 01/10 / WOE 20/11 VV 
DI 10/12 
 
Organisatie verkiezingen RvB maart 2019 
 
Overzicht mandaten  
 

 
 
- Kris Vaningelgem stelt zich herkiesbaar 
- Chantal Rudduck stelt zich niet herkiesbaar gezien ze niet voldoende aanwezig zou kunnen zijn 

in de toekosmt.  
- Benoit Levecq is einde mandaat 
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- Luc Feremans stelt zich opnieuw herkiesbaar voor KBGF 
 
De clubs ontvangen een schrijven in januari om ten laatste voor de RvB van februari hun kandidaturen 
door te geven.  
 
Het Werkplan 2019 wordt unaniem goedgekeurd 
 
Te bespreken 
 
12. Varia  

 
- Drop out enquête : de RvB beslist om de clubs een schrijven te richten met de vraag een drop 

out enquête te doen, een voorstel te doen qua vragen en de resultaten te centraliseren bij GV 
- AV nieuwe stijl : 20/3 in de Zoo van Antwerpen.  Voorstel programma wordt besproken, de RvB 

vraagt de sprekers bondig te houden en keurt het voorstel goed.  
- Leden : een communicatie zal uitgaan dat de kaap van 40 000 bereikt is.  
 
 

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:  
17/01 
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