Verslag Raad van Bestuur 156 van 17/10/2017
Aanwezig :
Stephan de Sterck (SDS)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd
Cedric de Woot (CdW)
Chantal Rudduck (RD)
Benoît Levecq (BL)

1. Goedkeuring verslag RvB
Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd
Informatief
2. Activiteitenverslag
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode. Er zijn geen vragen.

3. Commissies en werkgroepen
KG : Sport en Topsportcommissie.
Verslag sportcommissie 25/09
stand van zaken van de diverse werkgroepen:
- Jeugdwerkgroep:
nog 1 activiteit dit seizoen nl. scholencompetitie in Kampenhout

18/10: Auditcommissie ifv Jeugdsportfonds 2017
33 clubs hebben een dossier ingediend, waarvan reeds 31 clubs voldoen om basissubsidie te
ontvangen. Vorig jaar: 24 clubs die subsidie hebben ontvangen.
Prognose: 23 rabbit - 12 birdie en 3 eagle (2016: 12 birdies en 1 eagle)
- Dameswerkgroep:
1 activiteit m.n. de jaarlijkse vergadering op 20/11 in Rinkven
Toekomst van werkgroepen:
contact met de basis met de clubs is belangrijk.
Belang van juiste definiëring en taakomschrijving werkgroepen
Meer duidelijkheid zie statuten.
Wedstrijdkalender 2018 wordt eerstdaags opgemaakt
Topsportcommissie 05/10
- Topsportschool gestart met 7leerlingen waaronder 4 nieuwe instappers
Screening van int. experten: 09/10 – 12/10: zij waren zeer tevreden over de kwaliteit van
werken.
16/10: meeting ouders: stand van zaken na 1,5 maand + uiteenzetting Rol Ouders door
sportpsycholoog Jan Dierens en Jaak Pieters als ervaringsdeskundige
Een Samenwerking met documentaire Ketnet Competitiebeesten is gestart.
- Regionale Trainingen: diverse trainingsgroepen zijn samengesteld, ook doorgestuurd naar
de clubs.
08/10: 1ste trainingsdag: testdag om referentie te hebben.
Deelname GP De Lille: winst Sophie Bert
- Top Golf Vlaanderen
Meeting met de spelers, gepeild naar hun behoeften: dringend nood aan mentale
begeleiding die heel praktijkgericht is. Hoe omgaan met druk om cut te halen, hoe omgaan
met eigen verwachtingen, hoe zich mentaal voorbereiding in aanloop van wedstrijd, QSchool ?
Contact gelegd met C. Dumont
bijkomende financiële ondersteuning van 2.500€ Leslie Cloots en Fanny Cnops ifv deelname
Q-school wordt goedgekeurd door de Raad.

KVI : Commissie Golf en Omgeving

Integratie golf en milieu in GEO
Op dit ogenblik is er de afspraak dat de clubs met Golf en Milieulabel (4 sterren niveau)
kunnen doorgroeien via GEO. De koppeling tussen beide is echter zeer los. Daarnaast heeft
de commissie prioriteit gegeven aan de wettelijke verplichte aspecten ipv het vrijwillig label.
Nu is de tijd rijp om een volgende fase in te slaan. Ofwel stoppen met het label, ofwel Golf
en Milieu uitbouwen (budget 15000) ofwel GEO opnemen zoals in het buitenland (30 000)
.Na bespreking van de verschillende mogelijkheden is de commissie duidelijk een
voorstander om een label te behouden Oa. gezien dit een maatschappelijke rol is van de
VVG. Het VVG bureau zal de piste via GEO verder uitwerken en de extra tools ook oplijsten
die hierdoor ter beschikking komen van de clubs..
GAB
Financiële ondersteuning zodat alle Vlaamse clubs automatisch aangesloten zijn bij GABDe
vraag is gesteld aan VVG om alle clubs aan te sluiten bij de GAB. Financieel komt dit op
ongeveer 250 euro per club.
Het VVG bureau heeft dit nagekeken en geantwoord dat het niet evident is om clubs die niet
willen aansluiten toch automatisch aan te sluiten. Daarnaast is de budgettaire impact nogal
groot.
De Raad wil ook liever projectmatig werken.
subsidies bovenlokaal sportinfrastructuur
30 september was de deadline voor de clubs om een dossier in te dienen. Wase Golf, AGS,
Keerbergen, Rinkven zouden een dossier indienen. Ook Drie Eycken, ism VVG, inzake
topsportinfrastructuur.
Dossier nummerplaten op Buggy’sNa bespreking met de federatie van constructeurs werd
duidelijk dat, wanneer buggy’s op de openbare weg moeten komen, buggy’s aan nieuwe
reglementen moeten voldoen. Deze wetgeving ligt vast en zij hebben ons aangeraden om de
verkeerswetgeving aan te passen. Vooraleer deze stappen te ondernemen zullen we eerst
afwachten of er clubs zijn met problemen inzake buggy’s.

Opleiding greenkeeper ism GAB
Het programma voor 2017-2018 is afgewerkt. Vanuit het VVG bureau werd een locatie en
gezocht en de communicatie verzorgd. Inschrijvingen zijn lopende
Fyto
Caramba, zou volgens de laatste info, toegevoegd zijn op de lijst van erkende producten. We
wachten op de officiële communicatie.

Medische Commissie : heeft niet plaatsgevonden

4. VVG Financieel
FM geeft een de cut off, prognose, budget 2018 en overzicht van de financiële.
MV geeft aan dat er eind van het jaar nog grote uitgaven zijn inzake jeugdsubsidies, en G
Golf aan de clubs.
In het budget is er 80 000 euro voorzien vanuit de Reserve voor ondersteuning European
Tour (dit voor zowel cash steun + vrijwilligers organisatie en golf on the road in een kids
village)
Daarnaast is er overgedragen winst voorzien voor een actie naar nieuwe golfers toe. De
Raad is akkoord met de visie om de reserve niet extra aan te laten groeien maar we winst te
investeren in acties.
In uitgaven zijn de belangrijkste elementen:
- Daling structurele kosten
- Behoud van budget magazine om digitaal te gaan ipv print
- Extra budget ifv Milieuproject GEO
- Extra budget ifv opleiding
Een correctie moet doorgevoerd worden in prognose competitief. Na te kijken door
MV.
5. BEgolf
-

Magazine: Er komt nog 1 onder de naam golfbelgium. Vanaf het 3e nummer zal dit
BEgolf zijn. Dit komt door lopende afspraken met partners.
Partners: gesprekken zijn lopende en afspraken gemaakt onder de drie voorzitters.

6. Jeugdopendeurdagen
-

30 clubs – 42 open dagen – 735 deelnemers – 10% doorstroming
Voor een eerste editie zeker een succes
Vraag kwam van een club om te stoppen met te melden dat jeugdlidmaatschappen
minder dan 250 euro kost. Na navraag blijkt dat 2/3 van de clubs minder dan 250
vragen maar 1/3e meer. De Raad beslist om enkel prijzen te melden als we deze zelf
hebben afgesproken binnen de actie.

Te beslissen
7. Bijzondere Algemene vergadering
Dagorde: Voorstel MV wordt besproken. Nieuwe acties 2018 zullen gespecifieerd worden
met logo/naam, opleidingen, Begolf,…
Statuten: het voorstel tot statuten vanuit advocaat Maeschalck wordt besproken, artikel per
artikel. Inhoudelijk zijn er eigenlijk weinig opmerkingen maar wel naar vorm, taal en
begrijpbaarheid. Zo werd Golfvlaanderen nu Golf Vlaanderen, toetredende vervangen door
toegetreden en werden enkele zinnen herwerkt naar begrijpbaarheid.
De Raad vraagt om Artikel 13, ivm mandaten in de RvB, te herwerken zodat duidelijk is dat er
slechts 1 persoon van een club tegelijkertijd in de beide federaties kan zetelen. PRW doet
een tekstvoorstel.
Presentatie nieuw logo: de RvB keurt dit goed

Te bespreken

8. Varia
-

The National: Wijziging naar A status in het ledenregister is goedgekeurd door de
Raad.
Verzekeringen : een meeting vond plaats met onze makelaar Herberigs en JP om oa.
pro’s (wedstrijdspelers) op te nemen binnen onze polis wanneer ze trainen. Dat is
voor hen momenteel een hiaat.

De Vergadering is tijdig afgesloten om 19.35 uur.

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:
Di 5/12

