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VERSLAG
RAAD VAN BESTUUR

2017

was het 16e werkingsjaar van VVG waarin een naamswijziging
werd doorgevoerd naar Golf Vlaanderen (GV). Het totaal aantal
golfers nam sterk toe, nl. met meer dan 4%, na o.a. een zeer succesvolle starttogolf-campagne met meer dan 4.000 deelnemers.

Na de Algemene Vergadering van maart werden Jaak Pieters, Emmanuel
Rombouts, Francis Meert en Stephan de Sterck verkozen als bestuurder. Luc
Feremans werd benoemd tot voorzitter, Benoît Levecq ondervoorzitter en
Francis Meert penningmeester. Jacky Mouligneau kreeg de titel erevoorzitter
voor zijn bewezen diensten aan GV.
Binnen het personeelsbestand verliet Teresa Van Hove Golf Vlaanderen, Ymke
Vanherp vervoegde het bureau als sporttechnisch medewerker in functie van
de opleidingen.
Golf Vlaanderen doet het financieel nog altijd goed. Het was het eerste werkingsjaar onder het nieuwe decreet van Sport Vlaanderen wat extra aandachtspunten vroeg zoals diplomavereisten (Master LO, pedagogische opleiding),
aandacht inzake good governance en grensoverschrijdend gedrag. Naast de
basiserkenning en basisondersteuning verkreeg Golf Vlaanderen ook steun
voor innovatie, jeugdsport, G golf en topsport. Het boekjaar werd afgesloten
met een kleine winst.
In 2016 werd hard ingezet op de promotie via de starttogolf campagne maar
ook via de eerste jeugdopendeurdagen in september. Met meer dan 30 deelnemende clubs en 735 deelnemers was dit voor de jeugdopendeurdagen een
goede start.
Golf Vlaanderen is een vereniging van en voor de clubs. Clubondersteuning is
zeer belangrijk. Het informaticaplatform kreeg extra impulsen via het innovatiesubsidie, i-golf alsook igolfinteractive en de App blijven gratis ter beschikking
van alle clubs en alle spelers. 2016 was het eerste jaar waarbij elke club het gratis
aangeboden pakket iGolf gebruikte.
Daarnaast werden infosessies gehouden met de clubs
De App werd meer dan 1.5 miljoen keer geopend in 2017. Ook de nieuwe innovatieve tools zoals de digitale scorekaarten (50.000 rondjes) en online betalen
komt, met 6.000 transacties, goed op gang.
Een groot succes.
Met het jeugdsportfonds behaalden 22 clubs het nieuwe Rabbit of promo label,
13 Birdie of kindvriendelijk en 3 het eagle of topjeugd behaalden. 7 clubs kregen
financiële ondersteuning en zijn op weg naar hopelijk meer. Een belangrijke
vermelding gaat naar leper Open. Zij behaalden, als enige club in Vlaanderen,
al elk jaar ononderbroken het Birdie label, een topprestatie.
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De commissie Golf en Omgeving zette haar werk
zaamheden verder inzake opvolging van de wetgeving. Dankzij een waaier aan akkoorden is er
momenteel een goed werkbare situatie inzake fyto.
Golf Vlaanderen heeft via VMM een akkoord over
het gebruik, de KBGF, AFGolf en Golf Vlaanderen
samen met GAB hebben een akkoord ivm verkorte
erkenningsprocedure voor producten en de GAB
heeft akkoord over opleiding inzake fytolicentie.
Naar de golfer toe is GV /Golf Vlaanderen zeer actief
inzake communicatie met het eigen Golfvlaanderen
magazine, de elektronische nieuwsbrief en de website. Ook op sociale media blijft Golfvlaanderen een
voortrekker qua aantal volgers en interactie.
Ook voor de competitieve en recreatieve golfer was
er opnieuw een volwaardig aanbod. Hierbij denken
we aan de Kids, de dames- en seniorenkalender,
de junior trofee, de Beker van Vlaanderen en één
Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep.
Op internationaal niveau beleven we uitzonderlijke
tijden. Naast Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts
kent België nu een derde speler volwaardig op de
Tour, nl. Thomas Detry. 3 Belgen bij de eerste 150 van
de wereld. Daarmee staan we als land 12e in de
wereldranking. Net als Thomas Pieters ontwikkelde
Thomas Detry zich via de Topsportschool, college in
Amerika en het Topgolfvlaanderen en Begold programma via Golf Vlaanderen. Nu zij financieel auto
noom zijn staat Detry vanaf 2018 op eigen benen.
Top Golf Vlaanderen is het topsportprogramma
van de Golf Vlaanderen i.s.m. Sport Vlaanderen
en BeGold is het jeugd olympisch programma van
uit Golf Vlaanderen i.s.m. Sport Vlaanderen, BOIC,
Nationale Loterij en de andere regionale overheden.
We vermelden graag de progressie die Manon De
Roey maakte in 2017. Haar prestaties en eind ranking
in de LET ACCESS SERIES leverde haar een full card
voor de LET 2018 op. Fanny Cnops slaagde via Finale
Stage Q-school LET een full card voor de LET ACCESS
2018 te bemachtigen terwijl Leslie Cloots zich wist te
plaatsen voor de Finale Stage Q-school LPGA dat haar
een full card voor de Symetra Tour 2018 opleverde.

Deze prestaties tonen aan dat de Topsportschool en
Top Golf Vlaanderen goed werk leveren. Daarnaast
werkt GV verder aan talentdetectie en talentontwikkeling via de kidstrainingen en regionale trainingen.
In september werd de Belgian Knock Out aangekondigd. Na 18 jaar zal er terug een European Tour
wedstrijd in België zijn (Pinksteren in Rinkven). Golf
Vlaanderen zal haar steun aan de organisatoren verlenen en dit vooral op vlak van vrijwilligerswerking
als promotie.
In november had de Bijzondere Algemene Vergade
ring plaats waarbij naast de naamswijziging naar Golf
Vlaanderen ook een statutaire aanpassing werd doorgevoerd. De naamswijziging naar Golf Vlaanderen
dekt beter de moderne lading en zal een nieuw elan
geven. De laatste jaren zijn we uitgegroeid tot meer
dan alleen een sportfederatie. Golf Vlaanderen vertegenwoordigt ook de golfclubs als economische en
toeristische sector, waarbij tal van domeinen komen
kijken zoals innovatie, IT, management, milieu,
marketing, promotie met Start to Golf en Golf in
Flanders als nieuwe merken. Daarenboven vervullen
we i.s.m. de clubs ook een sociale en maatschappelijke
rol met o.a. het project G-golf, golf voor personen
met een handicap.
De statuutswijziging geeft de clubs de instrumenten
om beter in te spelen op de golfmarkt van vandaag.
Elke club kan, indien zij dat wenst, via de verschillende
types federatiekaart of licenties haar exploitatie
afstemmen om verschillende doelgroepen aan te
spreken en te binden.
Tijdens de Algemene Vergaderingen werd BEgolf
gelanceerd. Een samenwerkingsverband tussen
de drie federaties om gezamenlijk naar buiten te
komen en via deze weg sponsoring binnen de golfsport te verhogen.
De Raad van Bestuur dankt alle clubs alsook haar
vrijwilligers en de staff van Golf Vlaanderen voor
hun inzet.

De Raad van Bestuur, februari 2018

GOLF VLAANDEREN,
SLAGKRACHTIG
EN DOELGERICHT
GOLF VLAANDEREN WENST GOED BESTUUR ZO GOED MOGELIJK TOE TE PASSEN EN WERKT
MET HET PRINCIPE VAN HARDE EN ZACHTE INDICATOREN. GOLF VLAANDEREN SCOORT
GOED (70% ) QUA GOED BESTUUR NL. 89% VOOR TRANSPARANTIE, 64% DEMOCRATIE
EN 58% INTERNE VERANTWOORDELIJKHEDEN. OOK VOOR DE ZGN. ZACHTE INDICATOREN
WERDEN INSPANNINGEN GELEVERD (ZIE BIJLAGE SCORESHEET GOOD GOVERNANCE).
DE ALGEMENE VERGADERING KEURDE DE BELEIDSKEUZES EN DE ACTIES INZAKE GOOD
GOVERNANCE GOED (ZIE VERSLAG ALGEMENE VERGADERING).

8

SAMENSTELLING
RAAD VAN BESTUUR VVG
(tot maart 2017)

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
VVG/GOLF VLAANDEREN
(VANAF MAART 2017)

• Jacky Mouligneau

• Luc Feremans

Voorzitter
Keerbergen G.C.

Voorzitter
Cleydael G.C.

• Benoit Levecq
Ondervoorzitter
Koninklijke Limburg Golf Club

• Cédric de Woot
Koninklijke G.C. van België

• Sebastian Dohmen
Millennium Golf

• Luc Feremans
Penningmeester
Cleydael G.C.

• Philippe Roberti de Winghe
Winge G.&C.C.

• Chantal Rudduck
Brasschaat Open G.&C.C.

• Piet Vandenbussche
Golflife Sterrebeek

• Emiel Vandepaer
Golfforum

• Kris Van Ingelgem
Antwerp Golfschool

• Benoit Levecq
Ondervoorzitter
Koninklijke Limburg Golf Club

• Francis Meert
Penningmeester
R. Latem

• Cédric de Woot
Koninklijke G.C. van België

• Stephan De sterck
Puyenbroeck G

• Jaak Pieters
Millennium G.

• Emmanuel Rombouts
R. Antwerp

• Philippe Roberti de Winghe
Winge G.&C.C.

• Chantal Rudduck
Brasschaat Open G.&C.C.

• Kris Van Ingelgem
Antwerp Golfschool

SAMENSTELLING
BUREAU
VVG/GOLF VLAANDEREN
• Marc Verneirt
Secretaris-Generaal

• Karine Guerman
Technisch Directeur Topsport en Sport

• Kevin Dhondt
Sporttechnisch medewerker/sport

• Katrien Pauwels
Sporttechnisch medewerkster/promotie

• Jochem Sueters
Sporttechnisch medewerker/clubondersteuning

• Ymke Vanherp
Sporttechnisch medewerker/kaderopleiding

• Lieve De Meester
Administratief medewerkster
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JAAROVERZICHT
VOORJAAR 2017

J A NU AR I
5 JANUARI
Thomas Pieters neemt
deel aan spelprogramma
M/V van het jaar

14 JANUARI
Start Initiator opleiding
met 24 cursisten

29 JANUARI
Debuut Laura Gonzalez op
LPGA met
beste vrouwlijke score
sinds 1994

FE BR U ARI
11 FEBRUARI
GV stelt voor: het GV mini
museum

12 FEBRUARI
Topsport leerlingen
vertrekken op stage
naar El Rompido Golf

14 FEBRUARI
Thomas Pieters te gast bij
Callaway HQs
GV team breidt uit met een
nieuwe medewerkster en
stagiaire

17 FEBRUARI
GV lanceert Time out
tegen pesten wedstrijd

25 FEBRUARI
GV Jeugd vertrekt op
stage naar Morgado,
Portimao

M AART
4 MAART

AP RI L
1 APRIL

Golf in Flanders is aanwezig met stand op beurs
Rhein Golf Messe

Wase Golf opent als
55ste golfclub zijn
deuren voor publiek

7 MAART

9 APRIL

Jaarlijkse infovergadering
jeugdsportfonds wordt
georganiseerd.

Thomas Pieters behaalt
een historische 4de plaats
op The Masters en stijgt
naar 26ste plaats op de
OWGR

8 MAART
Thomas Detry brengt bezoek aan de topsportschool

15 MAART
Nieuwe Raad van Bestuur
GV wordt verkozen
met als voorzitter
Luc Feremans. Jacky
Mouligneau wordt verkozen als ere voorzitter

10 APRIL
Thomas Pieters brengt
een bezoekje bij de
GV Kids training

17 APRIL
Adrien Dumont de Chassart wint Internationaux
de France U18
9de editie van de Start
To Golf dag vindt plaats.
Meer dan 4000 mensen
kwamen hun eerste balletje slaan in 38 golfclubs.

26 APRIL
Internationale experten
Ryan Lumsden & Orlaith
Moynihan zijn week in
Belgie om onze spelers
te screenen.
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ZOMER 2017
MEI

J U NI

JU LI

AU G U STU S

5 MEI

5 JUNI

2 JULI

7 AUGUSTUS

Golf on the road neemt
deel aan 3 sportsterren
dagen

Opening nieuw golfterrein
The National Golf Course
Sterrenbeek

Rinkven opent nieuwe
infrastructuur in bijzijn
van Phlippe Muyters

Thomas Pieters daalt
naar een 23ste plaats
op OWGR, dit is zijn
beste positie ooit

23 MEI

6 JUNI

Golf op school aanwezig
op sportdag in Bornem

GV deelt 15 boeketten
uit aan ladies captains in
Vlaanderen in teken van
Women’s Golf Day

24 MEI
Yente Van Doren, Alumnus
topsportschool wordt
opgenomen in Top Golf
Vlaanderen Programma

26 MEI
Manon De Roey
eindigt op 3de plaats
op LET Acces tour

28 MEI
Nicolas Colsaerts
eindigt 3de op het BMW
PGA championship

8 JUNI
KPMG Trophy Challenge
Tour gaat van start in
Royal Waterloo Golf club

14 JUNI
GV organiseert bijscholing
Multi Skillz voor iedereen
die met jeugd bezig is.
Er waren een 20 tal
enthousiaste deelnemers

23 JUNI
GV lanceert nieuw
project: G-golf

25 JUNI
Thomas Detry eindigt
2de op European Tour
wedstrijd in Munich

17 JULI
Golf On the road aanwezig
op zomerpromotietoer in
Middelkerke

19 JULI
Facebook Golf Vlaanderen
viert 6000+ likes

10 AUGUSTUS
Golf on the road aanwezig
op zomerpromotietoer in
Wenduine

18 AUGUSTUS

?? JULI

GV te gast bij Radio 2
in teken van jeugd
opendeurdagen

Belg Yohann Cauwenbergh
wint 2 Grand Prix
in Frankrijk

20 AUGUSTUS
Kevin Hesbois, Topgolf
Vlaanderen speler, wint de
Omnium van België
Golf in Flanders wordt op
de internationale kaart
gezet via een persbezoek
van 20 journalisten uit
10 landen

22 AUGUSTUS
Golf in Flanders Media
Challenge haalde het
nieuws van Kanaal Z
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NAJAAR 2017
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

? SEPTEMBER

2 OKTOBER

3 NOVEMBER

3 DECEMBER

30 clubs organiseren in
sept. jeugdopendeurdagen
in het kader van de maand
van de sportclub

GV organiseert als dank
aan al zijn vrijwilligers,
sponsors en partners zijn
jaarlijkse Partnerdag

10 Clubs hebben aanvraag
ingediend subsidies G-golf

Voor de eerste maal
worden BEgolf Awards
uitgereikt

3 SEPTEMBER

9 OKTOBER

5 NOVEMBER

Golf on the road is
aanwezig op het
Gordelfestival

Internationale experten
Ryan Lumsden en Orlaith
Buckley komen onze
topspelers voor een 2de
maal onderwerpen aan
verschillende screenings

Nicolas Colsaerts eindigt
2de op Turkisch Airlines
Open

Golfer of the year:
Thomas Pieters

14 SEPTEMBER
Anna Elena Kusters en
Etienne Pochet mogen
tijdens Beat the Pro het
vuur aan de schenen leggen
van de pro’s op KLM

15 SEPTEMBER
GV supportert voor onze
Belgen op de KLM open

24 SEPTEMBER
Sophie Bert, studente aan
topsportschool Hasselt,
wint Grand Prix de Lille

13 OKTOBER
Initiator Golf opleiding
wordt afgesloten op de
jaarlijkse Grote Prijs initia
tors. Dit jaar behaalden
18 studenten hun initiator
diploma

11 NOVEMBER
Ieper Open Golf viert zijn
25 jaar bestaan

13 NOVEMBER

Golfer of the year Ladies:
Laura Gonzalez
Talent of the year
(amateurs): Adrien
Dumont de Chassart
Golf in Flanders verkozen
tot Undiscoverd Golf
Destination of the Year

Een 20 tal pro’s
en initiators nemen
deel aan bijscholing
Motorisch leren

16 DECEMBER

14 NOVEMBER

30 DECEMBER

Robert Jan Derksen
brengt een bezoek aan
topsportschool Hasselt

25 SEPTEMBER

Leslie Cloots en Fanny
Cnops kunnen zich
plaatsen voor Qschool
final van LET

Team Pieters lanceert
Belgian Knock Out

22 NOVEMBER
GV wordt Golf Vlaanderen

29 NOVEMBER
Thomas Detry bij super
genomineerde voor belofte
van het jaar

Thomas Detry behaalt
podiumplek als belofte
van het jaar

Adrien Dumon Du Chassart
eindigt 3de op Orange Golf
Bowl
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THE MORE I PRACTICE,
THE LUCKIER I GET.
GARY PLAYER
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VERSLAG COMMISSIES
EN WERKGROEPEN
SPORTCOMMISSIE
In 2017 is de sportcommissie 3x maal samengekomen om zich te buigen
over de diverse activiteiten van o.a. de dames-, senioren- en jeugdwerkgroep. Vanuit de sportcommissie werden op voorstel van de diverse
werkgroepen de verschillende activiteiten voorbereid, opgevolgd en
geëvalueerd. Tevens werden voor al deze doelgroepen de wedstrijd
reglementen geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Gezien de nieuwe leeftijdsgrens van
50 voor de categorie senioren besliste
de Sportcommissie om voor bepaalde
wedstrijden extra prijzen te voorzien
voor de cat. 60+ en 70+ voorzien.
Na evaluatie van het wedstrijdseizoen
2017 en meer bepaald het aantal wedstrijddeelnames in bepaalde wed
strijden beslist de sportcommissie om
voor 2018 geen hervormingen naar
aantal wedstrijden voor de bestaande
werkgroepen door te voeren. Nieuw
wordt wel de Heren Trofee in combinatie met de Dames Trofee.
Voor 2018 wordt op aanvraag van de
Topsportcommissie de wedstrijdformule voor de Kids U12-U14 gewijzigd.
Dit om aan de vraag van meer competitiviteit te beantwoorden m.n. om
zoveel mogelijk wedstrijden in Single
Stroke Play te spelen. In 2018 zal Cat 1.
in Single Stroke Play en Cat. 2 in Stableford spelen.

Samenstelling Sportcommissie:
• Philippe Roberti de Winghe
Voorzitter
Winge G.&C.C.

• Cédric de Woot
GV-bestuurder
Koninklijke G.C. van België

• Jaak Pieters
GV-bestuurder
Millennium G.

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Walter Verrijcken
Verantw. Seniorenwerkgroep
Keerbergen G.C.

• Bruno Vermeire
Verantw. Jeugdwerkgroep
Beveren G.C.

• Jan Baert
Koninklijke Limburg Golf Club
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DAMES
WERKGROEP
Tijdens het seizoen 2017 werden naar analogie
van de vorige jaren de hiernavolgende dames
activiteiten georganiseerd: Starterswedstrijd
(Millennium) - Cap-Am (Kampenhout G.C.) - Int.
Women’s Golf Day - Golf Vlaanderen-AFGolf
Wedstrijd (Rigenée G.C.) - zonale kwalificatiewedstrijden en finale wedstrijd van de Dames Trofee.

14 clubs hebben voor het eerst deelgenomen aan
de Int. Women’s Golf Day op di 06/06. Op die dag
werd het logo op Facebook en de header van Golf
Vlaanderen aangepast naar die van de Women’s Golf
Day. Sfeerbeelden van de verschillende clubs werden
verzameld en gepubliceerd in een foto album op
facebook.
Elke Ladies Captain werd letterlijk in de bloemetjes
gezet en ontving de dag zelf een boeket bloemen
op haar club.
Op 20/11 was er de Jaarlijkse vergadering van de
Ladies Captains in Rinkven G.C. Een 25-tal clubs
waren aanwezig met een vertegenwoordiging van
een 50-tal Ladies Captains en Vice Captains. Tijdens
deze vergadering werd een overzicht gegeven van
de wedstrijddeelnames 2017 en werd de wedstrijd
kalender 2018 voorgesteld. Gastspreker was Jan
Dierens, sportpsycholoog. Hij gaf een interessante
uiteenzetting over “Het mentale aspect van golf:
doen wat werkt”. De vergadering werd afgesloten
door GV Voorzitter Luc Feremans.

Samenstelling Dameswerkgroep:
• Chantal Rudduck - Brasschaat Open G.&C.C.
• Karine Guerman - Golf Vlaanderen
• Katrien Pauwels - Golf Vlaanderen
• Teresa Van Hove - Golf Vlaanderen
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SENIOREN
WERKGROEP
In 2017 vonden er 4 vergaderingen plaats:
20/02, 15/06, 18/09 en 04/12.
De jaarlijkse vergadering senior captains vond
plaats op 28 maart in de KGC Van België.
Een 30-tal clubs waren aanwezig met een
vertegenwoordiging van een 60-tal Senior
Captains en Vice Captains.

Tijdens deze vergadering werd de kalender 2017 + bijhorende reglementen overlopen. Tevens werd een
overzicht gegeven van de wedstrijddeelnames 2016.
Gastspreker was Jan Dierens, sportpsycholoog.
Hij gaf een interessante uiteenzetting over “Het
mentale aspect van golf: doen wat werkt”
Doorheen de vergaderingen van de seniorenwerkgroep was het thema wedstrijden een vast item
op de dagorde. Volgende zaken werden tevens
besproken: wedstrijden en reglementen 2017, aanwezigheid werkgroepleden tijdens wedstrijden,
evaluatie wedstrijden 2017, opmaak kalenders &
reglementen 2018, enz.
Gezien de nieuwe leeftijdsgrens van 50 voor de cate
gorie senioren werden voor bepaalde wedstrijden
speciale prijzen voor 60+ en 70+ voorzien. Dit kreeg
heel wat positieve reacties van deze doelgroep.
De seniorenwerkgroep hecht tevens belang aan een
goede communicatie met de seniorverantwoorde
lijken van de clubs. Er wordt dan ook een databank
bijgehouden met de gegevens van deze personen.
Deze wordt jaarlijks opgevraagd bij de clubs.

Samenstelling Seniorenwerkgroep:
• Royald Colpaert
Waregem G.

• Myriam De Schutter-Roevens
Ternesse G&C.C.

• Pieter De Smet
Ternesse G&C.C.

• Jef Paesen
Koninklijke Limburg G.C.

• Lucien Scheepers
Fl. Nippon G&B.C. Hasselt

• Thierry Vandermeersch
Oudenaarde G&C.C.

• Marc Van Hove
Executive Zwijnaarde

• Walter Verrijcken, Voorzitter
Keerbergen G.C.

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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JEUGDWERKGROEP
In 2017 vonden er 6 vergaderingen plaats:
16/01, 23/02, 25/04, 06/06, 16/09, 7 /11.
Op de jaarlijkse vergadering van het Jeugdsportfonds van 07 maart werd een evaluatie gemaakt
van het Jeugdsportfonds 2016 en voorstelling
reglement 2017.

Tevens werd feedback gegeven over de nieuw geor
ganiseerde Jeugdopdeurdagen 2017. Tot slot werd aan
de aanwezige jeugdverantwoordelijken de aandachtspunten binnen de Kids- en GV Trainingen weerge
geven door GV Coaches E. Smets en G. Mackechnie.
In totaal waren een 55-tal jeugdcaptains, managers,
pro’s aanwezig uit een 30-tal clubs.
Vaste thema’s op de dagorde van de
Jeugdwerkgroep zijn:

• GV Kidstrainingen: bespreking afgelopen trainingen
• GV Kidswedstrijden m.n. Ethias Kids Trofee en
Kids U12-U14: opmaak reglementen, aanwezigheid werkgroepleden tijdens deze wedstrijden
+ evaluatie afgelopen wedstrijden

• Het jeugdsportfonds is een vast thema doorheen
de vergaderingen van de GV Jeugdwerkgroep.
31 clubs hebben in 2017 een subsidie ontvangen.
22 clubs behaalden het nieuwe Rabbit label,
13 clubs behaalden het Birdie label en 3 clubs
behaalden het Eagle label.
Naast de jaarlijkse Start-to-Golf dag vond dit jaar voor
het eerst ook de Jeugdopdeurdagen plaats tijdens
de maand september. 29 clubs hebben hier aan deel
genomen, in totaal werden een 42-tal activiteiten
georganiseerd. 783 kinderen, vnl. uit de leeftijdsgroep 8-12j. werden bereikt met een directe doorstroom van 70 kinderen.

Samenstelling Jeugdwerkgroep:
• Erik Cauwenbergh
Keerbergen G.C.

• Natasja Monballieu
Westgolf

• Philippe Roberti de Winghe
GV Bestuurder
Winge G&C.C.

• Els Van Goethem
Waregem G.

• Marlyse Verbeiren
Damme G&C.C.

• Bruno Vermeire
Voorzitter
Beveren G.C.

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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TOPSPORT
De topsportcommissie heeft als opdracht het topsportbeleid in Vlaanderen op te volgen, te evalueren
en bij sturen daar waar nodig. De aanwezige expertise alsook het aantal leden van de Raad van
Bestuur vormen een meerwaarde voor de functionering en de draagkracht van de topsportcommissie.
Alle genomen beslissingen worden ook ondersteund en bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

GV Trainingen
Voor het trainingsseizoen 2016-2017, 2017-2018
werden respectievelijk 33 en 37 spelers getraind
in één van onze GV Trainingsgroepen m.n. Future
Vlaanderen Girls-Boys, Talent Vlaanderen Boys en
Jong Vlaanderen Boys.
De trainingsgroep Talent Vlaanderen heeft als doel
de instroom in de Topsportschool te stimuleren
door op bepaalde momenten samen te trainen met
de leerlingen van de Topsportschool en dusdanig
in aanraking te komen met het programma van de
Topsportschool. Voor de spelers van Selectie Vlaanderen wordt een budget voorzien om het wedstrijd
seizoen samen met hun persoonlijke omkadering
voor te bereiden.
Tijdens de trainingen, 15 op jaarbasis, werd tijdens
de opwarming aandacht gegeven aan de 5-min.
warming-up drill en callibratie. In het technisch programma werd er gewerkt op de basisslagen (Swing,
Kort spel (Trackman) & Putting met o.a. gebruik
van Aimpoint green reading, Sam Putting Lab). Er
was ook aandacht voor course management alsook
wedstrijdstatistieken kwamen uitgebreid aan bod.
Op zaterdag 11/03 werd het symposium “GV Topsportwerking” georganiseerd voor alle spelers op
genomen in één van de GV Trainingsgroepen alsook
voor de ouders. Besproken topics waren missie
Topsportwerking GV, Ontwikkelingstraject talentvolle speler met o.a. Talentdetectie, - Identificatie
en -Selectie alsook een uitgebreide uitleg over het
ontwikkelingsprogramma GV.

Het trainingsseizoen 2017-2018 is gestart met een
testdag. Tijdens deze dag worden de geselecteerde
spelers getest op alle technische delen die deel uitmaken van het GV trainingsprogramma m.n. putting,
korte approach, wedge, to the pin, controle shot,
maximum distance, en balvlucht.

GV Stage
Tijdens het krokusverlof werd een buitenlandse
stage georganiseerd voor 12 beloftevolle spelers
U16j. onder begeleiding van GV Coaches Patsy van
Baarle en Frank Dhondt.
Deze buitenlandse stage was een ideale voorbereiding op het wedstrijdseizoen dit wegens de
aanwezige trainingsaccommodaties en te spelen
banen.

Coaching Nationale Wedstrijden
De GV Coaches zijn afwisselend aanwezig op alle
nationale wedstrijden (Junior Tour, Junior Federal
Tour & Federal Tour). Spelers krijgen enerzijds de
kans om de nodige bijsturingen door de aanwezige
GV Coach te krijgen.
Anderzijds zijn deze observatiemomenten voor
de GV Coach ook heel belangrijk ifv uitgevoerde
opwarmingsroutines, al dan niet gebruik gameplan, omgang met prestatiedruk door de spelers,
lichaamstaal...
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GV Topsportschool
Het schooljaar 2016-2017 is gestart met 5 leerlingen topsport Golf m.n. Elsie
Verhoeven (KGC België) - 2de graad 1ste Ij. - Liam Bentein (Waregem) - 2de graad
2de Ij. - Max Peerbooms (FI. Nippon) - 3de graad 1ste Ij. - Shasa Decker (Keerbergen) 3de graad 2de Ij. - Seppe Vanhondeghem (Keerbergen) - 3de graad 2de Ij.
Deze leerlingen topsport trokken van 11 tem 18 februari naar Spanje, El Rompido
voor de jaarlijkse buitenlandse stage ter voorbereiding van het wedstrijd
seizoen 2017.
Op 8 maart was Thomas Detry, ET Speler en alumnus Topsportschool, aanwezig
in Hasselt. Zijn aanwezigheid was een enorme meerwaarde en uiterst leerrijk
voor de leerlingen topsport.
Tijdens de periode van 24 tem 27 april en 9 tem 12 oktober waren de internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith Buckley aanwezig voor de jaarlijkse
periodieke screenings op biomechanisch en fysisch vlak. Tijdens deze screeningen
werd in samenspraak met de verantwoordelijke trainers de individuele trainings
programma’s daar waar nodig bijgestuurd.
De samenwerking met de internationale experten is een grote meerwaarde
voor de werking binnen de Topsportschool enerzijds voor de leerling topsport
zelf maar ook voor de trainers (+ andere Trainers die betrokken zijn bij het GV
Topsportbeleid) wat het delen van know how betreft.
Het aantal uren fysieke trainingen en meer bepaald de uren krachttrainingen werden
opgedreven. Extra training vindt plaats op maandagmorgen van 08.30-10.00.
Het gebruik van de nodige technoligische meetapparatuur waaronder trackman,
sam putting lab is tevens een sterkte binnen de werking van de Topsportschool.
Het streven naar een optimaal lessenrooster en meer bepaald schoollessen in
de voormiddag en golftraining in de namiddag hebben geleid tot het meermaals
spelen van 18 holes op andere naburige golfterreinen. De mogelijkheid tot het
spelen van 18 holes is essentieel naar voorbereiding nationale junior en/of
federale wedstrijden alsook naar het opdrijven van de competitiviteit wat bij
GV Spelers soms ontbreekt.
Het schooljaar 2017-2018 is gestart met 7 leerlingen topsport Golf m.n. Arnaud
Antoin (Puyenbroeck) - 1ste graad 1ste Ij. - Sophie Bert (Waregem) - 2de graad
2de Ij. - Elsie Verhoeven (KGC België) - 2de graad 2de Ij. - Louis Peeters (Rinkven) 3de graad iste Ij. - Cedric De Bruycker (Rinkven) - 3de graad iste Ij. - Liam Bentein
(Waregem) - 3de graad iste Ij. - Max Peerbooms (FI. Nippon) - 3de graad 2de Ij.
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Internationale wedstrijden
GV geselecteerde spelers hebben dit jaar deelgenomen aan 3 internationale wedstrijden m.n. Grand
Prix de Bethemont, Grand Prix de Lille en de Trophée
des Regions met winst van Ana-Elena Kusters tijdens
de Grand Prix de Bethemont en winst van Sophie
Bert tijdens de GP de Lille.
Het doel van deze internationale wedstrijddeelname is buitenlandse wedstrijdervaring te geven
aan geïdentificeerde topsporttalenten. Zij krijgen
tevens de kans om voor het eerst in hun spelers
carrière in een winners positie terecht te komen.
Voor de beloftvolle jongeren zijn deze wedstrijden
prestatiegericht en krijgen ze de kans om via hun
resultaat op de Wereldranking te komen of om hun
plaats op de Wereldranking te verbeteren.
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Top Golf Vlaanderen
Het Top Golf Vlaanderen programma steunt talent
volle spelers met deelname aan de Olympische Spelen
als einddoel. Naast de US College spelers A. De Bondt,
V. Van Doren, K. Ulenaers, C. Decorte en L. Cloots
maakten Fanny Cnops (Letas Tour), Manon De Roey
(Letas Tour), Kevin Hesbois (Alps Tour + Challenge
Tour invites) en Thomas Detry (ET Tour) deel uit van
Top Golf Vlaanderen. Eind juni studeerde Leslie Cloots
af van de US College van North Carolina en begon haar
profcarrière op de Symetra Tour. Thomas Detry werd
tevens vanuit het BeGold programma ondersteund.
BeGold is een jeugd olympisch programma waarbij
een top 8 plaats Olympische Spelen de ambitie is.
Het Top Golf Vlaanderen programma is inhoudelijk
zeer belangrijk voor deze spelersgroep. Dit werd
unaniem door de spelers aangehaald tijdens een
specifieke meeting.
Gezien de uiteenlopende wedstrijddata voor de spelers die opgenomen zijn in het Top Golf Vlaanderen
programma werden deze spelers vnl. opgevolgd
via “One to one” coachingsessies gericht op het
gebruik van Trackman en Sam Putting Lab.
Ondanks de overlap in verschillende wedstrijdkalenders
vonden collectieve groepstrainingen plaats. Spelers
vinden het belangrijk om samen efficient en compe
titief te kunnen trainen zowel op de driving range als
op de baan alsook om hun ervaringen te delen.
Tevens werd er veel aandacht besteed aan de Golfstats waarbij de spelers gebruik maken van het
“shots-to-hole” programma.
In april en oktober werden de spelers gescreend
door onze internationale experten Ryan Lumsden
en Orlaith Buckeley.
Olv George Mackechnie, verantwoordelijke coach,
was er een buitenlandse voorbereidingsstage
Q-School begin november in Denia, La Sella Golf
Resort waaraan M. De Roey, F. Cnops en L. Cloots
hebben deelgenomen.

Samenstelling Topsportcommissie:
• Hendrik Delport
Medisch adviseur

• Manon De Roey
Topsporter

• Cedric de Woot
Bestuurder

• Jan Dierens
Mentaal adviseur

• Karine Guerman
TDT

• George Mackechnie
Trainer

• Koen Marx
Fysisch adviseur

• Jaak Pieters
Bestuurder

• Philippe Roberti de Winghe
Bestuurder

• Chantal Rudduck
Bestuurder

• Ellen Smets
Trainster

• Hilde Van Oycke
Fysiek adviseur

• Tommy Verlinde
Dossierbeheerder Golf Sport Vlaanderen

Eindresultaat 2017
T. DETRY:

Full Card ET

M. DE ROEY: Full Card LET
F. CNOPS:

Letass

L. CLOOTS:

Full Card Symmetra

K. HESBOIS: Pro Golf Tour
+ uitnodigingen Challenge Tour
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GOLF EN OMGEVING
Deze commissie is samengesteld uit mensen die ervaring hebben met deze problematiek.

De Commissie ‘Golf & Omgeving’ heeft onder meer
als opdracht:
1. De clubs in Vlaanderen en Brussel in te lichten over
de nodige stedenbouwkundige vergunningen.
2. Contacten te leggen met de gemeentebesturen (in
het kader van het opstellen van het gemeentelijk
structuurplan), met de provinciebesturen (in het
kader van het opstellen van het provinciaal structuurplan) en de Vlaamse bevoegde ministeries en
het Hoofdbestuur van Stedenbouw (in het kader
van het opstellen van de ruimtelijke uitvoerings
plannen).
3. Het streven naar de regularisatie van bestaande
stedenbouwkundige situaties en naar nieuwe
ontwikkelingsperspectieven voor de golfsport
in Vlaanderen en Brussel.
4. Aandacht te besteden aan het ecologisch aspect
van de golfinfrastructuren en zo doende initia
tieven te coördineren in het kader van een milieu
vriendelijke en ecologische benadering van de aanleg en het onderhoud van de golfinfrastructuren.
Terzake aan de leden voorstellen te doen.
In 2017 werd verder opvolging gegeven en uitvoering
aan de akkoorden met VMM. Dankzij een waaier
aan akkoorden is er momenteel een goed werkbare
situatie inzake fyto. Golf Vlaanderen heeft via VMM
een akkoord over het gebruik. De KBGF, AFGolf
en Golf Vlaanderen samen met GAB hebben een
akkoord met de federale overheid ivm verkorte
erkenningsprocedure voor producten en de GAB
heeft akkoord over opleiding inzake fytolicentie.
De commissie volgt de projecten en nieuwe golf
ontwikkeling mee op en geeft steun waar kan.
Met de nieuwe statuten zal deze commissie uitgroeien tot de Commissie clubondersteuning in
2018 met oa. extra taken inzake informatica, innovatie en algemene wetgeving (privacy).

Samenstelling Golf en omgeving:
• Kris Van lngelgem
Bestuurder GV en Voorzitter

• Peter Brinckman
Ternesse G.&C.C.

• Stéphane De Sterck
Bestuurder GV

• Francis Meert
Bestuurder GV

• Philippe Mallaerts
GAB / Brabantse Golf

• Robert Lipschutz
Rinkven G.C.

• Jochem Sueters
Golf Vlaanderen

• Marc Verneirt
Golf Vlaanderen
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MEDISCHE COMMISSIE
De hiernavolgende opdrachten werden door de Medische Commissie in 2017 verder opgevolgd en
uitgewerkt om het Medisch en Ethisch verantwoord sporten waar te borgen:

1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede
fysische en psychische gezondheid voor alle golfers.
Er wordt gewerkt aan de opmaak van een lijst van
specifieke golfletsels. Doorstroming van informatie
naar de golfspelers zal gebeuren via website,
facebook, electronische nieuwsbrief.
2. Advies te geven bij specifieke medische problemen
van individuele golfspelers.
3. Het opsporen en bestrijden van doping. Preventief
en reactief dopingsbeleid via website, info clubs.
4. Aanbevelingen geven volgens leeftijdsnorm is
niet van toepassing. Golf is een sport die op elke
leeftijd kan beoefend worden. Er zijn geen tegen
indicaties bekend. Er is ook geen perfecte fysieke
conditie nodig.
5. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij ongevallen, uitbouwen
van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten enz. Het plaatsen van een AED toestel wordt
aangeraden alsook regelmatig oefeningen plannen om het te gebruiken. Website zal up to date
gehouden worden.
6. Sportmedische geschiktheid: is niet nodig voor
recreanten. Voor de leerlingen van de Topsportschool is een jaarlijkse sportmedische keuring
verplicht. Voor de andere geïdentificeerde topsporttalenten en beloftvolle spelers wordt een
protocol opgemaakt van de geschikte testen.
7. Duurzame betrokkenheid via Prof. Dr. Hendrik
Delport
8. Ethiek en grensoverschrijdend gedrag: aanspreekpersoon integriteit (Ymke Vanherp), gedragscodes

Samenstelling Medische Commissie:
• Werner Budts
At Golf

• Rens Busschots
Koninklijke Limburg Golf Club

• Hendrik Delport
Ternesse G.&C.C.

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Liesbeth Meylaerts
Koninklijke Limburg Golf Club

• Guido Vyncke
Winge G.&C.C.
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GOLF IN FLANDERS
GOLFTOERISME
Het project Golfinflanders.com was een driejarige samenwerking tussen
Golf Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen.
Het doel was een nieuwe website bouwen die Vlaanderen als golfregio
wil promoten in het buitenland en de positionering van Vlaanderen wil
versterken binnen het golftoerisme in Europa.

VISIT.
PLAY.
ENJOY.
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Opbouw van de website
Een interactieve kaart van Vlaanderen werd
gemaakt met aanduiding van de golfbanen
en toeristische entiteiten per regio. Voor de
inhoud werden heel wat teksten geschreven,
m.n. een beschrijving van elke golfbaan (55),
zowel golftechnisch als toeristisch (bv. het
erfgoed dat ontsloten wordt op de golfbaan);
een beschrijving van elke toeristische regio of
stad (22), die werd opgesteld in overleg met
de betrokken toeristische dienst; en een be
schrijving van de toeristische entiteiten (543) in
4 categorieën: bezienswaardigheden, eten &
drinken, sport & ontspanning en overnachten.
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Naast dit beschrijvende deel, werd de website ook
gelinkt aan een software om online een tee-time
(greenfee ronde) te reserveren en te betalen. Hiervoor werd samengewerkt met de firma lnfoservice Belgium (ISB), een gerenommeerd bedrijf en
vertrouwde leverancier van Golf Vlaanderen. Heel
wat denkwerk werd verricht tijdens het eerste jaar
om de bestaande zaken uit te breiden en te integreren in de nieuwe website, en dit op maat van
elke club. De lay-out van het programma werd ook
aangepast naar de “look & feel” van de website,
zodat de bezoeker niet merkt dat hij de website
verlaat om zijn boeking te doen. De interface naar
dit reservatiesysteem werd in de loop van 20162017 gedaan voor 17 golfclubs, die hun tee-times
wensen open te stellen naar greenfee-spelers (=
niet-leden van de club). Sinds begin 2017 werd na
moeizame onderhandelingen een overeenkomst
bereikt met de lngenico Group (Ogone) om het online betalingsplatform te activeren. Om de betalingen op een correcte manier boekhoudkundig te
kunnen verwerken, werd door 15B nadien een extra softwarepakket ontwikkeld.
Om de website te blijven verbeteren zijn er nog
steeds regelmatig aanpassingen nodig aan zowel de
structuur en inhoud van de website als de software.
Zo lieten we recent nog een extra zoekfilter inbouwen om de clubs waar je online kan reserveren en
betalen, meer naar voor te schuiven of werd een
extra knop ‘teetime reserveren’ toegevoegd op
verschillende plaatsen om de “call to action” te vergroten. De software wordt ook gekoppeld aan de
mobiele app van Golf Vlaanderen om ook langs die
weg extra bezoekers aan te trekken.

Promotiecampagne Golf in Flanders
lsm Meridian bvba (januari 2016-december 2017) en
later ook met Par4Our Ltd (januari 2017- toekomst).
Branding:

• Beach flags, een tent, strandstoelen, 3D letters en
belettering wagen..

• Uitdeelmateriaal: brochures in 4 talen, kaartjes,
golfballen met logo. .
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Face-to-face naar de golfer

Advertenties

• Challenge Tour-wedstrijd op Cleydael Golf &

• Digitaal: campagne op leadingcourses.com:

Country Club (juni 2016): Golf in Flanders was
3 dagen aanwezig op de grootste professionele
golfwedstrijd in België om de website bekend
te maken bij het Belgische golfpubliek. De
bezoekers kregen na een woordje uitleg een
Golf in Flanders-golfbal als cadeau.

• KLM Open op The Dutch (september 2016):
Golf in Flanders was 4 dagen te zien op het
grootste European Tour-event in Nederland met
gemiddeld 12.500 bezoekers per dag. Er werden
5.500 kaartjes, met aanduiding van de golfbanen in
Vlaanderen, en een chockotoff uitgedeeld
aan de bezoekers van de stand. Tijdens de
supportersactie “all-in-red” om de Belgische
pro’s op het tornooi aan te moedigen gaven we
4.000 rode Golf in Flanders-buffs (sjaaltjes) weg.
Voorbeeld van de landkaart.

• Rheingolf in Düsseldorf (maart 2017): Golf
in Flanders was 3 dagen present op de
grootste golfbeurs van Duitsland met meer
dan 17.600 bezoekers in totaal. Golf in Flanders
was één van de 230 standhouders uit 24 landen
die de laatste nieuwigheden uit de golfindustrie
kwamen promoten.

Sociale media
• Facebook-pagina met momenteel 2.232 volgers.
• Promofilmpjes: Golf in Flanders. Visit. Play. Enjoy.
(met beelden uit de Visit Flanders-video!) met
17.000 weergaven en 2 filmpjes met Thomas
Pieters in de hoofdrol ‘giving back’ en ‘coming
home’ met 3.900 views.

• Wedstrijd “de stoel”: via de Facebook-pagina
werden een aantal foto’s van de Golf in Flanders
strandstoel op een golfbaan in Vlaanderen
gepubliceerd. Tussen de deelnemers die juist
konden raden op welke golfclubs de foto’s
genomen werden, werd een strandstoel verloot.

gedurende 1 maand bestemming in de kijker
met bannering op de NL-, F-, D-, ENG-talige
websites (200.000 impressies), met een blogpost en opname in de nieuwsbrief en met Golf in
Flanders als homepage spotlight voor 2 weken.

• Drukwerk: verspreiden van folders naar de
Vlaamse toeristische diensten en de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen, hotel
lounges,...

• Drukwerk: advertenties in o.a. B-lnspired Brussels Airline Magazine, Discover Benelux,...

• Drukwerk: reportage in de nieuwe Duitse
Golfgids 2018-2019.

Persbezoek en persreizen
• Golf World Magazin (mei 2016): 2 journalisten
speelden 6 topbanen in Vlaanderen. Hun verslag
werd gepubliceerd in het magazine van november
2016 en België werd vermeld als tip in Golf Escapes
magazine 2017-2018. Royal Zoute Golf Club werd
ook opgenomen in de Top 100 van beste golfbanen in Europa.

• Persreis ‘Golf in Flanders Media Challenge’ met
20 golfjournalisten uit 10 landen die gedurende een
week 5 golfbanen speelden en daarnaast Gent en
Leuven bezochten (augustus 2017).
Tijdens de speelronde op Cleydael Golf & Country
Club werd een videoreportage gemaakt door
Kanaal Z. Deze werd 2.300 keer bekeken via
onze Facebook-pagina. Enkele reisverslagen
werden intussen gepubliceerd in internationale
magazines: ‘Golf Vacations’ (Tsjechië), ‘Golf
manager’ (Duitsland).
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IGTM
International Golf Travel Market in Cannes i.s.m. Martin’s Hotels, waar Golf in Flanders
de prestigieuze IAGTO award ‘Undiscovered Golf Destination of the year’ mocht
ontvangen (december 2017). Deze prijs kreeg heel wat internationale persaandacht.

Evaluatie van het project: toetsing
van de vooropgestelde doelstellingen
aan de behaalde resultaten
De voornaamste doelstelling van Golf in Flanders
is Vlaanderen als golfbestemming op de kaart zetten. We kunnen stellen dat dit doel bereikt werd. De
promotiecampagne heeft zijn vruchten afgeworpen,
met als kers op de taart het binnenhalen van de award
als de té ontdekken golfbestemming van het jaar:
“IAGTO Undiscovered Golf Destination of the Year”.
Onze regio werd door de internationale golfpers
verkozen uit een selectie van 60 bestemmingen en
volgt daarmee o.a. Karinthië (Oostenrijk), Slovenië
en Zweden op die de voorbije jaren deze eer toebedeeld kregen. Een erkenning waar Golf in Flanders
trots op is en die aantoont dat de formule Visit. Play.
Enjoy. aanslaat bij het internationale publiek.
Ook de opbouw van de website werd gerealiseerd
volgens de oorspronkelijke omschrijving. Er werd
een platform gecreëerd dat de toeristische troeven
van Vlaanderen in de kijker zet en de combinatie
van golf en een verblijf in de regio’s/steden promoot.
Alle elementen zoals de interactieve kaart van
Vlaanderen, een beschrijving van elke golfbaan en
elke toeristische regio/stad, een reservatiesysteem
met online betalingsmodule voor het boeken van een
greenfee en 4 verschillende taalkeuzes, zijn aanwezig.
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GOSTA
GOLF STATISTIEKEN
GOSTA staat voor Golf Statistieken, een eerste publicatie werd gelanceerd
in 2009 en een update was beschikbaar in 2014. Het Gosta dossier is
een update van cijfers van 2017. We geven een weergave van het aantal
golfclubs, leden, federatiekaarten en indeling op basis van het spelniveau
in Vlaanderen.

Aantal golfclubs en golfers in Vlaanderen
Eind 2017 hebben we in Vlaanderen 55 golfclubs
die erkend zijn door de Golf Vlaanderen (GV) en
de Koninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF).
Eén club, nl. Wase Golf, is er bijgekomen.
Elke club krijgt een erkenning
op basis van infrastructuur:

• A status clubs zijn minimaal qualifying 9 holes
banen

• B status clubs hebben minstens 6 verschillende
holes waarvan de lengte berekend over 9 holes
minimum 687 meter bedraagt en 1.375 meter
over 18 holes

• C status clubs hebben o.a. minstens een driving
range van 180 meter en 10 matten.
De volledige erkenningsvoorwaarden staan in de
statuten artikel 8.
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Ledenregister
CLUB

A/B/C
STATUS

CLUB

A/B/C
STATUS

Bossenstein Golf & Polo C.

A

Royal Amicale G.C. Anderlecht

A

Brabantse Golf

A

Royal Antwerp Golf Club

A

Brasschaat Open G. & C.C.

A

Royal Golf Club De Belgique

A

Brussels Dro!Hme Golf Club

A

Royal Latem Golf Club

A

Cleydael G & C C

A

Royal Limburg Golf & C. C.

A

Damme Golf & C. C.

A

Royal Ostend Golf Club

A

De Drie Eycken

A

Royal Zoute Golf Club

A

De Kluizen

A

Spiegelven Golf Genk

A

Duisburg Military G. C.

A

Steenhoven G & C.C.

A

Flanders Nippon Gbc Hasselt

A

Ternesse G. & C. C.

A

G. & B. A. Kampenhout

A

Waregem Golf Club

A

G. & C. C. De Palingbeek

A

Wellington Golf Oostende

A

G. & C.C. Oudenaarde

A

Westgolf

A

Golf Club Beveren

A

Wijnvelden Golf Club

A

Golf Club Lanaken

A

Winge Golf & C. C.

A

Golf Club Nuclea Mol

A

Antwerp Golfschool

B

Golf Club Puurs

A

Dragon Golf

B

Golf Club Witbos

A

Ex. Club-Priv. Golf-Zwijnaarde

B

Golf Puyenbroeck

A

Golf Club Krokkebaas

B

Golfforum

A

Golfcentrum Ranst

B

Ieper Open Golf

A

Golfschool Gent

B

Keerbergen Golf Club

A

Steenpoel Golf Club

B

Kempense Golf Club

A

Taxandria

B

Koksijde Golf Ter Hille

A

The National

A

Lilse Golf & Country

A

Atgolf Vlaanderen

C

Millennium Golf

A

G. Prac. Rhode-St-Genese

C

Rinkven Golf Club

A

I.G.T.C.

C

Wase Golf

C

Groei van het aantal golfers sinds oprichting
Golf Vlaanderen heeft 2017 afgesloten met 39.418 spelers! Een groei van meer dan 4%...
dat maakt 2017 een heus topjaar. In heel België zijn we net onder de 65.000 gebleven, maar
ook dat is een sterke groei.
Er is een groei in alle leeftijdscategorieën en dit zowel bij dames als bij heren. Vooral de kleine
groei in junioren doet ons veel plezier gezien de laatste jaren er een stagnatie was. Dit zijn zeer
sterke percentagecijfers t.o.v. de andere Europese landen maar op vlak van absolute getallen is er
nog een weg te gaan natuurlijk. De provincie Antwerpen blijft de grootste en West-Vlaanderen
is de sterkst groeiende provincie.
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Leden per provincie
LEEFTIJD

HEREN

DAMES

TOTAAL

00-10

619

351

970

11-20

2.073

951

3.024

21-30

2.034

676

2.710

31-40

2.352

721

3.073

41-50

4.065

2.158

6.223

51-60

5.810

3.961

9.771

61-70

5.351

3.412

8.763

71-80

2.759

1.513

4.272

80-..

594

235

829

PROVINCIE

HEREN

DAMES

TOTAAL

90

53

143

Antwerpen

8.157

4.439

12.596

Limburg

3.907

1.805

5.712

Oost-Vlaanderen

4.552

2.425

6.977

West-Vlaanderen

5.154

3.247

8.401

Vlaams-Brabant

3.797

2.009

5.806

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Groei per infrastructuur (in vgl. met het voorgaande jaar)
2015

2016

2017

Golfscholen

+3,20%

+2,06%

+12%

9 holes

+1,00%

+2,51%

+6%

18 holes en meer

+1,51%

-0,36%

+1,90%

Leden per provincie in 2016

West-Vlaanderen

21%

Antwerpen

37%

Vlaams-Brabant

Brussels
Hoofstedelijk
Gewest

15%

1%
Oost-Vlaanderen

16%

Limburg

11%

Leden per provincie in 2017

West-Vlaanderen

21%

Antwerpen

32%

Brussels
Hoofstedelijk
Gewest

Vlaams-Brabant

15%

1%

Oost-Vlaanderen

17%

Limburg

14%

38

Golfers verdeeld in handicapcategorieën
64% van de golfers heeft een handicap boven 26,5.
Slechts 36% heeft een handicap onder de 26,4.

Evolutie van handicapcategorieën

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

2017
De bruine lijn is een weergave van de situatie in 2009, de
blauwe lijn een weergave van 2017. Er is groei waar te nemen
maar voornamelijk in de hogere handicapcategorieën.

GROW
THE GAME

Cat 5

Cat 6
2009

None
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Instroom vs. Uitstroom 2017
Uitzonderlijk goed jaar waarin alle leeftijdscategorieën stijgen!

2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500

00-10

11-20

21-30

31-40

41-50

Verschil

51-60

61-70

71-80

Drop

81-90

91-

Nieuw

Groei over de jaren op basis van leeftijdsgroepen

10000
8000
6000
4000
2000
0

00-10

11-20

21-30
2009

31-40

41-50

51-60
2016

61-70

71-80

81-90

2017

91-
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GEBRUIKERS
70.016
In 2017 surfte 70.016 gebruikers
naar onze website

WEBSITE
GOLFVLAANDEREN.BE

Tablet:

Desktop:

20,1%

52,8%

147.750
SESSIES
Mobile:

27,1%
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KERNCIJFERS
SOCIALE MEDIA

FACEBOOK
6.100 volgers

TWITTER
INSTAGRAM
1.049 volgers

1.780 volgers
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GOLF VLAANDEREN APP
5000000
4000000
5000000

3000000

4000000

2000000
3000000
2000000
1000000
1000000

0

0

2015
2015

WEBWEB

WEBSITE
3.200.000 inlogacties

2016
VVGAPP
VVGAPP

2016
PLUGIN

2017

PLUGINAPI

20172018

2018

AFGAPP
API

AFGAPP

APP
1.500.000 inlogacties
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COMMUNICATIE

VVG MAGAZINE
4 maal per jaar
± 25.000 adressen

NIEUWSBRIEF
• 17 nieuwsbrieven
• Naar gem. 41.000 adressen
• Open rate: 36,54% > in media & publishing: 22,08%,
non-profit sector: 24,90% & sports: 25,37%

• Click rate: 5,95% > in media & publishing: 4,69%,
non-profit sector: 2,77% & sports: 3,20%
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PROMOTIE
Start to Golf-dag
38 GV golfclubs hielden opendeurdag
• Evenaring van het record aantal voorinschrijvingen van 2013
(toen golf “Sport van het Jaar” was): 3.500 voorinschrijvingen.

• Meer dan 4.000 deelnemers in totaal. En meer dan 10% stroomt de dag zelf
door naar een startpakket.

• Fantastische dag dankzij ‘Pieters‐effect’!

Sportsterrendagen
9.500 leerlingen - 5 sportdagen - 2.000 kinderen sloegen hun eerste bal
Zomersportpromotietoer - Plage Préferé - Gordelfestival
2.500 bezoekers, meer dan 350 gezinsleden deden mee
aan de golfinitiatie

Golf op School
25 clubs nemen deel - 500 uitleningen - 50.000 kinderen die gegolfd
hebben

Jeugdopendeurdagen
29 clubs - 42 dagen - 783 deelnemers

• 70 kinderen directe doorstroming
• 69% was tussen 8‐12 jaar
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Meer dan

16.000

bezoeken een sportevenement
met golf in het aanbod

Meer dan

50.000

Meer dan

8.000

slaan hun eerste bal
via promotie-acties
Golf Vlaanderen:
Start to Golf,
Sportsterrendagen,
Zomersportpromotietoer,
Gordelfestival

komen in contact met golf via o.a.:
• 500 uitleningen via golfmateriaal Golf Vlaanderen
• 25 clubs werken actief mee aan Golf op School
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44 Kids Trainingen 2016-2017
10 trainingen kids 1 groep 2
10 trainingen kids2 en 3
12 trainingen kids 1 girls
12 trainingen kids 1 groep 1 boys
60 selectiespelers

35 Kids Trainingen 2017-2018
9 trainingen kids 1 groep 2
8 trainingen kids2 en 3
9 trainingen kids 1 girls
9 trainingen kids 1 groep 1 boys
55 selectiespelers

60 Regionale Trainingen 2016-2017
15 trainingen Future Vlaanderen Girls
15 trainingen Future Vlaanderen Boys
15 trainingen Jong Vlaanderen Boys
15 trainingen Talent Vlaanderen Boys
44 selectiespelers
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SPORT
WEDSTRIJDEN

DEELNEMERS

Ethias kids Trofee en
Kids U12/U14

16

531

Kampioenschappen

6

591

Senioren

6

457

8

384

45
2 halve finales - 1 finale

4.000

Dames
Beker van vlaanderen

TOPSPORT
• 46 coaching dagen op wedstrijd
• 5 leerlingen topsportschool (schooljaar 2016-2017)
• 7 leerlingen topsportschool (schooljaar 2017-2018)
• 4 Top Golf Vlaanderen jong profs
• 4 Top Golf Vlaanderen US College
• 15 Top Golf Vlaanderen Trainingsdagen

40 Regionale Trainingen 2017-2018
10 trainingen Future Vlaanderen Girls
10 trainingen Future Vlaanderen Boys
10 trainingen Jong Vlaanderen Boys
10 trainingen Talent Vlaanderen Boys
41 selectiespelers
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VISIE 2020
MISSIE GOLF VLAANDEREN
Slagkrachtig en doelgericht streven naar een kwantitatieve en kwalitatieve
ontwikkeling van golf in Vlaanderen, d.w.z.: het stimuleren van de numerieke
groei van spelers en banen enerzijds, en het verzekeren van de integrale
kwaliteitszorg van de sport anderzijds.

Dit betekent het bevorderen van het spelniveau en
sportieve resultaten, de garantie voor veiligheid op
de baan en respect voor regels en etiquette, het verzorgen van een adequate educatie, het respecteren
van de ecologische en stedenbouwkundige randvoorwaarden met eerbied voor de natuur waarin
deze sport plaatsvindt.

DE SPELER
STAAT
CENTRAAL
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DOELSTELLINGEN 2020
Het 4-jaarlijks beleidsplan kwam tot stand na opmaak van een SWOT-analyse.
De SWOT-analyse werd intern én extern uitgevoerd. Intern werden alle actieve
vrijwilligers (bestuurders, commissieleden, werkgroepleden) binnen GV
bevraagd. Extern werden alle clubs, sponsoren aangesloten bij GV bevraagd.

De bevraging bestond uit
volgende hoofdstukken
• Structureel
• Organisatie van recreatieve sportbeoefening
• Competitiegerichte sportbeoefening
• Organiseren van kaderopleidingen en bijscholing
• Begeleiding van de aangesloten clubs
• Promoten van de Sporttakken
• Informatieopdracht uitvoeren
• Topsportwerking
• Jeugdsportfonds

De gegevensanalyse gebeurde
door het GV Bureau
• Stap 1: vanuit de missie en de verwerking van de SWOT
werden Strategische doelstellingen (SD) vastgelegd

• Stap 2: vastleggen van de GV werkdomeinen
• Stap 3: vastleggen welke domeinen een impact
hebben per Strategische doelstelling

• Stap 4: voor elke SD werd per werkdomein de
input vanuit de SWOT geclusterd

• Stap 5: per werkdomein werden Operationele
doelstellingen (OD) gedefinieerd
Het resultaat van deze analyses werd uitgewerkt met infographics om de raad van bestuur, de commissies, de clubs
en de leden duidelijk en vlot te informeren.

GOLF VL A ANDEREN
DOMEINEN
Structureel.be

Competitief.be

Recreatief.be

Kaderopleiding.be

Bijscholingen.be

Club ondersteuning.be

Communicatie.be

Promotie.be

Jeugdbeleid.be

Topsport.be

Innovatie.be

G-Golf.be
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Structureel.be
SD 1: meer golfers
SD 3: meer golfers recreatief: genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Competitief.be

Operationele Doelstelling 0D1

Operationele Doelstelling 0D3

In 2020 is GV nog steeds een federatie van clubs
en stelt de clubs in staat om via GV structuren
en reglementen een antwoord te bieden t.o.v.
de veranderende markt

Jaarlijks organiseert GV minstens 1 Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep (Kids - Junior Heren/Dames - Senioren - Supersenioren)

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties

OD3 vervult SDl COMP
OD1 vervult SD1 STR +
OD1 vervult SD3 STR + SDlPROM
Gerealiseerd in 2017

Gerealiseerd in 2017

✔

✔

Operationele Doelstelling 0D4
Operationele Doelstelling 0D2
Vanaf 2017 zal GV een Good Governance reglement hanteren op basis van de Code Muyters
met een voorbeeldfunctie naar de clubs

OD4 vervult SDl COMP +
OD4 vervult SD2 COMP

OD 2 vervult SD4 STR
Gerealiseerd in 2017

Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap bestendigd of stijgt het (Kids - junior Heren/Dames - Senioren - Supersenioren) en worden
alle provincies bereikt

✔

Gerealiseerd in 2017

✔

Operationele Doelstelling ODS
Jaarlijks organiseert GV de Beker van Vlaanderen
voor minstens 3.500 deelnemers waarbij alle
provincies worden bereikt
OD5 vervult SD1 RECR + SD3 RECR
Gerealiseerd in 2017

✔

Operationele Doelstelling 0D6

✔ gerealiseerd
... op weg naar realisatie
✘ niet gerealiseerd

Jaarlijks organiseert GV recreatieve activiteiten
met aandacht voor elke doelgroep (Jeugd - Dames Senioren - Supersenioren)
OD6 vervult SD1 RECR + SD3 RECR
Gerealiseerd in 2017

✔
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Kaderopleiding.be

Bijscholingen.be

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

SD 1: meer golfers
SD 2: meer golfers competitief: betere prestaties
SD 3: meer golfers recreatief: genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD7

Operationele Doelstelling ODll

Tegen 2020 zijn er minstens 40 initiatoren opgeleid

Jaarlijks organiseert GV minstens 1 bijscholing
voor de vrijwilligers van de club

OD7 vervult SD1 KO+ SD3 KO+ SD4 KO

OD11 vervult SD4 BIJ

“on course” in 2017

...

Gerealiseerd in 2017

✔

Operationele Doelstelling OD8

Operationele Doelstelling OD12

Tegen 2020 is instructeur B toegevoegd aan het
stramien 2016

Jaarlijks organiseert GV minstens bijscholing
voor professionelen in de clubs

OD8 vervult SD1 KO+ SD3 KO+ SD4 KO

OD12 vervult SD4 BIJ

Na overleg met de sector en VTS is beslist
deze stap niet in te voeren en te focussen
op het traject Initiator-Trainer B en A

Gerealiseerd in 2017

✘

Operationele Doelstelling OD9
Tegen 2020 zijn er minstens 10 trainers B opgeleid volgens het stramien 2016

✔

Operationele Doelstelling OD13
Vanaf 2017 organiseert GV een infopunt voor
aanbod externe bijscholingen voor bv. pro’s,
captains, baliemedewerkers,...
OD13 vervult SD4 BIJ

OD9 vervult SD2 KO+ SD3 KO+ SD4 KO
“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling ODl0
Tegen 2020 is Trainer A minstens 1 maal georga
niseerd
OD10 vervult SD2 KO+ SD4 KO
“on course” in 2017

...

Gerealiseerd in 2017

✔
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Club ondersteuning.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Communicatie.be

Operationele Doelstelling OD14

Operationele Doelstelling 0D17

Tegen de 2020 is er een stijging in het aantal
KZ-labels

Tegen de 2020 heeft GV haar communicatie
kanalen behouden en versterkt dwz print, web,
sociale media, mobile, campagnes/ publicaties

SD 1: meer golfers
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

OD14 vervult SD1 CO + SD2 CO + SD3 CO + SD4 CO
Gerealiseerd in 2017

✔

Operationele Doelstelling ODlS
Tegen de 2020 is de clubondersteuning op administratief vlak minstens behouden
OD15 vervult SD1 CO, SD4 CO
Gerealiseerd in 2017

✔

Operationele Doelstelling OD16
G-Golf: tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf
Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken (Mobicart, Android34,
Pin Thing en GV)
OD16 vervult SDl CO, SD2 CO, SD3 CO, SD4CO
“on course” in 2017 mits bijsturing i.v.m. samenwerkingen, bv. wel met Mobicart

...

OD17 vervult SD1 COM + SD3 COM + SD4 COM
Gerealiseerd in 2017

✔
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Promotie.be

Jeugdbeleid.be

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

SD 1: meer golfers
SD 2: meer golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD18

Operationele Doelstelling OD22

Tegen 2020 is het aantal golfers gestegen tot
50.000. 40.000 geregistreerde golfers in 2020
dankzij jaarlijkse stijging met 2% + Zwart golf
is teruggedrongen + Re-activatie van drop out
+ Vlamingen in het buitenland + Light engagement via de clubs = totaal van 50.000

Jaarlijks is er een toename in aantal behaalde
labels (Rabbit - Birdie -Eagle)
OD22 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD + SD4
CLUBS
Gerealiseerd in 2017

OD18 vervult SDl PROM
“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling 0D19
Tegen de 2020 is het First Swing programma
van GV er in geslaagd om 120 000 mensen een
eerste bal te laten slaan

Operationele Doelstelling OD23
Jaarlijks is er een toename in wedstrijddeelname
(club/regio/nationaal) met aandacht voor fun en
presteren
OD23 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD
Gerealiseerd in 2017

OD19 vervult SD1 PROM
“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling OD20
Tegen de 2020 creëert GolfinFlanders.com een
basis greenfeemarkt

“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling OD21
Jaarlijks organiseert GV promotionele events
om zichzelf uitstraling te geven bij partners en
vrijwilligers
OD21 vervult SDl Pram
Gerealiseerd in 2017

✔

✔

Operationele Doelstelling 0D24
Jaarlijks is er een toename in bereikte jeugd
(clubgebonden en nietclubgebonden)
OD24 vervult SDl JEUGD
Gerealiseerd in 2017

OD20 vervult SD1 PROM

✔

✔
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Topsport.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties

G-golf.be

Operationele Doelstelling OD25

Operationele Doelstelling OD29

Tegen 2020 trachten we nog beter te doen dan
de beleidsperiode 2012-16 (top 8 OS, 3 ET winst,
Top 50 OWGR, se WAGR, doorbraak alle prof
niveaus)

Tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf
Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken

OD25 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling OD26
Tegen 2020 is via talentdetectie en het GV-talent
ontwikkelingsprogramma een continue instroom
naar Topsportschool (met bijzonder aandacht
naar meisjes)
OD26 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling OD27
Tegen 2020 wordt er gestreefd naar verder
professionele uitbouw van de Topsportschool
met o.a. optimale trainingsinfrastructuur
OD27 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2017

...

Operationele Doelstelling OD28
Tegen 2020 presteren de spelers (U12-U18) van
GV Trainingen beter op nationaal en internationaal amateurniveau
OD28 vervult SDl TOP+ SD2 TOP
“on course” in 2017

...

Het G-golf project heeft als doel om mensen
met een beperking te begeleiden in het hele
proces van kennismaking met golf tot duur
zame beoefening van de sport.
In totaal hebben 10 clubs een aanvraag inge
diend en een budget ter beschikking gekregen:
Antwerp Golfschool, Golfclub Beveren, Golf
Puyenbroeck, Koksijde Golf Ter Hille, Golfclub
Bossenstein, Golfclub Witbos, leper Open Golf,
Winge Golf & Country club, Millennium Golf en
de Kempense Golf Club.
2 golfclubs G-golf friendly label:
Golf Puyenbroeck en Koksijde Golf Ter Hille
“on course” in 2017

...

Innovatie.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD30
Tegen 2020 is een innovatief luik ontwikkeld
voor de GV-App i.f.v. light engagement
De GV-App werd, sinds het ontstaan begin 2015,
al meer dan 1,5 miljoen keer geopend maar ook
de nieuwe innovatieve tools zoals de digitale
scorekaarten (50.000 rondjes) en online betalen
komt, met 6.000 transacties, goed op gang.
Een groot succes.
Gerealiseerd in 2017

✔

HARD
WORK
BEATS
TALENT
WHEN
TALENT
DOES NOT
WORK
HARD
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GOLFVLA

Birdie Label (13 clubs)
Damme G.&C.C. - Golfschool Gent - leper Open Golf G.&C.C. De Palingbeek - Golf Puyenbroeck - Waregem
Golf - Koksijde Golf Ter Hille - Brabantse Golf - G.C.
Kampenhout - Keerbergen G.C. - Winge G.&C.C. Rinkven G.C. - Ternesse G.&C.C.

N

N

GOLFVLA

Rabbit Label {22 clubs)
Antwerp Golfschool - G.C. Beveren - Brasschaat Open
G.&C.C. - Rinkven G.C. - Ternesse G.&C.C. - Flanders
Nippon G.&B.C. Hasselt - Golfforum - G.C. Nuclea Spiegelven Golf - G.C. Witbos - Brabantse Golf - G.C.
Kampenhout - Keerbergen G.C. - Winge G.&C.C. - G.C. De
Wijnvelden - Golfschool Gent - leper Open Golf - G.&C.C.
Oudenaarde - Golf Puyenbroeck - Waregem Golf Koksijde Golf Ter Hille - Golfcentrum Puurs Breendonk

A

N

Eagle Label (3 clubs)
Waregem Golf- Keerbergen G.C. - Rinkven G.C.
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Operationele Doelstelling
OD22
Jaarlijks is er een toename
in aantal behaalde labels
(Rabbit - Birdie - Eagle)
OD22 vervult SD1 JEUGD +
SD2 JEUGD + SD4 CLUBS
Gerealiseerd in 2017

✔

Financiële Ondersteuning (7 clubs)
G.C. De Kluizen - Westgolf - Brussels
Droh!me G.C. - Kempense G.C. Millennium Golf - Royal Antwerp
G.C. - The National

CLUB

PUNTEN

SUBSIDIE

LABEL

Keerbergen

5.036

€5.791,10

Eagle/Birdie/Rabbit

Rinkven

5.013

€5.674,63

Eagle/Birdie/Rabbit

Waregem

4.889

€5.622,00

Eagle/Birdie/Rabbit

Puyenbroeck

3.387

€3.894,80

Birdie/Rabbit

Koksijde

3.063

€3.522,30

Birdie/Rabbit

Ieper

2.893

€3.326,76

Birdie/Rabbit

Ternesse

2.808

€3.229,02

Birdie/Rabbit

Kampenhout

2.641

€3.036,98

Birdie/Rabbit

Brabantse

2.610

€3.001,33

Birdie/Rabbit

Winge

2.565

€2.949,58

Birdie/Rabbit

G.S. Gent

2.468

€2.838,04

Birdie/Rabbit

Damme

2.312

€2.658,70

Birdie

Spiegelven

2.116

€2.433,30

Rabbit

Palingbeek

1.969

€2.264,00

Birdie

AGS

1.766

€2.030,79

Rabbit

Oudenaarde

1.763

€2.027,30

Rabbit

Beveren

1.666

€1.915,79

Rabbit

Witbos

1.603

€1.843,35

Rabbit

Brasschaat

1.573

€1.808,85

Rabbit

Wijnvelden

1.505

€1.730,65

Rabbit

Puurs

1.503

€1.728,00

Rabbit

Fl. Nippon

1.413

€1.624,86

Rabbit

Golfforum

1.381

€1.588,10

Rabbit

Nuclea

1.341

€1.542,10

Rabbit

Brussels

500

€574,97

Kempense

500

€574,97

De Kluizen

500

€574,97

Millennium

500

€574,97

R. Antwerp

500

€574,97

The National

500

€574,97

Westgolf

500

€574,97
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ACTIES & DOELEN
2018
BESTENDIGEN
BASISWERKING
Op basis van het beleidsplan 2020 zullen ook in 2018
de verschillende doelstellingen nagestreefd worden
binnen de domeinen :

• Structureel
• Competitief aanbod
• Recreatief aanbod
• Communicatie
• Kaderopleiding
• Bijscholingen clubondersteuning
• Promotie
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Beleidsfocussen (BF) zullen groeien

Nieuwe acties & aandachtspunten:

• BF innovatie

• BEgolf

Deze BF groeit budgettair dankzij een subsidie van
52.000 euro met een belangrijk nieuw onderdeel,
nl. ondersteuning aan de clubs ter implementatie
van de innovatie. Het is niet alleen noodzakelijk om
te innoveren maar ook om de clubs te informeren
en op te leiden. We denken hierbij aan het online
betaalplatform met o.a. e-money (betaalkrediet
op de federatiekaart), digitale scorekaarten, toepassingen op de federatiekaart en via de GV-App…

Met het project #BEgolf is er een nieuw elan in de
samenwerking tussen Golf Vlaanderen, AFGolf en de
KBGF. De drie federaties leveren, elk afzonderlijk
binnen hun domeinen en bevoegdheden, goed werk.
Om dit goede werk beter naar buiten te brengen,
werd een gezamenlijk platform en een supporters
hashtag gecreëerd. Elke federatie werkt en elke golfer
supportert immers voor hetzelfde doel, namelijk een
Belgische speler op het hoogste schavotje in de wedstrijd! De federaties zullen op vlak van sponsoring,
communicatie en trainingen voor talentvolle spelers
met dit overkoepelend logo naar buiten komen.
Together for golf!

• BF jeugd
Het jeugdsportfonds zal, dankzij een kleine groei
in de subsidie vanuit Sport Vlaanderen, wat groter
worden zodat de clubs nog meer ondersteuning
kunnen krijgen voor hun jeugdbeleid. Binnen dit
project zal aandacht gegeven worden aan meldpunt 1712 en bij de verplichte instapcriteria zullen
alle clubs Grensoverschrijdend en Ethisch Sporten
moeten opnemen.

• BF laagdrempelig sporten
Het project G-golf gaat in 2018 zijn tweede jaar in.
Na de opstart in 2017 wordt verwacht dat meer
clubs zullen deelnemen en we meer G-golfers
kunnen bereiken.

• BF Topsport
Dankzij de sterke topsportprestaties is er in 2018
voor het eerst een tweede ontwikkelingsprogramma
dat ondersteuning krijgt vanuit Sport Vlaanderen. De
steun voor topsport zal met ongeveer 50.000 euro
groeien. Naast ontwikkelingsprogramma 1 dat
voornamelijk jeugd omvat zal nu ook het Top Golf
Vlaanderen project steun krijgen als ontwikkelings
programma 2.

• Sponsoring:
Van Lanschot en Ethias eerste #BEgolf partners
De drie federaties, Golf Vlaanderen samen met AFGolf
en KBGF, zijn trots om de eerste #BEgolf partners te
kunnen aankondigen. Naast gezamenlijke communicatie staat #BEgolf ook over gezamenlijk de krachten
bundelen inzake sponsorwerving. Meer en betere
return zullen ook meer en betere partners aan boord
brengen. ‘Together for golf!’ is dan ook het motto
van #BEgolf.
Van Lanschot heeft als private bank al zijn waarde
bewezen via de lancering van de zeer succesvolle
Golf Vlaanderen- en AFGolf-app. Van Lanschot wil op
dat elan verder en steunt daarom ook het samen
werkingsplatform #BEgolf.
Ook Ethias zet de stap naar het #BEgolf Partnership.
Ethias zorgt al jaren voor de golfverzekering voor alle
spelers in België via Golf Vlaanderen en AFGolf, het
was dan ook een logische stap om dé verzekerings
maatschappij van #BEgolf te worden.
Wij danken alvast Ethias en Van Lanschot voor hun
vertrouwen en hun steun aan de golfsport.
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• Communicatie: #BEgolf Magazine
Een eerste communicatie tool is het gloednieuwe
#BEgolf Magazine. Het Golf Vlaanderen Magazine
en het Golf Belgium Magazine werken vanaf heden
samen en brengen het nieuws van de 3 federaties
nu gebundeld in één nieuw magazine: #BEgolf
Magazine.

• Steun aan spelers:
#BEgolf steunt spelers en BKO
#BEgolf zal ook visibiliteit krijgen via enkele profspelers alsook op hét event van 2018, de BKO in
Rinkven (17-20 mei). Een fonds werd gecreëerd om
spelers een financieel duwtje in de rug te geven. Onder
andere Kevin Hesbois, Leslie Cloots, Manon de Roey
en Fanny Cnops zullen financiële steun krijgen van
uit het gezamenlijk project #BEgolf. Natuurlijk blijven
zij ondersteuning krijgen van Top Golf Vlaanderen
alsook vanuit de KBGF voor wildcards op belangrijke
wedstrijden. Ook op de Belgian Knockout zullen de
drie federaties gezamenlijk naar buiten komen onder
de naam #BEgolf.

• Golf Vlaanderen Digitaal
Vanuit Golf Vlaanderen willen we de golfer blijven
informeren via Golf Vlaanderen Digitaal. Een digitaal
magazine dat alle Golf Vlaanderen-nieuwtjes aan bod
doet komen, maar dat is lang niet alles. Thema’s als
culinair, greenkeeping, techniek en reizen worden in
de kijker gezet via een vaste rubriek; we publiceren
telkens een diepgaand interview met een gezicht uit
de Vlaamse golfscene en een luchtig kortverhaal van
Back Spin; er komen tips van onze Noorderburen bij
Golf.NL en we puzzelen een actua-stukje in mekaar
met korte stukjes en video’s, en last but not least…
een win-actie met heel wat golfleuks!
Naast Golf Vlaanderen Digitaal blijft @golfvlaanderen
ook de koploper inzake sociale media. Check zeker
Facebook, Twitter of Instagram.

• BKO met GV vrijwilligers en Start to Golf village
(i.s.m. Sport Vlaanderen)
Golf Vlaanderen zal tijdens hét event van 2018 instaan
voor de organisatie van de vrijwilligers op de BKO. De
organisator, Pieters Productions, gaf deze taak in
volle vertrouwen aan GV over om via deze weg het
event te ondersteunen. Daarnaast zal GV ook een
Start to Golf Village ter plaatse neerzetten. Ism Sport
Vlaanderen zullen scholen de kans krijgen het event
te bezoeken en zelf ook eens te proberen.

• Informatisering en innovatie
In 2018 zal er meer aandacht zijn voor bijscholingen
binnen het domein van informatisering.
De driedaagse van de manager zal o.a. aandacht
geven aan dit thema. Ken je club met je dashboard en
via spelersbevragingen alsook practische opleidingen
voor het gebruik van iGolf, iTee, online betalings
platform komen aan bod.
Daarnaast zal een betere samenwerking met AFGolf
en KBGF uitgebouwd worden om meer clubs in
België te bereiken die online tee times en online
betaling gebruiken.
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BELIEVE IN BASICS
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GOOD GOVERNANCE
BASISPRINCIPES
VAN GOED BESTUUR
Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie
basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector
wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even
makkelijk om te zetten zijn in de praktijk.

GV baseert zich op de zogenaamde Code Muyters met een uitgebreid arsenaal
aan concrete en praktische regels en tips om goed bestuur zo goed mogelijk in
de praktijk om te zetten.
Eén van de kwaliteitsprincipes van het federatiedecreet, is goed bestuur. Om
dit succesvol te introduceren in de Vlaamse sportsector, werd een code goed
bestuur in Vlaamse sportfederaties opgesteld. De code vormt het kader met
principes van goed bestuur, maar is tegelijk ook de leidraad die de sportfederaties
ondersteunt bij het implementeren van goed bestuur, met heel concrete en
praktische regels en tips.
Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op de interne
werking van de federatie en wordt er open gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat
er open gecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur.
Een organisatie is democratisch als haar clubs kunnen deelnemen in beleids
processen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op een
democratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de leden
vertegenwoordigt en minimaal een keer per jaar samenkomt. De dimensie
democratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond
en ethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding,...
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Transparantie
GV stelt volgende documenten ter beschikking stellen
via haar website www.golfvlaanderen.be:

• het jaarverslag bestaande uit ten minste jaar
rekening, begroting en verslag Algemene
Vergadering online publiceren.

• Na goedkeuring van het verslag door de Raad
van Bestuur, een publieke versie van het verslag
van elke Raad van Bestuur online publiceren.

• naast de statuten, reglement inwendige orde en
beleidsplan ook dit reglement inzake ‘Governance’
online publiceren met daarin aandacht voor o.a.
transparantie, democratie en belangenvermenging
GV heeft op haar website een sectie die gewijd is
aan de governance van de organisatie waar de documenten gedownload kunnen worden.

Democratie
De Raad van Bestuur treedt controlerend op naar
de directie en het voltallige personeel. Met ‘directie’
wordt het leidinggevend personeel bedoeld (secre
taris-generaal en sporttechnisch directeur).
Anderzijds zal de raad van bestuur de directie actief
adviseren inzake bepaalde thema’s zoals financiën,
juridische zaken, communicatie, sporttechnische
zaken en HR-management. De uitvoerende taak ligt
bij het personeel van GV. De raad van bestuur zal
actief op zoek gaan naar kandidaat-bestuurders die
beantwoorden aan vooropgestelde profielen.
De Algemene Vergadering is uiteraard het hoogste
orgaan en is steeds vrij om kandidaat-bestuurder
voor te stellen en stemt ook uiteindelijk via de ver
kiezing voor de samenstelling Raad van bestuur.
De commissies en werkgroepen zijn geen afzonder
lijke entiteiten. Zij volgen het vastgelegd beleid van
uit de Algemene vergadering en de Raad van bestuur
binnen hun takenpakket zoals gedefinieerd in de
statuten en RIO.
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Financieel

Belangenconflict

Op elke raad van Bestuur geeft de Penningmeester
en secretaris-generaal een financiële stand van zaken.
GV werkt met een externe accountant (per kwartaal)
en revisor (jaarlijks). GV brengt rapport uit aan de
Algemene Vergadering waarin:

Het is belangrijk op te merken dat het normaal is
dat belangenconflicten zich voordoen. Soms zijn
ze zelfs onvermijdelijk. Alle vormen van belangenconflicten trachten te verbannen is dus een onmoge
lijke en vaak zelfs ongewenste opgave. Het kan dus
niet zo zijn dat het louter bestaan van een belangenconflict wordt beschouwd als een overtreding. Het
is echter belangrijk om op een correcte manier om
te gaan met belangenconflicten. Hiertoe moet men
trachten conflicten te voorkomen, zorgen dat conflicten worden aangemeld en gerapporteerd en in
bepaalde gevallen leden van de raad van bestuur
verplichten om niet deel te nemen aan de stemming
en/of discussies.

• de jaarcijfers (inkomsten en uitgaven) worden
vergeleken met deze van het vorige jaar en met
de vooropgestelde begroting;

• wordt gecontroleerd of de balans en de jaar
rekening en de bijhorende toelichting correct
en volledig zijn;

• er wordt gecontroleerd of de (lange termijn)
financiële stabiliteit gewaarborgd is.
De Raad van bestuur legt betalingsbevoegdheden
vast voor de directie.

Een heldere communicatie is hierbij van cruciaal
belang om misverstanden te voorkomen.

Evaluatie

• Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid

De zelfevaluatie door de raad van bestuur zal jaar
lijks gebeuren ovv een bijeenkomst “evaluatie en
reflectie”.
GV zal een verslag opmaken van de zelfevaluatie. Dit
verslag zal een evaluatie bevatten van (a) de samenstelling en (b) de werking van de raad van bestuur.
Wat betreft de eigen werking wordt zowel de
werking van de raad van bestuur in zijn totaliteit
als deze van elk individueel lid besproken.
De resultaten van deze evaluatie worden in de raad
van bestuur besproken en de voorzitter neemt de
nodige maatregelen om bij te sturen. Eventueel
wordt de algemene vergadering ingelicht en uitgenodigd om gepaste beslissingen te nemen.

Evaluaties personeel (incl. directie)
Ten minste één keer per paar, in het najaar, vindt er
een functioneringsgesprek plaats met alle personeels
leden (inclusief directie) door de Voorzitter of zijn
aangestelde. De individuele gesprekken worden
afgerond met een groepsgesprek/workshop. De
Raad Bestuur krijgt hiervan verslag.

(de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen
in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

• leder bestuurslid dat familie- of vriendschaps
betrekkingen of anderszins persoonlijke
en/of zakelijke betrekkingen heeft met een
aanbieder van diensten aan GV, onthoudt zich
in voorkomend geval van deelname aan de
besluitvorming over de betreffende opdracht.

• Een besluit tot gunning van een opdracht aan
een aanbieder van zaken of diensten aan GV,
waarmee een bestuurslid een familie- of anders
zins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen
heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring
van het bestuur van GV.

• Een bestuurslid neemt van een aanbieder van
zaken of diensten aan GV geen zaken of diensten
aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte
van de aanbieder kunnen beïnvloeden.
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Integriteit

Onkosten

Elk bestuurslid wordt geacht, zowel in de hoedanig
heid van bestuurslid als daarbuiten, zodanig op te
treden dat de belangen van GV en de bij haar aan
gesloten leden, niet worden geschaad dan wel
in twijfel kunnen worden getrokken. Van ieder
bestuurslid wordt verwacht dat hij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door
eigenbelang handelt en dat hij elke situatie vermijdt
die tot belangenvermenging aanleiding zou kunnen
geven. leder bestuurslid is verplicht verantwoording
af te leggen over zijn gedragingen als bedoeld in deze
gedragscode aan het bestuur. Indien het bestuur niet
in staat is een verschil van mening dan wel verschil
van inzicht ter zake van gedragingen aangaande één
of meerdere bestuursleden op te lossen, kan ieder
bestuurslid een bindende uitspraak vragen aan de
Raad van bestuur.

Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitslui
tend vergoed als de hoogte en de functionaliteit
ervan kunnen worden aangetoond.

Vergoeding
Een bestuurder of commissielid of lid van een werkgroep werkt volledig op vrijwillige basis. GV hanteert
geen enkele vorm van verloning of zitpenning, tenzij
de Algemene Vergadering voorafgaand hier anders
over beslist.

De bestuurder, alsook leden van commissies en
werkgroepen kunnen km-vergoeding ontvangen
voor aanwezigheid op evenementen (tarief vastgelegd door Vlaamse overheid in het kader van
de wet op vrijwilliger). De vrijwilliger kan dit enkel
indienen indien als vooraf is vastgelegd dat hij of zij
aanwezig diende te zijn om GV te vertegenwoordigen. Km-vergoeding voor vergaderingen is niet
voorzien.
Andere onkosten kunnen ingediend worden indien
deze vooraf werden aangevraagd bij de directie.
De vrijwilliger declareert geen kosten die reeds op
andere wijze worden vergoed. Declaraties worden
afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde
administratieve procedure. Een declaratie wordt
ingediend door middel van een daartoe vastgesteld
formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs
gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit
van de uitgave vermeld. In geval van twijfel omtrent
een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de directie.
Het volledige reglement en gedragscode ‘Good
Governance’ is openbaar en door derden te raad
plegen via www.golfvlaanderen.be onder de rubriek
GV info/Governance.
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Rapportering 2017
Evaluatie RvB: Alle bestuurders waren voldoende
aanwezig elk bestuurslid afzonderlijk wordt posi
tief geëvalueerd. De werksfeer binnen de Raad van
bestuur is zeer positief alsook de relatie met het
bureau via de voorzitter en penningmeester verlopen positief. Er werden enkele nieuwe procedures
opgestart o.a. i.v.m. personeelsbeleid, opmaak werkplan om de professionalisering van onze federatie
te verhogen.

Belangenconflict binnen de Raad van bestuur:

Good governance: In 2017 werden geen vergoeding
noch zitpenningen gegeven aan bestuurders. In 2017
was er geen enkele afwijking van de Code Muyters
zoals weergegeven in de gedragscode van Golf
Vlaanderen.

• het personeel, dat niet stemgerechtigd zetelt,

In 2017 werd ingezet op volgende indicatoren :

• transparantie: online plaatsten van statuten en
RIO, reglementen, organigram, beleidsplan,
jaarverslag, verslagen RvB, verslagen AV, samenstelling bestuur, commissies en werkgroepen
met melding van mandaten, rapporteren van
good governance in jaarverslag en op AV;

• democratie: werkplan en procedure RvB,
vernieuwing statuten met oa. mandaten, introductie nieuwe bestuurders vertegenwoordiging
en rol bureau vs bestuur vs vrijwilligers;

• verantwoording: opmaak procedure functio
neringsgesprekken personeel, evaluatie Raad van
bestuur, beleidsplan en jaaractieplan, financiële
verantwoording met o.a. revisor, gedragscode
en charter good governance.

• de bestuursleden die ook zakelijk actief zijn
binnen de sector hebben zich op elke vergadering
van de Raad van Bestuur onthouden, zowel in
debat als bij beslissing, oa. binnen het agendapunt sponsoring;

• elke bestuurder heeft zich steeds onthouden
indien een punt op de agenda betrekking had
op zijn of haar club;
heeft zich onthouden bij elk punt inzake personeelsbeleid.

2.099.100
euro inkomsten

917.000
euro lidgelden

930.900
euro subsidies

266.750

euro sponsoring en
werkingsinkomsten
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GOLF VLAANDEREN
INVESTEERT

399.552
euro topsport

103.124
euro jeugdsport

392.594
euro promotie en
communicatie

225.061

clubondersteuning
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FEDERALE BIJDRAGE
BIJDRAGE 2017
Volwassene en
tweekleurige kaart
volwassene
Junior en tweekleurige
kaart junior speler
Volwassen stagiair
(startpas)
Junior stagiair (startpas)

GOLF VLAANDEREN

KBGF

TOTAAL

€26,00

€26,00

€52,00

€5,10

€4,90

€10,00

€10,40

€10,55

€20,95

€4,20

€3,80

€8,00

HAPPINESS IS
A LONG WALK
WITH A PUTTER
GREG NORMAN
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BALANS
PER 31 DECEMBER 2017
A C T IV A
V A S T E ACTI VA
II. Immateriële vaste activa

31/12/2017
84.004,58
45.639,32

211100 Website

110.116,46

211109 Afschr. website

-93.677,67

211200 Software

43.800,80

211209 Afschr. software

-14.600,27

III. Materiële vaste activa
B. Installaties, machines en uitrusting
230000 Installaties
230009 Afschr. installaties

C. Meubilair en rollend materieel

5.217,50
337,50
80.793,39
-80.455,89
4.880,00

240010 Bureelmeubilair

34.307,35

240019 Afschr. bureelmeubilair

-32.343,91

240020 Kantoormaterieel

43.399,51

240029 Afschr. kantoormaterieel

-40.482,95

E. Overige materiële vaste activa

0,00

260100 Inrichting gebouwen in huur

50.788,34

260109 Afschr. inrichting gebouwen in huur

-50.788,34

IV. Financiële vaste activa

33.147,76

288000 Waarborgen betaald

31.788,10

288100 Waarborgen

1.359,66
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921.318,74

V L OT TENDE ACTI VA
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

46.561,84

A. Handelsvorderingen

25.899,64

400000 Klanten

6.771,73

406000 Vooruitbetalingen leveranciers

19.127,91
20.662,20

B. Overige vorderingen
411000 Terug te vorderen BTW

6.085,95

411001 Terug te vorderen BTW herziening

28,12

416100 Voorschotten RSZ

14.548,13
400.000,00

VIII. Geldbeleggingen
530000 Termijndeposito > 1 jaar

400.000,00
322.659,58

IX. Liquide middelen
550000 Delta Lloyd zichtrekening

-6.236,82

550020 BNP Paribas Fortis Bank

38.158,88

550030 Belfius Bank

45.326,26

550040 Belfius Bank Spaarrekening

24.162,23

550050 Nagelmackers zichtrekening online betalingen

14.089,30

550210 BNP Paribas Fortis Bank spaarrekening

200.094,22

550300 KBC comfortrekening

4.637,70

550310 KBC spaarrekening

0,74

550350 Nagelmackers spaarrekening 35

13,37

551001 Nagelmackers spaarrekening 42

0,05

570000 Kas - contanten

2.413,65

X. Overlopende rekeningen

152.097,32

490000 Over te dragen kosten

49.128,32

491000 Verkregen opbrengsten

102.969,00

Totaal activa

1.005.323.32
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31/12/2017

P A S S IVA

835.255,98

E IGE N VERMO GEN
IV. Reserves

696.980,18

B. Onbeschikbare reserves

696.980,18

2. Andere

696.980,18

131100 Andere onbeschikbare reserves

256.980,18

131200 Onbeschikbare reserve subsidies

440.000,00
89.491,39

V. Overgedragen winst
140000 Overgedragen winst

89.491,39

Resultaat van het niet afgesloten boekjaar

48.784,41

170.067,34

S C HU LDEN
IX. Schulden op ten hoogste één jaar

142.370,97

C. Handelsschulden

43.239,60
43.239,60

1. Leveranciers / te betalen wissels
440000 Leveranciers

40.090,79

444100 Te ontvangen facturen

3.148,81

E. Schulden m.b.t. belast., bezoldiging en sociale lasten

99.131,37
19.647,35

1. Belastingen
453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing

19.647,35
79.484,02

2. Bezoldigingen en sociale lasten
454000 Te betalen RSZ

23.832,89

456000 Te betalen vakantiegeld

55.651,13
27.696,37

X. Overlopende rekeningen
493100 Terug te betalen subsidies

25.325,47

499900 Online betalingen Greenfee’s

2.370,90

Totaal Passiva

1.005.323,32
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RESULTATENREKENING
PER 31 DECEMBER 2017
EN BUDGET 2018
INK OMSTEN
T OT A LE I N KO MSTEN

Budget
2017

Jaarrekening
2017

Budget
2018

2.024.500,00

2.099.100,64

2.114.650,00

Lidgelden

874.000,00

899.603,63

917.000,00

Sport Vlaanderen basissubsidie

430.000,00

434.983,73

438.000,00

Sponsoring

130.000,00

152.333,40

117.000,00

9.000,00

7.250,00

9.000,00

Bijdrage topsportschool
Andere inkomsten werking
Andere subsidies

57.000,00

60.051,24

60.000,00

485.500,00

506.735,27

492.900,00

60.000,00

62.933,33

68.000,00

242.000,00

273.834,00

325.757,00

I60ASUB10

BF jeugdsport

I60ASUB20

BF topsport

I60ASUB30

Topsportschool

7.500,00

0,00

0,00

I60ASUB40

Be Gold

25.000,00

27.500,00

0,00

I60ASUB50

VIA middelen en provincies

12.500,00

22.158,41

22.158,00

I60ASUB60

BF Innovatie

27.500,00

25.000,00

52.000,00

I60ASUB70

BF Laagdrempelig Sporten

51.000,00

21.204,53

25.000,00

I60ASUB80

Correcties Sport Vlaanderen

0,00

0,00

0,00

I60ASUB90

Toerisme Vlaanderen

60.000,00

74.105,00

0,00

Andere
Terugname voorziening (reserve)

1.500,00

643,37

750,00

37.500,00

37.500,00

80.000,00
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UIT GA V EN
T OT A LE UI TGAVEN

Budget
2017

Jaarrekening
2017

Budget
2018

865.950,00

789.266,13

839.400,00

U0STR100

HUMAN RESOURCES

655.750,00

577.348,78

622.400,00

U0STR110

Loonkost personeel

568.500,00

483.771,11

520.000,00

U0STR120

Sociaal secretariaat

3.750,00

7.204,75

7.250,00

U0STR130

Externe medische dienst (IDEWE)

632,43

650,00

U0STR140

Leasing wagens

45.000,00

42.747,21

45.000,00

U0STR150

Brandstof

5.500,00

4.620,96

9.500,00

U0STR160

Groepsverzekering

33.000,00

38.372,32

40.000,00

U0STR200

KANTOORONKOSTEN

178.000,00

182.715,55

181.500,00

U0STR210

Huur kantoren, P + lasten

107.000,00

104.912,67

107.000,00

U0STR220

Telefoon - huur centrale

10.500,00

10.553,49

10.500,00

U0STR230

Post / koerierdienst

9.000,00

10.168,96

10.000,00

U0STR240

Kantoormateriaal

20.000,00

15.340,11

15.500,00

U0STR250

Abonnementen

500,00

5.980,04

500,00

U0STR260

Kantine/onderhoud

19.000,00

20.720,65

20.500,00

U0STR270

Informatica

12.000,00

15.039,63

17.500,00

U0STR300

ADMINISTRATIE

26.600,00

24.780,09

30.000,00

U0STR400

VERZEKERINGEN

5.600,00

4.421,71

5.500,00

38.750,00

35.626,13

36.800,00

C OMPETI TI EF
U1COMP100

Senioren 4BBB

2.500,00

2.425,78

2.450,00

U1COMP200

Junior Open

4.500,00

4.293,85

4.500,00

U1COMP300

Am.Open of Flanders

12.800,00

11.717,46

12.000,00

U1COMP400

Sen Single Str Pl

3.900,00

3.584,78

3.600,00

U1COMP500

Kampioenschap Team Supersenioren

3.250,00

2.971,06

3.000,00

U1COMP600

Finale Senioren Trofee

7.700,00

2.930,12

3.000,00

U1COMP700

Finale Damestrofee

1.100,00

2.223,41

2.250,00

U1COMP800

Kids Kampioenschap

2.500,00

5.459,67

U1COMP801

Kids Trofee

3.280,07

3.300,00

U1COMP802

Kids U12-U13

2.179,60

2.200,00

U1COMP900

Andere competitief

20,00

500,00

500,00
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Budget
2017
RE C REATI EF

Jaarrekening
2017

Budget
2018

57.500,00

49.327,45

57.350,00

32.500,00

17.717,92

25.000,00

U2RECR100

Beker van Vlaanderen

U2RECR110

Prijzen / teegifts

U2RECR120

Logistiek / Banners

73,81

U2RECR130

Halve finale / finale

8.740,10

U2RECR200

Kwalificaties Senioren Trofee

4.500,00

5.815,72

5.850,00

U2RECR300

Kwalificaties Dames Trofee

4.500,00

4.476,78

4.500,00

U2RECR400

Kwalificaties Kids Trofee

12.500,00

8.529,40

9.000,00

U2RECR500

Kampioenschap Scholen

1.500,00

1.402,30

1.500,00

1.500,00

8.877,08

9.000,00

8.904,01

U2RECR600

Evenementen werkgroepen

U2RECR601

Senioren

3.085,78

U2RECR602

Dames

4.826,17

U2RECR603

Jeugd

U2RECR700

Andere recreatief

K A DE RO PLEI DI N G & BI JSCHOLIN G

965,13
500,00

2.508,25

2.500,00

17.000,00

30.427,56

25.000,00

13.000,00

23.715,56

17.500,00

3.000,00

2.440,20

10.000,00

12.200,60

U3OPL100

KADEROPLEIDING

U3OPL110

Initiator

U3OPL120

Trainer B en A

U3OPL130

Andere kaderopleiding

0,00

9.074,76

U3OPL200

BIJSCHOLING

4.000,00

6.712,00

U3OPL210

Bijscholing vrijwilligers clubs

1.000,00

815,24

U3OPL220

Bijscholing staff clubs

1.500,00

522,79

U3OPL230

Bijscholing VVG personeel

500,00

1.160,78

U3OPL240

Infopunt bijscholingen

500,00

U3OPL250

Andere bijscholing

500,00

4.213,19

7.500,00
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Budget
2017
C L U B O NDERSTEUNI NG

267.750,00

Jaarrekening
2017
225.061,25

Budget
2018
254.500,00

U4OND100

Ruimtelijke Ordening en Milieu

1.250,00

37,30

30.000,00

U4OND200

Informaticaplatform

117.000,00

104.116,76

115.000,00

U4OND300

Polis BA , LO golfers - promotie

60.000,00

51.318,55

53.000,00

U4OND400

G-Golf

51.000,00

21.204,53

25.000,00

U4OND500

Andere

38.500,00

48.384,11

31.500,00

U4OND501

Onkosten AV, VV, RvB

7.000,00

10.451,25

10.000,00

U4OND502

Vergaderkosten commissies en
werkgroepen

5.000,00

2.885,95

2.500,00

U4OND503

Goodwillgreenfees

6.500,00

8.920,17

9.000,00

U4OND504

Materiaal en uitrusting

20.000,00

26.126,74

10.000,00

103.000,00

132.234,40

127.000,00

C OMMUNI CATI E
U5COM100

GV digitaal : magazine en publicaties

65.000,00

80.658,28

50.000,00

U5COM200

Website / nieuwsbrief

12.500,00

18.081,16

18.000,00

U5COM300

Sociale media

2.500,00

4.108,21

5.000,00

U5COM400

Mobiel: VVG-App

10.000,00

25.749,14

52.000,00

U5COM500

Campagne: drukwerk

12.500,00

3.497,43

1.500,00

U5COM510

Drukwerk

1.413,48

U5COM520

Golfregelboekjes

2.083,95

U5COM600

Andere communicatie

500,00

140,08

500,00
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Budget
2017
P ROMO TI E

Jaarrekening
2017

Budget
2018

195.100,00

260.359,85

230.500,00

U6PROM100

PROMOTEN VAN DE CLUBS

193.200,00

230.491,06

90.500,00

U6PROM110

First swing

68.500,00

56.453,05

62.500,00

U6PROM111

1.000,00

3.864,06

U6PROM112

2.500,00

16,83

U6PROM113

65.000,00

52.572,16

U6PROM120

Starttogolf

2.500,00

U6PROM130

Media-acties (rebranding Logo)

7.500,00

22.332,76

15.000,00

U6PROM140

Golf in Flanders

114.000,00

151.705,25

10.000,00

U6PROM150

Andere promoten van clubs

700,00

U6PROM200

EVENEMENTEN

900,00

17.256,13

30.000,00

U6PROM210

Partnerdag en return aan sponsors

400,00

17.066,57

500,00

189,56

0,00

0,00

500,00

551,46

U6PROM220

Andere evenementen (oa.mediadag)

U6PROM230

Specifieke acties (reserve)

U6PROM300

Andere promotie

U6PROM400

Ondersteuning European Tour Promotie

JE UGDBELEI D
U7JEUGD10

Jeugdsportfonds: subsidies clubs

U7JEUGD20

Jeugdsport: overheadkosten

U7JEUGD30

Kidstrainingen
(Kids III tot Kids I groep 2)

U7JEUGD40

Andere jeugdbeleid

2.500,00

500,00

20.000,00
90.000,00

125.320,59

103.124,00

113.500,00

72.820,59

72.197,12

80.000,00

6.000,00

3.123,04

5.000,00

46.000,00

26.885,11

27.500,00

500,00

918,73

1.000,00
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Budget
2017
TOPSPORT ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

328.369,41

Jaarrekening
2017

Budget
2018

399.552,08

420.000,00

U8TSO1000

Talentdetectie en -ontwikkeling

214.553,89

215.000,00

U8TSO1100

Technisch Directeur Topsport

54.999,99

55.000,00

U8TSO1200

Ontwikkelingsprogramma

151.453,81

160.000,00

U8TSO2000

Voorbereiding en deelname
int. Wedstrijden

177.313,30

178.250,00

U8TSO2100

Programma gerelateerde sport
wetenschappelijke begeleiding

52.247,87

52.250,00

U8TSO2200

Kosten aankoop (sport)materiaal

3.237,86

8.000,00

U8TSO2300

Deelnamekosten binnen- en
buitenlandse stages

39.542,67

40.000,00

U8TSO2400

Deelnamekosten nationale en
internationale wedstrijden

77.576,57

78.000,00

U8TSO2500

Specifieke kosten, eigen aan
professionalisering van topsport
werking, met akkoord SV

15.334,59

U8TSO500

Andere kosten Topsport
ontwikkelingsprogramma

U8TSO600

Olympische Spelen:
voorziening 4-jaarlijks event
= 4.000,00/jaar (2018-2021)

5.158,60

22.750,00

0,00

4.000,00

Topsport Be Gold

25.000,00

25.337,48

0,00

ANDERE UITGAVEN

500,00

0,00

500,00

TOTAAL KOSTEN 2.024.240,00

2.050.316,23

2.104.550,00

260,00

48.784,41

10.100,00

WINST/VERLIES (-)

87

SAMENVATTING

Budget
2017

Jaarrekening
2017

Budget
2018

I10LID

Lidgelden

874.000,00

899.603,63

917.000,00

I20SUB

Basisubsidies

430.000,00

434.983,73

438.000,00

I30SPON

Sponsoring

130.000,00

152.333,40

117.000,00

I40TSS

Topsportschool

9.000,00

7.250,00

9.000,00

I50AIW

Andere Inkomsten

57.000,00

60.051,24

60.000,00

I60ASUB

Andere Subsidies

485.500,00

506.735.27

492.900,00

I70AND

Andere

1.500,00

643,37

750,00

I80RES

Terugname Voorziening (Reserve)

37.500,00

37.500,00

80.000,00

TOTAAL INKOMSTEN 2.024.500,00

2.099.100,64

2.114.650,00

U0STR000

Structureel

865.950,00

789.266.13

839.400.00

U1COMP000

Competitief

38.750,00

35.626,13

36.800,00

U2RECR000

Recreatief

57.500,00

49.327,45

57.350,00

U3OPL000

Kaderopl. & Bijscholing

17.000,00

30.427,56

25.000,00

U4OND000

Clubondersteuning

267.750,00

225.061.25

254.500,00

U5COMP000

Communicatie

103.000,00

132.234,70

127.000,00

U6PROM000

Promotie

195.100,00

260.359.85

230.500,00

U7JEUGD00

Jeugdbeleid

125.320,59

103.124,00

113.500,00

U8TSO0000

Topsport Ontwikkelingspr.

328.369,41

399.552,08

420.000,00

U9TSBG000

Topsport Be Gold

25.000,00

25.337,48

0,00

U10AND000

Andere Uitgaven

500,00

0,00

500,00

TOTAAL UITGAVEN 2.024.240,00

2.050.316,23

2.104.550,00

260,00

48.784,41

10.100,00

RESULTAAT
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Inkomsten
266.750,00 euro
andere

Uitgaven

917.000,00 euro
lidgelden

628.150,00 euro

sport en topsport

930.900,00 euro

868.900 euro
structureel

617.000,00 euro

subsidies

promotie en
clubondersteuning

Detail Structureel
239.000,00 euro
admin

109.900,00 euro
HR

520.000,00 euro
loonkosten

Conclusie:
- subsidies dekken de structurele kosten van GV
- uitgaven sport vs clubs houden elkaar in evenwicht
- loonkost + HR <30%
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VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING
14 MAART 2018 - DRIE EYCKEN GC
Aanwezig: Antwerp Golfschool, Ant. Int. Golf & C.C. Rinkven, Atgolf Vlaanderen,
Brabantse Golf, Brasschaat Open Golf & C.C., Cleydael Golf & C.C., Ieper Open
Golf, Keerbergen G.C., Koksijde Golf Ter Hille, Drie Eycken Open Golfclub,
Flanders Nippon Golf & B.C. Hasselt, Golf Puyenbroeck, Golfclub Beveren, Golfclub Lanaken, Koninklijke Limburg G.&C.C., Milennium Golf, Open Golfcentrum
Ranst, Royal Antwerp G.C., Royal G.C. de Belgique, Royal Latem G.C., Spiegelven
Golfclub, Ternesse Golf & C.C, The National, Waregem Golf, Wellington Golf,
Westgolf, Winge Golf & C.C., Wase Golf, Golf & C.C Oudenaarde, Golf & C.C. De
Palingbeek, G.C. De Wijnvelden
Verontschuldigd: Bossenstein Golf & P.C., Damme Golf & C.C., Golfschool Gent,
Kempense G.C., Koninklijke G.C. Oostende, Lilse Golf & Country, Dragon Golf,
Duisburg Military G.C., Golf & B.A. Kampenhout, G.C. Nuclea Mol, G.C. De Kluizen,
Royal AM. Anderlecht G.C., Royal Zoute G.C., Sportclub Taxandria, Golfclub Witbos,
Golfforum Lummen
Afwezig: Brussels Droh!me G.C., I.G.T.C, Krokkebaas, Executive Club Priv. Golf,
Golf Pract. Rhode-St. Genese, Golfcentrum Puurs, Steenhoven G.C., Steenpoel G.C.

Ontvangst - Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans,
Voorzitter van Golf Vlaanderen, vangt aan om 16.10 uur.
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1. Verslag Raad van Bestuur 2017
Namens de Raad van Bestuur geeft de Voorzitter
lezing van het verslag van de Raad van Bestuur 2017.
Belangrijkste punten zijn :
• 16e werkingsjaar | Groei van 4%

• Wijzigingen personeel en Raad van Bestuur
• We zijn een Vereniging van en voor de clubs en
doet het financieel goed

• Jeugdopendeurdagen
• Clubondersteuning ifv innovatie en informatica
• App werd 1.500.000 keer geopend
• Jeugdsportfonds
• De commissie Golf en omgeving: na akkoord
met VMM ifv pesticiden nu ook rol in erkenning
van producten

• Voortrekkersrol in communicatie en sociale media
• Voor competitieve en recreatieve golfer was er
opnieuw een volwaardig aanbod.

• Internationaal: na Thomas Pieters nu ook
Thomas Detry autonoom.

• Dames: Manon de roey op LET, Leslie Cloots
Symetra en Fanny Cnops Letacces.

• De topsportprestaties, profs en amateurs, tonen
het goed werk van de VVG Topsportschool en Top
Golf Vlaanderen

• Bijzondere Algemene Vergadering met
statuutswijziging (A,B,C federatiekaarten ter
beschikking van de clubs) en naamswijziging
naar Golf Vlaanderen

2. Voorstelling en bespreking van
de jaarrekening van het boekjaar 2017
Penningmeester Francis Meert stelt de jaarrekening
voor.
De penningmeester geeft verklaring en detail op
de verschillen tov budget. Er zijn geen vragen van
uit de AV.

3. Verslag van de commissaris
Revisor, Ira Nicolaij
De revisor verklaart samengevat: ‘Naar ons oordeel,
rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften geeft de balans en
resultatenrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van
de vereniging.’ Het verslag werd opgemaakt zonder
voorbehoud.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2017
en kwijting van de Bestuurders
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2017
goed.

5. Voorstelling van de begroting van
boekjaar 2018
Penningmeester Francis Meert stelt de begroting
2018 voor.
Er zijn geen vragen. De Algemene Vergadering keurt
budget 2018 goed.

6. Vaststelling van het lidgeld en andere
bijdragen 2018
Geen wijzigingen

De Raad van bestuur dankt alle clubs alsook haar
vrijwilligers en de staff voor hun inzet.
Geen vragen, de Algemene Vergadering keurt het
verslag 2017 goed.

De Algemene Vergadering keurt de lidgelden 2018
goed.

7. Goedkeuring van de begroting van
boekjaar 2018
De Algemene Vergadering keurt de begroting 2018
goed.
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8. Aanstelling van een commissaris
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van
de Raad van Bestuur om Nicolaij & Partners aan te
stellen goed.

9. Varia
9.1. Privacy wetgeving

• Vanaf 25 mei 2018 nieuwe Europese richtlijn
• Infosessie geweest op maandag 26/2
• Stappenplan van GV goed opvolgen
• Met ISB zijn er afspraken gemaakt maar elke club
heeft een eigen overeenkomst nodig.
De Algemene Vergadering keurt acties inzake privacy goed.
9.2. Good governance
Golf Vlaanderen wenst goed bestuur zo goed moge
lijk toe te passen en werkt met het principe van
harde en zachte indicatoren.
Golf Vlaanderen scoort goed (70%) qua Goed Bestuur
nl. 89% voor transparantie, 64% democratie en 58%
interne verantwoordelijkheden. Ook voor de zgn.
zachte indicatoren werden inspanningen geleverd
(zie bijlage jaarverslag).
Echter zijn er enkele beleidsmatige keuzes gemaakt:
• Rapporteren over goed bestuur: GV zal geen
publieke registers geven in het jaarverslag ivm
belangenconflict noch onkostenvergoeding. Zo
wel voor belangenconflict als kosten en onkosten
zijn er afspraken ovv gedragscode en reglement
goed bestuur. De mandaten bij GV zijn onbezoldigd
en de onkostenvergoedingen gebeuren volgens
de voorzieningen van de set op de vrijwilliger
(reële onkosten).

• Bestuursprofielen: er zijn profielen om functies
te benoemen maar de Raad van Bestuur van GV
wenst geen profielen om kandidaten mee op te
roepen. GV wil een open politiek dwz iedereen
kan zich kandidaat stellen vanuit een club zonder
enige drempel.

• Verschillende zaken zijn opgevangen in reglementen en niet in statuten. De RvB oordeelde de
statuten hiermee, gezien er recent een wijziging
was, niet te willen belasten.

• Zelfevaluatie RvB werd uitgevoerd midden december 2017 (zie PV online).

• Quorum aanwezigheid AV en RvB: RvB beslist de
vzw wetgeving te respecteren en niet strenger
te gaan.

• GV werkt met een onafhankelijke revisor en niet
via een auditcomité bestaande uit vrijwilligers.
De verschillende criteria vanuit de scoresheet Sport
Vlaanderen aangaande Good Governance (op basis
van de harde en zachte indicatoren) worden overlopen en besproken.
De Algemene Vergadering keurt keurt de beleids
keuzes en de acties inzake good governance goed.
9.3. BKO Vrijwilligers en STG village

• Ter ondersteuning van het European Tour event zal
GV, naar analogie met NGF, ondersteuning geven
via vrijwilligerswerking en promo.

• Daarnaast is ook een eenmalige steun van 30 K cash
om bij te dragen in de eerste editie van dit event.

• Vrijwilligers:
- ongeveer 500 over 4 dagen
(er waren 650 kandidaten)
- crew tent met catering: ontbijt – lunch – avond
- coördinatie en opleiding van de marshals:
1 hole per club actie
- scoring: scoreborden op terrein en flights
- logistieke vrijwilligers ism Rinkven

• BKO Start to Golf Village:
-

scholenactie ism sport Vlaanderen op do-vrij
za & zo: open voor niet-golfers en kids
SNAG tunnels en swingtunnels ism AFgolf
+ mei Buiten Boven campagne van Sport Vlaanderen met o.a. sla je slag dagen
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Vragen
Wat inzake verzekering voor vrijwilligers bij events
in organisatie van Golf Vlaanderen of events in
organisatie van de club?

• Ivm vrijwilligers: elke club of organisatie staat in
voor het verzekeren van zijn eigen vrijwilligers
(= wettelijke verplichting). StarttoGolf is de organisatie van Golfvlaanderen en dan zijn de vrijwilligers
deze van Golf Vlaanderen, dan zijn deze vrijwilligers
gedekt via een polis van GV (is een andere dan de
golfpolis voor leden/golfers), anders niet

• Ivm BA clubs: wij verzekeren enkel spelers en geen
clubs. Voor alles wat een club zelf onderneemt
dient zij o.a. in Ba verzekerd te zijn

• Ivm spelers: speler met licentie (federatiekaart),
én niet-gefedereerde leden binnen 1 maand, zijn
gedekt in onze BA + LO polis. Er is enkel dekking op
erkende golfterreinen voor golffeiten (het golfspel).
De Algemene Vergadering keurt de acties inzake
BKO goed.

9.5. On Course Flanders

• Golf en Milieu wijzigt naar On course Flanders
ism GEO en R&A

• In het Nederlands
• Centraal punt met alle info van en voor uw club
• Wetgeving Vlaanderen – Natuur- duurzaamheid
• Tools zoals registratie voor pesticiden beschikbaar

• Doelstelling is GEO gecertifieerd te worden
• Timing:
- FASE 1: voorjaar: Ecogrid verzamelt alle
info + vertaling
- FASE 2: overzetten bestaande Golf en Milieu
clubs
- FASE 3: lancering voor iedereen winter 18-19
De Algemene Vergadering keurt de acties inzake
GEO/On Course Flanders goed
9.6. Informatisering en innovatie

9.4. GES: gezond en ethisch sporten

• In 2018 zal er meer aandacht zijn voor bijscholingen.

• Grensoverschrijdend gedrag in de sport:

• Binnen het domein van informatisering.

-

infosessie 19/2 door ICES
elke club zijn vertrouwenspersoon en protocol
meldpunt 1712
vlaggensysteem
tuchtsysteem TBA

• Doping:
- doplinglijn.be
- GV aanvraag om lid te worden van het dopingtribunaal
- hiervoor zullen ook de profspelers een federaal
nummer krijgen en lid zijn van GV (ook ivm verzekering nuttig)

• Ethische vragen en kwesties:
- de bevoegdheid van de medische commissie
werd uitgebreid met ethisch sporten
- onze API (vertrouwenspersoon) zetelt vanaf
heden in de commissie.
De Algemene Vergadering keurt de acties inzake
GES goed.

• De driedaagse van de manager heeft al aandacht
gegeven aan dit thema.

• Ken je club met je dashboard en via spelers
bevragingen alsook practische opleidingen
voor het gebruik van iGolf, iTee, online betalings
platform kwamen aan bod.

• De laatste innovatieve ontwikkeling is BE-money.
• Daarnaast zal een betere samenwerking met
AFGolf en KBGF uitgebouwd worden om meer
clubs in België te bereiken die online tee times
en online betaling gebruiken.

• Commissie IT: KBGF, Afgolf en Golf Vlaanderen
samen ifv centraliseren van aanpassingen Fed DB
en iGolf

• IT externe organisaties
De Algemene Vergadering keurt de acties inzake
Informatica en innovatie goed.
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9.7 #BEgolf, Together for golf

9.10 Cluberkenning en status

Met het project #BEgolf is er een nieuw elan in de
samenwerking tussen Golf Vlaanderen, AFGolf en
de KBGF. De drie federaties leveren, elk afzonderlijk
binnen hun domeinen en bevoegdheden, goed werk.
Om dit goede werk beter naar buiten te brengen,
werd een gezamenlijk platform en een supporters
hashtag gecreëerd.

Wase Golf zal vanaf april 2018 van categorie C naar B
evolueren maar de Raad van bestuur heeft beslist
ze vanaf de start van 2018 al de B status federatiekaart uit te reiken. Dit om administratieve lasten te
vermijden.

De Algemene Vergadering keurt de acties inzake
BEgolf goed.
9.8 Wedstrijden 2018

• Verhoging fees voor de clubs : 1.250 euro (ook KBGF
en AFGolf)

• Online te betalen voor federale en regionale wedstrijden via iGolf, reglement is voorzien om terug
te betalen bij overmacht.

De Algemene Vergadering keurt het ledenregister
goed.
9.11 Beantwoorden vooraf gestelde vragen
ifv jaarverslag
De secretaris-generaal presenteert het Jaarverslag
2017 met daarin :

• VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
• JAAROVERZICHT
• VERSLAG COMMISSIES EN WERKGROEPEN
• GOLF IN FLANDERS

De Algemene Vergadering keurt de acties inzake
wedstrijden 2018 goed.

• GOSTA

9.9 Vernieuwingen ism KBGF

• VISIE 2020: beleidsplan en stand van zaken

Deze vernieuwingen zullen nog besproken worden
op de Algemene vergadering KBGF maar wij willen de
GV clubs alvast informeren en hun feedback vragen.

• ACTIES & DOELEN 2018: jaarplan

• KBGF commissie herwerkt GVB, vereenvoudigde
theorie, meer aandacht ready golf (tegen slow
play), uniformiteit.

• Nieuw hcp systeem in 2020
• EDS: zal mogelijk worden via ‘digitale scorekaart’
op de GV-App. Clubs beslissen om deel te nemen.
Met nodige restricties en beveiliging zodat digitaal
meer zekerheid biedt dan papieren scorekaart.
- Hcp. cat 2-4
- 5 euro voor club
- Max. 5 keer
- Marker moet score bevestigen

• EGCOA
- De drie Belgische golffederaties vertegenwoordigen alle Belgische clubs
- Europees congres: 2018 Wenen
De Algemene Vergadering keurt de bovenstaande
acties goed en GV zal deze zo ook vertegenwoor
digen op de KBGF.

• KERNCIJFERS

• GOOD GOVERNANCE en code goed bestuur
met harde en zachte indicatoren

• FINANCIEEL
• BIJLAGEN met bijkomende cijfers, selecties,
resultaten en scoresheet Goed bestuur.
Er werden vooraf geen vragen ontvangen.
De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2017
met al haar onderdelen goed.
Dhr. Feremans dankt alle aanwezigen.
De Algemene Vergadering wordt beëindigd
om 18.00 uur.
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BIJLAGEN
OPLEIDINGEN
Kaderopleiding: initiator
25 studenten schreven zich in voor de opleiding initiator golf 2017. 19 slaagden
voor de opleiding en kregen hun diploma initiator golf in oktober 2017.
De geslaagden van 2017 zijn:

• Anthony Raquet

• Wout De Leeuw

• Ines Devulder

• Benjamin De Winne

• Herwig Godelaine

• Tine Fournier

• Bart De Bruyn

• Tom De Houwer

• Wim Boonen

• Marc De Cock

• Matthias Hendrickx

• Michael Remon

• Jack Van De Heyning

• Bruno Vermeire

• Karl Snebbout

• Aron Cloostermans

• Laurens Verplaetse

• Maxim Guwy

• Gregory Smets

Trainer B
Opleiding 2016-2018 is lopende met 7 studenten:

• Joëlle Van Baarle
• Laurence Herman
• Kevin Vandenbossche
• Tim Jacob
• Frederik Van Hove
• Christiaan Peters
• Axel De Smet
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Selecties Internationale wedstrijden
GP DE BETHEMONT
COACHES: PATSY VAN BAARLE & FRANK DHONDT

Boys:

Girls:

• 3de Liam Bentein (73-76)

• 1ste Ana-Elena Kusters (82-73)

• T15 Cedric De Bruycker (80-79)

• T2 Evelyne Verstraeten (82-76)

• T33 James Skeet (85-83)

• T2 Sophie Bert (79-79)

• 48ste Maximilien de Cordes (85-89)

• 9de Cassiopée Oliviers (86-83)

GP DE LILLE
COACHES: FRANK DHONDT & PATSY VAN BAARLE

Boys:

Girls:

• T5 Cedric De Bruycker (74-74)

• 1ste Sophie Bert (72-75)

• T10 Liam Bentein (75-76)

• T6 Cassiopée Oliviers (80-77)

• T52 James Skeet (81-82)

• T9 Evelyne Verstraeten (85-78)

• T61 Sil Beyers (85-80)

• T12 Francesca De Roover (81-83)

TROPHÉE DES RÉGIONS
COACH: FRANK DHONDT

GV Ploeg 15de:
• T9 Matthis Besard (73-73)
• T47 Mathieu Feron (76-79)
• T16 Elsie Verhoeven (75-83)
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TRAININGEN
Regionale Trainingen Selecties 2016-2017
FUTURE VLAANDEREN BOYS

JONG VLAANDEREN BOYS

COACH FRANK DHONDT

COACH DANY VANBEGIN

• Jonas Callaerts

• Liam Bentein

• Leopold de Cordes

• Matthis Besard

• Brikke Decoster

• Stan Claeys

• Julien Deleersnyder

• Maric Daerden

• Merlijn De Maeseneer

• Augustin de Cordes

• Enrique Jongmans

• Gaspard Oliviers

• Christophe Palmans

• Max Peerbooms

• Eyten Scheffer

• Louis Peeters

• Arthur Van Elewyck

• James Petrie
• Lowie Verbeke

FUTURE VLAANDEREN GIRLS
COACH PATSY VAN BAARLE

• Sophie Bert

TALENT VLAANDEREN BOYS
COACH GEORGE MACKECHNIE

• Anne‐Sophie Celli

• Sil Beyers

• Ana‐Elena Kusters

• Cedric De Bruycker

• Cassiopée Oliviers

• Maximilien de Cordes

• Eline Serrien

• Anthony De Schutter

• Shanèle Shiku

• Mathieu Feron

• Laurence Valgaeren

• James Skeet

• Elsie Verhoeven

• Cedric Van Lint

• Feline Vermeersch
• Evelyne Verstraeten

97

Regionale Trainingen Selecties 2017-2018
FUTURE VLAANDEREN BOYS

JONG VLAANDEREN BOYS

COACH FRANK DHONDT

COACH DANY VANBEGIN

• Julien Deleersnyder

• Liam Bentein

• Merlijn De Maeseneer

• Matthis Besard

• Alexandre Derycker

• Cedric De Bruycker

• Thibault Eelen

• Augustin de Cordes

• Victor Estas

• Anthony De Schutter

• Edouard Lafosse

• Mathieu Feron

• Nathan Leeuw

• Enrique Jongmans

• Jacques Ligtvoet

• Gaspard Oliviers

• Chirstophe Palmans

• Max Peerbooms

• Eytan Scheffer

• Louis Peeters

• Arthur Van Elewyck

• Jarno Tollenaire

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH GEORGE MACKECHNIE

• Sophie Bert

• Arnaud Antoin

• Evy Debruyne

• Sil Beyers

• Franseca De Roover

• Brikke Decoster

• Ana-Elena Kusters

• Maximilien de Cordes

• Cassiopée Oliviers

• Ryan Lundh

• Eline Serrien

• James Skeet

• Elsie Verhoeven

• Cedric Van Lint

• Evelyne Verstraeten
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Kids Trainingen 2016-2017
GV COACH GILLES MOREL

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Julie-Laure Couck

Francesca De Roover

Charlotte Rigo

Marte Vannieuwkerke

Fien Vandewalle

Noor Vandewalle

Annabel Vanhoolandt

Alexine Van Winghe

GV COACH MANOËL WILLEMS

KIDS 1 GROEP 1 BOYS
Arnaud Antoin

Aurian Janssens

Edouard Lafosse

Nathan Leeuw

Jacques Ligtvoet

Ryan Lund

Vincent Maes

Sander Van Den Berge

Anders Verbeeck

Jan-Willem Verbeeck

KIDS 1 GROEP 2 BOYS
Ariel Lev

GV COACH MANOËL WILLEMS

Kai De Loore

Victor Estas

Thomas Ketelaere

Baptist Wouters

Victor Peperstraete

Ruben Heyvaert

Xander Leysen

Jeff Massant

Gauthier Wuyts
GV COACH VERONIQUE VERHAEGEN

KIDS 1 GROEP 2 GIRLS
Margaux Boschmans

Margaux Van Lint

Zanna Janssen

Louise Bastijns

Marie Adiaenssens

KIDS 2 BOYS

Louise Palmans

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN

Sem Leonavicius

Arthur Estas

Dean Landuyt

Oskar Giltay

Pepijn Vitse

Lars Van Beeck

Jules Boschmans

Maxim Custers

KIDS 2 GIRLS

GV COACH GILLES MOREL

Kirsten Heyvaert

Karlijn Ketelaere

Paulien Lambrecht

Fleur Heijens

Olivia Skeet

KIDS 3 BOYS

Delphine Maes

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN

Alexander Adriaenssens

Vince Van Den Broeck

Chari Tsaklanos

Rik Clerckx

Arne Muys

Arthur Haghedooren

KIDS 3 GIRLS
Nuria Romero
Miraloes Vitse

Mats Lefevre

GV COACH GILLES MOREL
Sophie Custers

Julie Nuytten

Sarah Adriaenssens
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Kids Trainingen 2017-2018
GV COACH GILLES MOREL

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Charlotte Giltay

Delphine Maes

Noor Vandewalle

Louise Cuyvers

Louise Palmans

Marte Vannieuwkerke

GV COACH MANOËL WILLEMS

KIDS 1 GROEP 1 BOYS
Kai De Loore

Mathias Eelen

Julian Geerebaert

Max Halflants

Ruben Heyvaert

Vincent Maes

Lars Van Beeck

Jan-Willem Verbeeck

Baptist Wouters

KIDS 1 GROEP 2 BOYS

GV COACH MANOËL WILLEMS

Jonathan Ameye

Cyriel Bissay

Jules Boschmans

Oskar Giltay

Thomas Ketelaere

Lev Ariel

Oscar Peperstraete

Bixeante Rossilion

Cedric Van De Vijver

KIDS 1 GROEP 2 GIRLS

GV COACH VERONIQUE VERHAEGEN

de Cordes Sixtine

Fleur Heijens

Kirsten Heyvaert

Lauren Londers

Lina Vercruysse

Mirthe Waumans

KIDS 2 BOYS

Zanna Janssen

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN

Maxim Custers

Arthur Estas

Antoine Goethals

Jonas Leigein

Sem Leonavicius

Jasper Komkommer

Chari Tsaklanos

Vince Van Den Broeck

KIDS 2 GIRLS

GV COACH GILLES MOREL

Chloé Allegaerts

Anna Goyens

Fleur Legein

Julie Nuytten

Romero CaceresNuria

Feline Van Der Steichel

KIDS 3 BOYS
Arnaud Donck

Eloise Londers

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN
Thomas Eelen

Arthur Haghedooren

Nolan Meert

Mathis Tydtgat

KIDS 3 GIRLS
Wana Azou

GV COACH GILLES MOREL
Lily-Rose Beerens

Sophie Custers

Josefien Vanhoolandt
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WEDSTRIJDEN
KIDS WEDSTRIJDEN (ETHIAS KIDS TROFEE EN VVG KIDS U12-U14)
Deelnemers

531

Wedstrijden

16

KAMPIOENSCHAPPEN
Kampioenschap clubteam Super Senioren

86

Kampioenschap van Vlaanderen Senioren Single Stroke Play

67

Senioren 4BBB Kampioenschap van Vlaanderen

114

Junior Open of Flanders

123

Amateur Open of Flanders

136

Kampioenschap van Vlaanderen Kids

65

SENIOREN
Van Lanschot Senior Trofee Antwerpen

77

Van Lanschot Senior Trofee Limburg

82

Van Lanschot Senioren Trofee Vlaams-Brabant

50

Van Lanschot Senioren Trofee O&W Vlaanderen

102

Van Lanschot Senioren Trofee Finale

76

Prijs Seniorenwerkgroep

70

DAMES
VVG Dames Trofee Antwerpen

32

VVG Dames Trofee Limburg

46

VVG Dames Trofee Vlaams-Brabant

31

VVG Dames Trofee O&W Vlaanderen

45

VVG Dames Trofee Finale

46

Cap-am Ladies

80

Starterswedstrijd Ladies

50

VVG - AFG Ladies

54

BEKER VAN VLAANDEREN
Kwalificaties 45 clubwedstrijden
2 X halve finales
Finale

+/- 4000 deelnemers
192 deelnemers
57 deelnemers
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PALMARES ALUMNI
TOPSPORTSCHOOL 2017
THOMAS PIETERS
•T4
• Masters Tournement
•4de
•
WGC-Bridgestone Invitational
•T5
• WGC-Mexico championship
•20ste
•
plaats Race To Dubai
•Beste
•
OWGR positie in 2017: 23ste plaats
•Full
•
Card PGA Tour 2018

THOMAS DETRY
•T2
• BMW International Open
•1• X Top-10 ET wedstrijd
•86ste
•
plaats Race To Dubai (Full Card ET 2018)
•Beste
•
OWGR positie in 2017: 142ste plaats

CHRISTOPHER MIVIS
•5
• X Top-10 Challenge Tour wedstrijd
•23ste
•
Race To Oman (Full Card CT 2018 + categorie op ET 2018)

MANON DE ROEY
•6de
•
in Order of Merit Let Access Series (Full Card LET 2018)

LESLIE CLOOTS
•MC
•
LPGA Q-school Final Stage (Full Card Symetra Tour 2018)

KEVIN HESBOIS
•Winnaar
•
Omnium
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BIJSCHOLINGEN
BIJSCHOLINGEN EXTERN
datum

sessie

doelgroep

deelnemers

27/apr

Coach To Coach

professionelen Ryan Lumsden &
Orlaith Moynihan

doelgroep

lesgever

Topsportcoaches

5

9/okt

Coach To Coach

professionelen Ryan Lumsden &
Orlaith Moynihan

Topsportcoaches

5

13/nov

Motorisch leren in Golf

professionelen Kenneth Bastiaans

Initiators +
Pro’s

20

21/nov 7/dec

Greenkeepers cursus:
Onderhoud Golfbaan

professionelen GAB

Greenkeepers

10

11/mrt

Symposium VVG Topsportwerking

spelers en
omkadering

George Mcknechnie
& Ellen Smets

Iedereen
betrokken
bij topsport

43

28/mrt

Meeting Senior Captains

vrijwilligers

Jan Dierens

Senior
Captains

50

14/jun

Multiskillz

vrijwilligers

Kenneth Bastiaans

Vrijwilligers
(jeugd)

21

20/nov

Meeting Ladies Captains

vrijwilligers

Jan Dierens

Ladies Captains

50
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BIJSCHOLINGEN INTERN
datum

sessie

doelgroep

31/aug

Infosessie G-sport Vlaanderen

Gv personeel

5/sep

Voice erkenningsmoment

Gv personeel

7/sep

Infosessie topsportinfrastructuur Bovenlokaal

Gv personeel

3/okt

Bijscholing nieuwe federatiemedewerkers

Gv personeel

17/okt

Innovatiecongres

GV personeel

29/jun

Infosessie privacybeleid

GV personeel

23/jan

Mcsc Drive Cloud

GV personeel

23/feb

Infosessie hervorming onderwijs

GV personeel

28/apr

Europese wetgeving nummerplaten

GV personeel

INFOPUNT
Via golfvlaanderen rubriek clubinfo / bijscholingen kan iedereen het aanbod van bijscholingen opvolgen
en inschrijven.

BIJLAGEN
GOOD GOVERNANCE
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HA RDE I NDI CATO REN :- CHECKLIST TRAN SP AR AN TIE
GOED BESTUUR: TRANSPARANTIE - CRITERIUM VOOR EVALUATIE GOLF VLAANDEREN
1.1a Staan de statuten op onze website?
1.1a Staan de interne reglementen op onze website?
1.1a Staat het organigram op onze website?
1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website?
1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
1.2a Staat het beleidsplan op onze website?
1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?
1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website?
1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?
1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?
1.4a Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website?
1.4b Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?
1.4c Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?
1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?
1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?
1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?
1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?
1.6a Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website?
1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb?
1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld?
1.7 Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?
1.8 Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?
1.9a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?
1.9b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?
1.9c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?
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15/12/2017
Checklist

Per indicator

x

1

Opmerking
www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/golf-en-ethiek/gvb-gvb-quiz-golfregels

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie

x

www.golfvlaanderen.be/nl/golf-vlaanderen-reglementen/sportief-reglement

x

1

x
x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance
www.golfvlaanderen.be/nl/governance

0,67

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

-

enkel 2016

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

1,00

www.golfvlaanderen.be/nl/vvg-info/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/vvg-info/governance

x

OK

x

0,67

www.golfvlaanderen.be/nl/vvg-info/governance

-

1x 2017

x

ok

x

ok

x

1,00

www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie

x

www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie

x

www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie

x

1

www.golfvlaanderen.be/nl/vvg-info/governance JV2016 p.

x

1

www.golfvlaanderen.be/nl/vvg-info/governance JV2016 p.

-

0,67

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

Totaal

8,00
9
89%

(Maximumscore)
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HA RDE I NDI CATO REN : CHECKL IST TRAN SP AR AN TIE
GOED BESTUUR: DEMOCRATIE - CRITERIUM VOOR EVALUATIE GOLF VLAANDEREN
2.1a Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb?
2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen?

2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV?
2.1d Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste
profielen evalueert?
2.1d Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd?
2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen?
2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen?
2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen?
2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?
2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?
2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb?
2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode?
2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet?
2.5 Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk
vervangen wordt?
2.6 Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden?
2.7a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?
2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?
2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk?
2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan
ontvangt en gebeurt dit in de praktijk?
2.8 Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?
2.9 De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen
beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid?

109

15/12/2017
Checklist

Per indicator

-

0

-

Opmerking
www.golfvlaanderen.be/nl/governance
RvB heeft beslist profielen te maken voor functies binnen de Rvb maar geen exacte
profielen op maken om kandidaat te zijn bij verkiezingen. Dit om open te zijn naar
nieuwe kandidaten toe.

x

1

www.golfvlaanderen.be/files/uploads/governance/WERKPLAN%20RVB.pdf

0

RvB beslist vzw wet toe te passen en niet verder te gaan zoals Sport Vlaanderen wenst

x
x
x
x
x

HR art 15
1

x

art 13 max. 2x 4 jr = 8 jr max.
art 13 max. 2x 4 jr = 8 jr max.

x

1

x

1

x

0,75

x

rooster opgenomen + mandaatduur op website

www.golfvlaanderen.be/nl/governance
www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

www.golfvlaanderen.be/nl/governance

x

1

HR art.20 in comb met soort leden ST art.7-8

-

0

niet in statuten opgenomen, wel bij democratie in het document ‘Good Governance
en Gedrgascode VVG’

Totaal

5,75
9
64%

(Maximumscore)
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HA RDE I NDI CATO REN : CHECKL IST IN TE RN E VE RAN TWOORD IN G
GOED BESTUUR INTERNE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Checklist

Binair

3.1 Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb?

x

1

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb?

x

1

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies
tov AV, rvb en eventueel directie en elkaar?

x

1

3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in
de statuten?

-

0

3.2b Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk?

x

1

3.3 Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten?

-

0

3.4a Bevat het (een) reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met
het bestuur?

x

1

3.4b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe
de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn?

nvt

3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke
het bestuur toekomen?

x

1

3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie
dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?

-

0

3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid
van de rvb en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?

x

1

3.5a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)?

x

1

3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb?

-

0

3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)?

x

1

3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV?

x

1

3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan?

x

1

3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV?

-

0

3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van
de meerjarenbegroting?

x

1

3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV?

x

1

3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd?
(minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)

x

1

3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?

x

1

3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?

x

1
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Per deelindicator

Per
indicator

1

1

Opmerking
wordt opgevangen door in statuten en RIo + charter 2017 (=doc) + good governance
charter en gedragscode
www.golfvlaanderen.be/nl/governance

0

0,5

1

Art. 12 zegt dat de vertegenwoordiging en het dagelijks bestuur aan een secretarisgeneraal mag overgedragen worden, maar er is geen uitdrukkelijke vermelding dat VZ en
Secr-Gen 2 verschillende personen moeten zijn
OK

0

0

1

0,666666667

staat in charter goed bestuur maar niet in statuten
opgenomen in charter - ok

nvt
1

RVB ST14 + HR16 + charter 2017 (= doc)

0

zie charter 2017 (=doc) => RVB legt betalingsbevoegdheid vast voor directie
(bank doc maar Sport Vlaandern verwacht dit in huishoudelijk reglement)

1

0,5

ok
zie voorbeelddoc’ VVG functionerisgesprek’

0
1

samenvatting wel maar geen detail wegens privacy
0,67
www.golfvlaanderen.be/files/uploads/governance/PVVV161116.pdf

0

gedeelte van beleidsplan met alle acties in combinatie met luik 2?

1

ok
ok

1
1
1

1,00

ok, revisor
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3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?

x

1

3.8 Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd?

-

0

3.8 Is er een verslag van deze zelfevaluatie?

-

0

3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel?

x

1

3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkostenen geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?

x

1

3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en
personeelsleden?

x

1

3.9d Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante
actoren op de hoogte zijn van de gedragscode?

x

1

3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?

x

1

3.10a Hebben we procedures inzake belangenconflicten?

-

0

3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de rvb en in een register?

-

0

3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb
een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd?

-

0

3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een
belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?

-

0

3.11a Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van
12 maanden?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema de begroting?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema de “governance” van de organisatie?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van “governance” van de organisatie?

x

1

3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV?

x

1
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0

0

wel voorzien in de toekomst

1

1

zie HR, maar ook het aparte document ‘charter 2017’ + ‘Deontologische code’ +
‘Good governance en Gedragscode VVG’

1
1

klassement federatie

1

RVB beslissing + website + ondertekening
gedragscode in JV16 en dit werd JV werd goedgekeurd op AV maart 2017

0

0,00

zie onder charter 2017 + Good governance en gedragscode echter Sport Vlaanderen
oordeel is ‘geen echte procedure’

0

0
1

1

www.golfvlaanderen.be/files/uploads/governance/WERKPLAN%20RVB.pdf

1

Totaal

6,33
11
58%

(Maximumscore)
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SAMENVATTING

HARDE INDICATOREN
Onderdeel

Punten

Maximumpunten

Totaalscore

Transparantie

8,00

9

88,89%

Democratie

5,75

9

63,89%

Interne verantwoording en controle

6,33

11

57,58%

20,08

29

70%

Totaal

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Transparantie

Democratie

Interne verantwoording
en controle
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ZA C HT E I NDI CATO REN

De organisatie publiceert een jaarverslag

score: 1/4

0.

De organisatie publiceert het laatste jaarverslag niet op haar website.		

1.

“De organisatie bezorgt haar leden en interne belanghebbenden een uitgebreid jaarverslag, inclusief financieel verslag en verslagen van de comité/comissies.
Het verslag wordt eveneens gepubliceerd op de website van de organisatie. *”		

2.

De raad van bestuur legt zorvuldige interne procedures vast die leiden tot tijdige en nauwgezette
interne rapportering in het kader van het jaarverslag en ziet toe op de naleving hiervan.		
“Het jaarverslag
- vermeldt de visie en missie en de strategische doelstellingen van de organisatie en
hoe de organisatie deze het afgelopen jaar heeft bereikt.
- geeft een getrouw beeld van de financiële toestand en resultaten
- bevat een verslag over de werking van interne comités
- vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur en
geeft aan welke bestuurders kwalificeren als externe bestuurders
- geeft een overzicht van de relevante nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur
- rapporteert over de verklaringen van belangenconflicten en
de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten
- rapporteert over de risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie wordt
geconfronteerd en hoe ze dezee tracht te beheersen
- bevat de bestuurs- en competentieprofielen die door de organisatie werden vastgesteld
- rapporteert op individuele of geaggregeerde wijze over de remuneratie
van de leden van de raad van bestuur*
- bevat verslagen over door de organisatie (mede) georganiseerde kampioenschappen en
evenementen
- rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties”

3.

“*De drie meest recente jaarverslagen worden gepubliceerd op de website van de organisatie.
*Bevat een remuneratieverslag”		
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De organisatie rapporteert over het omgaan
met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties

score: 1/4

0.

De organisatie rapporteert niet over het omgaan met de code goed bestuur in
Vlaamse sportfederaties.		

1.

“In het laatst verschenen jaarverslag wordt gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is
omgegaan met alle principes van de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties aan de hand van
de harde en zachte indicatoren*. In gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de
code wordt dit beargumenteerd toegelicht, volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. In het laatste
verschenen jaarverslag wordt aangegeven welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden
zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.”		

2.

De raad van bestuur voorziet jaarlijks een bespreking en evaluatie van de governance van
de organisatie op basis van de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties.		

3.

*In het laatst verschenen jaarverslag wordt gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is
omgegaan met alle principes van de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties. In gevallen
waar wordt gekozen om af te wijken van de code wordt dit beargumenteerd toegelicht, volgens
het ‘pas toe of leg uit’-principe.		

4.

De organisatie maakt van goed bestuur een vast agendapunt op de algemene vergadering
om het democratisch debat over dit thema te stimuleren. Een (adviserende) stemming wordt
georganiseerd over beleidskeuzes inzake goed bestuur.
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De website van de organisatie vermeldt basisinformatie
over de aangesloten clubs

score: 3/4

0.

De organisatie neemt geen stappen om informatie over de aangesloten clubs te publiceren.

1.

De organisatie houdt een register bij met informatie over de aangesloten clubs.*		

2.

*De organisatie publiceert het aantal aangesloten clubs op de website.		

3.

De organisatie publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website:
naam, website, adres en email.		

4.

“De organisatie publiceert
- het aantal (individuele) aangesloten leden op de website
- per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve sportaanbod”

De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen
0.
1.
2.

3.

4.

score: 2/4

De mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn niet beperkt in de tijd.
4+4 jaar en
leeftijdslimiet
De mandaten van een deel van de leden van de raad van besuur (bijvoorbeeld van de voorzitter)
zijn beperkt in de tijd.*		
“*De mandaten van alle leden van de raad van bestuur zijn beperkt in de tijd.
Na een bepaald aantal termijnen moeten alle leden van de raad van bestuur minstens een termijn
overslaan voordat ze zich opnieuw verkiesbaar kunnen stellen.*”		
“*Na een bepaald aantal termijnen kunnen alle leden van de raad van bestuur zich niet meer verkiesbaar stellen.
De voorzitter van de raad van bestuur moet verplicht aftreden na twee termijnen en kan hierna niet
aanblijven als bestuurder.*
De maximale aaneengesloten zittingsperiode van alle leden overschrijdt de 12 jaar niet.”		
*De mandaten van alle leden van de raad van bestuur zijn beperkt in de tijd en zijn eenmaal hernieuwbaar (zonder uitzondering).		
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De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en
competente raad van bestuur

score: 0/4

0.

De organisatie onderneemt geen stappen om een gedifferentieerde, evenwichtige en competente
raad van bestuur te bekomen.		

1.

“De raad van bestuur stelt de gewenste profielen op van de leden van de raad van bestuur op basis
van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie. Deze worden ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd.
De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van
elke vacature.”		

2.

De organisatie kan aantonen dat bij de opmaak van deze profielen is gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de raad van bestuur inzake genderverhoudingen, leeftijd en /of etniciteit.		

3.

Een benoemingscomité identificeert hiaten inzake de vaardigheid, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van de raad van bestuur.		

4.

Minstens 25% van de leden van de raad van bestuur is van het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is.

De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid

score: 2/4

0.

De organisatie betrekt interne belanghebbenden niet in haar beleid.

1.

De organisatie communiceert belangrijke beslissingen aan haar leden en motiveert deze.

2.

In het kader van het opstellen van meerjarenbeleidsplannen worden interne belanghebbenden
geconsulteerd.		

3.

“De organisatie onderneemt acties om via sociale media interne belanghebbenden te betrekken.*
De organisatie onderneemt acties om interne belanghebbenden op regelmatige basis te betrekken
in he tbeleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan klankbordgroepen, thematische ad hoc
werkgroepen, (online) bevragingen, klachtenbanken en wedstrijden voor nieuwe ideeën.*”

4.

“*De organisatie ontwikkelt en implementeert een communicatiestrategie om via sociale media
interne belanghebbenden te betrekken.
*De organisatie ontwikkelt en implementeert een strategie om interne belanghebbenden op
regelmatige basis te betrekken in he tbeleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan klankbordgroepen, thematische ad hoc werkgroepen, (online) bevragingen, klachtenbanken en wedstrijden
voor nieuwe ideeën.”
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De organisatie heeft een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid score: 4/4
0.

De organisatie onderneemt geen stappen inzake sociale verantwoordelijkheid.

1.

De raad van bestuur onderzoekt de mogelijkheid om acties te ondernemen inzake sociale
verantwoordelijkheid door informatie in te winnen bij externen.

2.

De organisatie onderneemt acties inzake sociale verantwoordelijkheid die zich toespitsen op
één of meerdere van de volgende elementen: sociaal-maatschappelijke vraagstukken (zoals
bijvoorbeeld het verbeteren van de sociale, culturele, educatieve of psychologische toestand
van gemarginaliseerde en/of achtergestelde groepen); milieuvraagstukken; zorg dragen voor de
gemeenschap waarin de organisatie (mede)sportevenementen organiseert.*

3.

*De organisatie heeft een formeel beleid inzake sociale verantwoordelijkheid dat concrete
doelstellingen en acties vooropstelt en zich toespitst op een of meerdere van de volgende
elementen: sociaal-maatschappelijke vraagstukken (zoals bijvoorbeeld het verbeteren van
de sociale, culturele, educatieve of psychologische toestand van gemarginaliseerde en/of
achtergestelde groepen); milieuvraagstukken; zorg dragen voor de gemeenschap waarin
de organisatie (mede)sportevenementen organiseert.

4.

Het beleid is onder meer gericht op het verzamelen en delen van kennis en goede
praktijkvoorbeelden en het stimuleren van actie onder de leden.
De RvB GV wenst geen kandidaten aan te spreken vooraf aan de verkiezingen. Ook niet op basis van van profielen.

De organisatie heeft een financieel of auditcomité

score: 4/4

0.

De organisatie heeft geen financieel of auditcomité en onderneemt geen stappen in die richting.

1.

Minstens één onafhankelijk en deskundig persoon (deze maakt geen deel uit van de organisatie)
controleert op jaarlijkse basis het financiële verslag (balans, resultatenrekening en toelichtingen).

2.

De organisatie implementeert de werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk
persoon) van het comité in de statuten en het intern reglement.		

3.

Het comité is de voorbije maanden minstens eenmaal samengekomen om het financiële verslag te
bespreken en heeft hierover gerapporteerd aan de algemene vergadering.		

4.

Het comité evalueert en doet aanbevelingen met betrekking tot de systemen van interne controle
en risicobeheer en houdt toezicht op het interne auditproces (indien van toepassing).
in 2018 spelersbevraging (+3500 deelnemers)
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De organisatie heeft een gedragscode

score: 2/4

0.

De organisatie heeft geen gedragscode en onderneemt geen stappen in die richting.		

1.

De raad van bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de raad van
bestuur.*

2.

*De raad van bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de raad van
bestuur, de directie en het uitvoerende personeel en verankert deze in de statuten en het intern
reglement.

3.

“De gedragscode bevat minstens volgende elementen: de verplichting om integer te handelen; een
onkostenregeling; een geschenkenregeling; procedures inzake belangenconflicten die waarborgen
datgepercipieerde of daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld en dat commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene vergadering of een door de algemene vergadering gemandateerd orgaan.
De raad van bestuur onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de
hoogte zijn van de inhoud van de code en deze begrijpen.
De raad van bestuur heeft de algemene vergadering in kennis gesteld van de code.
De leden van de raad van bestuur, de directie en het uitvoerende personeel hebben de code ondertekend.”		

4.

De raad van bestuur legt een procedure vast in het intern reglement voor de afhandeling van klachten op basis van de code.		

De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur

score: 0/4

0.

In de raad van bestuur zetelt geen extern lid en de organisatie onderneemt geen stappen
om externe leden aan te trekken.

1.

“Kandidaat-leden van de raad van bestuur worden aangezocht via een open recruteringsproces.
Openstaande posities worden geadverteerd via relevante (online) kanalen. De algemene
vergadering behoudt steeds het recht om bestuurders voor te dragen.“

2.

De organisatie laat zich in haar zoektocht naar geschikte externe leden bijstaan door externen
en/of een benoemingscomité.		

3.

De raad van bestuur heeft minstens één lid dat kwalificeert als extern lid.*		

4.

*Minstens 25% van de raad van bestuur bestaat uit externe leden.
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De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing

score: 1/4

0.

De organisatie onderneemt geen stappen inzake risicobeheersing. ingelicht én verzekering
is aanwezig

1.

Bestuurders worden bij aanvang van hun mandaat ingelicht over hun aansprakelijkheid en
de raad van bestuur overweegt om een verzekering aan te gaan voor bestuurdersaansprakelijkheid.

2.

“Risicobeheer maakt deel uit van de (vastgelegde) agenda van de raad van bestuur.
De raad van bestuur beoordeelt de waarschijnlijkheid en impact van alle mogelijke incidenten”

3.

Op basis hiervan worden formele strategieën ontwikkeld en uitgevoerd om risico’s te beperken
of elimineren. Deze strategieën worden op regelmatige basis geëvalueerd.		

4.

Bij de planning van grote projecten wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Bij de
organisatie van een groot evenement bijvoorbeeld moeten de mogelijke positieve en negatieve
uitkomsten geëvalueerd worden. Alle belangrijke evenementen en activiteiten moeten worden
begroot en er moet rekening gehouden worden met afwijkingen van begrote bedragen. Hierbij
moet rekening gehouden worden met een worst-case scenario financieel verlies.
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De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures

score: 0/4

0.

De organisatie heeft geen formele klachtenprocedure.		

1.

De raad van bestuur legt een klachtenprocedure vast in het intern reglement.		

2.

“De raad van bestuur legt procedures vast die atleten en clubs toelaten om in beroep te
gaan tegen een sportieve sanctie.
De raad van bestuur legt procedures vast voor de afhandeling van klachten inzake discriminatie
en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De klachtenprocedures bevatten duidelijk omschreven procedures voor: het indienen van klachten;
het onderzoeken van klachten; het in kennis stellen van de indiener van de klacht van de uitkomst
van het onderzoek.*
De raad van bestuur legt in het intern reglement de beroepsprocedure vast.”		

3.

De raad van bestuur legt procedures vast voor de afhandeling van klachten inzake de schending
van de gedragscode.		

4.

“*De klachtenprocedures bevatten duidelijk omschreven procedures voor: het indienen van
klachten; het onderzoeken van klachten; het in kennis stellen van de indiener van de klacht
van de uitkomst van het onderzoek; het instellen van een onafhankelijk tribunaal.
De procedures voorzien, op basis van de ernst van de klacht, het instellen van een duidelijk
omschreven bemiddelingsprocedure, onderzoeksprocedure, een onafhankelijk tribunaal en
tussentijdse maatregels. De procedures voorzien dat de klacht indien noodzakelijk aan de
bevoegde (publieke) autoriteiten wordt doorgegeven.”
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De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités score: 3/4
0.

De raad van bestuur onderneemt geen stappen om het doel, de gedelegeerde taken en
bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen
in het intern reglement.		

1.

De raad van bestuur onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en
bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast
te leggen in het intern reglement.		

2.

De raad van bestuur behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke
beslissingen en het uiteen zetten van de strategie.		

3.

“Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun adviezen/
beslissingen toe te lichten.
Het intern reglement bepaalt dat in het geval de raad van bestuur besluit af te wijken
van een advies/beslissing van een comité, dit gemotiveerd wordt toegelicht.”		

4.

De raad van bestuur stelt gewenste profielen op voor de leden van de comités.
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De organisatie heeft een beleid
inzake de bestrijding van match-fixing

score: 0/4

0.

De organisatie onderneemt geen stappen ter bestrijding van match-fixing.		

1.

De organisatie onderneemt stappen ter bestrijding van match-fixing.		

2.

“De organisatie implementeert tuchtregels ter bestrijding van match-fixing. Deze regels bevatten
(1) het verbod voor ieder lid van de federatie om een weddenschap te plaatsen gerelateerd
aan jeugdcompetities en een wedstrijd of competitie waarop hij/zij (in)direct invloed kan
uitoefenen en om vertrouwelijke informatie te verspreiden waar redelijkerwijs van kan
worden verwacht dat deze gebruikt kan worden in het kader van een weddenschap;
(2) de plicht voor ieder lid van de federatie om verzoeken tot het onrechtmatig beïnvloeden
van wedstrijden of competities te melden aan de federatie;
(3) de procedure ter behandeling van overtredingen van bovenstaande regels. “		

3.

De organisatie implementeert concrete doelstellingen en acties gericht op de voorlichting van
topsporters, talentvolle atleten, trainers, scheidsrechters en clubs.		

4.

“De organisatie onderzoekt de risico’s inzake match-fixing en onderneemt gepaste acties om
deze te minimaliseren.
De organisatie stelt een verantwoordelijke aan die binnen de organisatie fungeert als contactpunt
inzake match-fixing. Deze persoon is verantwoordelijk voor het verzorgen van initiatieven rond
de bestrijding van match-fixing, het ontvangen van informatie omtrent (mogelijke) match-fixing,
het onderhouden van goede relaties met evoegde autoriteiten en het onderzoeken van en
verzamelen van informatie omtrent mogelijke gevallen van match-fixing.”
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