Verslag
Algemene Vergadering
14 maart 2018
Drie Eycken GC

Aanwezig: Antwerp Golfschool, Ant.Int.Golf & C.C. Rinkven, Atgolf Vlaanderen, Brabantse Golf vzw,
Brasschaat Open Golf & C.C. NV, 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. vzw, 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.

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.
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•
•
•
•
•

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
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.

2. Voorstelling en bespreking van de jaarrekening van het boekjaar 2017;
Penningmeester Francis Meert stelt de jaarrekening voor.
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De penningmeester geeft verklaring en detail op de verschillen tov budget. Er zijn geen vragen
vanuit 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
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6. Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen 2018
BIJDRAGE
2018

GV

KBGF

TOTAAL

Volwassene

26€

26€

52€

Junior

5,10€

4,90€

10€

Volwassen
stagiair
(startpas)

10,40€

10,55€

20,95€

Junior stagiair
(startpas)

4,20€

3,80€

8€

Geen wijzigingen
De Algemene Vergadering keurt de lidgelden 2018 goed

7. Goedkeuring van de begroting van boekjaar 2018
De Algemene Vergadering keurt de begroting 2018 goed

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 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 jaarverslag).
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Echter zijn er enkele beleidsmatige keuzes gemaakt:
• Rapporteren over goed bestuur: GV zal geen publieke registers geven in het jaarverslag ivm
belangenconflict noch onkostenvergoeding. Zowel 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 beleidskeuzes 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 oa. sla je slag dagen

•

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
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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
9.4 GES: gezond en ethisch sporten
• Grensoverschrijdend gedrag in de sport:
- 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
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
•
•
•
•
•

In 2018 zal er meer aandacht zijn voor bijscholingen
binnen het domein van informatisering.
De driedaagse van de manager heeft al aandacht gegeven aan dit thema.
Ken je club met je dashboard en via spelersbevragingen alsook practische opleidingen voor
het gebruik van iGolf, iTee, online betalingsplatform kwamen aan bod.
De laatste innovatieve ontwikkeling is BE-money.
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•
•
•

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

9.7 #BEgolf, Together for golf
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.
De Algemene Vergadering keurt de acties inzake BEgolf goed
9.8 Wedstrijden 2018
• Verhoging fees voor de clubs : 1250 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 de acties inzake wedstrijden 2018 goed
9.9 Vernieuwingen ism KBGF
Deze vernieuwingen zullen nog besproken worden op de Algemene vergadering KBGF maar
wij willen de GV clubs alvast informeren en hun feedback vragen.
•
•
•

•

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 vertegenwoordigen
op de KBGF.
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9.10

Cluberkenning en status

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 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
• GOSTA
• KERNCIJFERS
• VISIE 2020: beleidsplan en stand van zaken
• ACTIES & DOELEN 2018: jaarplan
• GOOD GOVERNANCE en code goed bestuur met harde en zachte indicatoren
• FINANCIEEL
• BIJLAGEN met bijkomende cijfers, selecties, resultaten en scoresheet Goed
bestuur.
Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem • Tel. 02 752 83 30 • Fax. 02 752 83 39
E-mail: info@golfvlaanderen.be • www.golfvlaanderen.be

9

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.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders

BIJLAGEN:
Jaarverslag 2017
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