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Aanwezig:

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

1.

Goedkeuring verslag RvB

Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd

Informatief

2.

Activiteitenverslag

MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.
Er wordt meer duiding gegeven over:
•

BKO: het team (deels en/of volledig) was aanwezig vanaf hemelvaart tem dinsdag de
week na het event.

•

Wedstrijdseizoen is lopende

•

Tennis Vlaanderen meeting ivm Info Service Belgium
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3.

Commissies en werkgroepen

Commissie Sport en Topsport :
Sport
-

Goede wisselwerking tussen de verschillende werkgroepen
Knelpunt: doorstroming van de info in de clubs loopt niet altijd goed
Deelname aan wedstrijden valt wat tegen dit seizoen. Er wordt nagedacht over
nieuwe formules en nieuwe communicatie
Kaderopleiding: 7 nieuwe trainers B . Voor het nieuwe jaar slechts 2
geïnteresseerden
BTW op pro’s: voor Golf Vlaanderen zelf is het duidelijk dat dit 0 is gezien wij een
vzw zijn én het valt binnen een educatief programma (geen dienst). Elke club zal
zelf moeten uitmaken of het voor hen van toepassing is.

Topsport
-

Selectiecriteria voor Belgian Team zijn in de maak
Dossier voor aanvraag éénmalige subsidie is ingediend. Na overleg met CDW
werden enkele stages en materiaal opgenomen. De Performance Coach krijgt
een vervolg, daarvoor kwam de deadline van deze aanvraag te snel, maar op het
vaste budget.

Commissie clubondersteuning: er heeft geen commissie plaatsgevonden. MV geeft korte
update over fyto problematiek in Wallonië.
Een nationale commissie met oa. GAB, de regio’s en dhr. Is zeer nuttig gezien de toekomstige
problematiek vooral op erkenning van producten komt te liggen voor Vlaanderen. Oa.
afkoppeling van bio producten uit deze lijst zou interessant zijn.
Medische Commissie: vergadering heeft plaatsgevonden op 28/5. Er werd vooral gesproken
over EHBO kits in de clubs en defibrillatoren. Daarnaast werd gevraagd om na te denken over
interessante topics inzake golf en gezondheid voor communicatie naar het brede publiek.
Nieuwe kandidaat: Justine Barbier, de raad van bestuur is akkoord.

4.

GV Financieel
•
•
•

Groei in aantal leden voor GV echter niet voor de collega’s van Afgolf.
Spreiding van de liquide middelen werd verbeterd.
April is een maand met veel grote uitgaven. Situatie is dezelfde als in 2017.
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5.

Begolf

De 3 voorzitters en secretarissen-generaal plannen een bijeenkomst om na te denken over de
toekomst. thema’s zijn oa.: samenwerking en taakverdeling, uitwerken Begolf (hashtag en site),
budgetten eens evalueren en samenleggen, Begolf magazine.

Te beslissen

6.

Kaderopleiding

Er werd een melding ontvangen van een school naar aanleiding van het gedrag van één van de
studenten bij het geven van de stage.
De volgende procedure werd gevolgd:
o Student op de hoogte brengen en een gesprek vastleggen
o Gesprek met student
o Terugkoppeling met de melder
o Advies ICES en VTS inwinnen
o Bespreking op GV medische/ethische commissie
o Bespreking op RvB

Beslissing: de student zal een officiële waarschuwing krijgen en het advies tot het volgen van een
bijscholing grensoverschrijdend gedrag (deze opleiding zal ook aan de anderen leerlingen aangeboden
worden)
Ivm de aanvraag tot mondelinge examens tweede zit: We zullen het reglement VTS inzake tweede zit
volgen (mondeling na schriftelijke voorbereiding kan na aanvraag). Eindtermen blijven dezelfde als bij
schriftelijk. Twee aanwezigen (docent + toezichthouder) bij mondeling examen

Te bespreken
7.

Debriefing BKO

In het algemeen zeer positief, zeker voor een eerste editie. Golf Vlaanderen krijgt heel wat
complimenten voor de vrijwilligerswerking.
Een gedetailleerde debriefing zal plaatsvinden met de organisatoren.
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8.

Varia
-

Stagiaire Emma Vande Rosteyne was top. Naast haar werk voor de BKO heeft ze ook een
zeer nuttig document gemaakt voor afgestudeerden van de Topsportschool nl. ‘the road
tot he top’

-

PRW en in de ganse RvB is zeer tevreden met opnieuw een heel mooie Golf Vlaanderen
digitaal.

-

Jaarlijkse Meeting met onze verzekeringsmakelaar is voorzien in L’Empereur ter
gelegenheid van de Challenge Tour met MV en JP.

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:
28/8
2/10
5/10 Partnerdag
14/11 VV
4/12
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