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1.

Goedkeuring verslag RvB

KVI vraagt of de clubs werden geïnformeerd inzake het belangenconflict binnen de
dameswerkgroep. De twee clubs die melding gemaakt hebben van het probleem zullen nog
geïnformeerd worden.
Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd

Informatief

2.

Activiteitenverslag

MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.
De Raad van Bestuur stelt vast dat het een zeer drukke periode was.
Er wordt extra toelichting gegeven bij oa. meetings bij potentiele sponsors en de
internationale meetings ivm Milieu (Schotland) en Management (Wenen)
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Er zijn geen verdere vragen.

3.

Commissies en werkgroepen

-

Sport en Topsport : Nog geen verslag inzake sportcommissie doorgestuurd.
Belangrijkste punten betreffen budgetten voor TGV spleers (zie punt 8) en reglement
online betalen zie punt 9. Er zijn geen verdere vragen.

-

medische commissie: De commissie heeft haar eerste vergadering gehad met de nieuwe
bevoegdheid ethisch verantwoord sporten. De commissie zal vanaf heden dan ook
Medische en ethische commissie noemen en Ymke Vanherp zal deze bijwonen.
De commissieleden werden gevraagd om vooral na te denken over nieuwe
communicatie en publicaties vanuit de commissie.

-

4.

Commissie clubondersteuning: net voorafgaande RvB was de eerste vergadering.
KVI geeft een kort verslag met oa.
o Golf en Milieu dat overgezet wordt naar On course GEO ism Ecogrid. In dit thema
is communicatie naar spelers belangrijk
o Clubontwikkeling: de provincie Vlaams Brabant zal op 15/4 een persconferentie
geven over haar afwegingskader voor nieuwe 9 holes en golfscholen. De Raad
van bestuur steunt de visie van de commissie dat op de juiste plekken nieuwe
aanleg nuttig is maar dat de huidige clubs niet in het gedrang mogen komen.
Samenwerking tussen huidige en nieuwe zou ideaal zijn.
o Opleiding greenkeeping
o GDPR: mail is in voorbereiding met templates voor de clubs. Dit zal ook gedeeld
worden met AFG.
o Informatica: CMS zal op budget genomen worden van de KBGF (voorstel naar de
AV KBGF) zodat gans België deze service ter beschikking krijgt.

Feedback 3daagse
De feedback is zeer positief. De bevraging toont aan dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

5.

Begolf
-

Sponsoring: Ethias en Van Lanschot hebben contract BEgolf getekend. Het is nu
belangrijk dat elke federatie goede opvolging geeft van zijn return.
BKO: de 3 secretarissen hebben taakverdeling besproken. Oa. BEgolf stand bemanning.
Verdeling tickets en acties inzake tickets zullen op 16/4 besproken worden met de drie
voorzitters en secretarissen.
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-

Magazine: het magazine is in druk. GV uit haar bekommernis om de vermelding van
haar sponsors (Van Lanschot en Ethias) ifv de KBGF samenwerking Belfius.
De Raad van bestuur is zeer tevreden met het nieuwe GV digitaal. Mooie layout en veel
positieve reacties.

6.

VVG Financieel

FM bespreekt de maandelijks rapportering.
Ivm Lidgelden is nog te vroeg conclusies te trekken gezien er enkel nog maar voorschotfacturen
werden opgemaakt.
Sponsoring en subsidies zijn later binnengekomen dan voorgaande jaren.
Structureel ligt lager tov vorig jaar gezien we in vgl. met 1 persoon minder zijn en dat de
verloning nog niet aangepast is aan de studie ‘Acerta’.
MV dankt de Raad van bestuur voor hun vertrouwen in het personeel. De Voorzitter en MV
zullen de personeelsevaluatie afronden en vanaf april zal de Acerta studie ‘P75’ gehanteerd
worden als referentie.

Te beslissen

7.

Verslag AV en Jaarverslag
De Raad van bestuur keurt het verslag goed alsook het jaarverslag. De Raad vraagt om het
definitieve jaarverslag, naast digitaal, ook in gedrukte vorm over te maken aan de clubs.

8.

Budgetten spelers Top Golf Vlaanderen

De Raad van bestuur keurt de voorstellen van de Topsport Commissie goed waardoor zowel
Manon De Roey, Kevin Hesbois, Leslie Cloots en Fanny Cnops ondersteuning krijgen. Elke
speler krijgt naast steun ook doelstellingen mee.
9. Reglement online betalen
MV bespreekt het voorstel vanuit de sportcommissie GV waarbij vooral aandacht is naar
volledige terugbetaling via overschrijving indien de wedstrijd afgelast is door ons. Ook bij
gewettigd afwezigheid is er volledige terugbetaling. Bij no show is er geen terugbetaling.
Dit houdt in dat de commissies die de betalingsfirma neemt door GV zullen bijgepast moeten
worden bij gewettigde afwezigheid.
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De Raad keurt dit goed maar vraagt een termijn toe te voegen inzake bewijs van gewettigde
afwezigheid.
Dit werd ook besproken op de KBGF RvB en Sportcommissie. Desondanks afspraken onder de
voorzitters en secretarissen is er op de KBGF sportcommissie nog niet klaar zijn voor online
betalen. De ondervoorzitter KBGF en Voorzitter KBGF bevestigen dat dit in de loop van het
seizoen gerealiseerd zal zijn en dat KBGF het reglement zal overnemen.
Te bespreken
10. Varia
-

-

Belgian Golf League: 11 clubs neen deel aan dit nieuwe privé initiatief. De KBGF zal dit
verder opvolgen om na te gaan of samenwerking interessant kan zijn.
PGA junior Golfsixes gesteund door European Tour: GV leest over de ambities van dit
event nl. 600 kinderen bereiken en wil hierover samenwerken als PGA dit wenst.
GVB: heropstart van dit dossier door KBGF (Piet Vandenbussche) met aandacht voor
stappenplan, Ready golf en heeft de werktitel ‘Road to Golf’. De RvB KBGF besliste de
theorievragen te herwerken gezien deze niet voldoen aan de huidige normen.
Vrijstelling BTW: een leraar moet geen BTW aanrekenen aan een vzw. Dit zal nagekeken
worden hoe dit juist geformuleerd is

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:
8/5
5/6
28/8
2/10
5/10 Partnerdag
14/11 VV
4/12
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