Verslag
Raad van Bestuur 163
28 augustus 2018

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

3.

•

Challenge Tour: was een sportief succes, echter weinig publiek.

•

Meeting Herberigs: Samen met JP werd beslist met een makelaar tussen GV en Ethias te blijven
werken gezien er een belangrijke rol is inzake filteren, corrigeren en informeren tov de clubs.

Commissies en werkgroepen

Commissie Sport en Topsport :
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Topsportcommissie: 2 verslagen 14/06 en 13/08
- TSS: schooljaar 2018-2019: 9lln : 6 herselecties waaronder 1 goedgekeurde deliberatie wegens
medische redenen + 3 nieuwe instromers. 1 afgestudeerde: Max Peerbooms
Omkadering: stap terug van George MacKechnie. Ipv George elke woensdag, nu nog 2
woensdagnamiddagen aanwezig. Gevolg: Ellen Smets wordt op woe NM afwisselend ook bijgestaan
door Patsy VanBaarle en Frank Dhondt
- Eénmalige bijkomende financiële ondersteuning:
Een aanvraag van 65.810€ werd ingediend. Een max. financiering van 49.358€ werd verkregen voor
ondersteuning van de ingediende projecten. Dit betreft:
- Aankoop Trackman
- K-Coach/K-player
- Zen Green Stage
- Aankoop van 3 computers
- Bodi Track Pressure Mat
- Field Power
- Aankoop golfballen
- Beleidsplan Topsport 2019-2020
- 2018: de zomerresultaten waren beter voor diverse GV Spelers
- Performance Coach: profiel is in opmaak. Enkele gesprekken werden gevoerd maar geen resultaat.
- Sport
Afgelopen WE: ½ finales BVV
wo 29/08: Finale Van Lanschot Senioren: The National
za 08/09: Finale Kids: Winge
ma 10/09: finale Heren & Dames Trofee: Millennium
zo 16/09: finale BVV: Keerbergen
Werkgroepen zijn al volop bezig met hun voorstel wedstrijdkalender 2019
Commissie clubondersteuning: er heeft een commissie plaatsgevonden in juni. KVI geeft update
-

-

Golf en Milieu:
a. On course Flanders: st v z
• Isabel Dobbelaere heeft vertraging opgelopen.
• Vlaamse wetgeving integreren
• Timing: 15/7 naar geo, vertaling, site online najaar
• Dit kalenderjaar prioriteit aan bestaande gelabelde clubs
• Geo - John Kemp is aangesteld om federaties te begeleiden – assistentie voor
GV
Clubontwikkeling: enkele lopende projecten werden besproken
GV wordt op de hoogte gebracht dat er een “golfclub” zou zijn nabij Beerse. GV zal een
plaatsbezoek brengen.
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Plaatsbezoek heeft plaatsgevonden. Zij zouden eventueel in aanmerking komen voor B
status club maar er blijkt een verschil te zijn in de statuten tussen KBGF en GV. Dit dient
besproken te worden met oa. Technische commissie (wat is een hole)
-

-

-

Afwegingskader Vlaams Brabant: na Leuven is er nu interesse voor Asse. Blijft onduidelijk
hoe het draagvlak is van deze nota lokaal.
Evolutie omtrent golfaccomodatie en ontwikkelingen op basis van infrastructuren. De
commissie wisselt van gedachte ivm de aanhoudende drang dat 9 holes naar 18 willen
evolueren. De commissie zou graag een diversiteit van clubs willen blijven zien met een
goede spreiding. (http://www.why18holes.com/)
Fyto : Een Nationale commissie KBGF zou gevormd worden maar deze is nog niet bij elkaar
gekomen. De Commissie ziet geen dringendheid gezien voor Vlaanderen momenteel alles
geregeld is. De Commissie is van mening om vooral het signaal te blijven geven dat we proactief zijn naar de toekomst toe en ons willen aanpassen aan de omstandigheden. Een
evaluatiegesprek met VMM zou dit najaar nuttig kunnen zijn om onze inspanningen en proactiviteit aan te tonen.
GDPR : Toelichting actuele situatie
Toelichting be money - online betalen
Enquêtesysteem en blind customer : Blind customer: Gesprek met Jan Bastians, die een
aantal clubs bezoekt op basis van het mystery shopping concept en vanuit GV hebben we
ISB de opdracht gegeven om een geïntegreerd enquête systeem te voorzien in de i-golf
software van de clubs.
De RvB geeft aan dat het blind customer rapport heel interessant is maar confidentieel dient
te blijven.

-

Location tracking en andere innovaties App werden besproken

-

Water/droogte: suggestie om pro-actief een communicatie te doen ipv pas als er een
verbod is.
De clubs waren zeer tevreden met de communicatie.

De voorzitter vult aan dat de groei van golf vooral in de C status clubs terug te vinden is. De A en B
status banen groeien minder dan 1%, de C bijna 5%. Daarnaast zijn er naar schatting 10 000 Belgen lid in
FR en Ned. Eén van de te ondernemen acties is hervorming GVB.
Medische Commissie: geen vergadering plaatsgevonden

4.

GV Financieel

Francis Meert geeft toelichting bij de halfjaarlijkse cut off en het maandrapport juli.
De groei in federale kaarten kende een kleine terugval tussen juni en juli.
De cut off zit op de lijn van de verwachtingen. Er worden enkele posten meer in detail
besproken.
Naar liquiditeiten toe is de RvB van dezelfde visie als de penningmeester nl. 100% risicoloze
belegging kunnen maar niet langer dan 3 jaar gezien de rente zou kunnen stijgen op deze
termijn.
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5.

Begolf

De 3 voorzitters en secretarissen-generaal hebben een bijeenkomst achter de rug waar de
samenwerking werd geëvalueerd en besproken. Het resultaat is gebundeld in een verslag.
De voorzitter overloopt het verslag met volgende besproken punten:
- Federale bijdrage
- Gezamenlijk bureau
- BKO
- Business club BEgolf
- Internationale wedstrijden
- BEgolf communicatie en promotie
- Sponsoring
- Commissies KBGF-Afgolf, GV: Milieu, IT, Paragolf, Discipline
- Statuten voorstellen AFgolf en KBGF
- Vrijen Banen kaarten en Gouden kaarten.
Debat / Reacties vanuit RvB zijn ivm:
Federale bijdrage: vraag komt of een eventuele verhoging enkel voor de regio’s is gezien het vooral
AFGolf is die noodzaak heeft. Bedoeling blijft 50/50 te werken met KBGF gezien zij in de toekomst ook
meer diensten zullen leveren (oa. IT)
Commissies: zijn vooral overlegorganen zodat iedereen goed geïnformeerd is van elkaar. GV zal blijven
pro-actief werken oa. inzake Fyto, VMM en IT
De RVB kan zich vinden in de manier van samenwerking en ondersteund de nota. Deze nota zal nu
moeten besproken worden op de KBGF en AFGolf en zal voorgesteld worden op de voorzitters
vergaderingen in november indien deze in alle RVB is goedgekeurd en /of bijgestuurd

Te beslissen

6.

Subsidiering 2019

De aanvragen voor subsidie basiswerking, BF jeugd, Innovatie, laagdrempelig sporten en topsport zijn in
laatste fase (deadline 31/8).
De RvB vraagt de ingediende stukken via mail te bezorgen.
Bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen over de aanvragen is voorzien 26/9. Tot dan zijn bijsturingen
mogelijk.
Te bespreken

7.

Varia
-

GV digitaal: met publicaties Road to the Top en opleidingsbrochure. De RvB geeft
complimenten voor opmaak en inhoud.
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-

Nieuwe golfregels: er is de afspraak gemaakt dat KBGF instaat voor de officiële regels en de
regio’s promotie kunnen voeren omtrent de vernieuwingen en de regels.
BKO 19: nieuwe datum is nog niet gekend maar de clubs willen deze asap weten om hun
kalenders af te stemmen.
VV: 21/11 ipv 14/11 (samen met Afgolf en KBGF)
Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:
2/10
5/10 Partnerdag
21/11 VV
4/12
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