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1.

Goedkeuring verslag RvB

De vraag wordt gesteld om het verslag van de brainstorming tussen de drie voorzitters en de drie
secretarissen te delen. MV zal deze aan alle bestuurders bezorgen.
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:
•

Opleidingen: er zijn enkele interessante sessies geweest over toekomstige generaties en sport.
MV overweegt hiervan een samenvatting te maken om te delen zodat de clubs hierop kunnen
inspelen.

•

BKO: voorstel gedaan aan Pieters Productions voor 2019. We wachten op reactie van hen. RVB
vraagt respons vóór de VV van 21/11. De éénmalige cash ondersteuning valt weg maar GV wil
graag herhaling doen ivm organisatie vrijwilligers.
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3.

Commissies en werkgroepen

Commissie Sport en Topsport :
- Sportcommissie 24/09, verslag volgt nog.
Voorstel van wedstrijdkalender 2019 werkgroepen: hervorming dames/heren/senioren trofee alsook
kids trofee
Redenen:
- te geringe deelname vnl. aan heren en dames trofee
- Senioren: bereik van dezelfde mensen, altijd dezelfde spelers die deelnemen. Van Lanschot
wil ook andere senior spelers bereiken en is tevens geïnteresseerd in de heren als doelgroep
- Kidstrofee(u8-u10): met uitzondering van Oost- en West Vlaanderen, veel te geringe deelname
- vermindering van het aantal te organiseren wedstrijden voor GV
Principe BVV: clubs organiseren kwalificatiewedstrijd gevolgd door zonale ½ finales
dames/heren/senioren gevolgd door finalewedstrijd dames/heren/senioren
In totaal, voor wat betreft heren/dames/senioren: van 10 wedstrijden naar 5
En voor kids van 12 (3 wedstrijden telkens in de 4 zones) naar 4 zonale ½ finales
Kaderopleiding:
Initiator: diploma-uitreiking 12/10: 16-tal nieuwe initiators
Trainer B: probleem van playing ability. Vanaf heden zal 4.4 hcp ook aanvaard worden maar de laatste
hcp wijizging mag niet via EDS (van 4.5 naar 4.4)
Vraag voor KBGF:
Afstemming Leeftijd Supersenioren: 60 of 65? KBGF zal dit bespreken
Interclubs: quarantaine van 1 jaar afschaffen? RvB steunt deze vraag niet.
- Topsportcommissie: do 11/10, volgende week aanwezigheid van de int. experten

Medische Commissie: zie verslag van 24/09

Commissie clubondersteuning: er heeft een commissie plaatsgevonden in september. KVI geeft update

-

Golf en Milieu: On course Flanders: st v z
o Tabel met technische input werd aangeleverd aan GEO, Vertaling lopende
o Realistische timing : winterperiode voor de ‘golf en milieu clubs’ over te zetten en
nieuw seizoen voor iedereen
o Brussels Drohme is GEO gecertificeerd en de uitreiking heeft plaatsgevonden.
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- VMM overleg inzake Fyto
Geen wijzigingen naar de toekomst toe te verwachten - 2020 is de datum waarbij publieke
overheden hun overgangsperiode stopt - Ook in Vlaanderen is er ‘nul fyto’ maar zijn er, omwille
van economische redenen, afwijkingen mogelijk.
Bio vs chemische producten: voorstel gedaan om deze beide te splitsen op de erkenningslijst.
VMM legt uit dat deze op 1 lijst zullen blijven staan gezien het steeds om gewasbestrijding gaat.
Ook Bio is een chemisch bestanddeel. De meest schadelijke producten gaan er op termijn uit.
- VMM inzake Droogte
VMM vraagt een inventaris/overzicht met schade en problemen door de droogte - Daarna
samen een nieuwe waternota opmaken met alle randvoorwaarden inzake water en code oranje.
- GV zet een enquête op onder de clubs om de schade te onderzoeken
-

Opleiding ism GAB

Philippe Mallaerts werkt een nieuw aanbod uit. Het is nog wat nadenken ivm niveau dat
aangeboden worden. Locatie zou in Oudenaarde kunnen gezien de club enkele jonge
greenkeepers wil laten starten. Daarnaast wordt nagedacht over een bijscholing voor
bestaande greenkeeping ism IPC.
De GAB zal ook in het winterseizoen een vergadering organiseren ism het NAC. Deze
vergadering komt in aanmerking om punten te verzamelen voor de fytolicentie.
-

GDPR
Na de vorige meeting heeft nog één club contact genomen om zich in orde te stellen. GDPR
blijkt veel commotie te zijn geweest voor weinig gevolg.

-

Vrijwilligerswerk
GV Personeel zal zelf nog een opleiding volgen over de exacte wijze waarop dit kan ingezet
worden maar is zeker een nuttig instrument om vrijwilligers enerzijds te vergoeden maar
anderzijds ook te kunnen evalueren.

-

IT

Jochem gaf toelichting ivm nieuwe ontwikkelingen in kader van beleidsfocus innovatie Sport
Vlaanderen. De update wordt verwacht klaar te zijn maart/2019.
-

Opleidingen : najaar programmatie

Save the date gestuurd

-

Varia
Groei golf - Verzekering buggy’s: enkele clubs stuurden ons een voorbeeld van tekst (zie
bijlage). We zullen deze aan de andere clubs als voorbeeld overmaken - Winteruur of
zomeruur ? Gezien golf een zomersport is, is het beter dat zomeruur zou gekozen worden.
Echter afwachten of wij inspraak gaan krijgen.
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4.

SportVlaanderen Biltateraal gesprek en subsidies

Het bilateraal gesprek vond plaats eind september.
Er kwamen vooral enkele administratieve opmerkingen. GV mag bijsturen tot 24/10. De vraag ivm
steun voor aanpassing sportterreinen inzake G golf wordt niet weerhouden gezien dit volgens Sport
Vlaanderen infrastructuur betreft en daarvoor zijn andere instanties (gemeenten).
Positieve evaluatie verkregen inzake Ethiek en Grensoverschrijdend sporten.
Good Governance: hiervoor zal een aparte meeting vastgelegd worden.

5.

Begolf

- Commissie PARAGOLF
Doel: commissie Para Golf op te richten op Nationaal Niveau in hoofdzaak ifv para olympische spelen
2024 (of later).
Startvergadering plaatsgevonden op 06/09 met GV, AFGOLF en KBGF
Doel: Wie doet wat? Regionaal en Nationaal
Nationaal niveau: elites m.n. topsport
- Vastleggen van transparante selectiecriteria: wie valt onder de noemer “paragolfer”: fysieke - mentale beperking.
- bepaling ondersteuning elite sporter
Op Europees niveau: EDGA: European Disabled Golf Association
KBGF is al 5 jaar lid van EDGA (edgagolf.com)
EDGA organiseert wedstrijden open voor alle hcp’s m.n. zowel op recreatief als eliteniveau
Medical Classifier: bepaalt in welke categorie speler wordt ondergebracht
Fysieke Hcp: classificatieniveau in verschillende landen
Voor België: Benoit Maertens. Misschien goed om classificateur GV te hebben?
Lid GV in commissie paragolf KBGF
Justine Barbier zou dit wel willen doen.

Te beslissen
6.

GV Financieel
Francis Meert geeft toelichting bij de prognose 2018 en budget 19.
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1. Inkomsten :
a. Lidgelden : verdere positieve evolutie : ca. +4% t.o.v. 2017. Voor 2018 geen verdere
groei te verwachten.Budget zoals elke jaar groei ca. +2%.
b. Sponsoring: niveau van 2017, maar een deel wordt doorgestort aan de KBGF/AFG.
Mercedes kan gefactureerd worden via KBGF. Budget behouden we op hetzelfde
niveau.
c. Andere inkomsten: - 10.000 EUR door minder verkoop o.a. materiaal voor scholen.
Fluctueert van jaar tot jaar.
Budget wordt aangepast op het niveau van de inkomsten van dit jaar.
d. Subsidies: forse stijging van 14% door een éénmalige steun voor extra materiaal voor
Topsport.
De te verwachten subsidies blijven voor de rest op het niveau van 2017.
Voor Laagdrempelige Sporten (rechtstreeks gelinkt aan de aanvraagdossiers van de
clubs) – minder uitgave waardoor de terugbetaling. Budget blijft ongewijzigd.
De subsidie voor StartToGolf valt weg in het budget 2018
2. Uitgaven:
a. Structureel: volledig volgens het budget.
Op budgettair vlak voor 2019 stijging van 2,68%. Voornaamste opmerkingen:
i. Indexaanpassing
ii. Leasing wagens: iets hoger dan verwacht – impact van de vernieuwing van de
wagens + kosten overname oude wagens.
Budget ligt hoger door iets hogere leasingkosten.
iii. Kantoorkosten:
Huurkosten: 115.000 => 29.000 EUR lasten. Forse stijging van ca. 10.000 EUR
o.a. met betrekking tot de verdeling van de kosten elektriciteit – na
onderhandeling met de eigenaar zal een CN opgestuurd worden. In het budget
zijn ook 2% indexverhoging voorzien.
iv. Administratie: +10.000 EUR t.o.v. 2017 en het budget 2018 door verhoogde
diensten zowel juridisch als boekhoudkundig met betrekking tot de
maandelijkse rapportering. Daardoor ook een meer professionele maandelijkse
rapportering.
Budget 2019 ligt op het niveau van 2018
b. Competitief: stijging van 12,59% t.o.v. het budget => +6.000 EUR t.o.v. 2017
c. Recreatief: stijging van 17,44% t.o.v. het budget => +18.000 EUR t.o.v. 2017. Te maken
met het wegvallen van een sponsor.

d. Kaderopleiding & Bijscholing:
i. Kaderopleiding: uitgaven i.f.v. uren opleiding trainer B in 2018 (vandaar verschil
met budget)
Budget voor 2019 = volledig jaar.
ii. Bijscholing: hogere uitgaven dan gebudgetteerd door 3-daagse van de manager
+ verplichte opleiding LIO (Leraar In Opleiding) van de 3 pro’s (compensatie voor
verloren lesuren)
e. Clubondersteuning: +6,29% t.o.v. het budget –> +44.500 EUR t.o.v. 2017
- Informaticaplatform: +16.000 EUR – verder uitbouw
- Polis BA: +16.000 EUR t.o.v. 2017 =>makelaarskosten 12% + groei aantal
leden. Budget 2019 in lijn met 2018
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f. Communicatie: volgens budget – lichte stijging van de kosten van de newsletter
g. Promotie: +4,59% t.o.v. het budget
- Meerkosten: Boekjes StartToGolf + Evenementen + doorstorten
sponsoring BeGolf aan AFG en KBGF (42.862 EUR)
h. Jeugdbeleid: budget 2019 voorziet een verhoging met 5.000 EUR van de
werkingskosten.
i. Topsport Ontwikkelingsprogramma: volledig in evenwicht met de ontvangen de
subsidies. Stijging hoofdzakelijk terug te brengen op de Kosten aankoop sportmateriaal
(éénmalige subsidie)

7.

Voorzittersvergadering 2018

Bespreking dagorde en oproepingbrief.
-

Locatie : bereikbaar rand Brussel
Profiel voor eventuele kandidaten: toevoegen ‘decision makers’ in de
clubs
Drie infosessies (IT, Road to the top en Milieu) zijn goed.

Te bespreken

8.

Varia

Iedereen was zeer blij, bestuurders en personeel, om de Ryder Cup te kunnen meemaken.
Suggestie van KVI : kennismaking tussen bestuurders AFG en GV.

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:

21/11 VV
11/12
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