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16 maart 2016
Millennium Golf
Aanwezig
Antwerp Golfschool, Atgolf Vlaanderen, Brasschaat Open Golf & C.C. , Cleydael Open Golfclub,
Cleydael Open Golfcentrum Ranst, Damme Golf , Drie Eycken Open Golfclub, Flanders Nippon GBC,
Golf & C.C. Oudenaarde, Golf Club Nuclea Mol, Golf Club Witbos, Golf Puyenbroeck, Golfclub
Beveren, Golfforum Lummen, Golflife Center Sterrebeek, Keerbergen G.C., Limburg Golf & C.C. ,
Millennium Golf, Royal Latem G.C., Royal Ostend Golf Club, Spiegelven Golfclub , Taxandria Golf,
Ternesse G. & C.C. , Waregem Golf , Golf Club De Wijnvelden , Winge Golf
Verontschuldigd
Bossenstein Golf & P.C. , Brussels Droh!me G.C. , Duisburg Military Golf Club, Executive Club Private
Golf, Golf & B.A. Kampenhout, Golf Club Krokkebaas, Golfcentrum Puurs Breendonk, Golfschool
Gent, Koninklijke Golf Club België, Royal Antwerp G.C., Westgolf,
Afwezig
De Kluizen, Dragon Golf, Golf & C.C. De Palingbeek, Golfclub Lanaken, Golf Prac. St. Genesius Rode,
Ieper Open Golf, International Golf Training Center, Kempense, Koksijde Golf ter Hille, Lilse Golf &
Country, Royal Amicale Anderlecht G.C., Royal Zoute G.C., Steenhoven G.& C.C. , Steenpoel G.C. ,
Wellington Golf Oostende,
Ontvangst-Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. J. Mouligneau, Voorzitter van de V.V.G., vangt aan
om 16.15 uur. De Voorzitter dankt de gastclub voor haar gastvrijheid, stelt de dagorde voor en
verwelkomt alle aanwezigen.

1. Verslag van de Raad van Bestuur;
Namens de Raad van Bestuur, geeft de Voorzitter lezing van het verslag van de Raad van
Bestuur 2015.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijkste punten in het verslag zijn :
14e werkingsjaar van de VVG | Groei van 2%.
Uitdaging gezien besparingen vanuit de overheid
De VVG is een Vereniging van en voor de clubs
Verschillende innovaties oa. VVG App
De actie ‘clubbezoeken’ werd afgerond
Het jeugdsportfonds dit jaar: 32 clubs financieel gesteund en 13 labels
De commissie Golf en omgeving: akkoord met VMM pesticiden
Promotie : Golfinflanders.com, nieuwe aanpak starttogolf.be, een communicatiecampagne
Rio 2016.
Communicatie is de VVG een voortrekker.
Voor competitieve en recreatieve golfer was er in 2015 opnieuw een volwaardig aanbod.
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•
•
•
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Internationaal : Thomas Pieters won twee keer op de European Tour - 29e in de Race to
Dubai en top 100 van de wereld.
Lien Willems behoudt haar Ladies European Tour Card via de Q School.
De topsportprestaties, profs en amateurs, tonen het goed werk van de VVG Topsportschool
en Top Golf Vlaanderen
Reflexiegroep drie federaties : de coördinatie hiervan ligt verder in handen van de KBGF
Het VVG Reglement Inwendige Orde werd bijgestuurd om beter bestuur mogelijk te maken.
De Raad van bestuur dankt alle clubs alsook haar vrijwilligers en de staff van de VVG voor
hun inzet in 2015 en kijkt uit naar 2016 waar golf na 104 jaar terugkeert op de olympische
spelen.

Er zijn geen vragen en het verslag (zie bijlage) wordt goedgekeurd.

2. Voorstelling en bespreking van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
De penningmeester, Dhr. Feremans, presenteert de jaarrekening en geeft toelichting bij de
verschillende posten.
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Niettegenstaande verminderde inkomsten werd toch de voorziening golf en toerisme
volledig verdergezet.
Budgetoverschrijding sport: organisatie trofeeën gekoppeld aan extra inkomsten sponsoring
Budgetoverschrijding promoten: prepress kosten voor extra kids actie 2016 zijn al
opgenomen in 2015
Budgetoverschrijding evenementen: extra uitgaven zijn rechtstreek gekoppeld aan extra
inkomsten sponsoring
Eindresultaat VVG : -7000 euro daar waar een prognose was van -18 000.

Er zijn geen vragen.
3. Verslag van de commissaris;
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 en kwijting van de Bestuurders;
De vergadering keurt de jaarrekening goed. Kwijting wordt aan de Bestuurders verleend.

5. Voorstelling van de begroting van boekjaar
De penningmeester geeft toelichting bij verschillende posten. Er zijn geen Vragen.
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6. Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het boekjaar 2015

Zoals elk jaar is er vanaf 1 oktober een korting van 50% op het bedrag van de federale
bijdrage.

7. Goedkeuring van de begroting van boekjaar 2016
De begroting wordt goedgekeurd.

8. Aanstelling van een commissaris
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur om Nicolaij & Partners
aan te stellen goed.

9. Cluberkenning en status.

Marc Verneirt deelt mee dat vanaf heden elke AV een clubledenlijst zal meegedeeld worden
met de status van de club.
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10. Belangrijke data 2016
23/3 VVG congres 2020
10 april Start to Golf
29 mei #beatthebombers jeugdfestival
14 juli Team Belgium press + opening sportimonium
14 augustus Rio House + medal Rio Men Golf
20 augustus Rio House + medal Rio Ladies Golf

Dhr. Mouligneau dankt alle aanwezigen. De Algemene Vergadering wordt beëindigd om 18.00 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders

Secretaris-Generaal

BIJLAGEN:
Verslag van de Raad van Bestuur 2015
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BIJLAGEN
Verslag van de Raad van Bestuur 2015

2015 was het 14e werkingsjaar van de VVG, waarin het totaal aantal golfers toenam tot
37.500, dit vormt een groei van 2%.
Binnen de Raad van Bestuur verwelkomden we Chantal Rudduck en Kris Van Ingelgem die in
vervanging kwamen van Jean de Vooght, past voorzitter van KBGF, en Inge Dekens,
ondervoorzitter VVG, die beide einde mandaat waren. Benoît Levecq werd verkozen tot
ondervoorzitter. Binnen het personeelsbestand, de commissies en werkgroepen waren er
geen wijzigingen.
In 2015 werd duidelijk dat we voor enkele uitdagingen staan gezien besparingen vanuit de
overheid. Er werd hierdoor een klein verlies geboekt. De eerste teksten werden
gepubliceerd door de Vlaamse regering om tot een nieuw decreet voor sportfederaties te
komen. Voor VVG zitten hier enkele kansen in qua subsidiemogelijkheden maar ook enkele
bedreigingen gezien de totale som voor de sportsector in de toekomst niet zal toenemen.
De VVG is een Vereniging van en voor de clubs. Er werden in 2015 verschillende innovaties
en nieuwe instrumenten gelanceerd waarvan de meest in het oog springend de VVG App is.
Met meer dan 17 000 downloads is dit nieuwe instrument een groot succes.
De actie ‘clubbezoeken’ werd afgerond in het voorjaar. In 2 winterperiodes werden een 40tal clubs bezocht om een gesprek te hebben over hun statistieken en cijfers alsook over de
VVG instrumenten die ter beschikking zijn van de clubs en de doorstroming van informatie.
De clubs die ingegaan zijn op dit bezoek kregen clubspecifieke uitleg over oa. het
stappenplan, de opendeurdag, igolf en igolf interactive, opleidingen en sportieve
ondersteuning zoals de trainingen en het jeugdsportfonds.
Het jeugdsportfonds bestond uit 85 000 euro en mocht dit jaar 32 clubs financieel steunen.
Daarnaast werd op basis van kwaliteitscriteria 13 labels uitgereikt, 12 Birdie labels en 1
Eagle.
De commissie Golf en omgeving zette haar werkzaamheden verder inzake opvolging van de
wetgeving. Er werd, als één van de weinige sporten, een akkoord gevonden met VMM om
mits naleving van enkele voorwaarden toch nog pesticiden te kunnen hanteren in het
onderhoud van golfbanen.
Naar promotie toe werden veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ifv
Golfinflanders.com, nieuwe aanpak starttogolf.be, een communicatiecampagne omtrent
olympische spelen Rio 2016.
Naar de golfer toe blijft de VVG zeer actief inzake communicatie met het eigen
Golfvlaanderen magazine, de elektronische nieuwsbrief en de website. Ook inzake sociale
media is de VVG een voortrekker.
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Ook voor de competitieve en recreatieve golfer was er in 2015 opnieuw een volwaardig
aanbod. Hierbij denken we aan de VVG-Kids, de dames- en seniorenkalender, de junior
trofee, de Beker van Vlaanderen en één Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep.
Nieuw in het aanbod waren de Trofeeën voor Senioren en Dames waarmee het recreatief
aanbod versterkt werd gezien reeds kan deelgenomen worden vanaf hcp 36.
Op internationaal niveau was er natuurlijk 1 uitschieter. Thomas Pieters won twee keer op
de European Tour en eindigde 29e in de Race to Dubai en eindigde 2015 in de top 100 van de
wereld.
Bij de profs is de prestatie van Lien Willems zeker ook het benadrukken waard. Zij behoudt
haar Ladies European Tour Card via de Q School.
Bij de amateurs bereikte Thomas Detry de 5e plaats wereldranking amateurs. Dat is de
hoogste notering voor een Belg ooit.
Op nationaal niveau vermelden we graag de eindwinst van Thomas Detry en Leslie Cloots in
de Belgische rankings als beste Belgische amateurspelers van 2015.
Deze prestaties tonen aan dat de VVG Topsportschool en Top Golf Vlaanderen goed werk
leveren. Daarnaast werkt VVG verder aan talentdetectie en talentontwikkeling via de
kidstrainingen en regionale traingen.
Op structureel vlak werd er veel tijd geïnvesteerd in de Reflexiegroep waar met de drie
federaties samen de taakverdeling en samenwerking evalueerden en waar gezocht werd
naar voorstellen inzake ‘light engagement’. De coördinatie hiervan ligt in handen van de
KBGF en wij hopen dat in 2016 dit resultaten zal voortbrengen.
In november hebben we samen met de clubs het VVG Reglement Inwendige Orde alvast
bijgestuurd om beter bestuur mogelijk te maken.
De Raad van bestuur dankt alle clubs alsook haar vrijwilligers en de staff van de VVG voor
hun inzet in 2015 en kijkt uit naar 2016 waar golf na 104 jaar terugkeert op de olympische
spelen.
De Raad van Bestuur
Februari 2016
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