P.V. Voorzittersvergadering
21 November 2018
Evere

Aanwezig :
Atgolf Vlaanderen, Antwerp Golfschool, Ant. Int. G&CC Rinkven, Royal Am. Anderlecht G.C.,
Brabantse Golf vzw, Brasschaat Open G&C.C., Brussels Droh!me Golf Club, Cleydael Open Golf & C.C.,
Damme Golf & C.C., Drie Eycken Open Golfclub, Duisburg Military Golf Club, Flanders Nippon G&
B.C., Golfforum Lummen, Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & CC de Palingbeek, Golf Club Nuclea Mol,
Golf Puyenbroeck, Golfclub Beveren, Golfschool Gent, Ieper Open Golf, Keerbergen Golf Club, ,
Koninklijke Limburg G & C.C., Lilse Golf & Country, Koninklijke G.C. Oostende, Open Golfcentrum
Ranst, Royal Antwerp G.C., Royal G.C. De Belgique, Royal Latem G.C. vzw, Ternesse Golf & C.C.,
Waregem Golf, Westgolf, Winge Golf & C.C., Wasegolf, Royal Zoute G.C.,
Jacky Mouligneau: Ere-voorzitter
Afwezig
Bossenstein Golf & Polo Club, Dragon Golf, Executive Club Private Golf, Golf Prac. Rhode-St-Genese,
Golfclub De Kluizen, Golfclub Lanaken, I.G.T.C., Kempense Golfclub, Sportclub Taxandria, Steenhoven
Country Club, Steenpoel Golfclub,Wellington Golf
Verontschuldigd
Golf & B.A. Kampenhout Golf Club De Wijnvelden, Golfcentrum Puurs, Golfclub Witbos, Koksijde Golf
Ter Hille, Krokkebaas, Millennium Golf, Spiegelven Golfclub, The National.
Ontvangst-Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans, Voorzitter van G.V., vangt aan om
17.50 uur.

1. Ontvangst met overzicht ‘18
Luc Feremans, voorzitter, presenteert de belangrijkste punten en prestaties uit 2018. Hij dankt
het GV Team voor hun werk en inzet.
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2. GV Financieel;
Secretaris-Generaal Marc Verneirt, in vervanging van Penningmeester Francis Meert, presenteert
de prognose eind 2018 en het voorlopige budget 2019.

INKOMSTEN

UITGAVEN

TOELICHTING
1. Inkomsten :
a. Lidgelden : verdere positieve evolutie Budget zoals elke jaar zelfde groei voorzien
b. Sponsoring: niveau van 2017, maar een deel wordt doorgestort aan de KBGF/AFG
Budget behouden we op hetzelfde niveau.
c. 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
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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. 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
B en c) door wegvallen van de sponsoring van HONDA en er moet nog aan Van Landschot
doorgefactureerd worden
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: veel hogere uitgaven dan gebudgetteerd door 3-daagse van de
manager + verplichte opleiding LIO (Leraar In Opleiding) van de 3 pro’s
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.
• Verschuiving makelaarskosten 2017>2018
• Budget 2019 in lijn met 2018
f. Communicatie: volgens budget – lichte stijging van de kosten van de newsletter
g. Promotie: +4,59% t.o.v. het budget: Boekjes StartToGolf + 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)

Er zijn geen vragen
3.

LIDGELDEN

Ter info : Indexatie
Beslissing AV 2014:
De verhoging van de federale bijdrage zal worden berekend aan 50% van de resulterende
gezondheidsindexaanpassing. De berekening van de mogelijke nieuwe bijdrage gebeurd tot 2
cijfers achter de komma. Het resultaat wordt dan altijd naar het dichtstbijzijnde volle €bedrag afgerond maar mag € 1,00 niet overstijgen.
Als basisjaar zal 2015 dienen met als basisbedrag € 26
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maart 2018 was dus volgende mogelijk : 26 euro in 2015 geïndexeerd is + 1,45 euro,
daarvan 50% = 26+0,725 = afgerond 27 euro
Voor 2019 zijn er echter geen wijzigingen voorzien :

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

Er zijn geen vragen
4. Opleiding : haal meer uit uw tools en stats

Opleidingen :
In 2018 :
•
•

3-daagse van de manager + iGolf sessies najaar
Evaluatie was positief.

•
•

vanuit KBGF sessies ism Regio
Certified Users zullen opgeleid worden.

In 2019:

Tools en Stats :
Nieuw in 2018
• Digitale scorekaarten met afstanden via GPS
• Online betalen – voor clubs
• Golfapp.be – FAQ app & i-Golf
In 2019:
• Nieuwe layout GV App met oa. betere communicatie naar uw leden
• i-Tee & i-Pro
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•
•
•

Kredietensysteem nl. BE-money – voor clubs
GVB opvolging via de App
EDS

Er zijn geen vragen
5. Road to the top.
We publiceerden ‘The Road to the top’, een handleiding voor spelers en ouders met heel wat info en
nuttige tips. Wanneer je een jong talentje hebt word je geconfronteerd met tal van vragen. Deze
handleiding probeert op deze vragen een antwoord te bieden. Golf én studies alle kansen geven en
juiste keuzes maken waarbij de speler centraal staat, niet te missen lectuur voor alle
sportcommissies en jeugdcaptains van de clubs.

Er zijn geen vragen
6. Meer met minder ? Toekomst van ons grass
Pesticiden
•
•
•
•

•

Ook in Vlaanderen is er ‘nul fyto’ maar zijn er, omwille van economische
redenen, afwijkingen mogelijk. Goede punten vanuit VMM voor golfsector
Geen wijzigingen naar de toekomst toe te verwachten
2020 is de datum waarbij publieke overheden hun overgangsperiode stopt.
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.
Toekomst : lijst met erkende producten - de meest schadelijke producten
gaan er op termijn uit.
Nog wel efficiëntie mogelijk? Federale materie

Droogte 2018
Enquête : Respons 23/55
• Waar Beregenen de golfclubs?
100% van de clubs hebben greens en tees (gem. grootte 2 ha) beregening
13/23 ofwel 56% heeft totaal geen fairwayberegening
4/23 ofwel 17% heeft volledige fairwayberegening (meer dan 20 ha)
overige clubs (26%) beregenen deels fairways (gemiddeld 6 ha)
• Hoe Beregenen de golfclubs?
grondwater in vijver met folie : 2
grondwater in vijver zonder folie: 10
grondwater rechtstreeks : 6
plas, niet bevaarbare waterloop, gezuiver afvalwater : 5
18/23 ofwel 78% heeft maatregelen genomen tijdens de droogteperiode om water te
sparen
(meestal gestopt met fairway te beregenen of beregeningsregime aangepast)
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•
-

Minder dan 9 holes
Geven aan toe te komen met hun vergunning
Greens, fairways en surrounds hebben het meeste schade opgelopen
Maatregelen: pleksgewijs doorzaaien

•

9 holes:
3/12 = 25% niet toe te komen met vergunning
Fairways, greens, surrounds, tees
Maatregelen : doorzaaien, verticuteren, heraanleg afslagplaats, bufferbekken
voorzien, wetting agent
•
•

18 holes :
8/26 = 31% niet toe te komen met vergunning
Fairways, greens, surrounds, tees
Prikken -verticuteren – doorzaaien – wetting agent

Totale schade voor de sector kan oplopen van minimaal 350 000 tot zelfs 896 000 euro →
geen rampenfonds
Uit de open reacties / opmerkingen kunnen we ook nog vaststellen dat de clubs zich zeer
bewust zijn dat water kostbaar is en dat ze moeten rekening houden met extremer klimaat.
Ruimtelijke Ordening

•
•

Blijven nieuwe projecten opvolgen : oa. Vlierzele, Blankenberge, Hazewinkel, Knokke, …
Blijven bestaande golfclubs opvolgen naar uitbreiding of zonevreemdheid: Oa. Witbos,
Ternesse, Duisburg, Bossenstein,…

Milieu
ism GEO : On Course FLANDERS – LAUNCH 2019

Er zijn geen vragen

7. Varia
a. Oproep kandidaturen RvB verkiezing
In maart 2019 zullen er opnieuw verkiezingen zijn voor de Raad van Bestuur en wij
roepen op om alvast eventuele geïnteresseerden te laten kennis maken met onze
werking en de potentiële kandidaten mee te brengen naar de
Voorzittersvergadering.
Vanuit GV kijken we vooral uit naar volgende profielen: Nieuwe mensen- Dames Kandidaten met een specifieke know-how - Kandidaten met een overkoepelende kijk
op de golfsport - ‘Decision makers’ binnen hun club.
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b. AV Maart ’19 nieuwe stijl : ‘Dag van de clubbestuurder’ - 20 maart 2019 -Workshops
voor iedereen die bestuurder is in een club - Laatste workshop = AV voor de
voorzitters
c. Verenigingswerk :
Vergoeding:
max 6000 € per jaar en 1000 € per maand – vrij van belasting
Activiteiten: Elke bijdrage met een meerwaarde voor de sportclub
Voorwaarden: minstens 4/5de tewerkgesteld of gepensioneerd, referentiepunt = 3
kwartalen voordien (opgelet! Niet mogelijk bij werkgever tot 1 jaar na het beëindigen
van de arbeidsovereenkomst)
Verplichting als organisatie: VZW zijn - Elektronische aangifte www.bijklussen.be Schriftelijke overeenkomst + verzekering
Akkoord met PGA en KBGF ivm initiatoren en amateurstatus
d. Van lead tot lid: een preview op de nieuwe visie van GV om de nieuwste generaties
aan te spreken en tot lid te maken
e. Enquête drop out : de voorzitter vraagt de AV hun akkoord om een schrijven te
richten aan alle drop outs. Dit zijn leden de een federatiekaart hadden in 2017 en
niet meer in 2018. De AV kan hiermee akkoord gaan wanneer dit ovv een enquête is
via de laatste homeclub.
f.

Opmerkingen ivm statuutswijziging KBGF : Er kwamen twee schriftelijke vragen
binnen over de wijzigingen inzake aansluiting Brusselse clubs. De vraag kwam of dit
geen voordeel kan opleveren voor hen inzake subsidies. Wij vanuit Golf
Vlaanderen zullen in subsidie-en selectiereglementen hiermee rekening
houden zodat de Brusselse clubs gelijke behandeling krijgen tov de clubs
in Vlaanderen

g. Vraag inzake subsidie : is er ooit een kans dat subsidies wegvallen, en wat dan? GV
krijgt subsidies op basis van het decreet voor sportfederaties. Dit is recent gewijzigd
en dit zal nooit zomaar van dag-op-dag wegvallen. Daarnaast is het wel de reden
waarom GV staat op het behoud van een financiële reserve. Indien er een abrupte
terugval zou zijn kan GV een periode overbruggen zonder subsidies.
h. Laureaten jeugdsportfonds: krijgen hun label

i.

Laureaten G Golf: krijgen hun label.

Dhr. Feremans dankt alle aanwezigen. De VoorzittersVergadering wordt beëindigd om 19.10 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders

Secretaris-Generaal
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