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1. Start
Dit 4-jaarlijks beleidsplan kwam tot stand na het volgen van volgende 6 stappen
1. Start met een analyse van de structuur en de vorming van een planningsteam
2. Missie
3. Gegevensverzameling met
a. Evaluatie beleidsplan 2020
b. Juridische context
c. Trendanalyse
d. GOSTA met analyses FeddB, bevraging spelers en clubs
4. Creëren van de beleidsuitdagingen: Visie 2025
5. Omzetten naar strategische doelstellingen en indicatoren
6. Opstellen van acties gekoppeld aan mensen en middelen
De Doelstellingen worden uitgesplitst in volgende onderdelen nl.:
- Structureel incl. Gezond en ethias Sporten (GES) en Goed Bestuur
- Basisopdrachten
o Organisatie van recreatieve sportbeoefening
o Competitieve sportbeoefening
o Organiseren van kaderopleidingen en bijscholing
o Begeleiding van de aangesloten clubs
o Promoten van de Sporttakken
o Informatieopdracht uitvoeren
- Beleidsfocussen
o Topsportwerking
o Jeugdsport
o Innovatie
o G-golf
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Goedkeuring werd gegeven door de Raad van Bestuur en Algemene vergadering.
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1. Informatie van de sportfederatie
Golf Vlaanderen vertegenwoordigt alle 55 golfclubs gelegen in Vlaanderen!
Alles wat de GV realiseert staat in het teken van onze leden. Dat wil zeggen dat ook elke golfclub
mee bepaalt waar we met de golfsector naar toe gaan. Elke vier jaar stemt de Algemene
Vergadering, welke vertegenwoordigers van de clubs in de Raad van Bestuur zullen zetelen. De
Raad van Bestuur bepaalt waar we met de sector en alle clubs naar toe willen gaan. Het GV Team is
verantwoordelijk voor de uitvoering.
Daarnaast organiseert de Raad van Bestuur ook de verschillende adviesorganen bestaande uit de
commissies en werkgroepen. De Topsportcommissie, Commissie clubondersteuning, de Medische
Commissie en de Sportcommissie met de werkgroepen nl. dames- heren- jeugd- en
seniorenwerkgroep

1.1.

Structuur van de sportfederatie
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Organogram

Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

1.2 Taken en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid bij de
basisopdrachten en eventuele facultatieve opdrachten
De Algemene Vergadering
Zoals opgenomen in de statuten van de Golf Vlaanderen heeft de Algemene Vergadering volgende
taken:
Artikel 15
De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de Vereniging. Zij wordt voorgezeten door
de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste ondervoorzitter(s) en
ingeval van afwezigheid van de ondervoorzitter(s), door de oudste van de Bestuurders. Vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering:
- het benoemen en afzetten van bestuurders;
- het benoemen en afzetten van de commissaris(sen) belast met de controle van de jaarlijkse
rekeningen;
- het wijzigen van de statuten en van het Reglement van Inwendige Orde;
- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; de kwijting aan de bestuurders en de
commissaris(sen);
- het vrijwillig ontbinden van de Vereniging;
- de aanvaarding van een nieuw lid;
- de uitsluiting van een effectief lid;
- de vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het komende boekjaar;
- het stellen van elke daad door de wet aan de bevoegdheid van de algemene vergadering voor
behouden.

De Raad van Bestuur
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De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormt en haar vertegenwoordigt
in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. Ten aanzien van derden, en in het bijzonder voor alle
akten opgesteld met tussenkomst van een ministeriële ambtenaar, wordt zij eveneens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. De Raad van Bestuur mag, onder zijn
verantwoordelijkheid, zijn machten, geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn leden,
of zelfs, mits een bijzondere volmacht, aan een derde. Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
ervan mogen toevertrouwd worden hetzij aan één of meerdere bestuurders, hetzij aan een directiecomité,
hetzij aan een derde die alleen optreedt en die de titel zal dragen van secretaris-generaal of een door de
Raad van Bestuur te kiezen titel. Deze functie van secretaris-generaal is bezoldigd.
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Samenstelling na AV 2019
Philippe Roberti de Winghe

Winge G&CC

Luc Feremans

Cleydael G&CC

Cedric De Woot

Kon. GC België

Kris Van Ingelgem

AGS

Jaak Pieters

Millennium Golf

Emmanuel Rombouts

R. Antwerp GC

Francis Meert

R. Latem GC

Stephan De Sterck

Golf Puyenbroeck

Nathalie Kadic

Rinkven

Johan Delmulle

GCC Oudenaarde

Voorzitter: Luc Feremans
Ondervoorzitter: Philippe Roberti de Winghe
Penningmeester: Francis Meert
Secretaris-Generaal: Marc Verneirt

De Adviesorganen
Binnen de structuur van Golf Vlaanderen zijn volgende commissies voorzien: nl. de ‘Sportcommissie
en Topsportcommissie’, de ‘Commissie Golf & Omgeving’ en de ‘Medische Commissie’, alsook
verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal mensen om een
efficiënte werking te verzekeren.
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In elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan de commissie en voor een
efficiënte doorstroming zorgt.
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A. De Sportcommissie en Topsportcommissie
De Sportcommissie heeft onder meer als opdracht:
1. Het bevorderen van de spelkwaliteit in het algemeen en bij de jonge spelers in het bijzonder, en
in samenwerking met de technische commissie de vorming van Kapiteins van de golfclubs of
sportverenigingen te verzekeren.
2. Het houden van toezicht op de organisatie van stages en het trainingsprogramma.
3. Het organiseren van de scouting en de opleiding van de jonge beloften, op regionaal vlak. 4. Het
jaarlijks opstellen van de kalender van de regionale wedstrijden, het nemen van alle maatregelen
voor hun organisatie, hun controle en de registratie van hun resultaten, met inbegrip van de
archivering ervan.
5. Het doen respecteren, tijdens het verloop van deze wedstrijden en op een meer algemene wijze,
op de golfbanen, van de regels van de etiquette en deze van de “Royal and Ancient Golf Club of
Saint-Andrews”.
6. Het voorbereiden en verspreiden van de selectieprocedures.
7. Het organiseren van ontmoetingen.
8. Het voorbereiden en organiseren van de verplaatsingen van de regionale ploegen.
9. Het opstellen van de regels van de regionale individuele wedstrijden.
10. Het opstellen van de toelatingsvoorwaarden tot de regionale wedstrijden, in samenspraak met
de technische commissie.
11. De studie van alle aangelegenheden inzake de opleiding van de golfopvoeders en golfleraars.
12. De aanwezigheid van het golf verzekeren op de school en de universiteit.
Sportcommissie:
• Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G&CC)
• Jaak Pieters (Millennium Golf)
• Paul Van Den Eynde, verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Royal Keerbergen GC)
• Bruno Vermeire, verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren GC)
• Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
• Tine Depaepe-Fournier, verantwoordelijke dameswerkgroep (GCC De Palingbeek)
• Daniel Van Leeuw, verantwoordelijke Herenwerkgroep (G&CCOudenaarde)
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Topsportcommissie
• Hendrik Delport (Ternesse G&CC)
• Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
• Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)
• George Mackechnie (Technisch expert)
• Jaak Pieters (Millennium Golf)
• Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)
• Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen)
• Laurence Herman (Vertegenwoordiger topsporters)
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De Werkgroepen 'Senioren', 'Ladies', 'Heren', 'Jeugd', 'Sport' en 'Topsport'

Deze werkgroepen werken onder de koepel van de sportcommissie voor de ontwikkeling van de
golfsport, specifiek voor wat betreft hun categorieën van spelers. De voorstellen van de
werkgroepen moeten goedgekeurd worden door de sportcommissie en dienen overeen te
stemmen met de algemene doelstellingen van deze commissie. Er zullen voldoende contacten en
wisselwerkingen zijn met de spelers.
Seniorenwerkgroep
•
•
•
•
•
•
•

Marijke Lambrigts (Koninklijke Limburg G.C.)
Thierry Vandermeersch (G&CC Oudenaarde)
Paul Van Den Eynde (Royal Keerbergen GC)
Marc Van Hove (ECPG Zwijnaarde)
Marc Wijnen (Kempense Golfclub)
Jean-Pierre De Jaegere (Rinkven Golfclub)
Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)

•

Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

Dameswerkgroep
•
•
•
•
•
•

Nicole Clement (Atgolf Vlaanderen)
Tine Depaepe-Fournier (GCC De Palingbeek)
Claudine Morel (ECPG Zwijnaarde)
Katrien Troch-Van Caneghem (Oudenaarde G&CC)
Jane Wright (GC Kampenhout)
Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

•

Katrien Pauwels (Golf Vlaanderen)

•
•
•
•
•
•

Edwin Bellis (Winge G&CC)
Frederik Raison (The National)
Danny Thaens (Millennium Golf)
Daniel Van Leeuw (G&CC Oudenaarde)
Jean Leys (Rinkven Golfclub)
Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)

•

Karine Guerman (Golf Vlaanderen)
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Herenwerkgroep
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Jeugdwerkgroep
•
•
•
•
•
•
•

Erik Cauwenbergh (Royal Keerbergen GC)
Philippe Roberti de Winghe (Winge G&CC)
Bruno Vermeire (Beveren GC)
Marc De Cock (Golfclub Kampenhout)
Sofie Obels (Ternesse)
Jan Kinnen (WInge G&CC)
Kevin Dhondt (Golf Vlaanderen)

•

Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

B. De Commissie ‘Clubondersteuning'
De Commissie Clubondersteuning heeft onder meer als opdracht :
1. De clubs in Vlaanderen en Brussel in te lichten over de nodige stedenbouwkundige
vergunningen.
2. Contacten te leggen met de gemeentebesturen (in het kader van het opstellen van het
gemeentelijk structuurplan), met de provinciebesturen (in het kader van het opstellen van het
provinciaal structuurplan) en de Vlaamse bevoegde ministeries en het Hoofdbestuur van
Stedenbouw (in het kader van het opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen).
3. Het streven naar de regularisatie van bestaande stedenbouwkundige situaties en naar nieuwe
ontwikkelingsperspectieven voor de golfsport in Vlaanderen en Brussel.
4. Aandacht te besteden aan het ecologisch aspect van de golfinfrastructuren en zodoende
initiatieven te coördineren in het kader van een milieuvriendelijke en ecologische benadering van
de aanleg en het onderhoud van de golfinfrastructuren. Ter zake aan de leden voorstellen te doen.
5. Opvolgen en uitbouw van dienstverlening voor de clubs en advies geven ter zake met betrekking
tot onder meer (doch niet limitatief): wetgeving, clubontwikkeling, management, ed..
Deze commissie zal samengesteld worden uit mensen die ervaring hebben met deze zaken. De
Commissie 'Clubondersteuning' heeft met de nieuwe statuten bijkomende opdrachten gekregen.
Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.)
Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste Golf)
Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)
Francis Meert (Royal Latem)
Frank Salembier (Waregem)
Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
Nathalie Kadic (Rinkven)
Jochem Sueters (Golf Vlaanderen)
Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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C. De ‘Medische en Ethische Commissie’
De Medische en Ethische Commissie heeft onder meer als opdracht:
1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische gezondheid voor
alle golfers.
2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s voor de
verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van kandidaat-pro tot
weekendspeler).
3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden van de
regionale ploegen.
4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de regionale ploegen.
5. 5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers.
6. Het opsporen en bestrijden van doping.
7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij ongevallen,
uitbouwen van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten,...
8. Behandelen van vraagstukken omtrent ethisch verantwoord sporten
9. Advies geven bij specifieke vragen rond ethisch verantwoord sporten
10. Bespreken preventie, vorming en sensibilisering in teken van ethisch verantwoord sporten

•

Werner Budts (Atgolf Vlaanderen

•

Hendrik Delport (Ternesse G&CC)

•

Liesbeth Meylaerts (Koninklijke Limburg GC)
Erwin Van Damme (Steenhoven G&CC)

•

Guido Vyncke (Winge G&CC)

•

Justine Barbier ( Royal Oostende)

•

Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

•

Ymke Vanherp (Golf Vlaanderen)
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Samenstelling
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2. Sporttechnische en administratieve medewerkers
van de sportfederatie
Het bureau van Golf Vlaanderen staat in voor de uitvoering, centralisatie en coördinatie van de
beslissingen en initiatieven genomen door de Raad van Bestuur, de commissies en de werkgroepen.
Vandaar dat zowel de Secretaris-Generaal als de Sporttechnische Coördinator deze vergaderingen
bijwonen.
Contact Golf Vlaanderen tel. 02/752 83 30 - fax 02/752 83 39 - email: info@golfvlaanderen.be

2.1 Organogram

Marc Verneirt
Secretaris-Generaal
Milieu & Marketing

directie
Karine Guerman
TDT
Sporttechnisch

Ymke Vanherp
Opleidingen - DKSO API

Katrien Pauwels
Promotie Communicatie Ggolf

Jochem Sueters
ClubondersteuningIT

Evelyne Vanherck
Admin
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Kevin Dhondt
Sporttechnisch DSKO -API
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2.2 Geef naam, statuut, arbeidsregime, functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en
eventuele beleidsfocussen op van de vaste medewerkers

Secretaris-Generaal: Marc Verneirt sinds 2001
• Ms Biologie - Environmental Impact Assessment
• Leidt het secretariaat
• Ruimtelijke Ordening en Milieu
• Communicatie/woordvoerder
• Sponsoringsbeleid- Marketing
• Contacten met externe actoren en instellingen
• Algemene administratie: -voorbereiding, bijwonen en verslag Raad van Bestuur, Algemene
Vergadering, steeds zonder stemrecht; -kan alle commissievergaderingen bijwonen, steeds
zonder stemrecht - personeelsbeleid; - budgettering; -verzekeringstechnische dossiers
• Eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het beleidsplan van de Vereniging
Statuut: voltijds bediende
Master Biologie
Secretaris-generaal
Betrokkenheid: alle Basisopdrachten + BF Jeugd + BF Topsport + BF Innovatie + BF laagdrempelig
sporten

Technisch Directeur Topsport / Sport: Karine Guerman sinds 2001
•

Master Lichamelijke Opvoeding

•

Eindverantwoordelijke voor: het algemeen sport- en topsportbeleid

•

Sport:

•

Lid van de sportcommissie en haar werkgroepen, steeds zonder stemrecht

•

Ondersteuning clubs jeugdwerking, recreatieve en competitieve wedstrijden

•

Gezond en ethisch sporten

•

Topsport: Voorzitster topsportcommissie, steeds zonder stemrecht

•

Eindverantwoordelijke ontwikkelingsprogramma Topsport: Kids trainingen, regionale
trainingen, Top Golf Vlaanderen, Be Gold

Statuut: voltijds bediende
Functie: Technisch directeur Topsport 70% - Sporttechnisch coördinator 30%
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Betrokkenheid: BO Recreatief aanbod en BO competitief aanbod + BF Jeugd + BF Topsport
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Sporttechnisch medewerker: Kevin Dhondt sinds 2006
•

Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf

•

Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen

•

50% DSKO (verantw. kaderopleiding)

•

Organisatie van wedstrijden/tornooidirecteur

•

Organisatie van evenementen

•

API Sport

•

Jeugdbeleid

•

Ondersteunend aan de Technisch Directeur Topsport/Sport: mede-opvolging van o.a.
Topsportschool, regionale trainingen,...

Statuut: voltijds bediende
Bach LO / initiator
Functie: Sporttechnisch
Betrokkenheid: BO kaderopleiding BO Recreatief aanbod en BO competitief aanbod + BF Jeugd + BF
Topsport

Sporttechnisch medewerkster / Promotie: Katrien Pauwels sinds 2009
•

Bachelor Lichamelijke Opvoeding

•

Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen

•

Project 'Start to Golf'

•

Stagebegeleiding van opleiding Initiator

•

Promotie van golf: Golf on the Road, Golf en Toerisme, Golf op School

•

G-golf
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Statuut: voltijds bediende
Bach LO / initiator
Functie: Sporttechnisch
Betrokkenheid: BO promoten, BO informatieopfracht, BO Communicatie, BO Recreatief aanbod +
BF laagdrempelig sporten
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Sporttechnisch medewerker / Clubondersteuning: Jochem Sueters sinds 2012
•

Bachelor Lichamelijke Opvoeding - Initiator Golf

•

Beheer applicaties voor golfspelers (app & i-Golf Interactive)

•

Beheer cms-systeem voor golfclubs (i-Golf)

•

Maakt deel uit van de commissie clubondersteuning

•

Golf Statistieken in Vlaanderen

•

Organisatie van wedstrijden

•

Organisatie van evenementen

•

Bijscholingen clubs

Statuut : voltijds bediende
Bach LO / initiator
Functie : Sporttechnisch
Betrokkenheid : BO recreatief, BO Competitief, BO club begeleiding, BO informatie + BF Innovatie

Sporttechnisch medewerkster / Kaderopleiding: Ymke Vanherp sinds 2017
•

Master Lichamelijke Opvoeding -Trainer B Turnen

•

Globale sportieve ondersteuning van Golf Vlaanderen

•

Kaderopleidingen : 50% DSKO (verantw. kaderopleiding)

•

API ethiek

•

Bijscholingen

•

Jeugdbeleid

•

G-Golf
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Statuut: voltijds bediende
Ms LO
Betrokkenheid: Betrokkenheid: BO promoten, BO informatieopfracht, BO Communicatie, BO
Recreatief aanbod + BF laagdrempelig sporten
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Administratief medewerkster: Evelyne Vanherck sinds 2018
•

Globale administratieve ondersteuning van Golf Vlaanderen: boekhouding

•

HR: Personeels- en loonadministratie

•

Ledenadministratie

•

Logistieke steun

Statuut: voltijds bediende
Hoger secundair
Functie: Administratief Medewerkster:
Betrokkenheid: alle Basisopdrachten + BF Jeugd + BF Topsport + BF Innovatie + BF laagdrempelig
sporten

2.3 Geef naam, statuut en functie van andere sporttechnische medewerkers
Allen zelfstandige basis
Kidstrainers:
E. Smets (Trainer B met pedagogisch diploma) – M. Willems (Trainer B) – L. Herman (Trainer B) – F.
Van Hove (Trainer B) – R. Vanbegin (Trainer B) – J. Van Baarle (Trainer B) – A. De Smet (Trainer B)
GV Trainers:
P. Van Baarle (Trainer A met pedagogisch diploma) – F. Dhondt (Trainer A met pedagogisch
diploma)
– D. Vanbegin (Trainer B) – M. Willems (Trainer B°

TSS Trainers:
E. Smets (Trainer B met pedagogisch diploma)
– G. Mackechnie (Trainer A)
– K. Marx (Kiné) – J. Dierens (sportpsycholoog) – H. Van Oycke (fysieke trainer)
TGV
G. Mackechnie (Trainer A)
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Int. experten: Ryan Lumsden en Orlaith Buckley
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2.4 Geef naam, statuut en functie van andere administratieve medewerkers
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Marino Elens
Statuut: bediende bij Arcanus Accountants & Belastingconsulenten
Functie: Accountant
Betrokkenheid: Basisopdrachten + BF Jeugd + BF Topsport + BF Innovatie + BF laagdrempelig
sporten
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3 Afbakening taken en bevoegdheden
De statuten en het Rio leggen de bevoegdheden tussen AV, RvB en haar adviesorganen en het
bureau met de directie vast. Daarnaast bewaken de statuten met het RIO en onderstaand
bestuursmodel dat er geen zelfstandige entiteiten kunnen en zullen ontstaan binnen de federatie.
Een belangrijk aspect hierin is dat geen enkele commissie of adviesorgaan een eigen ‘kassa’ heeft.
Het financieel beheer loopt volledig via de directie en de Raad van Bestuur.

Golf Vlaanderen werkt volgens onderstaand bestuursmodel (Beren Rubingh 2018)

Strategisch niveau = lang termijn
Dit niveau wordt beheerd door de AV-RvB en Directie

Tactisch niveau = jaarplan
Dit niveau wordt beheerd door RvB – Directie

Operationeel niveau = uitvoerend
dit niveau wordt beheerd door Directie – Bureau

De directie bij GV bestaat uit : Secretaris-Generaal – Technisch Directeur Topsport – Voorzitter
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Elk niveau bestaat uit 6 stappen waarbij elk orgaan zijn taak heeft.
De 6 stappen zijn : Voorbereiden – Vaststellen – Goedkeuren -Uitvoeren – Toezicht – Controleren.

Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

19
Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

20
Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

4. Planningsteam Beleidsplan 2021-2024
Het planningsteam werd gevormd op 3 niveaus :
-

GV intern : via het GV personeel
De clubs : via de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
Extern : via Trendanalyst Herman Konings en bevraging golfers

Vanuit dit planningsteam werden alle stakeholders betrokken bij de gegevensverzameling nl.
leidinggevenden, personeel, vrijwilligers, de clubs en de golfer (respons van 4000 spelers).
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Voor het omzetten naar beleidsuitdagingen, doelstellingen en concrete acties werden vanuit de GV staff
voorstellen gedaan die besproken werden door de voltallige Raad van Bestuur.
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2. MISSIE
MISSIE

Het ononderbroken streven naar een kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van golf in
Vlaanderen, d.w.z.:
Het stimuleren van de numerieke groei van spelers en banen enerzijds, en
Het verzekeren van de integrale kwaliteitszorg van de sport anderzijds. Dit betekent het bevorderen
van het spelniveau en sportieve resultaten, de garantie voor veiligheid op de baan en respect voor
regels en etiquette, het verzorgen van een adequate educatie, het respecteren van de ecologische
en stedenbouwkundige randvoorwaarden met eerbied voor de natuur waarin deze sport
plaatsvindt.
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Om deze missie in te vullen zal Golf Vlaanderen efficiënt en dynamisch samenwerken met al haar
aangesloten golfclubs, de golfspelers/licentiehouders, de kandidaat-spelers en alle betrokken
instanties om de golfsport op een breder en hoger niveau te brengen in Vlaanderen.
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3. GEGEVENSVERZAMELING
De Gegevensverzameling bestaat uit volgende elementen :
-

Evaluatie beleidsplan 2020
De verschillende acties en doelstellingen worden geëvalueerd. Welke werden gehaald,
welke niet?

-

Juridische context
Voor alle organisaties is het essentieel om de werking uit te bouwen binnen het geldende
juridisch kader. We brengen de belangrijkste wetgeving en/of subsidiëringsvoorwaarden
in kaart. Hierdoor worden de grenzen waarbinnen gewerkt kan worden duidelijk. Gezien
de recente grondige decreetswijziging op de sportfederaties, verdient dit element deze
keer wat extra aandacht.

-

Externe Trendanalyse
De veranderende golfmarkt maar ook de evolutie van de verwachtingen van de speler en
de klant maakten het interessant om een trendanalyse uit te werken. GV deed hiervoor
beroep op Herman Konings.
GOSTA: analyse GOlf STAtisiek
Op basis van een interne analyse van de beschikbare statistieken binnen de zgn. FeddB
(Federale Database) maar ook op basis van een bevraging bij alle clubs en spelers (repons
4000) brengen we de golfmarkt en de wensen van clubs en spelers in kaart.
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Evaluatie beleidsplan 2020
STRUCTUREEL
OD1: In 2020 is VVG nog steeds een federatie van clubs en stelt de clubs in staat om via de VVG
structuren en reglementen een antwoord te bieden tov de veranderende markt
ACTIE 1: type federatiekaart/type clubs aanpassen om de clubs in staat te stellen meer gediversifieerde
lidmaatschappen aan te bieden en zich aan de veranderende markt te kunnen aanpassen (light
engagement). A1 OD1 SD1 STR En A4 OD19SD1PROM
ACTIE 2: re-activatie (drop out, zwart golf) niet-spelende of vroeger aangesloten leden uitwerken.
A2 OD1 SD1 STR En A4 OD19SD1PROM

Evaluatie
Zowel actie 1 en actie 2 werden uitgevoerd.
Daarnaast werd de naamswijziging naar Golf Vlaanderen gerealiseerd en in de bijhorende statuutswijziging
werden ‘licentiehouder’ en ‘clubbijdrage’ verduidelijkt om aan te geven dat GV een federatie is van clubs.

OD2 : Vanaf 2017 zal VVG een Good Governance reglement hanteren op basis van de Code Muyters met
een voorbeeldfunctie naar de clubs
ACTIE 1: uitschrijven good governance visie en gedragscode – goedkeuring door RvB en VV - uitvoeren
A1 OD2 SD42 STR

Evaluatie
Volledig uitgevoerd.
Zie good governance scoresheet in elk jaarverslag.

COMPETITIEF
OD3: Jaarlijks organiseert de VVG minstens 1 Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep
(Kids – Junior – Heren/Dames -Senioren- Supersenioren)
Voor alle acties geldt:
- Opmaak kalender rekening houdend met: Spreiding over Vlaanderen / Lange termijn (3 jaren
planning) / Complementair met KBGF en int. Kalender /Kids trofee op 9 holes banen
organisatie wedstrijd: Correct Inschrijvingsverloop/ Goede voorbereiding (baan, reglement,…)/
Wedstrijdverloop (ontvangst, wedstrijd, uitslag)
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ACTIE 1 : Kampioenschap Senioren 4BBB
A1 OD3 SD1 COMP
ACTIE 2 : Junior Open of Flanders Kampioenschap
A2 OD3 SD1 COMP
ACTIE 3 : Amateur Open of Flanders Kampioenschap
A3 OD3 SD1 COMP
ACTIE 4 : Kampioenschap Senioren Single Stroke Play
A4 OD3 SD1 COMP
ACTIE 5: Interclub Supersenioren
A5 OD3 SD1 COMP
ACTIE 6 : Finale Senioren Trofee
A6 OD3 SD1 COMP
ACTIE 7 : Finale Dames Trofee
A7 OD3 SD1 COMP

Evaluatie OD3:
OD3 werd gerealiseerd.
GV organiseerde jaarlijks een Kampioenschap per doelgroep. In 2020 waren er wat aanpassingen vanwege
Covid-19 maar de acties konden telkens worden uitgevoerd aangezien er binnen de meeste
Kampioenschappen meerdere doelgroepen worden bereikt. De Amateur Open en Junior Open werden
hervormd in 2020 gezien alle WAGR wedstrijden via Golfbelgium lopen. Er vond ook een hervorming plaats
binnen de trofeeën in 2019 (clubkwalificaties, halve finales, finale) waardoor er verschillende doelgroepen
worden bereikt: senioren, heren en dames.

OD4 : Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap bestendigd of stijgt het en worden alle
provincies bereikt OD4SD1COMP en OD4SD2COMP
Voor alle acties geldt:
- Opmaak kalender rekening houdend met: Spreiding over Vlaanderen / Lange termijn (3 jaren
planning) / Complementair met KBGF en int. Kalender
-

organisatie wedstrijd: Correct Inschrijvingsverloop/ Goede voorbereiding (baan, reglement,…)/
Wedstrijdverloop (ontvangst, wedstrijd, uitslag)
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ACTIE 1 : Kampioenschap Senioren 4BBB
A1 OD4 SD1 COMP en A1OD4SD2COMP
ACTIE 2 : Junior Open of Flanders Kampioenschap
A2 OD4 SD1 COMP en A2OD4SD2COMP
ACTIE 3 : Amateur Open of Flanders Kampioenschap
A3 OD4 SD1 COMP en A3OD4SD2COMP
ACTIE 4 : Kampioenschap Senioren Single Stroke Play
A4 OD4 SD1 COMP en A4OD4SD2COMP
ACTIE 5: Interclub Supersenioren
A5 OD4 SD1 COMP en A5OD4SD2COMP
ACTIE 6 : Finale Senioren Trofee
A6 OD4 SD1 COMP en A6OD4SD2COMP
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Evaluatie OD4:
OD4 werd gerealiseerd.
We zien in elk kampioenschap telkens een stijging of handhaving van het aantal deelnemer alsook een
bereik van alle provincies.
RECREATIEF
OD5 Jaarlijks organiseert de VVG de Beker van Vlaanderen voor minstens 3500 deelnemers waarbij alle
provincies worden bereikt
OD 5 SD1 RECR en OD 5 SD3 RECR
ACTIE 1 Beker van vlaanderen : Opmaak kalender – voorbereiding prijzentafel (ook teegifts) - logistieke
organisatie clubwedstrijden - halve finale en finale individueel + Team interclub (=clubklassement)
organiseren
A1OD5SD1Recr en A1OD5SD3RECR
Evaluatie OD5:
OD5 werd gerealiseerd.
De Beker van Vlaanderen blijft de grootste recreatieve wedstrijd van Vlaanderen waar er telkens meer dan
3500 deelnemers worden bereikt verspreid over meer dan 45 clubs en dit over alle provincies heen. Op de
twee halve finales worden meer dan 200 deelnemers bereikt. Op de finale telkens iets meer dan 60
deelnemers.

OD6: Jaarlijks organiseert de VVG recreatieve activiteiten met aandacht voor elke doelgroep
OD6SD1RECR en OD6SD3RECR
Organisatie recreatieve wedstrijden/evenementen: Opmaak kalender - Correct Inschrijvingsverloop/ Goede
voorbereiding (baan, reglement,…)/ Wedstrijdverloop (ontvangst, wedstrijd, uitslag)
ACTIE 1: Kwalificaties Senioren Trofee
A1OD6SD1RECR en A1OD6SD3RECR
ACTIE 2 : Kwalificaties Dames Trofee
A2OD6SD1RECR en A2OD6SD3RECR
ACTIE 3: Kampioenschap Scholen
A3OD6SD1RECR en A3OD6SD3RECR
ACTIE 4: Evenementen vanuit de werkgroepen: senioren-dames-jeugd
A4OD6SD1RECR en A4OD6SD3RECR
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Evaluatie OD6:
OD6 werd gerealiseerd.
Binnen elke doelgroep worden telkens meerdere activiteiten georganiseerd.
Door de hervormingen binnen de trofeeën worden heel wat spelers op clubniveau bereikt binnen de
doelgroep heren, dames en senioren.
De activiteiten die door de werkgroepen worden georganiseerd hebben veel succes. In 2020 hebben er
enkele activiteiten vanwege Covid-19 niet kunnen plaatsvinden.
Het Scholen Kampioenschap groeit met de jaren en bereikt ondertussen heel wat deelnemers en scholen.
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KADEROPLEIDING
OD7: Tegen 2020 zijn er minstens 40 initiatoren opgeleid
OD7SD1Ko en OD7SD3KO en OD7SD4KO
ACTIE 1 : jaarlijkse organisatie van de initiatoropleiding met promotie naar de clubs en de spelers
A1OD7SD1Ko en A1OD7SD3KO en A1OD7SD4KO

In de periode 2016 – 2020 is er jaarlijks een initiator golf opleiding georganiseerd (vier in totaal). Deze
opleidingen waren steeds volzet met telkens 24 inschrijvingen. In totaal zijn er 70 initiators succesvol
afgestudeerd.
OD8: Tegen 2020 is instructeur B toegevoegd aan het stramien 2016
ACTIE 1 : overleg met alle actoren opstarten om de organisatie van het niveau instructeur mogelijk te maken
tegen 2020
A1OD8SD1Ko en A1OD8SD3KO en A1OD8SD4KO
Evaluatie: Bij opmaak van het beleidsplan 2020 leek dit een oplossing om amateurgolfers met een
trainersdiploma meer bevoegdheid te kunnen geven. Na overleg met Sport Vlaanderen is echter
geopteerd om eerst hervormingen inzake amateurstatus, binnen de internationale golfregels, af te wachten.

OD9: Tegen 2020 zijn er minstens 10 trainers B opgeleid volgens het stramien 2016
ACTIE 1 : jaarlijkse organisatie van de Trainer B opleiding, als minimum inschrijvingen gehaald wordt, met
promotie naar de clubs en de spelers
A1OD9SD2Ko en A1OD9SD3KO en A1OD9SD4KO
Evaluatie: De opleiding trainer b golf is een opleiding die twee jaar duurt en dus om de twee jaar i.p.v.
jaarlijks wordt georganiseerd. In 2016-2018 en in 2019-2020 werd een opleiding georganiseerd. Beide
opleidingen hebben een totaal van 7 succesvol afgestudeerde trainers B golf opgeleverd.
Deels gerealiseerd
OD10: Tegen 2020 is Trainer A minstens 1 maal georganiseerd
ACTIE 1 : jaarlijkse organisatie van de Trainer A opleiding, als minimum inschrijvingen gehaald wordt, met
promotie naar de clubs en de spelers A1OD10SD2Ko en A1OD10SD3KO en A1OD10SD4KO
Evaluatie: In november 2017 werd de visietekst Trainer A golf goedgekeurd en kunnen wij bij genoeg
kandidaten een Trainer A Golf opleiding organiseren. In 2019 is een bevraging gedaan bij huidige pro’s
naar interesse. De interesse is er wel maar er zijn op dit moment nog niet voldoende kandidaten die aan
de toelatingsvoorwaarden voldoen. Wij plannen deze opleiding te organiseren vanaf dat het minimum
aantal kandidaten is bereikt.
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Deels gerealiseerd
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BIJSCHOLING
OD11 : Jaarlijks organiseert de VVG minstens 1 bijscholing voor de vrijwilligers van de club
ACTIE 1 : Bijscholing vrijwilligers clubs: keuze van een thema – keuze van doelgroep - organisatie van een
bijscholing A1OD11SD4BIJ
Evaluatie
2017-2020: De VVG heeft in de voorbije jaren telkens meer dan 1 bijscholing per jaar georganiseerd
voor haar vrijwilligers. Jaarlijks organiseren de werkgroepen een vergadering (senioren, dames, heren)
waarbij de nieuwe kalender wordt voorgesteld maar waarbij ook altijd een spreker een bepaald thema
komt toelichten. In 2018 zijn we terug gestart marshal opleidingen (minstens 1 per jaar). Daarnaast hebben
we de voorbije 4 jaar bijscholingen georganiseerd zoals Sport met grenzen, multiskillz, EHBO reanimatie &
defibrillatie voor verschillende doelgroepen.

OD12 : Jaarlijks organiseert de VVG minstens bijscholing voor professionelen in de clubs
ACTIE 1 : Bijscholing prof. Medewerkers clubs: keuze van een thema – keuze van doelgroep - organisatie van
een bijscholing A1 OD12 SD4 BIJ
ACTIE 2 : Bijscholing VVG personeel A2 OD12 SD4 BIJ
Evaluatie
2017-2020: De VVG heeft jaarlijks minstens 1 bijscholing georganiseerd, zo wordt er jaarlijks 1 of
meerdere I-golf sessies georganiseerd, hebben we in 2018 een 3 daagse van de manager gehouden
en zijn we in 2019 gestart met de organisatie van een inspiratiedag waarbij de AV gecombineerd
wordt met sessies van andere sprekers.

OD13 : Vanaf 2017 organiseert VVG een infopunt voor aanbod externe bijscholingen voor bv. pro’s,
captains, baliemedewerkers,…
ACTIE 1 : creatie van een online infopunt (www.golfvlaanderen.be) waar externe bijscholingen
gecentraliseerd worden. Regelmatig worden deze gecommuniceerd email naar de clubs. A1 OD13 SD4
BIJ
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Evaluatie
Sinds 2017 wordt er 3 maandelijks eens mail gestuurd naar alle clubs met een kalender van externe
bijscholingen. Deze kalender wordt ook op de website geplaatst en om de 3 maanden geupdated.
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CLUBONDERSTEUNING
OD14: Tegen de 2020 is er een stijging in aantal kwaliteitslabels
OD14 vervult SD1 CO en SD2CO en SD3CO en SD4 CO
Actie 1: uitvoering jeugdsportfonds met labels inzake promoclub – kindvriendelijke club en topjeugd club een stijging in aantal labels en bereikte clubs (zie ook BELEIDSFOCUS jeugdbeleid) realiseren– oa
clubbezoeken moeten leiden tot een stijging A1OD14SD1CO, A1OD14SD2CO, A1OD14SD3CO,
A1OD14SD4CO
Actie 2: vanuit ruimtelijke ordening en milieu (commissie golf en omgeving) blijft het golf&milieu label
behouden en wordt het aantal clubs met label ten minste bestendigd. A2OD14SD4CO

Evaluatie
Zowel jeugdsport als golf&milieu ondergingen een bijsturing in de loop van deze beleidsperiode.
Maar de Ik kom zo! labels blijven een vast waarde en GV bereikt meer dan 30 clubs met een label of het
programma verbonden aan een label.
OD15: Tegen de 2020 is de clubondersteuning op administratief vlak minstens behouden
OD15 vervult SD1 CO SD4 CO
Actie 1 : Vanuit de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (Golf & omgeving) blijven de clubs op de
hoogte en krijgen ze consultancy inzake veranderende wetgeving. A1OD15SD1CO en A1OD15SD4CO
Actie 2 : Het VVG informaticaplatform waarbij de clubs leden- en wedstrijdbeheer ter beschikking krijgen en
waarbij de leden hun eigen gegevens kunnen consulteren blijft minsten behouden en krijgt regelmatig
vernieuwingen/updates. A2OD15SD1CO en A2OD15SD2CO en A2OD15SD4CO
Actie 3 : De clubs krijgen ondersteuning inzake verzekering waarbij hun leden een polis BA en LO
aangeboden krijgen vanuit de VVG A3OD15SD4CO
Evaluatie : De 3 acties blijven steunpijlers binnen de GV werking

OD 16
G-Golf: Tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken (Mobicart, Android34, Pin Thing en VVG)
OD16 vervult SD1CO, SD2CO, SD3CO, SD4CO
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Evaluatie
De doelstelling om tegen 2020 een gestructureerd G-golf aanbod uit te werken werd behaald. In 2020
nemen meer dan 20 golfclubs deel aan G-golf, enerzijds door het aanbieden van G-golf initiaties en Ggolf lessenreeksen en/of anderzijds door het ter beschikking stellen van goedkope buggy’s, o.a. via
Mobicart. Er wordt samengewerkt met verschillende actoren om G-golf op de kaart te zetten en te doen
groeien. Deze werden gewijzigd gedurende het project. Waar vooraf gedacht werd aan ook Androïd en Pin
Thing, werd de focus vooral gelegd op Mobicart. Deze vereniging bleek een betrouwbare partner om nieuwe
initiatieven uit te werken. Zo werden meer clubs voorzien van buggy’s voor G-golfers, werd het Paramotion
project opgericht voor de aankoop van elektrische golfrolstoelen en werd een sokkenactie gelanceerd via
Hero on Socks. Daarnaast werd ook een duurzame samenwerking opgebouwd met G-golf centrum De
Krikskens. Samen met hen wordt er richting revalidatiecentra gewerkt om nieuwe G-golfers aan te trekken.
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COMMUNICATIE
OD17: Tegen de 2020 heeft VVG haar communicatiekanalen behouden en
versterkt dwz print, web, sociale media, mobile, campagnes/ publicaties OD17 SD1 COM + OD17 SD3 COM
+ OD17 SD4 COM
ACTIE 1: VVG blijft inzetten op een print magazine dat naar elk thuisadres wordt verstuurd
ACTIE 2: digitaal: VVG blijft inzetten op een eigen website en stuur 10-tal keer per jaar van daaruit een
elektronische nieuwsbrief naar de leden A2OD17 SD1 COM + A2OD17 SD3 COM + A2OD17 SD4 COM
ACTIE 3 : Sociale media: VVG blijft een voortrekker op sociale media met oa. Facebook, Twitter en Instagram
account die stijgt qua aantal volgers. A3OD17 SD1 COM + A3OD17 SD3 COM + A3OD17 SD4 COM
ACTIE 4 : MOBIEL Jaarlijks krijgt de VVG -App nodige vernieuwing - Het gebruik van de VVG-App is jaarlijks
stijgend A4OD17 SD1 COM + A4OD17 SD3 COM + A4OD17 SD4 COM
(zie ook BELEIDSFOCUS Innovatie)
ACTIE 5: Campagnes: jaarlijks wordt een thema (golfregels, fairplay, kids,…) in de kijker geplaatst via een zgn.
campagne. Een campagne kan een affiche of specifieke publicatie zijn.
A5OD17 SD1 COM + A5OD17 SD3 COM + A5OD17 SD4 COM

Evaluatie
Actie 1 tot 5 werden volledig uitgevoerd.
Ivm actie, print magazine, werd beslist samen te werken met de belgische golf federatie en onze franstalige
collegas. Er werd een nieuw BEgolf magazine gecreëerd.
Actie 2: digitaal werd zelfs uitgebreid via het digitale magazine.
Actie 3: GV is marktleider voor golf in Belgie op sociale media. +8000 volgers op facebook, +1900 twitter en
+2900 instagram
Actie 4 : de App werd meer dan 2,5 miljoen keer geopend in 2020
Actie 5: nieuwe golfregels, innovaties in de App, Route 36 voor beginners, Covid19, ….

Evaluatie
Eind 2020 zijn er 41 000 geregistreerde spelers. GV is overtuigd dat er meer dan 50 000 golfers zijn in
Vlaanderen maar dat is niet meetbaar (Aangesloten in het buitenland)
Actie 1: jaarlijks voert Gv het first swing programma uit
Actie 2: jaarlijks was er een starttogolf opendeurdag
Actie3: deze actie is afhankelijk van beschikbaar budget en werd niet elk jaar uitgevoerd wegens
besparingen.
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PROMOTIE
OD18: Tegen 2020 is het aantal golfers gestegen tot 50 000
40 000 geregistreerde golfers in 2020 dankzij jaarlijkse stijging met 2 % + Zwart golf is teruggedrongen + Reactivatie van drop out + Vlamingen in het buitenland + Light engagement via de clubs = totaal van 50 000
OD18 vervult SD1 PROM
Actie 1: First swing programma uitvoeren met oa. “golf on the road” events, golf op school initiaties en een
opendeurdag A1OD18SD1Prom
Actie 2: starttogolf-campagne uitvoeren - de website www.starttogolf.be is het centraal punt voor alle info
om te starten met golf gedurende het ganse jaar door A2OD18SD1Prom
Actie 3: media-acties dwz VVG plaatst gericht advertenties of VVG realiseert een golfspecial in een krant of
magazine of VVG geeft ondersteuning aan externen ter promotie van golf. A3OD19SD1Prom
ACTIE4: meer golfers via structurele aanpassingen (zie acties structureel ) A4 OD19SD1PROM = A1 OD1 SD1
STR en A2 OD1 SD1 STR en A3 OD1 SD3 STR

OD19: Tegen de 2020 is het First Swing programma van de VVG er in geslaagd om 120 000 mensen een
eerste bal te laten slaan
OD19 vervult SD1 PROM
Actie 1: First swing programma uitvoeren met oa. “golf on the road” events, golf op school initiaties en een
opendeurdag A1OD19SD1Prom

Evaluatie
De doelstelling om 120 000 mensen een eerste bal te laten slaan werd (naar beste mogelijke schatting)
behaald.
Golf on the Road
Jaarlijks stonden ongeveer 10 sportevenementen op het programma waarbij Golf Vlaanderen aanwezig was
om deelnemers een eerste kennismaking te bieden met golf: Sportsterrendagen, Zomersportpromotietoer
(later Plage Préférée), Gordelfestival, … .
Gemiddeld telden we daar per jaar 2.250 kinderen + 250 volwassenen die effectief deelnamen = totaal van
10.000 personen. Naast de effectieve deelnemers waren er veel meer toeschouwers en bezoekers die in
contact kwamen met golf, ongeveer 12.000 personen per jaar = totaal van 48.000 personen.
Samen met de Belgian Knockout zorgde Golf Vlaanderen voor enkele promodagen voorafgaand aan het
tornooi. Zo was er in 2018 een kennismakingsdag voor jonge voetballers i.s.m. City Pirates en werden er in
2019 golfinitiaties in een container gegeven op de Antwerpse Groenplaats tijdens Beats of Golf. In totaal
sloegen daarbij 1.000 personen een eerste bal.
Golf op School
De clubs die deelnamen aan het Jeugdsportfonds werkten samen met een school in de buurt voor minstens
3 activiteiten per jaar. Het aantal clubs schommelde jaarlijks rond 30.
Per activiteit minstens 30 leerlingen komt op 2.700 kinderen per jaar = totaal van 10.800 kinderen.
Via het SNAG materiaal dat Golf Vlaanderen gratis ter beschikking stelt aan de uitleendiensten van Sport
Vlaanderen en Moov, sloegen nog eens 10.000 kinderen per jaar hun eerste bal (400 uitleningen x 25 lln.) =
totaal van 40.000 kinderen.
Tijdens de eerste 2 jaren van de beleidsperiode werden 60 leerkrachten en studenten LO opgeleid. Deze
gaven op hun beurt de SNAG golfinitiatie door aan hun leerlingen, goed voor 12.000 kinderen.
Start to Golf
Jaarlijks ontvingen de 40 deelnemende golfclubs ongeveer 4.000 deelnemers op de Start to Golf-dag in april
= totaal van 16.000 personen.
Daarnaast organiseerden heel wat clubs nog een eigen opendeurdag en/of kennismakingsinitiaties,
bedrijvendagen op geregelde tijdstippen. Daar schatten we ongeveer 10.000 deelnemers per jaar = totaal
van 40.000 personen.
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Buiten beleef je meer
In 2018 was er de campagne Buiten beleef je meer van Sport Vlaanderen waarbij golf als één van de 4
sporttakken verkozen werd om mee promo te voeren. Samen organiseerden we 2 acties: de Sla je Slagdagen bij 10 deelnemende clubs in de maand mei en de Start to Golf-village op de BKO. Samen goed voor
1.000 personen.
Totaal 130.800 personen.
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OD20: Tegen de 2020 creëert GolfinFlanders.com een basis greenfeemarkt
OD20 vervult SD1 PROM
Actie 1: www.golfinflanders.com is een site waar alle info te vinden is voor een greenfee te boeken, online
reserveren en betalen is mogelijk (als de club dit wenst). Deze site wordt gepromoot door VVG in de
buurlanden. A1OD20SD1Prom
Evaluatie
De voornaamste doelstelling van Golf in Flanders was Vlaanderen als golfbestemming op de kaart
zetten. We kunnen stellen dat dit doel bereikt werd. De promotiecampagne heeft zijn vruchten
afgeworpen, met als kers op de taart het binnenhalen van de award als de té ontdekken golfbestemming
van het jaar 2018: “IAGTO Undiscovered Golf Destination of the Year”. Onze regio werd door de
internationale golfpers verkozen uit een selectie van 60 bestemmingen en volgt daarmee o.a. Karinthië
(Oostenrijk), Slovenië en Zweden op die de voorbije jaren deze eer toebedeeld kregen. Een erkenning waar
Golf in Flanders trots op is en die aantoont dat de formule Visit. Play. Enjoy. aanslaat bij het internationale
publiek.
Ook de opbouw van de website werd gerealiseerd volgens de oorspronkelijke omschrijving. Er werd een
platform gecreëerd dat de toeristische troeven van Vlaanderen in de kijker zet en de combinatie van golf en
een verblijf in de regio’s/steden promoot. Alle elementen zoals de interactieve kaart van Vlaanderen, een
beschrijving van elke golfbaan en elke toeristische regio/stad, een reservatiesysteem met online
betalingsmodule voor het boeken van een greenfee en 4 verschillende taalkeuzes, zijn aanwezig.

OD21 Jaarlijks organiseert VVG promotionele events om zichzelf uitstraling te geven bij partners en
vrijwilligers
OD 21 vervult SD1 Prom
Actie 1 : jaarlijks organiseert VVG een een partner en vrijwilligersdag A1OD21SD1PROM
Actie 2: Jaarlijks organiseert VVG mediadag voor haar uitstraling naar de pers A2OD21SD1PROM
Actie 3 : VVG heeft in het verleden specifieke acties uitgevoerd ter promotie van golf wanneer er speciale
gelegenheden waren zoals ‘sport van het jaar’, ‘#golftorio - campagne’. Ook in deze beleidsperiode kan
zoiets ontstaan A3OD21SD1PROM
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Evaluatie:
jaarlijks werd de partnerdag georganiseerd
sinds 2018 is er geen specifieke organisatie van de mediadag meer maar lanceren we het seizoen met een
persbericht daarnaast werden er twee belangrijke ‘campagnes’ extra georganiseerd: Er werd een campagne
uitgevoerd naar aanleiding van logo en naamswijziging naar Golf Vlaanderen er werd een specifieke
communicatiecel opgericht naar aanleiding van de begeleiding inzake covid19
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BELEIDSFOCUS JEUGDBELEID
OD22 Tegen 2020 is er een toename in aantal behaalde labels (Fore-Birdie-eagle)
Actie 1 : organisatie jeugdsportfonds met traject: reglement – infomeeting – clubbegeleiding – clubdossiers
– uitreiking
Actie 2: Dankzij administratieve lastenverlaging is er tegen 2020 een toename in aantal deelnemende clubs.

Evaluatie
OD22 werd gerealiseerd
Door de toevoeging van het Rabbit label hebben we een duidelijke toename gezien in het aantal
behaalde labels. Clubs kunnen makkelijk, mits de nodige inspanningen, het Rabbit label halen maar we
zien ook binnen het Birdie en Eagle label een toename.
De lastenverlaging werd positief onthaald door de clubs maar heeft er niet voor gezorgd dat er plots veel
meer clubs deelnemen. Het aantal clubs dat doorheen de jaren deelneemt aan het JSF blijft min of meer
status quo.
OD23 Tegen 2020 is er een toename in wedstrijddeelname (club/regio/nationaal) met aandacht voor fun
en presteren
Actie 1 : organisatie jeugdsportfonds met traject: reglement – infomeeting – clubbegeleiding – clubdossiers
– uitreiking
Actie 2 promotie via clubbegeleiding levert toename van wedstrijddeelname (clubniveau en/of regionaal en
nationaal niveau) met bijzondere aandacht voor plezierbeleving en prestaties
Evaluatie
OD23 werd gerealiseerd
We zien een duidelijke toename binnen wedstrijddeelname en dit zowel op club, regionaal als nationaal
niveau. Er vond binnen de GV Kids Trofee een hervorming plaats die ervoor zorgt dat er veel meer spelers
op club niveau worden bereikt via de clubkwalificaties.
De GV Junior U12-U14 kent sinds 2017 een mooie stijging.
Op nationaal niveau blijven de deelnames binnen de Junior Tour status quo maar zien we wel een duidelijke
en mooie stijging binnen de Kids Tour en Federal Junior Tour.

OD 24 tegen 2020 is er een toename in bereikte jeugd (clubgebonden en niet-clubgebonden)
Actie 1 : organisatie jeugdsportfonds met traject: reglement – infomeeting – clubbegeleiding – clubdossiers
– uitreiking
Actie 2 : promotie via clubbegeleiding voor jeugdleden en meisjesbeleid in het bijzonder
Actie 3 : promotiebeleid creëert een toename in aantal bereikte
niet-jeugdleden

OD24 werd gerealiseerd
Er is een toename in het aantal bereikte jeugd. Met clubgebonden jeugd gaan we al enkele jaren mooi
vooruit, dat zien we duidelijk in de stijging van het aantal jeugdleden dat sinds 2016 jaarlijks stijgt, en dit
zowel binnen de categorie jongens als meisjes.
Ook binnen niet-clubgebonden jeugd zien we een mooie stijging wat aantal betreft. Clubs blijven
inspanningen leveren binnen promotie waardoor er heel wat niet-clubgebonden jeugd wordt bereikt
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Evaluatie

BELEIDSFOCUS LAAGDREMPELIG SPORTEN
OD 29 Vanaf 2017 is er een gestructureerd G-Golf Vlaanderen project waarbij de verschillende actoren
samenwerken (Mobicart, Android34, Pin Thing en VVG)
Actie 1 : Golf ontdekken
Start to Golf initiaties voor personen met een handicap
- Initiatieven in de club, bv. opendeurdag met clinics voor een bepaalde doelgroep (aparte
uurblokken op de Start to Golf-dag), kennismakingsmomenten, enz. …
-

Samenwerking tussen club en revalidatiecentrum: golf maakt deel uit van de revalidatietherapie:
golfmateriaal in het centrum + patiënten komen op regelmatige basis naar de club + initiatie aan
de begeleidende therapeuten

Actie 2 : Golfer worden
Via het creëren van 5 G-golf spots wil de VVG G-golf op een duurzame manier aanbieden verspreid over heel
Vlaanderen.
Actie 3 : Topsport G-golf
Deelname aan wedstrijden van de EDGA (European Disabled Golf Association) en/of de
Paralympische Spelen.
Evaluatie
De doelstelling om tegen 2020 een gestructureerd G-golf aanbod uit te werken werd behaald. Gedurende de
beleidsperiode namen meer dan 20 golfclubs deel aan G-golf, enerzijds door het aanbieden van G-golf
initiaties en G-golf lessenreeksen en/of anderzijds door het ter beschikking stellen van goedkope buggy’s,
o.a. via Mobicart.

Actie 2
Reeds kort na aanvang van het project werd een switch gemaakt van 5 G-golf spots (het oorspronkelijke idee
van 1 club per provincie) naar G-golf friendly clubs, waarbij het project werd opengesteld voor alle clubs die
iets rond G-golf deden. Dat bleek een goeie beslissing, want zo werd het aanbod beter verspreid en konden
ook de subsidies evenrediger verdeeld worden over de clubs.
De doelstelling om tegen 2020 50 nieuwe G-golfers te laten deelnemen aan een G-golf lessenreeks hebben
we ruim bereikt.
In 2019 alleen al namen 67 G-golfers deel aan een lessenreeks. We starteen ook vervolglessenreeksen op
voor spelers die de eerste jaren waren ingestroomd en intussen hun GVB én handicap 36 hadden behaald.
De doelstelling om tegen 2020 30 nieuwe G-golf leden bij te creëren bleek na 2019 zeker haalbaar. Heel wat
deelnemers uit de G-golf initiaties van 2017 en 2018 waren doorgestroomd naar de lessenreeksen en zijn
blijvend lid. We kunnen deze aantallen in 2020 pas echt meten wanneer de vernieuwingen binnen i-Golf
gebruiksklaar zijn en de clubs hun G-golf leden kunnen aanduiden in het ledenbeheer.
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Actie 1
Er werden gedurende 2017, 2018 en 2019 64 G-golf initiaties gegeven in de clubs.
Bij de subsidieaanvraag werd vooropgesteld: tegen 2020 hebben 120 niet-leden deelgenomen aan een Ggolf initiatie.
Met de 34 deelnemers in jaar 1 van het project (2017), de 134 deelnemers uit 2018 en de 300 deelnemers in
2019 kunnen we stellen dat we dit doel reeds ruimschoots bereikt werd. Voor 2020 hebben nog geen
volledig beeld van de cijfers.

Actie 3
Topsport G-golf werd niet gesubsidieerd door Sport Vlaanderen maar hebben we vanaf 2019 voorzien met
eigen middelen.
G-golfers vanaf Handicap 36 die reeds deelnemen aan G-golfwedstrijden bij de EDGA, of die ambitie hebben
om in de toekomst competitie te spelen, werden uitgenodigd voor een vervolgprogramma. Een groep van 22
spelers kreeg regelmatig training in kleine groepen volgens aard van hun beperking.
Er werd in iedere les gewerkt rond een bepaald thema, waarbij de spelers individueel werden bijgestuurd
tijdens het inoefenen. Ook eventuele aanpassingen in het materiaal werden bekeken en op het terrein
werden de spelers bijgestuurd in tactiek en keuze in slagen. Deze lessenreeksen bereidden hen stilaan voor
om deel te nemen aan recreatieve wedstrijden.
Eind september 2019 organiseerden we vanuit Golf Vlaanderen het eerste Kampioenschap van Vlaanderen
G-golf. Een wedstrijd over 9 holes, open voor alle G-golfers vanaf Handicap 36, die werd gespeeld in 3
categorieën.

BELEIDSFOCUS INNOVATIE
OD 30 Tegen 2020 is een innovatief luik ontwikkeld voor de VVG-App ifv light engagement
Aantal deelnemende leden : 25 000 -30 000 (70%)
Aantal deelnemende niet-leden : geen
Aantal deelnemende sportclubs : 54 (100% golfclubs)
Aantal deelnemende sportclubs : 54 (100% golfclubs)

Evaluatie
De VVG-app, Nu GV-APP, was na de lancering goed voor 0,5 miljoen logins per jaar en is in 2020
doorgegroeid tot + 3 miljoen logins per jaar.
De Doelstelling is volledig gerealiseerd. Elke club werkt met de App.
De functionaliteiten (1) digitale scorekaarten (2) de app als digitale portefeuille (3) location tracking zijn stuk
voor stuk een innovaties die mede dankzij de subsidiemaatregelen van Sport Vlaanderen ervoor zorgen dat
(1) de rol van Golf Vlaanderen versterkt wordt jegens haar clubs (2) De clubs tools ter beschikking krijgen die
ervoor zorgen dat de sport innoveert en anderzijds een hele reeks administratieve taken wegneemt bij de
clubsecretariaten. (3) De uiteindelijke golfers die een app ter beschikking hebben die waarmee ze hun
geliefkoosde sport kunnen organiseren en beoefenen.
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Met deze informatie in acht genomen, kunnen we stellen dat de middelen die ter beschikking werden
gesteld, hun doel hebben bereikt.
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BELEIDSFOCUS TOPSPORT
Operationele Doelstelling OD25 Tegen 2020 trachten we nog beter te doen
dan de beleidsperiode 2012-16. (top 8 OS, 3 ET winst, Top 50 OWGR, 5e WAGR, doorbraak alle prof niveaus)
OD25 vervult SD1 TOP + SD2 TOP
Evaluatie
We noteren de overwinning van T. Detry en T. Pieters tijdens de World Cup Golf alsook 1 ET winst
van T. Pieters (Czech Masters)
4 overwinning op de LETAS (Manon De Roey: WPGA Int. Challenge + Santander Tour Letas Valencia + WPGA
Int. Challenge en Fanny Cnops: Lavaux Ladies).
Diverse Top-10 plaatsen T. Detry & T. Pieters op ET alsook van Manon de Roey op LET
Behoorlijke resultaten op Challenge & Alps Tour
Grotendeels gerealiseerd
Operationele Doelstelling OD26 Tegen 2020 is via talentdetectie en het VVGtalentontwikkelingsprogramma een continue instroom naar Topsportschool (met bijzonder aandacht naar
meisjes) OD26 vervult SD1 TOP + SD2 TOP
Evaluatie
Via het talentedetectie- en het GV Ontwikkelingsprogramma en meer bepaald vanuit de
GV Trainingsgroep “Talent Vlaanderen” is er jaarlijks een instroom van nieuwe leerlingen Topsport in de
Topsportschool.
De instroom van - competitieve - meisjes blijft een aandachtspunt binnen het ganse GV Topsportbeleid maar
is voor GV een moeilijk gegeven. Via o.a. GV Jeugdsportfonds worden clubs gestimuleerd om extra in te
zetten op meisjesbeleid.
Deels gerealiseerd.
Operationele Doelstelling OD27 Tegen 2020 wordt er gestreefd naar verder professionele uitbouw van de
Topsportschool met oa. optimale trainingsinfrastructuur
OD27 vervult SD1 TOP + SD2 TOP
Evaluatie
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De samenwerking met de internationale experten is een grote meerwaarde voor de werking binnen de TSS
en dit enerzijds voor de lln topsport zelf maar ook voor de trainers (+ andere Trainers die betrokken zijn bij
het GV Topsportbeleid) wat het delen van know how betreft.
Het gebruik van de nodige technologische meetapparatuur waaronder trackman, sam putting lab, KCoach/K-player is een sterkte binnen de werking van de TSS.
Door de éénmalige bijkomende ondersteuning Topsport kon belangrijk bijkomende technologisch materiaal
worden aangekocht waaronder trackman 4, extra K-Coach / K-Player, zen green stage, bodi Track Pressure
mat en Fieldpower.
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Het optimale lessenrooster m.n. schoollessen in de voormiddag en golftraining in de namiddag hebben
geleid tot het meermaals spelen van 18 holes op andere naburige golfterreinen. De mogelijkheid tot het
spelen van 18 holes is essentieel naar voorbereiding nationale junior en/of federale wedstrijden alsook naar
het opdrijven van de competitiviteit wat bij GV Spelers soms ontbreekt.
Gerealiseerd.
Operationele Doelstelling OD28 Tegen 2020 presteren de spelers (U12-U18) van de VVG Trainingen
beter op nationaal niveau
Evaluatie
We zien jaarlijks een verbetering in de resultaten van de spelers opgenomen in de diverse GV
Trainingsgroepen tijdens de verschillende wedstrijden van de Federal Tour, Federal Junior Tour en Junior
Tour. Ook de prestaties van deze spelers tijdens het Nationaal Kampioenschap Junioren, dé wedstrijd van
het jaar voor deze doelgroep, zijn beter. Diverse titels werden gewonnen alsook runner-up plaatsen.
Om prestaties te leveren is enerzijds een goede werking van de GV trainingen belangrijk en dit wordt ook
ingevuld door de eindverantwoordelijke trainer Frank Dhondt alsook Head Coach George Mackechnie maar
anderzijds en even belangrijk is de jeugdwerking binnen de clubs en de motivatie en ambitie van de trainers
binnen die clubs.
Vanuit GV wordt al geruime tijd belangrijke inspanningen geleverd om de clubs via het jeugdsportfonds
financieel te ondersteunen en te helpen bij hun jeugdwerking.
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Gerealiseerd
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Juridische context
Welke wetgeving

Gevolg voor beleid GV
Het vergunningstraject voor 18
holes is zeer lang, daarnaast is er
een gebrek aan ruimte waardoor
nieuwe projecten niet te
verwachten zijn. Nieuwe aanleg van
volwaardige zal moeilijker worden

De groei zal moeten komen van
kleine infrastructuren of meer
leden (via alternatieve
lidmaatschappen) kunnen
plaatsen op de bestaande
banen.

Milieuwetgeving

Minder water, minder pesticiden in Onderhoud van golf zal
de toekomst. Meer verwachting
arbeidsintensiever worden
van de klanten/spelers.
waardoor meer manuren nodig
zijn. Meer manuren zal kosten
voor de clubs doen stijgen.

GDPR

Promotie

Communicatie aan de leden.
Potentiële leden en
uitschrijvingen opvolgen zal
minder mogelijkheden geven
voor promotie en return aan
sponsors.

Good Governance

Overheden en maatschappij
verwachten, logischerwijze, een
goed bestuur.

Procedures en werking hier
blijvend op aanpassen.

Wet op de vrijwilliger

Rechten en plichten over, van, voor Verzekeringstechnisch blijven
vrijwilligers
opvolgen en afstemmen op
amateurstatuut

Verenigingswerk

Kans tot vergoeden van vrijwilliger

Ook amateurspelers vallen
onder Verenigingswerk
waardoor er kansen zijn voor de
clubs en GV.

Nieuwe VZW wetgeving

Administratieve bijsturingen

Statutenwijziging voorzien vóór
2024
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Ruimte Vlaanderen:
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Externe Trendanalyse
Forward to the Six Tees … is een niet-exhaustieve, oriënterende micro-studie en
toekomstvoorsTelling omtrent (en voor) de golfsport in Vlaanderen, uitgevoerd door Pocket
Marketing in de hoedanigheid van trendwatcher en veranderingspsycholoog Herman Konings.
Steunend op desk-research, op expertise als veranderingspsycholoog en generatiedeskundige en op
bestaande (actuele) toekomstverkenningen van collega-experten uit diens internationaal netwerk
van ‘trends intelligence professionals’ beschrijft Herman enkele ‘guesstimates’ voor de golfsport (in
Vlaanderen) tussen 2020 en 2030, maar waarin ook ‘best practices’, ‘benchmarks’
(belangwekkende voorbeelden uit andere sectoren, ook buiten de sport) en enkele
‘stretchoefeningen’, bedoeld om de strategische spieren van Golf Vlaanderen te rekken, zijn
opgenomen.
De volledige studie kan nagelezen worden via:
https://en.calameo.com/read/00503233851f77ba1e840

De koppeling van de verschillende generaties met hun noden en behoeften alsook de behoeften die
sport (golf) invult heeft geleid tot de 6 Tees van de golfsport van morgen in Vlaanderen.
Om de creatieve spieren van de toekomstbeslissers van de Vlaamse golfsport te kunnen stretchen,
worden 6 sleutels voor evenveel toegangspoorten naar een
verleidelijke morgen - én de dag nadien - voor de Vlaamse golfsport aangeboden.
De code van elke sleutel begint met de letter T.

1 Tomorrow People
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Het imago van (amateur-)golf is - althans wat Vlaanderen betreft - nog steeds dat van een (wat
gezapige) sport voor bovengemiddeld bemiddelde, veelal gepensioneerde actievelingen … Een
beeld dat de (Belgische) media graag helpen onderhouden. In landen met relatief veel golfspelers
als Nederland (N = 400 K), Zweden (N = 450 K) en de VS (N = 24 mio) bereikt de golfsport heel wat
spelers jonger dan 40 jaar. In de VS is zelfs 40% van de golfspelers jonger dan 40 jaar; in België ligt
de mediaanleeftijd boven de 50 jaar. Om ook in Vlaanderen jonge golfharten te kweken, is het
aangewezen om de doelpopulatie niet alleen demografisch, maar ook onderscheidend
generationeel te begrijpen. De meeste aandacht mag daarbij naar de jongere leeftijdscategorieën
van vandaag en morgen gaan : de ‘Tomorrow People’.
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In het (nakende) derde decennium van de 21ste eeuw gaan twee uitgesproken generaties
jongvolwassenen zich in de kijker werken : de Screenagers (geboren tussen 1995 en 2009) en de
Millennials (geboren tussen 1980 en 1994). Dit zijn ook de twee generaties waarop (aanhoudend)
succesvolle events als Tomorrowland (dance) en Tough Mudder (obstacle race/team building
extravaganza) zich in eerste aanleg naar richten. De marcom van beide events is onvoorwaardelijk
mondiaal; Gen Y en Z zijn immers de eerste generaties, waarvan de ID-kits met waarden, attitudes,
consumptiestijlen … over de 6 continenten heen niet schokkend veel verschillen. Dit sterkt de
hypothese dat “explosieve” golfspektakelhallen als die van TopGolf (thans 55 vestiging in de VS, het
VK en Australië) ook Belgische/Vlaamse jongeren zouden kunnen enthousiasmeren.En bij
uitbreiding ook de oudere na-oorlogse generaties (40-plus). Immers, een rake omschrijving van
m.n. de sluitkant van de Babyboomgeneratie (= de generatie ‘Babybloomers’, geboren tussen 1950
en 1964) is verpakt in het adagio, dat psychologen al geruime tijd over deze generatie uitroepen :
“Babybloomers zijn mensen, die jong willen sterven … maar zo laat mogelijk!” Dit maakt dat we ook en met name de volgende jaren - het bereik van de “jongere doelgroep” mogen oprekken tot
zo’n 65-70 jaar. In marcomopzicht is een wederzijds exclusieve tweedeling jongeren-ouderen niet
(of althans niet altijd) nodig.
2 Topografie
Tomorrowland, Tough Mudder en hun gelijken kunnen niet alleen als best practice en leidend
voorbeeld of als benchmark voor golfvernieuwers ingezet worden, ze kunnen ook als specifieke
golflocatie in overweging worden genomen. Waarom niet een driving range - authentiek, VR of AR integreren in één van de magische tuinen van TL? Waarom niet partneren met Golazo of de Tough
Mudder organisatie (of anderen) en een snelle, explosieve afgeleide van het golfspel onderdeel
laten zijn van hun hindernissenparkoersen? Waarom niet naast het immense en ontzagwekkende
(en voor veel jongeren ook dreigende) 6-, 9- of 18-holes golfterrein ook meer compacte varianten
(bv. 3 of 6 holes), geïmproviseerde varianten (bv. boerengolf of footgolf), mobiele varianten
(rondreizende VR of AR units), satellietvarianten (driving ranges op bedrijven, scholen, co-working
spaces,
stations, winkelcentra …). Golf away from golf, met andere woorden …

De analogie met een sterrestaurant dringt zich op. Een bezoek aan een gastronomisch
toprestaurant staat op veler verlanglijst, ook bij jongvolwassenen (het aantal groeit). De hemelse
ervaring van een uitgebreide-gangen-maaltijd in een ster-restaurant staat het plezier van een goed
maal in een goede bistro of de betere ‘bistronomie’ niet in de weg. Integendeel, het verlangen naar
een volgend bezoek aan een (prijzig) sterrestaurant wordt aangewakkerd door tussendoor goede,
betaalbare bistro’s te frequenteren. Die bistro of bistronomie is het zoethoudertje “to keep the
dream alive …”
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Voor velen (en met name de door gebrek aan tijd en geld geplaagde 50-minners) is een volwaardig
lidmaatschap op een 9- of 18-hole golfclub te hoog gegrepen, maar is occasioneel spelen op die 9of 18-holes wel een betrachting. Tussendoor wil men zich het golfspel (ook competitief) laten
welgevallen op a-typische locaties, compacte terreinen (3- of 6 holes), mobiele (VR/AR) units,
spektakelhallen (genre TopGolf) …

3. Tigitaal
Anno 2019 is de consu-mens een ‘fygitaal’ wezen, dat slim kiest voor het tweevoudige kapitaal van
zowel het fysieke/analoge (bv. winkelen in een uit baksteen en mortel opgetrokken pand) als het
digitale (bv. e-commerce). Meer nog, niet zozeer 50+ voedt dit fenomeen, als wel de huidige
generatie twintigers en dertigers. Daarvan getuigen heel wat fygitale trends die zich de laatste jaren
manifest hebben aangemeld. De IFPI [Internationale Federatie van de Fonografische Industrie] stelt
vast dat wereldwijd in 2018 27 keer meer vinylplaten werden verkocht dan in 2005, en ze schrijft
deze toename lijnrecht toe aan de Millennials. Ook de hele food startup scene wordt gedragen door
Gen Z en Y : barista’s, mixologists, foodtruck-bestierders, makers van crafted bier, gin of rum … zijn
veelal jonger dan 40. Wie heeft er een bijenkorf op zijn dak? Wie maakt gebruik van ‘community
supported agriculture’? Juist! Twintigers en dertigers, die hun wereld van bits & bytes graag
afwisselen met die van het authentieke en het tastbare.
Ook de golfsport van morgen - en m.n. haar beoogde doelgroep, de Tomorrow People – laaft zich
best aan deze markante trend. We kiezen er echter voor de hippe term ‘fygitaal’ te coifferen tot
‘tigitaal’, en dit om twee redenen : (1) doordat het gebruik van handen en vingers essentieel is voor
de golfsport, lijkt het adjectief ‘tactiel’ (de tastzin betreffend) beter geschikt dan het meer
algemene ‘fygitaal’. Daarnaast (2) heeft de stam van ‘digitaal’ (digit) twee betekenissen : die van
cijfers (de essentie van IT), maar ook die van vingers, waarmee de cirkel rond is … De “tigitale
dimensie” van de golfsport kan ruim ingevuld worden : VR- en AR-spelvormen van golf (in een
compacte ruimte, met echte stokken), body sensors en ‘real time game trackers’ (zoals de Babolat
PIQ en de Arccos screw-in sensoren) om de verrichtingen op het terrein te kwantificeren en er
persoonlijke lering uit te trekken, enz. Blockchain technologie om scores te authenticeren, valt hier
dan weer niet onder.

4 Therapeutisch
Dat ook een partijtje golf soelaas kan bieden voor mensen onder werkdruk, behoeft geen betoog,
maar heeft ook een ironisch kantje : volgens de overlevering vergt de act van golfen een ruim deel
van je vrijetijdsbudget. Yoga, wandelen, joggen, fietsen, fitnessen … is instant beschikbaar en kan
zelfs in en om het huis of de werkplek instant worden “verbruikt”. Echter niet voor golf as-weknow- it … De therapeutische waarde van golf is niet te onderschatten. Met name het “slowness”
karakter van conventionele golf in een rustgevende, gezonde, open omgeving verdient aanbeveling,
met name door gezondheidsconsulenten.
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One more thing : “agressie-sublimatie" door in een gesloten ruimte allerlei voorwerpen stuk te
slaan, is een nieuwe trend. Je swing oefenen vergt dezelfde energie, maar leert agressie juist
kanaliseren. De tigitale (AR/VR) versie van een driving range voor instant gebruik thuis of op het
werk is beschikbaar.
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5 Teaming Up
Weinig (traditionele) sporten hebben zo’n verbindend karakter als de golfsport. Het wereldwijde
web - inmiddels 30 jaar oud - heeft ons de kracht van connectie gegeven. Met name de (volwassen)
jongere generaties hebben de kracht van ‘WE’ (zowel digitaal als analoog) ontdekt. Juist in tijden
waarin individuele expressie en zelfstandig opereren tot het “nieuwe normaal” behoort (op school,
op het werk), maar waarin ook het aantal alleenstaanden een recordhoogte heeft bereikt, groeit de
behoefte aan ‘teaming up’, liefst dan in een analoge context.
Golf dient zich nog meer als een groepsfeest te promoten. Niet alleen qua spelformules
(Threesome, Foursome, Driebal, Vierbal …) of qua verbroedering in het clubhuis, maar ook in het
besef dat het slowness-karakter van (conventionele) golf tot goede, persoonlijke gesprekken - en
dus tot bonding - tijdens het spel aanleiding kan geven.

6 Theming Up
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De warmte van ‘teaming up’ kan opgepookt worden door golf - op regelmatige tijdstippen feestelijk (evenementieel) aan te kleden. De experience economy is alomtegenwoordig (retail, HR,
reizen, stadsmarketing …) en dus kan/mag golf niet achterblijven. Te overwegen zijn thematische
golfdagen, waarin commerciële partijen de gelegenheid krijgen hun waren of diensten te promoten
… tot zelfs òp de golf course. Schotse Highland-dagen, Italiaanse wijndegustatie-weken, Efteling- of
Tomorrowland-happenings, Throwback Thursdays …
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GOSTA: analyse GOlf STAtisiek
GOSTA 2019 volledige versie https://en.calameo.com/read/005032338fd333d99cb72

I.

II.

Infrastructuur en leden
•

De ‘boom’ van golfterreinen zoals we die hebben gezien in de jaren 80 is anno 2019 volledig
verdwenen.

•

Mede door de schaarse ruimte in Vlaanderen, de complexiteit van de vergunningen en de te nemen
investeringen zijn nieuwe golfterreinen zeldzamer geworden.

•

Ondanks de geringe toename in infrastructuur slagen we er wel in de jaarlijkse groei te
bewerkstelligen (+/- 2% groei per jaar) en bereiken we in 2018 de kaap van 40 000 golfers.

•

De toename van het aantal golfers is vooral terug te vinden in type C clubs. Deze hebben een
beperktere infrastructuur en manifesteren zich eerder in een “community” dan een lokaal
verankerde golfclub.

•

Drop-out cijfers stijgen evenredig met de groei.

•

De golf spelende golfer wordt ouder (61% is ouder dan 50 jaar). Op dit ogenblik is dat niet
zorgwekkend maar we zien wel in de evolutie van de leeftijdsgroepen dat men tussen 30 en 50 jaar
minder nieuwe leden aantrekt.

•

Spelniveau bij de ouderen gaat er iets op voorruit, bij de jongeren zien we een afname.

•

In 1 op de 2 clubs zijn de balletjes op de driving range gratis. In 2014 was dit minder dan de helft.

Golfclubs aan het woord

In 6 op de 10 clubs dien je geen instapgeld te betalen. Dit kan de instroom ten goede komen maar evenzeer
zal het drop-out cijfer toenemen.
• De gemiddelde omzet per club bedraagt 1,4 mln (al is dit sterk afhankelijk van club tot club).
• Golfclubs zijn actief op zoek naar nieuwe leden, in slechts 2 op de 10 clubs is er een zogenaamde
ledenstop. De meerderheid van de clubs vraagt een toename van 40 tot 100 nieuwe leden op jaarbasis.

• De gemiddelde prijs van een consumptie in de clubhuizen is gestegen t.o.v. 2009 met ongeveer 0,70
eurocent (koffie, pils, water).
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• De golfclubs stellen het clubhuis helemaal open voor niet-leden. In 74% van de clubhuizen kan men als
niet-golfer iets gaan drinken of eten. Op het terrein is er in heel wat gevallen ook medegebruik waar te
nemen (wandel-, ruiter- en fietspaden, footgolf).

• Naast de klassieke communicatiemiddelen gebruiken golfclubs steeds vaker sociale media om te
communiceren met leden en hun omgeving. Het gaat hier vaak nog over informeren, enkelingen zijn wel aan
de slag om daadwerkelijk een lead te creëren.
Meten is weten
• Golfclubs beginnen meer en meer belangstelling te tonen in het meten van de rondes. In 2014 werd er in
27% van de clubs gemeten, in 2018 reeds 50%. Op basis hiervan leren we dat enkele golfclubs in de buurt
komen van een saturatiepunt. M.a.w. de capaciteit wordt op sommige momenten bereikt en zelfs
overschreden.
• In de wintermaanden wordt er meer gegolfd t.o.v. de theoretische capaciteit. Dit heeft te maken met het
feit dat we in sommige wintermaanden uitstekend weer hebben gehad.
• Het publiek openstellen van starttijden via de App en i-Golf wordt meer en meer toegepast door
golfclubs.
• Omwille van het online aanbod, kan er meer worden ingezet op ‘yield management’. Deze techniek komt
vanuit de hotel- en luchtvaart industrie en kent zijn intrede bij de golfclubs.
• Hierdoor zien we dat men de prijs van een greenfee laat fluctueren op bepaalde tijdstippen (bv. duurder
op drukke momenten vs. goedkoper op minder drukke momenten).
Organisatie wedstrijden anno 2019
• In de organisatie van wedstrijden zien we dat de samenstelling van de kalender zich voornamelijk focust
op de gekende doelgroepen: senioren, ladies en men en in mindere mate voor junioren en young adult
golfers.
• Daarnaast zien we ook dat open wedstrijden (wedstrijd voor leden en niet-leden) meer en meer worden
toegepast, dit kan onder meer gebeuren via de online betalingen. Hierdoor heeft de golfclub de controle
over wie er kan komen spelen en kan men meteen afrekenen met de klant.
• Aan de aanbod zijde (golfclubs) worden er traditioneel 18 holes wedstrijden georganiseerd, wanneer we
kijken naar de vraag zijde (golfspelers) zien we hier toch een andere trend m.b.t. de benadering van
wedstrijden (zie verder golfspelers)
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• De digitale scorekaarten beginnen ook ingeburgerd te geraken bij golfclubs en golfspelers. Golfclubs
gebruiken deze methode om de last te verlagen en de verantwoordelijkheid over te laten aan de golfspelers
dit in combinatie met de fysieke scorekaart.
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III.

Golfspelers aan het woord

• We hebben via de App en i-Golf een enquête afgenomen bij de golfspelers en hebben 3594 antwoorden
ontvangen. Volgens de regels van de steekproeven kunnen we oordelen dat de enquête extreem
betrouwbaar is. (Foutenmarge van 2%, geeft onze enquêtering een betrouwbaarheid van 98%.)
• 78% van onze golfspelers heeft een hogeschool of universitaire studie afgewerkt.
• Betreffende het werkstatuut is een derde gepensioneerd, een derde is actief als zelfstandige en een
derde is bediende, arbeider of ambtenaar.
• Golfspelers zijn ambassadeurs van uw golfclub, 95% promoot uw club bij vrienden en familie.
• De veel-spelers zijn logischerwijs de groep van de gepensioneerden maar het is opvallend dat deze groep
effectief heel veel speelt.
• Hoe spelen de golfspelers? In meerdere mate in vrije rondes en wedstrijden en in iets mindere mate op
greenfee basis.
Wedstrijden door het oog van de golfspeler
• Traditioneel worden er heel wat wedstrijden gespeeld over 18 holes maar men vindt in 60% van de
antwoorden het ook belangrijk dat het over 18 holes wordt gespeeld.
• Anderzijds vinden de golfers (52%) dat wedstrijden over 18 holes te lang duren.
• Op competitief niveau (clubwedstrijden) vindt 57% van de golfspelers het belangrijk dat het over 18 holes
wordt georganiseerd. De overige 43% wordt niet exclusief toegeschoven aan competities over 9 holes maar
is het een verdeling van 1/3 over 15 holes, 1/3 over 12 holes en 1/3 over 9 holes.
• Op recreatief niveau (casual ronde) geeft 38% aan dat ze 18 holes spelen, 36% geeft aan dat ze 9 holes
spelen, 23% geeft aan dat ze 12 of 15 holes spelen. Slechts 2% geeft aan dat ze minder dan 9 holes spelen.
• De golfer heeft geen interesse in rondes te spelen die minder dan 9 holes zijn zowel competitief als
recreatief.
• Op competitief vlak is er nog een kleine meerderheid die graag 18 holes speelt, maar langs de andere
kant geeft het geen exclusiviteit om wedstrijden over 9 holes te organiseren, daar er interesse is in 9, 12 of
15 holes.
• Golfers spelen voornamelijk wedstrijden voor het sociale aspect en voor een eventuele hcp aanpassing,
5% geeft aan effectief voor de prijzen te spelen.
• 50% van de golfers blijft aanwezig voor de prijsuitreiking. 37% geeft aan dat dit afhankelijk is van het
gespeelde resultaat.
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• 39% van de golfers geeft aan dat ze tijdens een casual ronde een score zou willen laten registeren voor
een handicapaanpassing. Van deze 39% geeft 95% aan dat ze hierdoor gemotiveerd wordt om meer scores
te noteren en aldus meer rondes te gaan spelen.
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Reservatiemodule
•

66% van de golfspelers gebruikt de reservatiesystemen om een starttijd te reserveren.

•

48% geeft aan dat wanneer ze een reservatie maken in een andere club dat dit verloopt via de App.
Bij 17% gebeurt dit via mail en bij 35% via telefoon.

IV.

Bestedingsgedrag van een golfspeler (jaarbasis)
•

•

•

•

Golfkledij
-

10% geeft tem 100 Euro uit

-

75% geeft tussen 100 en 500 Euro uit

-

15% geeft meer dan 500 Euro uit

Golfmateriaal
-

41% geeft tem 250 Euro uit

-

44% geeft tussen 250 en 500 Euro uit

-

16% geeft meer dan 1000 euro uit

Lidmaatschap
-

30% besteedt minder dan 500 Euro

-

32% besteedt tussen 750 en 1500 Euro

-

38% besteedt meer dan 1500 Euro

Greenfees
-

23% geeft minder dan 150 Euro uit

-

50% geeft tussen 150 en 500 Euro uit

-

27% geeft meer dan 500 Euro uit

• We kunnen stellen dat een golfspeler gemiddeld tussen de 1500 en 2500 Euro besteedt per jaar met
minimum van 650 euro en maxima van >3000 euro/jaar
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• Daarmee vertegenwoordigt de Vlaamse golfsector een economie van om en bij de 100 mln Euro.
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4. BELEIDSUITDAGINGEN
25 beleidsuitdagingen (of recepten) tegen 2025.

Om de clubs, de golfsector maar ook zichzelf te innoveren en klaar te stomen voor de toekomst
nam Golf Vlaanderen het initiatief om 25 recepten uit te werken voor een succesvol 2025.
Deze recepten kwamen tot stand met alle ingrediënten uit de grondige gegevensanalyse gebaseerd
op:
- GOSTA, het 3e Golf Statistieken rapport dat GV elke 5 jaar uitvoert, waarbij de
spelers en de clubs bevraagd werden maar waarbij ook een analyse werd gedaan van
de database (drop-out, re-activatie,…).
- De tweede studie kwam tot stand dankzij een samenwerking met Herman Konings.
Herman, trendanalist en consumentenpsycholoog, maakte een analyse van de
nieuwe generaties en linkte de waarden van golf met de verwachtingen van deze
generaties.
- De derde analyse bestaat uit de resultatenverwerking van het beleidplan 2020.
- Als laatste speelt de juridische context een rol.
Elke club maar ook GV zelf moet op zoek gaan naar een eigen identiteit, een eigen karakter.
Het is belangrijk om keuzes te maken en een duidelijke eigen visie uit te stippelen met behulp van
deze 25 recepten.
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In verschillende recepten speelt de pro (trainer) een belangrijk rol. Golf Vlaanderen is dan ook
verheugd hierbij op de steun van de PGA of Belgium te kunnen rekenen.
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1
DE LES VAN DE TOEKOMST IS DE GROEPSLES
Uit de spelersbevraging kwam de nood aan groepslessen duidelijk naar voor.
Tracht, om sociaal te verbinden en dezelfde profielen bij elkaar te plaatsen (leeftijd, geslacht,
doelstelling,…). Groepslessen zijn een manier om mensen te activeren. Vaak zijn uw leden
stilgevallen om les te nemen. Na het nemen van een groepsles zal er interesse ontstaan voor een
individuele les met oa. technologische ondersteuning (trackman, sam putting,…).
Beginners starten nu al vaak met golf in groepslessen zodat ze elkaar kunnen motiveren en andere
starters leren kennen. Top voor de sociale verbinding. Maar na afloop van hun startpakket is er te
vaak een gebrek aan een groepsaanbod voor opvolgingslessen. De starter heeft immers niet de
gewoonte om één-op-één les te nemen. Daarenboven zijn individuele golflessen (vaak) duur en
(vaak) niet voldoende afgestemd op de doelgroep, of de golfer kent de voordelen niet van
individuele les te nemen. Stel daarom lessenreeksen samen voor groepjes: bv. 5 lessen short game.
Een groepsles is de beste reclame om daarna individuele lessen te boeken.
Belangrijk! Een groepsles is geen individuele les in groep. Vermijd dat iedereen hetzelfde doet en
de de pro het uur les opsplitst in 6 delen/personen. Maak van een groepsles een heuse
groepstraining bv. in verschillende stations met een competitief element of een doorschuifsysteem.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging

Golf Vlaanderen zal in haar beleid en opleidingen groepslessen naar voor zetten waarbij de headpro
het lessenprogramma samen stelt en de uitvoering kan ism een initiator. Zeker naar stages, clinics
en starters is dit zeer nuttig. De uitdaging is dat alle lesgevers met de opleidingsvisie GV werken nl.
de 6 stappen (zie later) om de lessen goed af te stemmen op de spelers.
2
LAAT U HET “ZWART GOLFEN” TOE?
Zwart golfen? Een golfterm naar analogie met zwartrijden op de bus of metro.
Waarom zou een speler nog lid blijven van uw club als je overal kan spelen op greenfee-basis
zonder federatiekaart? Besef dat het zwart golf toeneemt en weet vooral, dat een golfer zonder
federatiekaart, een golfer zonder clublidmaatschap is.

Dit fenomeen neemt momenteel snel toe en we hopen dit, samen met de clubs, in te dijken. De
federatiekaart vertegenwoordigt een clublidmaatschap. Het gaat dus om de toekomst van de
lidgelden van de clubs, Uw club én de andere clubs.
Toon solidariteit !
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De kortetermijnvisie om een greenfee te kunnen aanrekenen weegt niet op tegen het verlies aan
toekomstig lidgeld. Als uw lid immers samen speelt met een ‘zwarte golfer’ en moet vaststellen dat
een niet-clubgebonden en niet-gefedereerde speler toch kan spelen, zelfs aan hetzelfde tarief,
waarom zou hij zelf dan nog lid blijven?

Diefstal van greenfee? Sommige spelers weten maar al te goed wanneer het clubhuis gesloten is of
waar er een andere toegang is tot de baan. Zij spelen dus niet alleen zonder lidmaatschap of
federatiekaart maar betalen zelfs geen greenfee.
Controle, controle, controle...
Heeft u digitale toegangscontrole via de intelligente federatiekaart? Doet u controles op de baan
wanneer uw clubhuis dicht is?
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
De uitdaging voor Golf Vlaanderen bestaat erin om nog meer meerwaarde te creëren gekoppeld
aan de federatiekaart (GV-App staat, het online reservatiesysteem voor starttijden,..).
Om de toekomst en economische stabiliteit van de clubs te verzekeren is controle en gebruik van
de federatiekaart zeer belangrijk. Eens een speler aangesloten is bij een club en gefedereerd is, is
golf de meest open sport dat er bestaat. Via de GV-App is het immers mogelijk om als bezoeker
overal, op basis van greenfee te spelen.

3
GREENFEE VIA YIELD MANAGEMENT

Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Via de online instrumenten die Golf Vlaanderen ter beschikking stelt voor haar clubs, kunnen de
clubs het profiel van de spelers herkennen. Hierdoor kan de club een perfect ‘yield management’
toepassen. Dankzij de tools in i-Golf en de GV-App ontstaat een zeer open en solidaire golfmarkt
waarbij de gastvrijheid verhoogd zal worden.
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Wat is yield management? Dit is een vorm van prijsbepaling die gebruik maakt van prijselasticiteit.
Het optimale product en de beste prijs worden aangeboden aan het juiste profiel van klanten. Het
principe is afkomstig uit de luchtvaartsector, maar wordt inmiddels ook in de hotelbranche en de
ganse recreatiesector toegepast.
Er is een toename aan greenfeespelers. Dat is goed. Ook tegen 2025 zal dit verder toenemen
aangezien de nieuwe generaties immers geen grote engagementen aangaan (instapgeld en lidgeld
in 1 keer te betalen) én ze graag verschillende banen willen spelen. U kan als club hierop inspelen
dankzij de instrumenten die Golf Vlaanderen u ter beschikking stelt.
Via het reservatiesysteem van i-Golf kan u perfect yield management invoeren in uw club.
Voorbeelden zijn ‘Early bird’, greenfeetarieven voor leden van A of B clubs of voor bevriende clubs,
u kan zelf bepalen wanneer u starttijden opent voor niet-leden of enkel voor leden, u kan de prijs
aanpassen wanneer het clubhuis open of gesloten is gezien de aangeboden service dan anders is,...
Wat met zgn. Third Parties? Verschillende commerciële boekingssystemen bieden u gratis software
aan en daarbijhorende promo voor uw club. Maar is dit wel gratis?
Neen, want men vraagt teetimes (greenfees) in ruil. Deze komen dan vaak op boekingssites terecht
aan zeer lage prijzen, zeg maar dumping tarieven. Als GV zijn we niet tegen deze systemen maar
geven we het advies om hier bewust mee om te gaan. De greenfee is uw product. Blijf steeds zelf in
controle qua prijs.

4
HEEFT U AL EEN “GOLFRELATIEMANAGER”?
Te vaak zien we mensen alleen of steeds als vast koppel spelen.
Lid blijven van een club wordt een uitdaging in de toekomst. Een belangrijk aspect daarbij is de
sociale binding in de club, vrienden.
Elke club zal haar rol als sociale verbinder sterker moeten uitwerken.
Heeft u een golfrelatiemanager? Deze persoon kan de leden over drempels heen helpen. Er is een
drempel om deel te nemen aan wedstrijden, een drempel om nieuwe mensen te leren kennen, een
drempel voor de eerste dubbelwedstrijd, een drempel om toe te treden tot vriendengroepjes of de
golfgroepjes. Daarnaast kan de ‘golfrelatiemanager’ ook een buddy-systeem aansturen. Buddy’s als
moderne peter en meters. Geen gesloten maar een open werkwijze om starters te begeleiden.
Onderschat de hoge drempels voor de beginners niet.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Golfclubs moeten beseffen dat er nog steeds heel wat drempels zijn. Wanneer de golfer over de
eerste drempel heen is om te starten met golf dient de club te beseffen dat er nog veel meer
drempels op de speler afkomen. Goed communiceren en wees gastvrij. Daarnaast is er een vorm
van sociale druk waar een relatiemanager een belangrijke rol kan hebben om dit allemaal wat
lichter te maken. Ken uw leden, wat wil de persoon, heeft deze al golfvrienden of loopt hij wat
verloren, geef persoonlijke begeleiding en help ze over de drempels heen. Sociale binding is de
garantie om lid te blijven.

5
DE GV APP MET ROUTE 36
De GV-App is een onmisbare tool voor de golfer. Alle functies opsommen zou ons wat ver leiden,
daarom lichten we enkele mogelijkheden uit:
Communicatie: Uw club en Golf Vlaanderen kunnen berichten plaatsen en sturen via de GV App
Kalender: Wedstrijdkalender, inschrijven, uitslagen bekijken
Reservatie: Starttijden op de eigen club vastleggen en op andere clubs boeken en betalen, een les
bij de pro boeken, inschrijven voor clubactiviteiten
Digitale scorekaart: Voor een vrij rondje maar meer en meer clubs laten hun leden ook toe om na
de ronde, digitaal de scores via de App in te geven
Be-Money: Om alles vlot online af te rekenen
Uw profiel: De eigen gegevens bijhouden en updaten, de digitale federatiekaart raadplegen
Uw handicaphistoriek: De volledige Hcp historiek, scores en updates van zijn of haar Hcp
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Vanaf nu is de GV-App ook onmisbaar voor starters. Van zodra de starter geregistreerd is als lid
(startpas) krijgt hij of zij toegang tot de GV-App. Via leuke badges weet de starter waar hij staat op
weg naar zijn Hcp 36. Welkom – Skills – Theorie – On the course om zo spelenderwijs Hcp 36 te
halen. Een handicap behalen is immers een belangrijke mijlpaal voor een golfer. En belangrijk voor
een succesvolle club want we stellen vast dat de drop-out vanaf dan sterk daalt. Een goede
begeleiding en communicatie op weg naar Hcp 36 is daarom nuttig, vandaar Route 36
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Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
De GV-App is een tool die voor de golfer en golfclub niet meer weg te denken is. De GV-App is een
verlengde van de federatiekaart. De GV-App omvat tal van functies waarvan wij hopen dat de clubs
ze integreren in hun werking. Vanuit Golf Vlaanderen blijven we innoveren en ontwikkelen oa. met
Route 36, zodat ook de starters aan de slag kunnen met de App.

6
FUN OF TECHNIEK WAT WEEGT DOOR IN DE GOLFESSEN
Elke golfles zou (onbewust) de 6 stappen van de GV-opleidingsvisie moeten doorlopen. Deze
stappen zijn nuttig voor zowel een initiatie of een clinic voor gevorderden, voor groepslessen of
individuele les.
Op deze wijze zullen de lessen inspirerend zijn, maar ook de verwachtingen inlossen waardoor de
deelnemers meer plezier zullen hebben. Voor sommigen is dat zeer technisch nl. een slag van 150
m lukken maar voor anderen is dat vooral Fun beleven.

De 6 stappen zijn :
•.Introductie: de lesgever stelt zichzelf voor
•Inzicht: wat wil de groep en de speler? Fun, techniek, beide...
•Inspireer: de lesgever moet de groep boeien met leuke anekdotes en weetjes over de golfsport.
Motiveer de deelnemers om verder te gaan in de golfsport
•Opwarming: onontbeerlijk voor een succesvolle golfles
•Kern: dit is de kern van de les. Aangepast aan de doelgroep
•Afsluiting: sluit de les af met een spelletje of uitdaging
Werk bij voorkeur met echte groepslessen waarbij de kern bestaat uit verschillende stations en je
eindigt met een spelletje en een winnaar. Sociale verbinding gegarandeerd.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Golflessen beter afstemmen op de doelgroep zal meer plezier geven aan de deelnemers waardoor
ze meer lessen zullen nemen. Actievere leden zullen minder snel afhaken en langer lid blijven.

7
BIEDT U EEN C-LIDMAATSCHAP AAN?
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Het type C-lidmaatschap laat de clubs toe aangepaste formules te ontwikkelen op maat van de zgn.
‘sporadische speler’ of voor de ‘greenfee-speler’. Via de C-status is de speler lid van een club, maar
enkel van bijvoorbeeld de oefenfaciliteiten of de driving range en dus niet van de baan. Het tarief
van zo’n ‘greenfee-lidmaatschap’ ligt hierdoor een stuk lager en er wordt enkel betaalt wanneer er
daadwerkelijk een ronde wordt gespeeld. De speler betaalt m.a.w. een greenfee op eigen club.
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Ideaal voor spelers die maar af en toe de baan op kunnen of voor zij die graag steeds andere banen
spelen en ontdekten. De speler kan met dit type federatiekaart ook terecht bij andere golfclubs én
is officieel aangesloten bij de KBGF en Golf Vlaanderen. De speler geniet - net als met een
federatiekaart type A of B van alle diensten zoals de Golf Vlaanderen App met online reserveren en
betalen van teetimes, deelname aan de Golf Vlaanderen wedstrijden, verzekering bij golfongevallen
en alle communicatie zoals Golf Vlaanderen Digitaal en het BEgolf magazine. Dit type kaart kan een
antwoord zijn op het steeds toenemende aantal aansluitingen in het buitenland. Naar schatting zijn
er meer dan 10000 Belgen lid in de buurlanden. Meestal zijn dit spelers met een buitenverblijf of
spelers die op de grens wonen, maar de laatste jaren zien we dat de zoektocht naar formules voor
greenfeespelers resulteert in aansluitingen in het buitenland. Daarnaast zijn er ook starters op zoek
naar een snel GVB. Volg deze daarom van nabij op zodat u zeker kan zijn of deze spelers veilig de
baan op kunnen bij een greenfee. Indien niet, zou u deze spelers best overtuigen om een
startpakket bij u te volgen. Veiligheid boven alles.
Overweeg dus als club om een C-status kaart aan te bieden zodat ook u dit profiel van lid kan
behouden en verbinden aan uw club. Maak daarnaast gebruik van de reservatie-systemen en de
GV-App. Enkel op deze manier kan een solidair yield management uitgewerkt worden.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
De uitdaging is om de clubs de, door GV gecreëerde instrumenten, toe te laten passen zodat ze
kunnen inspelen op de veranderde markt en vraag van nieuwe generaties. Op deze manier kan de
club de speler die slechts sporadisch speelt of vooral op greenfee wil spelen toch binden aan de
club. Het is geen verplichting om dit aan te bieden maar de clubs moeten zeker een bewuste
beleidskeuze maken over dit recept.
8
DE DROP-OUT MANAGER VOOR BETERE DOORSTROMING
De GOSTA-studie toont het duidelijk aan: 50% van de drop-out situeert zich bij golfers in de eerste 2
jaar en bij golfers met een Hcp hoger dan 36, een tweede groep van ongeveer 25% stopt vanwege
leeftijd en 25% stopt vooral omdat ze te weinig spelen.
Verschillende andere recepten in ons actieplan reiken oplossingen aan om drop-out aan te pakken.
Dit recept focust op het monitoren van mogelijke drop-out. Wie niet actief is binnen de golfclub zal
op een bepaalde dag stoppen met golf. Daarom is het bijzonder nuttig dat er iemand op de club
verantwoordelijk is om bij te houden wie actief is en wie niet.

52

Bijvoorbeeld: bij de groepslessen voor starters kan een opvolging of een motiverend mailtje of
telefoontje wonderen doen. Waarom was je er niet bij de laatste twee lessen? Kunnen wij
misschien een aanpassing doen? Een ander groepje?
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Niet opdringerig maar wel onder de noemer ‘personal coaching’. Misschien is dit wel een rol voor
de pro in uw club? Daarnaast kan de club, via de intelligente federatiekaart (toegang,
ballenautomaat) of via de startlijsten, een analyse maken van het aantal activiteiten in de club. Zo
kan je zien wie het actiefst is maar ook wie helemaal niet komt of deelneemt. Nogmaals, een nietactief lid zal snel overgaan tot drop-out.
Laatste tip: misschien is een drop-out gesprek of bevraging ook een goed idee om feedback te
krijgen.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging

Via verschillende tools en kanalen is het mogelijk om de activiteitsgraad van leden te monitoren.
Dit geeft de clubs heel veel informatie. Drop-out kan je terugdringen door vooral in te zetten op de
eerste 2 jaar met nauwe personal coaching om zo snel als mogelijk Hcp 36 te behalen. Misschien is
de drop-out manager wel een nieuwe rol voor de lesgever want zij zijn uw eerste contact met de
beginners
9
INTELLIGENTE FEDERATIEKAART
Pas de technologie toe die in de federatiekaart zit. Via de chip in de kaart, de barcode of de
magneetstrip kan de club haar leden toegang geven tot de zones waar ze moeten zijn. de club kan
de federatiekaart van greenfeespelers voor één dag activeren om toegang te krijgen.
Ze kan credits voor de ballenautomaat opladen maar natuurlijk ook BE-Money koppelen voor
online betalingen in de club. Wist u dat de clubs het systeem kan instellen om gratis ballen te
voorzien aan leden, en tegen een kost aan bezoekers of om enkele gratis credits voor een event te
voorzien. Een service aan de leden die inspeelt op de toekomst en de nieuwe generaties.
Maar de club kan ook via de intelligente federatiekaart de activiteitsgraad van haar ledenbestand
monitoren om haar diensten er beter op af te stemmen en drop-out verminderen.
Wanneer dit ingeburgerd is in uw club, heeft de club ook automatisch een controle op zwart golfen,
op diefstal van greenfee.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Drop out, zwart golfen, diefstal van greenfee … trends die toenemen en waar we samen een beleid
moeten tegen voeren. De intelligente federatiekaart is zeker een instrument om hiervoor te
gebruiken én het maakt het golfleven van de leden beter en vlotter. Een win-win dus.

Investeer als club in cashless systemen en online reserveren, het is een win-win!
Het is een win voor de nieuwe generaties want zij telefoneren niet graag en willen graag zelf
beslissen wanneer ze iets willen. Online een boeking vastleggen, de boeking direct afrekenen of
cashless aankopen doen aan de ballenautomaat of bar behoren tot hun verwachting van
klantvriendelijkheid en efficiëntie.
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10 CASHLESS EN ONLINE RESERVEREN

Het is een win voor u als club want u heeft controle over wie wanneer boekt, u kan aan yield
management doen én het is een administratieve lastenverlaging voor uw secretariaat.
De installatiekosten zijn snel terugverdiend dankzij de administratieve lastenverlaging.
Dit recept is niet te missen indien u de nieuwe generaties wil aanspreken.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
GV ontwikkelde ism i-Golf verschillende kanalen (i-Golf interactive, de GV-App,..) om starttijden te
reserveren of in te schrijven voor een activiteit. Daarnaast zetten wij ook in op de promotie van de
clubs via de GV-App. U beslist als club zelf om gebruik te maken van de tools die Golf Vlaanderen
ontwikkelt.

11
GAMIFICATION OP DE DRIVING RANGE
Golf saai? Oefenen eentonig? Dat is vanaf nu verleden tijd.
De driving range is dé plek bij uitstek om ‘gamification’ in te voeren. Gamification is een trend
waarbij je iets aanleert in een spelletjesvorm. Er zijn ondertussen heel wat systemen op de markt
(flightscope, trackman) waarbij je heel wat informatie krijgt over de geslagen bal. Speel een baan,
een nearest to the pin of train je afstanden vanaf een mat op de driving range.
Ook voor beginners, en vooral jeugd, bestaan er zeer leuke concepten waarbij je bijvoorbeeld grote
doelen digitaal kan raken. Zo kan je zelfs als absolute beginner een spel spelen waarbij iedereen kan
winnen en vooral... plezier gegarandeerd.
In 2025 is een avondje golfen op de practice hopelijk even gewoon als een avondje bowlen.
Naast digitale gamification is het natuurlijk ook mogelijk om een longest drive te organiseren onder
de vorm van een after work. Met een leuke DJ en een BBQ is het helemaal af!
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Gamification is dé weg als je de Tomorrow people wil bereiken en aantrekkelijk voor niet-golfers
om onze sport te ontdekken op een speelse manier. Louvain-La-Neuve is de eerste club in België
met digitale gamification geïntegreerd op de practice.

Een ‘GolfisFUN’-plan heeft oa. volgende eigenschappen:
•.Het bestaat vooral uit groepslessen en groepsactiviteiten.
•Het plan geeft duidelijk de te volgen stappen: bv. van beginner naar je Hcp of de verschillende
trainingsgroepen voor jeugd.
•Het geeft initiatoren een rol i.s.m. de pro
•Het geeft een plekje aan golfbuddy’s (de moderne peter en meter) die de beginners wegwijs
maken en ze welkom heten. Hoe komt de starter in contact met een buddy?
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12 EEN ‘GOLF IS FUN’-PLAN
Dit recept is er in eerste instantie voor jeugd en voor de starters, maar kan gemakkelijk
doorgetrokken worden naar alle doelgroepen: damesgolf, senioren, young adults…

•Het plan werkt met de 6 stappen van de opleidingsvisie: introductie, inzicht, inspireer, opwarming,
kern en afsluiten met een spelletje. •.Het plan werkt drempelverlagend en is gastvrij (elk
spelniveau, jongen of meisje, leeftijd, ….)
•Maak de eerste wedstrijd, of het GVB of …. plezierig ipv stressvol. Gebruik leuke spelformules en
help ze over de drempel.
•Strenge kledijvoorschriften worden aanzien als drempelverhogend. Maak een keuze binnen de
club: wat zijn jullie voorschriften voor wedstrijd, om te oefenen en voor de prijsuitreikingen?
•Welke activiteiten, naast golf spelen, zijn er voor de verschillende doelgroepen. Muziek? Ludieke
activiteiten? Feestje?
•Inzicht in je doelgroep: naar kinderen toe geef je een andere golfles dan aan volwassenen. Een
groepje beginners op teambuilding vraagt een andere aanpak dan een groepje beginners dat al een
golfset heeft aangekocht. Deze ene is pure fun en beleving, de andere vraagt een technische
aanpak en een commerciële ifv paketten en lidmaatschappen.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Wij raden alle clubs aan om ‘vanop afstand’ naar hun stappenplan voor beginners of hun jeugdplan
te kijken. Creëer meer plezier, meer groepslessen, meer randanimatie of -activiteiten, dit werkt
drempelverlagend en gastvrij. Het ‘GolfisFUN’-plan is een sportief plan waarbij de pro de sportieve
leiding neemt en de initiatoren en buddy’s aanstuurt. De juiste lesgever op de juiste plaats voor
meer spelplezier dus meer golfplezier.
13
MEER PLEZIER, MINDER GOLF!
Dit recept is misschien een beetje ‘out of the box’. Maar toch.
De nieuwe generaties zijn op zoek naar onthaasten, ontstressen en ontspannen. Maak van uw
clubhuis een ontmoetingsplaats voor de leden en sta open voor allerlei leuke ‘buitengolfse’
activiteiten. Meer clubplezier door verschillende activiteiten te organiseren buiten de golfclub.
Enkele ideetjes :
Een winteruitstap, museumbezoek, concert,...
Of sportief, zoals een ploegje van de golfclub inschrijven voor een lokaal petanque tornooi of de
stratenloop, een color run of deelnemen aan een extreme uitdaging zoals een team marathon.
Op deze manier kan je ook de niet-golfende ouders van de jeugdspelers bij de club betrekken.
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Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Zullen de mensen nog lid worden in de toekomst ? Onze visie is duidelijk ja, indien de club voor een
sociale verbinding zorgt. En dat kan ook via andere activiteiten.
Een golfclub is meer dan golf alleen.
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GOLF, EEN TEAMSPORT!
Elke club speelt natuurlijk traditioneel al ‘dubbels’ en de clubs kennen de interclubs. Vaak trekt dit
vooral de betere spelers aan. Dit recept bestaat erin om grote teams : 20 tegen 20 of 40 tegen 40
tegen elkaar te laten spelen binnen uw club.
De young adults tegen de jeugd of de ladies vs de senioren. Een ‘battle of the sexes’ of een ‘clash of
the generations’ of ‘de ploeg van de stad’ tegen “erbuiten”…
Je kan ze in pro-am formules laten ‘battelen’ of 2 tegen 2 met een scramble of foursome afhankelijk
van het spelniveau. Maar vooral een event op 1 dag! Met veel beleving, plezier én spanning! Het
beste recept om een team te vormen en golfvrienden te maken.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Het idee is eenvoudig maar de roden tegen de witten creëert dadelijk een groepsgevoel en een
verbinding…. In een toffe en sportieve sfeer met een leuke afsluiter in de 19e hole.

15
SPEEL IN OP BELEVING
Op elk event, activiteit of wedstrijd is de speler uw VIP. Geef hem en haar het gevoel speciaal te
zijn. Dat kan natuurlijk eenvoudig door gastvrij en klantvriendelijk te zijn. Dat is de basis.
Maar u kan uw event ook mooi inkleden en uniek verpakken. Hoe nodigt u uit, gaat u aan de slag
met een thema of huisstijl, voorziet u een originele teegift of 19e hole activiteit.
U kan op een thema inspelen met een fotobooth of fotokader zodat de spelers iets unieks beleven
en dit delen met hun vrienden. Speelt u een teamevent in uw club, zorg ervoor dat de teams in
dezelfde kleuren of polo spelen.
Kortom, geef uw leden een heuse ‘experience’ waarover ze vertellen tegen hun vrienden.
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Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
De term Tomorrow people is niet toevallig gekozen. Het is geïnspireerd door het festival
Tomorrowland dat vooral uniek is door zijn aankleding en volledige beleving. Vanaf inschrijven tot
na het event word je ondergedompeld in een unieke beleving. Elke golfclub heeft een uniek en
fantastisch kader. Hiermee kan u alvast aan de slag.
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GOLFEN, NIET ALLEEN OP DE GOLFBAAN
Mobiele driving ranges met behulp van simulatoren (bv. www.beatsofgolf.com), Golf in het Park en
Golf on the Road met SNAG materiaal (projecten van Golf Vlaanderen), City golf (www.city-golf.be),
Indoor golf centers,…. Tal van mogelijkheden om golf aan te bieden buiten de golfclubs. Met
behulp van aangepast materiaal zoals SNAG of ‘Almost’ golfballen of met behulp van technologie
zoals een simulator kan je perfect op een kleine ruimte de mensen golf laten ontdekken. Komen de
mensen niet naar jou, ga dan zelf naar de mensen. Werk drempelverlagend om de sport, maar
vooral ook uw club, te leren kennen. Sociale verbinding met de lokale gemeente maar ook lokale
middenstand is een pluspunt voor het succes van uw club.
In het verleden sloten de golfclubs zich te vaak af…. Toon de gastvrijheid en ga naar buiten.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Ook als golfclub naar buiten komen. Werk samen met de sportdienst, maak promotie voor de sport
en uw club via allerlei events. Zet hiervoor initiators in en weet dat er provinciale uitleendiensten
zijn bij Sport Vlaanderen en Moov waar GV materiaal ter beschikking stelt. Ook de trackman kan
hiervoor ingezet worden. Gamification door bv. een longest drive in het park of het dorpsplein. Het
kan allemaal.

17
EEN GOLFCLUB, MEER DAN GOLF ALLEEN
De golfclub van de toekomst is een ontmoetingsplek en een plaats waar de stress van de dag
vergeten kan worden. Meer en meer mensen hebben een drukke baan waarbij werk en privéleven
door elkaar lopen. Een plek van rust en onthaasten is daarom een welkom gegeven. Meer en meer
clubs bieden daarom andere mogelijkheden aan binnen hun club zoals een yogastudio, fitness,
fysio, zwemmen… en zijn geëvolueerd tot een ware ‘ontspanningshub’. Eén van de succesvolle
exploitatievormen in 2025 zijn de heuse golfresorts. In een ‘high end’ golfresort zijn al deze
ontspanningsmogelijkheden aangeboden als een ‘all-in’ formule. Niet elke club kan en moet
exclusief aanbod voorzien maar enkele clubs komen hiervoor wel in aanmerking. Niet reserveren,
geen drukte op de baan, alles inbegrepen in het jaarlijks lidgeld.

Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Zen…. Naast de zachte kant om extra ontspanningsmogelijkheden aan te bieden en hiermee in te
spelen op de vraag van de nieuwe generaties 40-ers en 50-ers heeft dit recept ook een hardere
economische kant.

Ze kunnen er ook voor zorgen dat het lid van uw club niet alleen lid blijft om te golfen maar ook
voor yoga of fitness. Sociaal verbinden en onthaasten.
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Meer activiteiten op dezelfde plaats aanbieden kan een economische meerwaarde zijn en de
verschillende activiteiten zullen elkaar versterken. Het kan ook een belangrijke bijdrage zijn in het
aanbod van een ‘super all-in’ golfclub maar ook in open en keinere clubs is dit recept nuttig.

18
SOCIALE MEDIA OM SOCIAAL TE VERBINDEN
Kent u de kracht van sociale media en zet uw club die juist in?
Sociale media heeft een publiek luik én een privaat luik. Het publieke luik is zoals het dorpsplein of
de lokale krant, daartegenover staat het luik dat meer privé is, vergelijkbaar met het clublokaal.
Via facebook, twitter en instagram bereikt u heel veel mensen. Facebook evolueert naar een 50+
publiek en via instagram bereikt u vooral jongeren. Deze sociale media laten toe om promotie te
maken voor uw club, aan branding te doen of uw imago uit te stralen en nieuwe golfers of greenfee
spelers aan te trekken. Advertenties aanmaken op deze kanalen is zeer eenvoudig, u kan
gemakkelijk doelgroepen selecteren (bv. op leeftijd, woonplaats, hobby) en het is niet duur in
vergelijking tot klassieke media.
Via WhatsApp, Messenger of andere gesloten systemen kan u als club groepen aanmaken. De
groep van de young adults of de interclub teams maar ook van elke starttogolf-groep kan je een
groep aanmaken. Een WhatsApp groep waarin de volgende training of les aangekondigd wordt of
waarin oefenstof geplaatst wordt door de pro of initiator.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Sociale Media kunnen helpen bij het sociaal verbinden maar het geeft ook een sociale druk. De
mensen willen niet achterblijven bij hun vrienden. Onderschat de sociale kracht niet en zet als club
hierop in.

19
MEER GOLF VS. MINDER TIJD
Durf afwijken van de klassieke 18 holes wedstrijd. 9 holes of 12 holes wedstrijden passen perfect in
de feedback die we kregen via de spelersbevraging in GOSTA. Opvallend, de speler in Vlaanderen
toont blijkbaar geen interesse in 6 holes wedstrijden. Dat is volgens de speler dan weer te kort.
Creëer een wintercup 9 holes of een after work 9 holes wedstrijd in de zomer.
Zorg ervoor dat de speler, een lid of greenfeespeler, een 9 holes rondje kan boeken of reserveren
via i-Tee.

Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Uit de spelersbevraging is het duidelijk: 18 holes duren te lang. Niettegenstaande heel wat
inspanningen om slow play tegen te gaan denken we vanuit Golf Vlaanderen dat 9 holes of 12 holes
de toekomst is. Belangrijk is dat u als club deze formats moet aanbieden als wedstrijd om zo elk
profiel van speler te activeren.
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Kan de speler de backnine reserveren om 7 uur ‘s ochtends?
Wist u dat 9 holes qualifying kunnen zijn?

20
EVOLUEERT U MEE MET GOLFKLEDIJ?
De buitenwereld en media zien strenge kledijvoorschriften als drempelverhogend en een symbool
van onze ‘elitaire sport’. Maar is dat zo? De golfkledij van de verschillende merken verandert
razendsnel en wordt steeds modieuzer. Ook op de professionele tour zie je vernieuwingen met
polo’s zonder kraagje of golfrokjes en topjes bij de dames.
Naast de golfkledij is er ook het debat aangaande de prijsuitreikingen. De nieuwe generaties, en dit
zowel bij 30’ers, 40’ers als 50’ers dragen geen das op het werk, laat staan voor een prijsuitreiking
van de golfwedstrijd.
Als club is het belangrijk om een keuze te maken en daarbij te beseffen dat strikte kledij
voorschriften een gesloten en drempelverhogend imago geven.

Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Maak duidelijke keuzes als club. Vanuit Golf Vlaanderen lijkt het ons logisch dat je een golfwedstrijd
speelt in golftenue, net zoals je voetbalt in een voetbaltenue of koerst in een wielertenue.
Over het algemeen kan het volgens ons echter wat soepeler als het gaat over een casual rondje of
als je komt oefenen. Heel wat clubs zijn vandaag al soepeler qua “jas & das” tijdens de
prijsuitreiking. In 2025 zal dit zeker nog meer het geval zijn.
Nogmaals, elke club zijn beleidskeuzes. Wees echter duidelijk want nu stellen we vaak vast dat er
regeltjes zijn maar dat deze niet gevolgd noch gecontroleerd worden.
21
“NEVER A SECOND CHANCE TO MAKE A FIRST IMPRESSION”
Marketingstudies tonen aan dat het eerste contact zeer belangrijk is. Gastvrijheid,
klantvriendelijkheid… heel veel clubs doen al heel wat inspanningen maar deze worden vaak
tenietgedaan door een overdaad aan ‘mag niet…’ regeltjes.
U mag niet…, u mag niet … maar wat mag dan wel?
Geef de golfer het gevoel dat de golfclub zijn thuis is. De golfspelers hebben u gekozen om hun vrije
tijd door te brengen. Ontvang ze met open armen en wees gastvrij.
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Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Golf is golf en moet altijd golf blijven. Daarbij hoort ook respect voor de golfetiquette. We moeten
echter samen een evenwicht vinden. Overdreven veel regeltjes opleggen schrikt mensen af en we
houden daarmee zelf de hoge drempel in stand.
Mensen die interesse hebben in golf willen graag golfen en er graag bij horen. Vertrouw erop dat ze
zichzelf ook zullen bijsturen en overlaad hen niet met te veel regeltjes bij het eerste contact.
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TEE IT FORWARD
Organiseer een ‘Tee it forward’ wedstrijd waarbij iedereen een verkorte baan speelt. Zo toont u aan
dat ‘Tee it forward’ leuk en uitdagend kan zijn. In België spelen we vaak banen die te lang zijn voor
het niveau van de speler. Banen spelen van de juiste lengte zal helpen om langer plezier te hebben.
En…meer plezier is minder drop-out.
In de USA wordt al langer geëxperimenteerd met “Tee It Forward”. De statistieken tonen aan dat
56% sneller speelde, 83% kortere ijzers naar de green sloeg, 85% meer plezier had aan hun rondje
en 93% opnieuw voor de “Tee It Forward”-optie zou kiezen. Zeker een thema om eens te spelen in
uw club!
Gebruik een cijfer (dat de lengte van de baan weergeeft) als teemarker ipv de klassieke kleuren. De
kleuren zijn immers verbonden aan een geslacht en weerhouden bv. een man om van de damestee
af te slaan. Genderneutraal is de toekomst maar vooral de juiste tee voor de juiste speler.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
De juiste tee voor de juiste speler kan een belangrijke bijdrage zijn om meer plezier te hebben in
golf, en meer plezier is minder drop-out.
Wist u dat de lengte van uw drive eigenlijk de lengte van de baan zouden moeten bepalen?
270 meter drive? Speel de 6500 tot 6750 meter - 250 meter: 6100 tot 6250 meter - 225 meter:
5650 tot 5850 meter - 200 meter: 5300 tot 5500 meter - 180 meter: 4750 tot 5000 meter - 160
meter: 4000 tot 4200 meter - 140 meter: 3200 tot 3400 meter - 115 meter: 2550 tot 2750 meter minder dan 100 meter: 2000 tot 2100 meter

23
MEER THEMADAGEN MINDER QUALIFYING
Verkleden met Carnaval of een Hickory/Kolf-dag…
Een familiewedstrijd naar aanleiding van moederdag of vaderdag…
Een wedstrijd voor singles in dubbel voor Valentijn….
Een hapje-tapje wedstrijd met na elke hole een eetstandje bv. in samenwerking met lokale
middenstandje...
De nieuwe generatie is op zoek naar unieke beleving.
Beleving die ze kunnen delen op sociale media of waarover ze praten met vrienden.
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Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Organiseer af en toe een themadag om elk type lid actief en betrokken te houden bij de club. Een
golfclub is er niet alleen voor de sportieve ambitieuze qualifying golfers.
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UW BELEIDSMAKERS, UW CLUB
64% van de spelers zijn spelers met een Hcp>26.5 maar in de commissies van de clubs zien we
vooral de betere spelers vertegenwoordigd.
Zorg ervoor dat uw sportcommissie samengesteld is uit de verschillende doelgroepen die u wil
bereiken.
Stel uw comités divers samen (hogere hcp en lage hcp, man/vrouw, leeftijd,…) wanneer u een
divers publiek wil aanspreken en voor elke doelgroep een beleid wil voeren.

Ook uw Head pro heeft een belangrijke rol binnen het sportieve beleid van uw club. Dit kan voor de
uitbouw van een jeugdbeleidsplan nuttig zijn maar ook voor de opmaak van een
trainingsprogramma voor de interclubs.
Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
Een commissie waarbij de samenstelling rekening houdt met de samenstelling van uw
ledenbestand en de diversiteit respecteert zal voorstellen uitwerken die op de verschillende
doelgroepen alsook op de verschillende doelen (sport vs fun) gericht zijn. Dominantie van 1 groep is
in 2025 geen succesvol recept.

25
VUL UW MAATSCHAPPELIJKE ROL IN

Golf Vlaanderen visie en beleidsuitdaging
De club heeft een maatschappelijke rol te vervullen én dit zal ertoe leiden dat alle spelers zich
vereenzelvigen met de club, trots zijn op de club en de club sympathiek vinden waardoor ze uw
beste ambassadeurs zullen zijn
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Anno 2025 is het een pluspunt voor de leden dat hun golfclub engagement en betrokkenheid toont.
Dat kan via een doelgroepenbeleid zoals het G-golf project, een jeugdprogramma via het GVjeugdsportfonds of een aanbod naar supersenioren in het kader van ‘life time golf’.
Naast een doelgroepenbeleid kan je natuurlijk ook je maatschappelijke rol invullen via
natuurbeleving en recreatief medegebruik.
Bij het opstarten van een jeugdbeleid hou je best rekening met ‘multiskills’, dwz tem 14 à 15 jaar is
het zeker positief om verschillende sporten te combineren of om aandacht te geven aan andere
sporten in de golftraining. Je kan ook inzetten op ‘Coachen met een M-factor’ ofwel motiverend
coachen. Wees duidelijk naar de rol van de ouders. Ouders zijn zeer emotioneel verbonden maar
dat mag het ontwikkelingsproces van een jeugdspeler niet in de weg staan.
Binnen G-golf kan je inzetten op samenwerking met revalidatiecentra of lessenreeksen aanbieden
voor specifieke groepen (stappers, rolstoelers, ASS, doven- en slechthorenden). Let op je
toegankelijkheid en pas je aanbod hierop aan.
Zet je in op Life Time Golfen? Motiveer de supersenior door een aparte prijs aan te bieden, zorg
ervoor dat de supersenior sociaal verbonden blijft en denk hierbij aan winteractiviteiten zoals een
museumbezoek of quizavond.

Conclusie
Vanuit Golf Vlaanderen staan we sterk achter elk van deze recepten/uitdagingen maar ook wij
beseffen en wensen dat de golfsport altijd de golfsport zal blijven, met haar eigen stijl, imago en
unieke beleving. Voor ons is golf de mooiste sport ter wereld en hopelijk kunnen we samen zoveel
mogelijk mensen laten genieten van de golfsport.
Samen met de clubs zal GV aan de slag gaan met deze recepten om keuzes te maken en acties uit te
werken.
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Binnen de doelstellingen en acties zal steeds rekening gehouden worden met deze uitdagingen.
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5. DOELSTELLINGEN, KPI’s
& ACTIES
Missie
Slagkrachtig en doelgericht streven naar een kwantitatieve (1) en kwalitatieve (2) ontwikkeling van
golf in Vlaanderen, d.w.z.: Het stimuleren van de numerieke groei van spelers en banen enerzijds,
en het verzekeren van de integrale kwaliteitszorg van de sport anderzijds.
Dit betekent het bevorderen van het spelniveau en sportieve resultaten, de garantie voor veiligheid
op de baan en respect voor regels en etiquette, het verzorgen van een adequate educatie, het
respecteren van de ecologische en stedenbouwkundige randvoorwaarden met eerbied voor de
natuur waarin deze sport plaatsvindt.

Strategische doelstellingen
Op basis van de 25 beleidsuitdagingen en de missie heeft Golfvlaanderen tegen 2024 volgende 4
strategische doelstellingen opgesteld:
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SD 1 : meer golfers
SD 2 : golfers competitief: betere prestaties
SD 3 : golfers recreatief: meer genieten
SD 4 : kwaliteitsvollere clubs
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Operationele doelstellingen en Key Performance Indicator (KPI’s)
De operationele doelstellingen komen tot stand door de verschillende strategische doelstellingen,
de beleidsuitdagingen, visie en missie terug te koppelen met elk departement van Golf Vlaanderen.
De verschillende departementen zijn :
-

-

-

Structureel
o GES
o Goed Bestuur
Basisopdrachten
o Organisatie van recreatieve sportbeoefening
o Competitieve sportbeoefening
o Organiseren van kaderopleidingen en bijscholing
o Begeleiding van de aangesloten clubs
o Promoten van de Sporttakken
o Informatieopdracht uitvoeren
Beleidsfocussen
o Topsportwerking
o Jeugdsport
o Innovatie
o G-golf

Elke Operationele doelstelling is SMART dankzij de Key Prestatie Indicatoren (KPI’s).
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Deze SD’s, OD’s en KPI’s worden behaald via specifieke acties.
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STRUCTUREEL
Operationele Doelstelling

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers / SD 2 golfers competitief: betere prestaties / SD3
golfers recreatief: meer genieten / SD 4 kwaliteitsvollere clubs
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OD1: In 2024 is GV nog steeds een federatie van
clubs en stelt de clubs in staat om, via de GV
instrumenten, structuren en reglementen, een
antwoord te bieden tov de veranderende markt

KPI 1

KPI 2
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KPI 3
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KPI 4
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Nulmeting : Leden 2020: 41 000 / Goed Bestuur : 2020 80% / GES 2020 = 6/7
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Nulmeting Goed Bestuur
Harde indicatoren
81,03% Totaal scorepercentage
100 % Dimensie transparantie
66,67 % Dimensie democratie
77,2 7% Dimensie interne verantwoording en controle

Zachte indicatoren
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1 De organisatie publiceert een jaarverslag 2
2 De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in de Vlaamse
sportfederaties 3
3 De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs 3
4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen 3
5 De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur 0
6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 4
7 De organisatie heeft een beleid inzake (milieu) sociale vaardigheid 4
8 De organisatie heeft een financieel of audit comité 4
9 De organisatie heeft een gedragscode 1
10 De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur 0
11 De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing 2
12 De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure 2
13 De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités 2
14 De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing 0
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Nulmeting Gezond en Ethisch Sporten (GES)
1. Aanspreekpersoon integriteit (API) i
a) één of meer personen aanstellen ➔ Sinds 2017 heeft Golf Vlaanderen 2 Api’s namelijk
Ymke Vanherp & Kevin Dhondt
b) het API ondersteunen en kenbaar maken ➔ Api’s staan vermeld op de website
c) de werking van het API evalueren ➔ Wordt jaarlijks uitgevoerd door de RVB

2. preventie – vorming – sensibilisering (P-V-S) organiseren
 In orde
Golf Vlaanderen stelt aan haar clubs verschillende documenten zoals handelingsprotocol,
gedragscodes, toolkit SGG voor sportclubs beschikbaar op de website. Jaarlijks worden deze
documenten geupdate.
Jaarlijks volgen de Api’s de terugkomdag en 3 maandelijks wordt er naar de clubs een lijst
doorgestuurd met interessante bijscholingen.

3. adviesorgaan voorzien dat proactief en reactief advies kan verlenen aan het bestuur en aan
het API van de sportfederatie
 In orde, Medische & ethische commissie: https://www.golfvlaanderen.be/over-golfvlaanderen/wie-is-wie

4. gedragscodes hanteren (één of meer naargelang de context)
 In orde, Golf Vlaanderens stelt gedragscodes online ter beschikking voor spelers, jeugd en
ouders. https://www.golfvlaanderen.be/uploads/files/Gedragscodes.pdf

5. handelingsprotocol hebben, zodat een duidelijk stappenplan en procedure beschikbaar zijn
bij vragen, meldingen of incidenten
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 In orde, Golf Vlaanderens stelt een voorbeeld handelingsprotocol ter beschikking voor haar
clubs op de website. https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfclubs/golf-ethiek
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6. tuchtrechtelijk systeem hebben – specifiek voor grensoverschrijdend gedrag
a. in tuchtreglement rubriek grensoverschrijdend gedrag opnemen
 In orde, https://www.golfvlaanderen.be/uploads/files/statuten-en-rio-en-tucht.pdf
b. beschikken over een tuchtrechtelijk orgaan in sportfederatie OF doorverwijzen naar
extern tuchtorgaan
 Nog niet in orde. Golf Vlaanderen wenst aan te sluiten bij extern tuchtorgaan van zodra dit
mogelijk is.

7. sportclubondersteuning ‘integriteitsbeleid op clubniveau’ organiseren – stimuleren van
laagdrempelige aanspreekpersonen, gedragscodes en handelingsprotocol op clubniveau.
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 In orde, de documenten zijn beschikbaar op de website. Golf Vlaanderen stimuleert het
hebben van api’s via het jeugdsportfonds waarbinnen dit een verplichte criteria is om deel
te nemen. Ook het hebben van gedragscodes wordt aangemoedigd.

Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

Acties
Actie 1: OD1KPI1
GV heeft structureel haar bestaan in de groei van de golfsport.
Zoals de missie het stelt : “Slagkrachtig en doelgericht streven naar een kwantitatieve (1) en
kwalitatieve (2) ontwikkeling van golf in Vlaanderen, d.w.z.: Het stimuleren van de numerieke groei
van spelers en banen enerzijds, en het verzekeren van de integrale kwaliteitszorg van de sport
anderzijds. “

Actie 2: OD1KPI2
GV is en blijft een federatie van en voor de clubs waarbij de spelers licentiehouders zijn. Statuten
en RIO staan onder bevoegdheid van de Algemene Vergadering maar de acties en doelstellingen in
het 4jarig beleidsplan staan steeds ifv de clubs.

Actie 3: OD1KPI3
GV gebruikt de indicatoren van Sport Vlaanderen en de zgn. Code Muyters.
Jaarlijks zal er een rapportering ‘goed bestuur’ zijn in het jaarverslag met daarin vast onderdelen
zoals: zelfvaluatie RvB, Vergoeding, Afwijking van de Code Muyters, Harde en zachte Indicatoren en
belangenconflicten.
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Wat betreft de zachte indicatoren zal GV focussen op:
2021: De organisatie publiceert een jaarverslag 2 → 3, bij voorkeur 4
2022: De organisatie heeft een gedragscode 1 → 3, bij voorkeur 4
2023: De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure 2 → 3, bij voorkeur 4
2024: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités 2 → 3, bij voorkeur 4
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Actie 4: OD1KPI4
Het GES beleid van Golf Vlaanderen volgt voor het Etisch luik de 7 punten vanuit het Centrum Ethiek
in de Sport vzw (ICES) en anderzijds is er het gezondheidsbeleid oa. Op basis van Gezond Sporten.
Jaarlijks zullen de acties uitgevoerd worden die nodig zijn om alle punten te vervullen (API’s,
communicatie en educatie, handelingsprotocol,…) GV heeft een medisch en ethische commissie en
is aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal.

-

De api’s scholen zich jaarlijks bij via een bijscholing/terugkomdag
De documenten beschikbaar op de website zoals de gedragscodes worden jaarlijks
geupdate
Golf Vlaanderen geeft jaarlijks aandacht op haar sociale media aan thema’s rond integriteit
zoals time out tegen pesten
Golf Vlaanderen blijft inzetten op thema’s zoals fair play en sportouders door het promoten
van affiches en brochure “hoe word je een super golf ouder”
Golf Vlaanderen stuurt twee keer per jaar een mail naar de jeugdverantwoordelijke en
vertrouwenspersonen met een oplijsting van externe bijscholing rond ethiek
Golf Vlaanderen organiseert zelf minstens 2 bijscholingen binnen ethiek in de sport
Golf Vlaanderen blijft aandacht schenken aan het hebben van clubapi’s en gedragscodes als
verplichte instapcriteria binnen het jeugdsportfonds
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-
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code

Verantw.

Actie
1,2,3,4 I1-I8
Actie
1,2,3 en
4 U0STR000
Actie
1,2,3 en
4 U0STR100
Actie
1,2,3 en
4 U4OND300
Actie
1,2,3 en
4 U4OND500

MV/EVH

Inkomsten

STRUCTUREEL

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

MV/EVH/
YVH/KD
MV/EVH

HR
Polis BA , LO
golfers - promotie

MV/EVH
MV/EVH

Andere

Status gerealiseerd
100%

73

0%

Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

COMPETITIEF
Operationele Doelstelling

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers / SD 2 golfers competitief: betere prestaties
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OD2: Het competitief aanbod van GV bereikt de
verschillende doelgroepen en kan meer boeien en
binden dankzij digitalisering en innovatieve
competities.

KPI 1

Nulmeting : 1 kampioenschap/jaar/doelgroep bestaan en Kids: 41 / U12-U14: 16/ U18: 27 / HerenDames: 54/ Senioren: 50/ super senioren: 80
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KPI 2

Acties
Actie 5: OD2KPI1
De verschillende kampioenschappen worden bestendigd op de Nationale kalender. In uitvoering
betreft het: opmaak kalender, voorbereiding terrein en wedstrijd (reglement, sponsoring),
organisatie, afsluiting en communicatie.

Actie 6: OD2KPI2
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Binnen de organisatie worden innovatieve en nieuwe elementen bestendigd en uitgebouwd zoals
cashless, online inschrijven, check-in, digitale recording, gamification (longest drive), .. om de
nieuwe generatie met ‘visie 2025’ te bereiken.
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code
Actie 5
en 6 U1COMP000

COMPETITIEF

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

KD/KG

U1COMP100 Senioren 4BBB
U1COMP200 Junior Open
Am.Open of
U1COMP300 Flanders
U1COMP400 Sen Single Str Pl
Kampioenschap
Team
U1COMP500 Supersenioren
Finale Senioren
U1COMP600 Trofee
Finale
U1COMP700 Damestrofee
Kids
U1COMP800 Kampioenschap
Andere
U1COMP900 competitief

Status gerealiseerd
100%

77

0%
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Recreatief
Operationele Doelstelling

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers / SD 3 golfers recreatief : meer genieten
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OD3: Het recreatief aanbod van GV bereikt de
verschillende doelgroepen en kan meer boeien en
binden dankzij digitalisering en innovatie voor mee
fun en beleving

KPI 2

KPI 1

Nulmeting: Beker 3500 - Trofeeën 3500 – 1 event/jaar/werkgroep
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KPI 3

Acties
Actie 7 OD3KPI1
De organisatie van de Beker van Vlaanderen wordt bestendigd met extra aandacht op de finale
voor oa. Innovatie, digitalisering en gamification.

Actie 8 OD3KPI2
De organisatie van de Trofeeën worden bestendigd met extra aandacht op de finale voor oa.
Innovatie, digitalisering en gamification.

Actie 9 OD3KPI3
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De organisaties vanuit de werkgroepen worden bestendigd met extra aandacht op de finale voor
oa. Innovatie, digitalisering en gamification.
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code
U2RECR000
Actie 7
U2RECR100
Actie 8
U2RECR200
Actie 8
U2RECR300
Actie 8
U2RECR400
Actie 9
U2RECR500
Actie 9
U2RECR600
Actie
7,8, 9

RECREATIEF
Beker van
Vlaanderen
Kwalificaties
Senioren Trofee
Kwalificaties
Dames Trofee
Kwalificaties Kids
Trofee
Kampioenschap
Scholen
Evenementen
werkgroepen

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

KD/YVH

U2RECR700 Andere recreatief

Status gerealiseerd
100%
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0%
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Kaderopleiding
Operationele Doelstelling

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers / SD 2 golfers competitief: betere prestaties / SD 3
golfers recreatief : meer genieten / SD 4 kwaliteitsvollere clubs
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OD4: De kaderopleiding levert trainers af die
klaar zijn om met de veranderende markt om te
gaan alsook om starters en golfers te binden en
sportief te ontwikkelen.

KPI 1
KPI 2

KPI 3
KPI 4
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Nulmeting: 70 initiatoren, 7 Trainers B, nog geen Trainer A, G-golf is nieuw
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Acties
Actie 10 OD4KPI1
De jaarlijkse organisatie van een initiator golf opleiding wordt bestendigd ism VTS en PGA of
Belgium.

Actie 11 OD4KPI2
Tweejaarlijks organiseert GV een Trainer B opleiding ism VTS en PGA of Belgium.
Trainer B is gelijkgeschakeld bij de PGA met PGA Coach.

Actie 12 OD4KPI3
De organisatie van een Trainer A opleiding wordt elke 2 jaar aangeboden ism VTS. Wanneer er
voldoende deelnemers zijn wordt dit georganiseerd.

Actie 13 OD4KPI4
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Een specifiek stramien voor een initiator opleiding G-golf zal worden uitgewerkt. Vanaf 2022 wordt
deze aangeboden.
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code
Actie 10
Actie 11
en 12
Actie 13

U3OPL100

KADEROPLEIDING

U3OPL110

Initiator

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

YVH/KD

U3OPL120 Trainer B en A
Andere
U3OPL130 kaderopleiding

Actie
10,11,
12 en
13 U3OPL140

Opleidingsvisie

Status gerealiseerd
100%
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0%
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Bijscholingen
Operationele Doelstelling
OD 5 : GV organiseert regelmatig bijscholing
voor de verschillende doelgroepen om de clubs
én het personeel nog te professionaliseren en
klaar te stomen voor de veranderende markt.

86

Deze OD heeft een impact op: SD 4 kwaliteitsvollere clubs
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KPI 1

KPI 2
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Nulmeting : GV+ is nieuw - 5 bijscholingen /jaar
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Acties
Actie 14 OD5KPI1
De ‘GV+ opleiding’ is een nieuwe actie.
Vanuit GV zal een pool van lesgevers opgeleid worden en er zal een aanbod uitgewerkt worden
voor de clubs.
De lesgevers geven de opleiding in de desbetreffende club aan vrijwilligers of spelers.
Jaarlijks zal een aanbod uitgewerkt worden zodat ‘off-season’ deze opleidingen gegeven kunnen
worden.
De eerste onderwerpen zijn: marshal, golf op school, apirant,…
Andere onderwerpen die uitgewerkt worden zijn conditie, blessurepreventie, golfregels,…

Actie 15 OD5KPI2
Vanuit GV bestendigen we het aanbod aan bijscholingen. Deze worden gegeven door het GV-Team
of externe lesgevers op een centrale plek.
Dat kan via Teams maar ook fysieke meetings gezien networking en face-to-face contact ook
belangrijk blijven in de toekomst.
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Thema’s zijn sportief zoals voor de ladies- of senior captains maar ook administratief en
clubondersteunend: informatica, milieu, wetgeving…
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code
U3OPL200
Actie 14
Actie 15
Actie
14-15
Actie
14- 15
Actie
14-15

BIJSCHOLING

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

YVH

U3OPL210 GV+ opleiding
U3OPL220 GV Bijscholing
Bijscholing VVG
U3OPL230 personeel
Infopunt
U3OPL240 bijscholingen
U3OPL250 Andere bijscholing

Status gerealiseerd
100%

89

0%
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Clubondersteuning
Operationele Doelstelling

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers / SD 2 golfers competitief: betere prestaties / SD3
golfers recreatief : meer genieten / SD 4 kwaliteitsvollere clubs
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OD 6 : GV zet instrumenten en projecten in om
de clubs nog beter te ondersteunen en samen in
te zetten op de veranderende markt op basis
van de 25 recepten en beleidsuitdagingen

KPI 1

KPI 2

KPI 3

Nulmeting : 5 opleidingen, 0 nieuwe clubs in vorige beleidsperiode, 100% van de clubs in 2020
leden en wedstrijdbeheer, 20 digitaal betalen en 27 boekbaar, route 36 is nieuw
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KPI 4

Acties
Actie 16 OD6KPI1
Vanuit de commissie clubondersteuning worden opleidingen aangebracht (ism bijscholingen)
Actie 17 OD6KPI2
Vanuit de commissie clubondersteuning worden projecten geadviseerd

Actie 18 OD6KPI3
Het informaticaplatform wordt bestendigd. Er zal vooral ingezet worden op educatie en
begeleiding van clubs zodat meer clubs gebruik maken van de beschikbare tools en betere
antwoorden kunnen bieden op de veranderende markt.
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Actie 19 OD6KPI4
Clubs zetten middels de IT-toepassingen in op een (1) laagdrempelig en (2) gedifferentieerd aanbod
voor niet-golfers. (1) Opvolging en doorstroming van START TO GOLF moet tegen het einde van de
beleidsperiode gemonitord worden en er moet een opvolging (bv. Route 36) komen voor een
volwaardige doorstroming.
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code

Verantw.

Actie 16
en 17
Actie 18
en 19

MV

Ruimtelijke Ordening
U4OND100 en Milieu
U4OND200 Informaticaplatform

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

JS

Status gerealiseerd
100%
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0%

Beleidsplan Golf Vlaanderen 2021-2024

Communicatie
Operationele Doelstelling
OD7: GV blijft markleider inzake communicatie
naar de golfer en potentiële golfer

94

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers - SD 3 golfers recreatief : meer genieten - SD 4
kwaliteitsvollere clubs
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KPI 1

KPI 2

KPI 3
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Nulmeting: 3 persberichten – 4 GV e-nieuws - 8259 facebook – 3126 instagram
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Acties
Actie 20 OD7KPI1
Om golf meer in de media te brengen zal GV ism een persagentschap persberichten uitsturen
waarbij de GV werking getoond wordt via de clubs. Hierdoor ontstaat een lokale verankering en
betrokkenheid. 3 maandelijks zal overleg plaatsvinden, nadat GV e-nieuws gepubliceerd is, om
nieuwswaardige thema’s te selecteren en uit te werken.

Actie 21 OD17KPI2
4 keer per jaar zal een digitaal magazine worden uitgebracht. Aandacht voor lifestyle en
maatschappelijke thema’s. Er zal samengewerkt worden met externe freelancers om artikels aan te
leveren.
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Actie 22 OD17KPI13
Dankzij Actie 20 en 21 ontstaat meer content voor social media. GV zal inzetten op Facebook,
Instagram en in laatste instantie op twitter.
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code

Verantw.

Actie 20
en 21

MV/YVH/KP

Actie 20
en 22
Actie 22
Actie 20
21 en
22

GV digitaal :
magazine en
U5COM100 publicaties
Website /
U5COM200 nieuwsbrief
U5COM300 Sociale media
Campagne:
U5COM500 drukwerk

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

MV/YVH/KP
MV/YVH/KP
MV/YVH/KP

Status gerealiseerd
100%
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0%
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Promotie
Operationele Doelstelling
OD 8: GV organiseert, ism de golfclubs, jaarlijks
promotionele evenementen om de sterktes van
de sport te promoten (fun, sportief, sociaal,
innovatief, uitdagend, gezond)
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Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers
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KPI 1

KPI 2

KPI 3

KPI 3

KPI 4

Nulmeting: STG 4000 – club partners is nieuw –
Min. 4 promo/jaar– greenfee stijgt –
Min. actie1 actie gerealiseerd
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KPI5

Acties
Actie 23 OD8KPI1
GV organiseert al bijna 20 jaar een opendeurdag. Organisatie van een opendeurdag houdt in :
- Campagnebeeld opmaken
- Clubs schrijven in en ontvangen communicatiepakket
- Campagne uitwerken met oa. Mediapartners
- Inschrijvingssite beheren
- Promomateriaal voor clubs voor de dag zelf
- Clubs voeren uit
- Communicatie achteraf

Actie 24 OD8KPI2
Golf op school project krijgt vanaf 2020 een nieuwe aanpak met oa. De GV Golf Op school
clubpartners. Dit zijn clubs die de GV+opleiding genoten hebben en zelf over een pool van Golf op
School lesgevers beschikken. GV stelt hen specifiek materiaal ter beschikking wanneer de club in
return scholen ontvangt.

Actie 25 OD9KPI3
GV wil de deelname aan Sport Vlaanderen promotie tour graag bestendigen. We zijn echter
afhankelijk van het aanbod vanuit Sport Vlaanderen.

Actie 26 OD8KPI4
Via de GV-App (zie BELEIDSFOCUS Innovatie) zullen Golf in Flanders acties gepromoot worden.

Actie 27 OD8KPI5

100

Jaarlijks organiseert GV een event (bv. Partnerdag) of een campagne (bv. Nieuw logo) om aan eigen
uitstraling te werken
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code
Actie
23, 24,
25 U6PROM110

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

KP
First swing

U6PROM111 Golf on the road
U6PROM112 Golf op school
U6PROM113 Opendeurdag
Actie
23, 24,
25 U6PROM120
Actie
23, 24,
25 U6PROM130
Actie 26
U6PROM140
Actie 26
U6PROM150
Actie 27
U6PROM200

KP/YVH
Starttogolf

MV
Media-acties

Golf in Flanders
Andere promoten
van clubs
ANDERE
EVENEMENTEN
Partnerdag en return
U6PROM210 aan sponsors
Andere
evenementen
U6PROM220 (oa.mediadag)
Specifieke acties
U6PROM230 (reserve)

Actie 27
Actie 27

Actie 27

U6PROM300 Andere promotie
Ondersteuning
European Tour
U6PROM400 Promotie
U6PROM500 BE GOLF

KP
MV
MV

MV
MV
MV

0%

100%
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Status gerealiseerd

Beleidsfocus
jeugdbeleid
Operationele Doelstelling

102

OD 9: Via het jeugdsportfonds bereiken de clubs
meer jeugd en kunnen de clubs hun aanbod
kwalitatief verhogen met oa. meer fun en betere
prestaties
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Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers - SD 2 golfers competitief: betere prestaties SD 4 kwaliteitsvollere clubs

KPI 1

KPI 2

103

KPI 3
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Nulmeting: Rabbit: 21/ Birdie 13/ Eagle: 3 – clubniveau: 32 clubs / regionaal: 86 spelers / nationaal
Kids 128, juniors 120, federal junior tour: 94 – clubgebonden 3500

JEUGDSPORTFONDS GOLF
Jeugd is belangrijk voor de toekomst van de clubs en daarnaast is een goed gestructureerde en
kwaliteitsvolle jeugdwerking belangrijk voor de verdere groei van de golfsport in Vlaanderen.
Via een financiële ondersteuning wil GV haar clubs actief stimuleren voor de verdere professionele
uitbouw van hun jeugdbeleid met als doelstelling een verhoging van de kwalitatieve jeugdwerking
met daarbij in het bijzonder aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. Op
deze wijze krijgen alle onze clubs de kans beloond te worden voor hun geleverde inspanningen
inzake hun jeugdwerking.
Via het Jeugdsportfonds wil GV volgende doelstellingen bereiken:
•
•
•
•

Bestendigen nieuwe jeugdleden met bijzondere aandacht voor meisjesjeugdleden +
vermindering drop-out
Via promotiebeleid zoveel mogelijke niet-golfende jeugdleden de mogelijkheid geven om
met golf in aanraking te komen met mogelijk nieuwe instroom tot gevolg.
Een verhoogde kwalitatieve jeugdwerking met bijzonder aandacht voor plezierbeleving.
Bestendigen competitieve deelname op competitief en recreatief niveau.

104

Elke club aangesloten bij GV kan een dossier online indienen via het digitaal platform voor
financiële ondersteuning voor hun jeugdwerking. Via een eerste deel van hun dossier dienen clubs
aan te tonen dat zij voldoen aan verplichte instap criteria (Beleidsplan, actieplan, communicatie,
Panathlonverklaring, gedragscodes, Club-API, meldpunt 1712, gediplomeerde trainer(s),...). Bij het
voldoen aan de verplichte instap criteria kan men een dossier indienen voor deel 2. Binnen deel 2
kunnen clubs een bepaald kwaliteitslabel halen (Rabbit, Birdie en/of Eagle label) indien zij voldoen
aan de vooropgestelde normen.
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Acties
Actie 28 OD9KPI1
In 2020 werd het digitaal platform in gebruik genomen om lastenverlaging voor de clubs te
realiseren. Door het verderzetten van dit platform én het verderzetten van de begeleiding van de
clubs zou het aantal labels bestendigd moeten kunnen worden.

Actie 29 OD9KPI2
In de nieuwe beleidsperiode zal aandacht verhogen naar digitalisering en gamification waardoor de
nieuwe generatie aangesproken kan worden en bijgevolg ook de deelname aan wedstrijden
bestendigd moet kunnen worden.

Actie 30 OD9KPI3
Door het verderzetten van het jeugdsportfonds en de opgelegde criteria met oa. specifieke
aandacht voor jeugdstages, trainingen alsook voor golf op school zal het aantal bereikte
jeugdspelers zeker bestendigd moeten kunnen worden.
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De acties worden jaarlijks geconcretiseerd en uitgewerkt in de subsidieaanvraag ‘jeugdsport’
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Mensen en Timing
Actie
Nr.

Analytische Actie
code

Actie28,29 U7JEUGD10
en 30
Actie28,29 U7JEUGD20
en 30

BF Jeugdsportfonds:
subsidies clubs
BF Jeugdsport:
overheadkosten

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

KD

KD

U7JEUGD21 Drukwerk

Actie 28,
29, 30

UTJEUGD22 Promotie
Kidstrainingen (Kids
U7JEUGD30
III tot Kids I groep 2)

Actie 28,
29,30 U7JEUGD40

Andere jeugdbeleid

KD/KG
KD/KG

Status gerealiseerd
100%
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0%
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Beleidsfocus
Innovatie
Operationele Doelstelling

Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers - SD 2 golfers competitief: betere prestaties SD 3 golfers recreatief : meer genieten - SD 4kwaliteitsvollere clubs
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OD 10: NXT GEN wedstrijden en Route 36
aanbieden via de GV-digitale platformen zodat
golfers in staat zijn om hun sport zelfstandig te
organiseren (reservatie, boeken, wedstrijd, hcp,
scores,…) om de veranderende markt een
antwoord te bieden.

KPI 1

KPI 2
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Nulmeting: volledig nieuw dwz geen nulmeting voor handen.
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NXT GEN EN ROUTE 36
Traditioneel zijn golfers gebonden aan een club en het sportaanbod dat de club aanbiedt. In ons
GOSTA onderzoek en de studie van Herman Konings leren we dat potentiële golfers en reeds
bestaande golfers minder tijd kunnen spenderen door de toegenomen sociale druk en de
beoefening van meerdere sporten. Anderzijds bieden onze clubs een traditionele kalender aan
waarbij men zich vooraf moet inschrijven voor een ronde golf en het spelen van een klassieke 18
holes ronde. De club bepaalt wanneer de golfer zich moet vrijmaken en welke spelformule
(tijdsduur, alleen of team,…). Het huidige sportaanbod is dus traditioneel gestuurd en stemt niet af
op de vraag.
Uit deze studies kunnen we concluderen dat er een gebrek is aan een goede match tussen vraag en
aanbod richting de nieuwe generatie.
Waarom moeten we steeds 18 holes wedstrijden spelen met een gemiddelde tijdsbesteding van 4,5
uur? Omdat dit de traditie is of omdat de regels het ons zo voorschrijven? Maar is deze traditie nog
te rijmen met de tijdsgeest van morgen?
Het sportaanbod is toe aan een flinke herziening en daarbij doen we geen afbreuk aan de traditie
en de regels maar we bereiden ons voor op de NXT generation. De nieuwe generatie is überhaupt
een groot deel van onze nieuwe doelgroep gezien de babyboomers (traditioneler ingesteld)
vervangen worden door X en Y generatie.
Ook naar potentiële golfers toe zien we dit fenomeen. Jaarlijks registreren we meer dan 8000
nieuwe golfers, jammer genoeg vallen er daar ook heel wat van af… Met onder meer als reden dat
de match tussen hen als individu en het clubaanbod (tijdsbesteding, tijdsduur, …) niet 100% zat.

Op basis van deze 3 opportuniteiten dienen we dit tweeledig project in om het golfaanbod te
innoveren naar 2024 toe.
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Vandaag zijn er echter grote opportuniteiten:
1. De onderzoeken GOSTA & ‘six tees’ van HERMAN KONINGS tonen oa aan dat voor
deelnemers aan een start to golf initiatie de volgende te nemen stappen tot het bekomen
van een handicap niet helder zijn en dat een meer persoonlijke benadering en
communicatie nodig zijn. (oa. Wat is de volgende stap om golfer te worden)
2. Dankzij een vernieuwing op internationaal niveau, nl de introductie (start in november
2020) van het world handicap systeem (WHS) gaan er deuren open om golf te innoveren en
het sportaanbod te herwerken naar de vraag van de nieuwe generatie. Belangrijkste pijlers
binnen WHS zijn: Elke ronde registreren, aantal holes kunnen variëren die gespeeld worden,
de afslagplaats mag variëren.
3. Golf Vlaanderen heeft een digitaal platform dat bestaat en succesvol is. Met 6 miljoen
logins per jaar (door de 41000 leden) is het een gekende tool die kan ingezet worden om het
sportaanbod te innoveren en deze veranderende vraag in te vullen.

Acties
Actie 31 OD10 KPI1
NXT GEN Competities (golfers)
Voor de huidige pool van golfers gaan we baanbrekend en revolutionair een andere vorm van
sporten aanbieden. Door wedstrijden aan te bieden waarbij ze zelf bepalen hoeveel holes, wanneer
ze voor hun ranking spelen én van welke afslagplaats ze spelen. We draaien de rol om nl. de
spelers organiseren zelf hun tijdsbesteding en kunnen toch deelnemen aan eigen gecreëerde
interactieve rankings. Deze kunnen daarenboven op clubniveau maar ook op regionaal of landelijk
niveau worden georganiseerd. Daarnaast gaan we op zoek naar een goede interactie tussen deze
NXT GEN golfers. Het kunnen volgen van bevriende golfers en hun rankings over clubs heen.

Actie 32 OD10KPI2
Route 36 (niet-golfers)
Concreet kunnen we de potentiële en nieuwe golfers een persoonlijke aanbod geven. Een op maat
uitgewerkt traject waarbij de nieuwe golfer zelf bepaald op welk tempo zijn of haar golf carrière
verloopt. Wij zullen uiteraard streven naar een zo hoog mogelijk conversie. De nieuwe golfer, zorgt
vaak op zijn beurt voor nog meer nieuwe golfers. We moeten ze daarom de nodige instrumenten
geven om hun ervaringen te kunnen delen met elkaar.
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De acties worden jaarlijks geconcretiseerd en uitgewerkt in de subsidieaanvraag ‘Innovatief
sportaanbod’
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Mensen en Timing
Actie Analytische Actie
Nr. code
Actie
31-32 U5COM400

BF Innovatie GV-App
ontwikkelingskost
U5COM410 innovatie

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 - 24

JS/MV

U5COM420 drukwerk
U5COM430 promotie
innovatief project
U5COM440 integreren in de clubs

Status gerealiseerd
100%
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0%
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Beleidsfocus
Laagdrempelig
Operationele Doelstelling
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OD11 Via het laagdrempelig project G-golf
slagen we er in om deze doelgroep meer en
beter te bereiken alsook om sportief betere
prestaties te behalen
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Deze OD heeft een impact op: SD 1 meer golfers - SD 2 golfers competitief: betere prestaties SD 3 golfers recreatief : meer genieten - SD 4 kwaliteitsvollere clubs

KPI 1

KPI 2
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KPI 3
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KPI 4
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Nulmeting: 19 g-golf clubs – 22 spelers trainingen - 2 Edga spelers – nog geen clubwedstrijden
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Golf doet je handicap vergeten 2.0
Met de opstart van het G-golf project ‘Golf doet je handicap vergeten’ de voorbije 4 jaar werden
enkele bestaande initiatieven samengebracht en werd een nieuw gestructureerd aanbod G-golf
uitgerold i.s.m. de clubs.
Meer dan 20 golfclubs namen deel aan G-golf, enerzijds door het organiseren van G-golf initiaties
en G-golf lessenreeksen en/of anderzijds door het ter beschikking stellen van goedkope buggy’s, oa.
via Mobicart vzw. Ruim 500 G-sporters volgden een initiatie en ontdekten G-golf. Ongeveer 1/3e
nam nadien deel aan een lessenreeks.
G-golf werd op de kaart gezet als volwaardige G-sport. We hebben de Vlaamse golfclubs bewust
gemaakt van hun belangrijke rol als aanbieder; we hebben G-sporters aangetrokken die dankzij golf
opnieuw ten volle van het leven profiteren; we zijn samenwerkingen opgestart met andere actoren
zoals Hero-on-Socks, Parantee-Psylos, EDGA, Mobicart Paramotion, G-golfcentrum De Krikskes, ... .
Stuk voor stuk verdienen zij een vervolg op dit mooie verhaal.
Het G-golf project is zeer waardevol en dient in de volgende beleidsperiode bestendigd te worden
en verder te groeien naar 30 deelnemende clubs (KPI 1), meer en betere G-golfers (KPI 2 en KPI 3)
en een recreatief wedstrijdaanbod (KPI 4). Hiermee willen we het diversiteitsbeleid in de clubs
bevorderen en de drempel voor sporters met een beperking letterlijk en figuurlijk wegwerken.
We hebben met de ervaring van de voorbije jaren een duidelijker beeld van de nodige acties en
kunnen ook het budget daarvoor beter inschatten. Hoewel we in de vorige beleidsperiode het
subsidiebudget jaarlijks zagen dalen, zijn we overtuigd van de begroting bij deze nieuwe
subsidieaanvraag.
We moeten interesse, enthousiasme en actie blijven creëren zodat personen met een beperking
weten dat bijna iedereen kan golfen… Want golf doet je handicap vergeten.

Raming beoogd aantal deelnemers/sportclubs
60
500
30

(vervolgprogramma basisgroep + selectiegroep)
(initiaties)
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Aantal deelnemende leden
Aantal deelnemende niet-leden
Aantal deelnemende sportclubs
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Acties
Actie 33 OD11KPI1
Via het verderzetten van het G-golf friendly fonds willen we de clubs financieel blijven
ondersteunen bij het organiseren van G-golf initiaties en G-golf lessenreeksen en bij het aanbieden
van goedkope buggy’s voor G-golfers.

Sinds 2020 lopen de subsidieaanvragen van de clubs en de lidmaatschappen bij Mobicart vzw via
het I-golf platform. Dankzij deze gerealiseerde digitalisering en administratieve lastenverlaging
kunnen we meer clubs aantrekken.
De beoordeling van de commissie tijdens de voorbije beleidsperiode heeft ons echter geleerd dat
van de clubs een eigen inspanning mag verwacht worden. We verlagen het subsidiebudget voor
het G-golf friendly fonds in 2021 daarom naar 12.000 EUR.
De voornaamste onkosten die clubs kunnen inbrengen zijn kosten voor de lesgevers en de buggy’s.
Zodoende kunnen de golflessen aan een gunstig tarief worden aangeboden aan de deelnemers.
Activiteiten die worden aangemoedigd via het fonds blijven de volgende: beschikken over een
Mobicart buggy en/of een Paragolfer, voorzien van een kortingstarief voor G-golfers, aanstellen van
een G-golf captain, organiseren van een promotionele activiteit zoals een benefietwedstrijd,
communicatie voeren rond G-golf en het volgen van bijscholingen in het kader van G-golf.
We behouden het G-golf friendly label als bekroning voor clubs die zowel een aanbod van initiaties
als lessenreeksen hebben, maar willen een wijziging doorvoeren aan het criterium ‘toegankelijke
infrastructuur’ op 5 onderdelen (parking, toilet, clubhuis, driving range). Hierdoor vielen vele
actieve clubs uit de boot en behaalden slechts 4 clubs afgelopen periode het label. Dit werd soms
geïnterpreteerd als zijnde slechts 4 actieve clubs, terwijl dit er eigenlijk meer zijn. Een
opwaardering zal gebeuren voor de andere clubs.
We willen nog meer personen met een beperking inspireren en overtuigen om golf uit te proberen,
zodat ze kunnen genieten van de vele voordelen die golf biedt. Hiervoor willen we werken met
ambassadeurs uit de verschillende doelgroepen, die alles uit het leven halen dankzij de golfsport.
We stellen hen voor op posters en digitaal beeldmateriaal, geïllustreerd met een korte beschrijving.
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We blijven voorzien in een bijscholing voor lesgevers. Met name voor intiatoren en pro’s komt er
een lesdag waarbij onze G-golf coach Patsy Van Baarle een uiteenzetting geeft over haar ervaring
met initiaties en lessenreeksen aan G-golfers.
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Actie 34 OD11KPI2
Via het verderzetten van de vervolgprogramma’s en trainingen zullen meer en meer g-golfers
aansluiten regionaal niveau.
We voorzien een vervolglessenreeks waarbij in elke les gewerkt wordt rond een bepaald thema en
waarbij de spelers individueel worden bijgestuurd tijdens het inoefenen. Ook eventuele
aanpassingen in het materiaal worden bekeken en bij trainingen op het terrein worden de spelers
bijgestuurd in tactiek en keuze in slagen. Ze krijgen ook oefenstof mee om zelfstandig op hun
homeclub in te oefenen.

Actie 35 OD11KPI3
Via het verderzetten van de vervolgprogramma’s en trainingen zullen meer en meer g-golfers
aansluiten op EDGA niveau.
Met de selectiegroep gaan we wedstrijdgericht werken. Deze spelers worden voorbereid op
deelname aan recreatieve wedstrijden en op termijn aan internationale competities.
Dit bestaat uit extra lessen (o.a. course management) en begeleiding op recreatieve wedstrijden.
Daarnaast bieden we een trainingsstage en 2 deelnames aan, aan een EDGA tornooi.

Actie 36 OD11KPI4
GV zal clubs met een g-golf werking sensibiliseren, motiveren en begeleiden om een eigen g-golf
wedstrijd te organiseren.
Het G-golf Kampioenschap van Vlaanderen, dat in 2019 en 2020 zijn opstart kende als wedstrijd
over 9 holes, willen we verderzetten en uitbreiden met een formule over 18 holes in verschillende
handicapcategorieën. Het deelnemersveld groeit en er is nood aan een grotere uitdaging voor de
betere spelers, terwijl we de beginnende G-golfers blijven aantrekken op de korte baan.
Via een G-golf competitie, naar analogie met andere Golf Vlaanderen wedstrijden, willen we in de 4
zones een wedstrijd organiseren waarbij men zich kan plaatsen voor een finale. We denken daarbij
aan een inclusieve formule, waarbij elk team bestaat uit een G-golfer en een niet G-golfer. Hiermee
creëren we meteen een veel groter bereik en maken we meer mensen binnen de club warm voor
G-golf.

De acties worden jaarlijks geconcretiseerd en uitgewerkt in de subsidieaanvraag ‘laagdrempelig
sporten’
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Dit laatste met het oog op een wedstrijdaanbod via de clubs zelf. We moedigen onze golfclubs aan
om eigenhandig een G-golf wedstrijd te organiseren of binnen een clubwedstrijd een categorie Ggolf op te nemen.

Mensen en Timing
Actie
Nr.

34,35
33, 34
33
35, 36
33, 36
33

Analytische Actie
code

aankoop/huur/afschrijving
U4OND411 sportmateriaal
transportkosten
U4OND412 sportmateriaal
specifieke kosten:
U4OND413 opleiding
U4OND421 huur sportaccommodaties
kosten voor informatieU4OND423 en promotiemateriaal

34, 35

U4OND424 specifieke kosten: fonds
dienstverhuringskosten
occasionele
sporttechnische en
U4OND431 andere medewerkers

37, 38

U4OND440 Andere G-golf

Verantw.

TIMING
21 – 22 – 23 24

KP/YVH
KP/YVH
KP/YVH
KP/YVH
KP/YVH
KP/YVH
KP/YVH
KP/YVH

Status gerealiseerd
100%
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0%
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Beleidsfocus
Topsport
OD 12: de GV-spelers blijven significant beter presteren op
nationaal, internationaal en professioneel niveau en deze
topsportsuccessen leiden tot een groei van het totaal aantal
golfspelers in Vlaanderen.
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Wordt uitgewerkt in het Topsport beleidsplan 2021-2024.
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6. MIDDELEN
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= LUIK II Sport Vlaanderen
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