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VERSLAG
RAAD VAN BESTUUR
2020 was een ander jaar dan andere.
Vanuit Golf Vlaanderen hebben we er alles aan gedaan om onze sector
te vertegenwoordigen en op alle niveaus uit te leggen dat golf de veiligste
sport is van allemaal. Dat onze sport goed te beoefenen is met het
respecteren van social distancing en goed is voor het psychische en het
fysische welzijn.
Er zijn contacten geweest met de virologen, politici tot minister-president
alsook met zowat alle media om steun te vragen. Het snel reageren vanuit
het GV- team met de opmaak van Park & Play protocol, uitbreiden van het
reservatiesysteem i-Tee en de vele communicaties met clubs waren cruciaal
om snel te mogen opstarten na de eerste lockdown en open te mogen blijven
in de tweede lockdown.
Ook de AFGolf heeft zeer collegiaal en goed gecoördineerd actie ondernomen. Er werd in een goede samenwerking juist werk geleverd.
We willen iedereen bedanken die bij dit werk geholpen heeft. In het bijzonder dankt de Raad van bestuur de hele GV-ploeg, onder leiding van
Marc Verneirt. Ze hebben zich enorm flexibel opgesteld en steeds erg snel
geschakeld bij elke verandering. De inzet was groot en zij verdienen allen
deze pluim, uiteindelijk was het dankzij dat werk dat er best een goed seizoen
golf werd gespeeld.
Het aantal leden is sterk gegroeid met eind 2020 een totaal van 43.711 aangesloten spelers. Er is een groei vastgesteld in elke leeftijdsgroep alsook in
elke status (A, B en C federatiekaarten). Vooral de groei bij jeugd en dertigers
is positief om vast te stellen. We zagen veel nieuwe starters, maar er was ook
minder drop-out. Dé uitdaging is nu deze spelers op lange termijn te binden in de clubs. Voor de clubs was 2020 natuurlijk niet gemakkelijk door het
ontbreken van de inkomsten uit wedstrijden en horeca. De groei in aantal
spelers is daarom belangrijk om het jaar enigszins op peil te houden.
Golf Vlaanderen heeft in 2020 sterk ingezet op de verdere digitalisering. Alle
clubs kregen het reservatiesysteem ter beschikking en werden op korte termijn
opgestart. Ook het online betalingsplatform kende een sterke groei.
Naast het informaticaplatform werd ook geschakeld naar online opleidingsvormen en digitale vergaderingen. Zowel de initiatoropleiding als de trainer
B/PGA coach werden volledig afgewerkt. Verschillende digitale infosessies
en webinars vonden plaats voor oa. de clubmanagers, trainers, initiators, … .
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Golf Vlaanderen heeft met haar zomeractie en tal
van aangepaste sportieve organisaties toch een
succes weten te maken van dit jaar.
Op sportief vlak heeft het coronavirus een ongeziene
impact gehad. Dankzij de geleverde inspanningen kon
er na de eerste lockdown terug gegolfd worden, wat
een heel belangrijke stap was voor onze golfers. Tal
van wedstrijden voor de verschillende doelgroepen,
zowel op recreatief als competitief niveau werden
echter noodgedwongen geannuleerd.
Voor de spelers/speelsters opgenomen in één van
de ontwikkelingsprogramma’s van het GV Topsportbeleid was de afgelopen Covid-19 periode
een niet evidente episode in hun persoonlijke
ontwikkeling als golfer maar ook als mens. Het
waren onzekere tijden, hun structuur, omkadering
alsook de vooropgestelde doelstellingen vielen
weg of dienden continu te worden bijgestuurd.
Belangrijke boodschap was om succesvol te leren
omgaan met deze onzekere tijden en het ontwikkelen van een veerkrachtige mindset.
Tijdens de eerste lockdown periode konden,
dankzij de uitzonderingsmaatregelen Topsport
vanuit Sport Vlaanderen, onze Olympische atleten
m.n. Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De
Roey volgens een strikt protocol verder blijven
trainen. Maar zonder perspectief en door het wegvallen van doelen, was dit geen evidentie. Uitstel
OS Tokyo, maar zeker geen afstel, was daar één
van. In een 2de fase werd deze uitzonderingsmaatregel uitgebreid voor andere geregistreerde
elitespelers m.n. Alan De Bondt en Yente van Doren.

Ook voor de GV coaches brak een nieuw tijdperk
van lesgeven aan. Tal van zoom-meetings werden
georganiseerd waarbij o.a. de leerlingen van de
Topsportschool, zoals tijdens een normale schoolweek, zowel op technisch, fysisch als mentaal vlak
verder werden opgevolgd. Deze continue online
opvolging was nodig i.f.v. verdere evolutie van
hun ontwikkelingstraject.
Tevens werden diverse Covid-19 webinars door
Sport Vlaanderen georganiseerd om deze bijzondere tijd slim te benutten.
Voor de spelers van de GV trainingen werden extra
trainingsdagen ingepland tijdens de zomer om
extra ondersteuning en structuur te bieden. Deze
spelers konden tevens genieten van een financiële
ondersteuning voor deelname aan buitenlandse
GP Wedstrijden tijdens de maand augustus, een
periode waar er in België geen wedstrijden meer
georganiseerd mochten worden.Ook tijdens de
tweede lockdown konden de trainingen in het
najaar voor spelers van de GV trainingen blijven
doorgaan dankzij uitzonderingsmaatregelen die
golden voor geregistreerde beloftevolle jongeren.
Ondanks het bizarre Covid-19 jaar slaagden de
alumni van de Topsportschool erin om, ondanks
de strikte coronaregelgeving, meer dan behoorlijk
te presteren op de professionele tours. Manon De
Roey eindigde 4de in de LET Ranking, werd runnerup in de Women’s NSW Open en behaalde 3 Top-10
plaatsen in een LET Wedstrijd. Daarnaast nam ze
voor het eerst deel aan een Major. Christopher
Mivis eindigde op de 38ste plaats in de Challenge
Tour Ranking.
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Thomas Detry had zijn 1ste major deelname beet
in de US Open, werd 2x runner-up en behaalde
alsook 4 Top-10 plaatsen in een ET Wedstrijd. Hij
eindigde 18de in de Race to Dubai. Thomas Pieters
eindigde op de 45ste plaats in de Race to Dubai en
behaalde 2 Top-3 plaatsen in een ET Wedstrijd.
Onze Olympische atleten blijven alvast uitkijken
naar de OS Tokyo 2020 in 2021.
Ook in de samenwerking met KBGF en Afgolf,
onder de naam Begolf, zijn er dit jaar belangrijke
stappen gezet. Er zijn enkele personeelswissels bij
de KBGF doorgevoerd, het BEgolf House Sterrebeek werd vastgelegd, het Belgian Team kreeg een
belangrijke hervorming en ook het informatica-luik
werd hervormd met sterke pijlers om op verder te
bouwen.
Dat in 2021 weer alles snel naar het normale zal
gaan is onwaarschijnlijk. Maar er is hoop, hoop op
zonneschijn na de regen, hoop op een vaccin.
Toch willen we vieren, want in 2021 bestaat Golf
Vlaanderen 20 jaar. Hoe en waar we dat precies
gaan doen is momenteel nog een vraagteken. Wel
zeker is dat we 20 jaar Golf Vlaanderen in de kijker
zullen zetten tijdens tal van acties en op onze
wedstrijden. Hiermee wordt het feestjaar alvast
ingezet tijdens het golfseizoen en kijken we uit
naar een apotheose in het najaar.

SAMENSTELLING
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling Raad van Bestuur Golf
Vlaanderen (na AV 2020):
• Luc Feremans
Voorzitter
Cleydael GCC

• Philippe Roberti de Winghe
Ondervoorzitter
Winge G&CC

• Francis Meert
Penningmeester
R. Latem GC

• Marc Verneirt
Secretaris-Generaal

Kevin Dhondt
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MANDATEN
Naam

Vorige
mandaten

Club

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Philippe Roberti
de Winghe

2001-2008

Winge G&CC

*

*

V

*

*

*

Luc
Feremans

2001-2007

Cleydael G&CC

*

*

V (VZ)

*

*

*

Cedric
de Woot

geen

Kon. GC België

*

*

V

*

*

*

Kris
Van Ingelgem

geen

AGS

V

*

*

HV

*

*

Jaak
Pieters

geen

Millennium Golf

V

*

*

*

Emmanuel
Rombouts

geen

R. Antwerp GC

V

*

*

*

Francis
Meert

geen

R. Latem GC

V (PM)

*

*

*

Stephan
De Sterck

geen

Golf Puyenbroeck

V

*

*

*

Nathalie Kadic
Nyssen

Geen

Rinkven

V

*

Johan
Delmulle

Geen

GCC Oudenaarde

V

*

GOLF VLAANDEREN VERTEGENWOORDIGERS BIJ KBGF
Naam

Vorige
mandaten
KBGF

Club

2015

2016

2017

2018

2019

2020

JP
Baert

geen

R. Limburg GC

*

*

V

*

*

*

Luc
Feremans

geen

Cleydael G&CC

V

*

*(OVZ)

*

V

*

Emmanuel
Rombouts

geen

R. Antwerp GC

V(VZ)

*

*

*

Piet
Vandenbussche

geen

Ternesse G&CC

V

*

*

*

Cedric
de Woot

geen

Kon. GC België

V

*

*

*

*= lopend mandaat ,VZ = Voorzitter - OVZ= ondervoorzitter PM= Penningmeester, V= verkozen, HV= herverkozen,
(mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)
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SAMENSTELLING BUREAU
DIRECTIE

GV-TEAM
(IN VOLGORDE VAN ANCIËNNITEIT)

Marc Verneirt
Secretaris-Generaal sinds 2001

Kevin Dhondt
Sporttechnisch medewerker sinds 2006

Ms Biologie – Environmental Impact Assessment

Bachelor Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf

Algemene leiding – HR – Ruimtelijke Ordening
en Milieu – Communicatie en Marketing –
Verzekeringsdossier – Golfontwikkeling – Golfpromotie – Sponsoringsbeleid – Budgettering

50% DSKO (verantw. kaderopleiding) – 50% Aanspreekpunt integriteit/sport – Organisatie van
wedstrijden – Jeugdbeleid – Mede-opvolging van
o.a. Topsportschool, regionale trainingen,...

Karine Guerman
70% Technisch Directeur Topsport / 30% Sport
sinds 2001
Master Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf

Katrien Pauwels
Sporttechnisch medewerkster – Promotie
sinds 2009

Eindverantwoordelijke voor het algemeen sporten topsportbeleid
Ontwikkelingsprogramma Topsport – Topsportschool – Top Golf Vlaanderen – Be gold – Regionale
Trainingen – Kids Trainingen – Recreatieve en competitieve wedstrijden – Gezond en ethisch sporten

Project ‘Start to Golf’ – Stagebegeleiding van opleiding Initiator – Golf on the Road – Golf en Toerisme –
Golf op School – Golf in Flanders – G-golf – redactie
GV digitaal – ondersteunend communicatie

Bachelor Lichamelijke Opvoeding

Jochem Sueters
Sporttechnisch medewerker – Clubondersteuning
sinds 2012
Bachelor Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf
Beheer applicatie voor golfspelers (app & i-Golf
Interactive) – Beheer cms-systeem voor golfclubs
(i-Golf, online betalen) – Maakt deel uit van de
commissie golf en omgeving – Golf Statistieken in
Vlaanderen – Organisatie van wedstrijden
Ymke Vanherp
Sporttechnisch medewerkster – Kaderopleiding
sinds 2017
Master Lichamelijke Opvoeding – Trainer B Turnen
Organisatie Trainer B en Initiaordcursus – 50% DSKO
(verantw. kaderopleiding) – 50% Aanspreekpunt
integriteit/Ethiek – organisatie Bijscholingen – Jeugdbeleid – G-Golf – Ondersteunend communicatie
Evelyne Vanherck
Administratief medewerkster sinds 2018
Globale administratieve ondersteuning van Golf
Vlaanderen – Personeelsadministratie – Ledenadministratie – Sportieve administratie – Facturatie –
Online betaalplatform
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Personeelteam Golf Vlaanderen, vlnr: Karine Guerman, Jochem Sueters,
Kevin Dhondt, Marc Verneirt, Katrien Pauwels, Evelyne Van Herck, Ymke Vanherp
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JAAROVERZICHT
VOORJAAR 2020

J A NU AR I

FE BR U ARI

M AART

AP RI L

11 JANUARI

2 FEBRUARI

3 MAART

2 APRIL

Start opleiding Initiator
Golf met 24 studenten

Thomas Detry & Thomas
Pieters eindigen T3 & T6
op European Tour
Limpopo Championship

Manon De Roey eindigt
als runner-up
Ladies European Tour
in Australië

Wereld autismedag

15 JANUARI
Publicatie nieuwe website
+ GV digitaal

23 JANUARI
Workshop visie 2025 op
GV bureau

29 JANUARI
Manon De Roey bereikt
eerste plaats in de Aoyuan
International Moss Vale
Pro-Am

4 FEBRUARI
7 cursisten Trainer B Golf
ronden Trainer B opleiding
met succes af

15 FEBRUARI
Kick-off Jeugdsportfonds
met Ronald Gaastra

17 FEBRUARI
8.000 volgers op Facebook

20 FEBRUARI
Marshal opleiding met 30
deelnemers

22 FEBRUARI
Vertrek GV Jeugd stage
El Rompido

3 MAART
Vrijwilligers worden
bedankt tijdens week van
de vrijwilliger

11 MAART
Inspiratiedag voor alle
clubmedewerkers met
o.a. Sven Nys + AV

13 MAART
Golfclubs moeten sluiten
omwille van Covid-19
uitbraak

18 MAART
Opstart Golf@home
challenge

8 APRIL
Publicatie 1ste editie
GV e-nieuws

19 APRIL
Golf in het VRT Journaal
met complimenten over
protocol

20 APRIL
Start Fore rubriek

23 APRIL
Update homescreen
GV app
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ZOMER 2020
MEI
1 MEI
KBGF en GV voorzitters aan
het woord over de Park &
Play Golf richtlijnen

J U NI

JU LI

1 JUNI

1 JULI

10 AUGUSTUS

EDS wordt onbeperkt
aangeboden voor alle
spelers

Publicatie 2de editie
GV e-nieuws

Influencers maken
kennis met de golfsport
ter promotie Zomeractie

7 JULI

4 MEI

5 JUNI

Golfclubs mogen opnieuw
opstarten

World Environment Day

Lancering TV-spot ter
promotie Zomeractie

24-28 JUNI

8 JULI

Amateur Championship GV
te Koksijde

Manon De Roey daagt
luisteraars Radio 2 uit in
het programma 'Zot Veel
Vakantie' met een golfchallenge

20 MEI
Lessenreeksen mogen
opstarten + start promotie
Zomeractie

28 MEI
Thomas Pieters en Joos
Luiten geven hun ervaring
over golf op TV

AU G U STU S

11 JULI
Lancering #Staycation Golf
campagne

15 JULI
GV U12-U14 te Rinkven

17 JULI
Lancering video’s Zomeractie Start to Golf met ambassadeur Wesley Sonck

16 AUGUSTUS
Thomas Detry 2de,
Thomas Pieters 3de op
de Celtic Classic

19 AUGUSTUS
Video Tagmag
ter promotie Zomeractie

21 AUGUSTUS
Lancering Bring a Friend zomeractie

27 AUGUSTUS
Radiospot Nostalgie
zomeractie
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NAJAAR 2020
SEPTEMBER

OKTOBER

1 SEPTEMBER
GV topsportschool start op
en verwelkomt 2 nieuwe
leerlingen

5 SEPTEMBER
GV Junior U12-U14
te Kampenhout
Eerste G-golf ‘elite’ training
voor EDGA spelers

7SEPTEMBER
Tweedaagse GV coaches
kamp

8 SEPTEMBER
Kampioenschap van
Vlaanderen Senioren 4BBB
te Royal Keerbergen

11 SEPTEMBER
Golfclub Drie Eycken
koopt samen met GV een
Paragolfer aan en test deze
voor het eerst uit

16 SEPTEMBER
Eerste Aspirant Golf opleiding
onder vorm van GV+

24 SEPTEMBER
GV partnerdag te
The National Golf

NOVEMBER

DECEMBER

8 OKTOBER

18 NOVEMBER

1 DECEMBER

Publicatie 3de editie
GV e-nieuws

3 OKTOBER

10 tips om goedgemutst
de hele winter te golfen
(campagne ‘Blijf Sporten’
sport Vlaanderen)

Persbericht ‘Steeds meer
Vlamingen zijn gaan golfen
tijdens de lockdown’

Finale Beker van
Vlaanderen te Spiegelven

19 NOVEMBER

10 OKTOBER

Thomas Pieters geeft tips
aan de Topsportschool

GV Scholen Team Kampioenschap te Kampenhout

26 NOVEMBER

25 OKTOBER
Nicolas Colsaert wordt
runner-up op Italian Open
2020

27 OKTOBER
Het nieuwe WHS samengevat in 6 punten

29 OKTOBER
43.000 golfers in
Vlaanderen

Sensibiliseren herstellen
van pitchmarks

11 DECEMBER
Groei van golf op VRT nieuws & Sporza

18 DECEMBER
Manon De Roey sluit 2020
af op een 4de plek op de
Let Tour Ranking
Publicatie 4de editie
GV e-nieuws

20 DECEMBER
Thomas Detry en Thomas
Pieters sluiten 2020 af op
een 18de en 45ste plek op
de Race to Dubai ranking
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Binnen de ‘adviesorganen’ van Golf Vlaanderen zijn er 3 commissies: nl. de ‘Sportcommissie’, de
‘Commissie Clubondersteuning’ en de ‘Medische Commissie’, alsook verschillende werkgroepen. De
werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal mensen om een efficiënte werking te verzekeren. In
elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan de commissie en voor een efficiënte
doorstroming zorgt. De werkgroepen veranderen volgens de noodzakelijkheden.
Daarnaast is er natuurlijk ook de Topsportcommissie. De werking en samenstelling van de Topsportcommissie vallen onder het Decreet voor Sport.
In 2020 is de sportcommissie 2X samengekomen om zich te buigen over de diverse activiteiten
van o.a. de dames-, heren-, senioren- en jeugdwerkgroep. Tijdens deze vergaderingen werd het
wedstrijdseizoen voorbereid alsook geëvalueerd. Tijdens het seizoen worden alle activiteiten nauwgezet 2-maandelijks opgevolgd door de verschillende werkgroepen.
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VERSLAG
ADVIESORGANEN
SPORTCOMMISSIE
Jammer genoeg werden echter tal van wedstrijden van de verschillende doelgroepen geannuleerd wegens Covid-19. Voor al deze doelgroepen werden
eveneens de wedstrijdreglementen alsook het wedstrijdreglement van de
Beker van Vlaanderen geëvalueerd en indien nodig aangepast.
De belangrijkste wijziging in de reglementen van de Beker van Vlaanderen
alsook de Van Lanschot Trofee 2020
was de herverdeling van de zones. Deze
wijziging was noodzakelijk gezien er de
laatste jaren werd vastgesteld dat het
aantal deelnames binnen bepaalde zones
veel groter was t.o.v. andere zones.
Wegens de Covid-19 maatregelen en het
verbod om wedstrijden te organiseren
werden we genoodzaakt om de kwalificatiewedstrijden alsook de finalewedstrijd van de Van Lanschot Trofee te annuleren.
De Finale Beker van Vlaanderen kon wel
doorgaan enigszins onder aangepast
formaat en op een latere datum dan
voorzien, gezien de normale kwalificatie
wedstrijden binnen de clubs en de halve
finales, die in principe eind augustus
plaatsvonden, werden geannuleerd.
Er werd een concept uitgewerkt waardoor clubs nog een kwalificatiewedstrijd konden organiseren tot begin
september. Gekwalificeerden plaatsten zich onmiddellijk voor de Finale
Beker van Vlaanderen die op 3 oktober
plaatsvond in de Spiegelven G.C.. Eind
juni kon, dankzij de enorm geleverde
inspanningen, het GV Amateur Championship in Koksijde G.C. Ter Hille
onder een strikt veiligheidsprotocol
worden georganiseerd. De beste heer,
dame, junior jongen, junior meisje alsook G-Golfer konden bijgevolg alsnog
tot Kampioen worden gekroond. Tijdens

de vergaderingen kwam het onderwerp
Kaderopleidingen ook aan bod. De commissieleden werden regelmatig geïnformeerd over stand van zaken van o.a.
de opleidingen Initiator en Trainer B.
Tot slot werd de Sportcommissie op de
hoogte gehouden van de relevant besproken items o.a. handicapping, interclubs die behandeld werden tijdens de
sportcommissie op nationaal niveau, …
.

Samenstelling Sportcommissie:
• Philippe Roberti de Winghe
Voorzitter (Winge G&CC)

• Jaak Pieters
(Millennium Golf)

• Paul Van den Eynde,
Verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (R. 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&CC Oudenaarde)
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DAMESWERKGROEP
De GV dameswerkgroep startte 2020 met een goed gevulde wedstrijdkalender. Helaas strooide
Corona roet in het eten en was men genoodzaakt om heel wat wedstrijden en activiteiten te
annuleren. Ook de meetings met de leden van de werkgroep vonden digitaal plaats.
De Women’s Golf Day werd internationaal verschoven naar 1 september. Omwille van deze onvoorziene
datum telde dit even, dat voor de 4e keer plaatsvond,
slechts 4 deelnemende clubs. De Ladies Captains
organiseerden een speciale activiteit voor hun
golfende dames, zoals een workshop ‘Mentaal sterk
op de golfbaan’, een beat the pro, een wedstrijd met
de rabbits, … . Zij ontvingen als attentie van Golf
Vlaanderen een paar kleurrijke golfsokken van Heroon-Socks ten voordele van het G-golf project.
De Ladies Cap-Am kon worden verplaatst naar
maandag 5 oktober. Ondanks het regenweer namen
29 Ladies Captains, samen met 3 dames van hun club,
het tegen elkaar op te Damme G&CC en genoten van
de competitie.
Deze wedstrijd werd voor het eerst gesponsord
door Danielle Goffa Jewelrydesign. Danielle ontwerpt prachtige handgemaakte juwelen met een
subtiele hint naar golf. Voor deze wedstrijd schonk
ze 5 unieke juwelen, die de winnaressen met plezier
in ontvangst namen.
De jaarlijkse vergadering voor Ladies Captains kon
niet doorgaan als fysieke meeting. Er werd een
powerpoint presentatie opgemaakt met het deelnameoverzicht 2020 én een voorstelling van de
wedstrijdkalender 2021. Deze werd via mail goed
onthaald bij de Ladies Captains.

Samenstelling Dameswerkgroep:
• Claudine Morelle
ECPG Zwijnaarde

• Tine Fournier
Voorzitster dameswerkgroep
G&CC De Palingbeek

• Katrien Van Caneghem
G&CC Oudenaarde

• Nicole Clement
AtGolf Vlaanderen

• Jane Wright
GC Kampenhout

• Karine Guerman
Directeur Topsport
Golf Vlaanderen

• Katrien Pauwels
Sporttechnisch Medewerkster
Golf Vlaanderen

SENIOREN-WERKGROEP
In 2020 vonden er 4 vergaderingen plaats (1 fysieke meeting en 3 meetings online): 17/02, 22/06
(online), 15/09 (online) & 09/11 (online). 2020 was het jaar waarin de leden van de seniorenwerkgroep online meetings hebben ontdekt. Ondanks wat drempelvrees verliepen deze telkens vlot.
In 2020 hebben heel wat zaken niet kunnen plaatsvinden vanwege Covid-19. Toch zijn er enkele senior
evenementen/wedstrijden kunnen doorgaan in het najaar, waaronder de Senioren 4BBB en de nieuwe
wedstrijd ontmoeting senioren GV-AFGolf.
Doorheen de vergaderingen van de seniorenwerkgroep is het thema wedstrijden een vast item. Volgende zaken worden steeds besproken: opmaak
reglementen, opmaak kalender wedstrijden, aanwezigheden leden van de werkgroep tijdens wedstrijden, nabespreking wedstrijden, enz.

Samenstelling Seniorenwerkgroep:

In 2020 werd er een nieuwe wedstrijd georganiseerd (Ontmoeting Senioren GV-AFGolf). Deze wedstrijd was oorspronkelijk gepland op 2 juli 2020 maar
verhuisde naar het najaar. De respons was, ondanks
de coronamaatregelen, behoorlijk positief.

• Marc Van Hove

Binnen de GV seniorenwerkgroep bekijkt men ook
welke acties men nog kan doen om meer senioren
aan het golfen te krijgen, maar door het ganse
Covid-19 gebeuren heeft men dit in 2020 ‘on hold’
moeten zetten.
De jaarlijkse vergadering senior captains die op 2
december 2020 stond gepland kon helaas niets
plaatsvinden vanwege de Covid-19 maatregelen.
De leden van de seniorenwerkgroep hebben dan
het initiatief genomen om de voorstelling van de
kalender senior wedstrijden 2021, een belangrijk
item tijdens de jaarlijkse vergadering, digitaal te
doen. Er werd ook teruggeblikt op het jaar 2020.
Het was voorzitter Paul Van Den Eynde die de taak
als gastspreker voor de videoboodschap op zich
nam. Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om aftredend voorzitter Royald Colpaert
nogmaals te danken voor zijn taak als voorzitter
en lid van de seniorenwerkgroep van de afgelopen
jaren.

• Royald Colpaert
Aftredend voorzitter werkgroep
Waregem Golf

• Thierry Vandermeersch
G&CC Oudenaarde
ECPG Zwijnaarde

• Marijke Lambrigts
Koninklijke Limburg G.C.

• Paul Van Den Eynde
Nieuwe voorzitter werkgroep,
Keerbergen GC

• Marc Wijnen
Kempense GC

• Jean-Pierre De Jaegere
Rinkven GC

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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JEUGDWERKGROEP
In 2020 vonden er 5 vergaderingen plaats: 11/02, 12/05 (online), 16/06 (online), 15/09 (online)
& 24/11 (online). Ook voor de jeugdwerkgroep was het een aanpassing om de meetings online te
laten doorgaan, maar door de duidelijk afspraken die er werden gemaakt verliepen deze vlot en in
een goede sfeer.
Doorheen de vergaderingen van de jeugdwerkgroep
staan er telkens vaste thema’s op de dagorde. Kids
Trainingen is er hier één van. De afgelopen trainingen
werden steeds besproken. Hoe verliepen deze trainingen? Hoe was de opkomst? Ondanks Covid-19
hebben er in 2020 toch heel wat trainingen plaatsgevonden, uiteraard rekening houdend met de
maatregelen.
Een andere vaste rubriek binnen de vergaderingen
zijn wedstrijden zoals de GV Kids Trofee, de GV
Junior U12-U14 en het GV Scholen Team Kampioenschap. Het verloop van de wedstrijden werd steeds
besproken alsook het aantal deelnemers per wedstrijd. Door Covid-19 hebben er helaas heel wat wedstrijden niet kunnen plaatsvinden. De halve finales
en finale van de GV Kids Trofee werden afgelast
alsook de finale van de GV Junior U12-U14. Er werd
wel gezocht naar alternatieven voor onze jeugdspelers zoals o.a. de Corona Cup Challenge en video
challenge golf@home. De wedstrijden die in 2020
wel hebben kunnen plaatsvinden zijn 2 manches
van de GV Junior U12-U14, die een succes waren wat
deelnames betreft, alsook een mooi GV Scholen
Team Kampioenschap. De reglementen werden opgemaakt eind seizoen 2019, begin seizoen 2020 en
werden besproken tijdens de vergaderingen.
Naast trainingen en wedstrijden is het GV Jeugdsportfonds een derde vast item tijdens de vergaderingen van de jeugdwerkgroep. In 2020 hebben 31
clubs subsidies mogen ontvangen. Door Covid-19 was
men wel genoodzaakt wijzigingen aan te brengen aan
het reglement. Deze dienden telkenmale te worden
goedgekeurd door Sport Vlaanderen.
Labels konden er in 2020 helaas niet worden uitgereikt. Het Jeugdsportfonds start ieder jaar met een
vergadering rond het nieuwe reglement, gekoppeld
aan een jeugd gerelateerd thema. Tijdens het startmoment 2020 werd er een uiteenzetting gegeven

door Ronald Gaastra met thema’s omtrent begeleiding van (top)atleten op club-, nationaal- en internationaalniveau. Deze vergadering heeft fysiek nog
kunnen plaatsvinden. In 2020 werd ook het digitale
luik van het jeugdsportfonds geïntroduceerd. Clubs
dienden zowel voor deel 1 als deel 2 als digitaal in via
een digitaal platform binnen I-golf.
In 2020 heeft de GV Jeugdwerkgroep afscheid
genomen van 2 leden: Els Van Goethem en Roger
Kusters. Zij hebben doorheen de jaren een fantastisch bijdrage geleverd naar de GV jeugdwerkgroep toe en dit zowel tijdens de vergaderingen
als tijdens de evenementen.

Samenstelling Jeugdwerkgroep:
• Erik Cauwenbergh
Royal Keerbergen GC

• Philippe Roberti de Winghe
Raad van Bestuur GolfVlaanderen

• Els Van Goethem
Waregem Golf

• Roger Kusters
Spiegelven Golf

• Jan Kinnen
Winge G&CC

• Marc De Cock
GC Kampenhout

• Sofie Obels
Ternesse G&CC

• Bruno Vermeire
Voorzitter werkgroep
Beveren GC

HERENWERKGROEP
De evenementen die op het programma stonden
in 2020 voor de herenwerkgroep hebben
vanwege Covid-19 jammer genoeg niet kunnen
plaatsvinden. Dit had als gevolg dat er ook geen
vergaderingen in 2020 hebben plaatsgevonden
met de leden van herenwerkgroep. De hoop
is uiteraard om de draad terug op te pikken in
2021 met enkele leuke nieuwe initiatieven om
zo te trachten de doelgroep heren te bereiken,
alsook de men’s captains.
Doorheen het jaar 2020 besliste Daniel Van Leeuw,
de voorzitter van de GV herenwerkgroep, om te
stoppen met zijn taak als voorzitter en lid van de
herenwerkgroep. Daniel werd bedankt voor zijn
inzet en bijdrage van de afgelopen 2 jaar.

Samenstelling Herenwerkgroep:
• Danny Thaens
Millennium Golf

• Daniel Van Leeuw
Voorzitter werkgroep
G&CC Oudenaarde

• Frederik Raison
The National Golf

• Edwin Bellis
Winge G&CC

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen

22

MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE
In 2020 hebben er omwille van Covid-19 geen fysieke vergaderingen plaatsgevonden.

We zijn echter wel aan de slag gegaan binnen deze
thema’s. De voorbeeldgedragscodes voor clubs
werden in een nieuw jasje gestoken. We zijn lid
geworden van het Vlaams Sport tribunaal en het
tuchtreglement werd uitgebreid met een bijlage
‘grensoverschrijdend gedrag & doping’.
Ook werd binnen de communicatie heel wat aandacht geschonken aan de gezondheidsvoordelen
van golf.

Samenstelling:
• Werner Budts
Atgolf Vlaanderen

• Hendrik Delport
Ternesse G.&C.C.

• Erwin Van Damme
Steenhoven Country Club

• Guido Vyncke
Winge GCC

• Justine Barbier
Royal Oostende

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Ymke Vanherp
Golf Vlaanderen
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COMMISSIE CLUBONDERSTEUNING
In deze commissie komen steeds de volgende thema’s naar voor: Golf en Milieu, Greenkeeping, Wetgeving, Informaticaplatform, Opleidingen en Clubontwikkelingen. Omwille van de Corona-maatregelen
kwam de commissie slechts 2 keer fysiek bij elkaar in 2020.

Impact Covid-19 – Golf
Deze commissie fungeerde als klankbordgroep
voor het Park & Play Protocol. Zie artikel Park & Play
en crisiscommunicatie.

Impact IT: Reservatiesysteem,
EDS, WHS en Route 36
Na de aankondigingen van de eerste lockdown
hebben we snel de knop omgedraaid om te kijken
hoe we op een georganiseerde manier de golfclubs konden vrijwaren van sluiting. We hebben de
bestaande reservatiemodule in de app uitgebreid
naar alle clubs. Daarnaast hebben we extra parameters voorzien om te beantwoorden aan het Park
& Play Protocol.
Na de heropening van de golfterreinen was het
duidelijk dat wedstrijden moeilijk te organiseren
zouden zijn. De digitale scorekaart is in die periode
massaal gebruikt en heeft ertoe bijgedragen dat
golfers ook echt voor hun spelniveau konden spelen.
Halfweg 2020 hebben we de voorwaarden omtrent
het spelen van een digitale EDS afgestemd met
de regels van het nieuwe World Handicap System
(WHS). Hierover waren in de beginfase wat onduidelijkheden maar deze werden weggewerkt
ism de KBGF. We vroegen bv. naar verduidelijking
inzake functie “Penalty Score”.
Het was ongekend druk op de digitale platformen.
Op heel wat momenten was de vraag naar starttijden
groter dan het aanbod. Er werden digitale wachtrijen
voorzien, golfbanen werden opgedeeld, restricties
werden ingevoerd, … allemaal om golfers een starttijd te kunnen bieden.

Het nieuwe begeleidingstraject voor beginnende
golfers, Route 36, werd in het najaar afgetoetst
met de clubs. Er werd toegelicht hoe het nieuwe
traject zou werken. Een aantal clubs hebben feedback gegeven en met de komst van het WHS is er
samen met de KBGF gekeken hoe dit in productie
kan komen in 2021.

Clubontwikkelingen
Verschillende dossiers werden geadviseerd. Onder
andere:
• Sint-Lievens Houtem: Golf Vlierzele werd afgewerkt
en gegund aan de fam. Devos, de eigenaars van GC
Oostbrug (NL).

• GC Witbos: Tot ieders verbazing werd het RUP niet
goedgekeurd door het kabinet van de minister van
Omgeving. Er is hierover al overleg geweest met
Sport Vlaanderen en een meeting met het Kabinet
Omgeving zal plaatsvinden.

• Duisburg: Nu de terreinen in beheer kwamen van
de gemeente werd er een wedstrijd uitgeschreven
voor de exploitatie. De gemeente heeft gekozen
om exploitatie te gunnen aan een nieuwe vzw nl.
Golfpark Tervuren. Deze vzw bestaat vooral uit
lokale inwoners. Golf Park Tervuren zal vanaf 2021
aangesloten zijn bij Golf Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Golf Federatie.
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Samenwerken met VMM
Green Deal
Vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij en Sport
Vlaanderen in samenwerking met ISB en de Vlaamse
Sportfederatie is een Green Deal Sportdomeinen in
de maak. Marc Verneirt van GV zetelt in de stuurgroep als vertegenwoordiger voor de VSF.
In die Green Deal gaan we op zoek naar oplossingen
die het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden, maar tegelijk zorgen voor een
gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige
sportomgeving. Deze Green Deal focust op het volledige sportdomein (open lucht). Onder het sportdomein verstaan we de sportvelden zelf (in natuurgras, kunstgras, kunststof, …) en hun onmiddellijke
omgeving (inclusief de parking).
De aanleg en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld.
Het onderhoud moet de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers garanderen. Maar het onderhoud heeft door het gebruik van pesticiden, water
en voedingsstoffen ook een impact op het milieu en
de biodiversiteit. Daarom is kennis over aanleg en
onderhoud, waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor
het gebruik van pesticiden van groeiend belang.
Golf en Water – circulair gebruik
Een nieuwe brochure werd gepubliceerd om efficiënt
om te gaan met water. Zie artikel “Golf en Water”,
verder in dit jaarverslag.

Pesticiden
Eind 2020 werden de nieuwe documenten gepubliceerd om vrijstelling te verkrijgen op het verbod
op gebruik van pesticiden. Deze aanvraag is geldig
voor 1 jaar en moet nu ook voor fairways aangevraagd
worden (i.f.v. onkruiden). Green en tees (voor
schimmels) blijven voorzien.

Way ahead
Route 2030: een jong bedrijf dat begeleiding geeft
inzake de 17 Sustainable Development Goals. GV
heeft bij hen een duurzaamheidsscan besteld. Deze
zal begin 2021 afgewerkt worden, daarna evalueren
we waarop we verder inzetten. Dit is een kans om
milieuwetgeving en GEO een nieuwe positieve
dynamiek te geven.
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Samenstelling:
• Peter Brinckman
Ternesse G.&C.C.

• Philippe Mallaerts
GAB / Brabantse Golf

• Stephan De Sterck
Golf Puyenbroeck

• Francis Meert
Royal Latem G.C.

• Frank Salembier
Waregem G.C.

• Kris Van Ingelgem
Voorzitter
Antwerp Golfschool

• Nathalie Kadic
Rinkven GC

• Jochem Sueters
Golf Vlaanderen

• Marc Verneirt
Golf Vlaanderen
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TOPSPORTCOMMISSIE
De Topsportcommissie heeft als opdracht het topsportbeleid in Vlaanderen, bestaande uit een
Talentdetectie programma en 2 ontwikkelingsprogramma’s, te evalueren en bij te sturen daar
waar nodig. Dit omvat de Kidstrainingen, GV Trainingen, Topsportschool, deelname internationale
wedstrijden, ”Top Golf Vlaanderen” en Be Gold programma.
De aanwezige expertise alsook de aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur vormen
een meerwaarde voor de functionering en de draagkracht van de Topsportcommissie. De Topsportcommissie heeft haar autonomie waarbij genomen beslissingen bekrachtigd worden door de
Raad van Bestuur.
Sinds oktober 2019 is George Mackechnie, Head
Coach GV, full time werkzaam binnen GV. Hij stuurt
beleidsmatig, in nauwe samenwerking met de TDT
Karine Guerman, het talentdetectieprogramma alsook de ontwikkelingsprogramma’s mee aan.
In het kader van de permanente vorming organiseert George eveneens coach-to-coach kampen
voor de Kids- en GV coaches.

Op basis van de eindranking van zowel de GV Kids
Trofee, GV Junior U12-U14 (met uitzondering van
de 14 jarigen), de Scapa Kids Tour, Junior Tour U12
alsook op basis van het scoutingsverslag werden
voor het trainingsseizoen 2019-2020, 2020-2021
respectievelijk 51 en 45 spelers getraind in één van
de GV Kidsgroepen m.n. Kids I groep 1, Kids I groep
2, Kids II groep 1, Kids II groep 2 en Kids III.

Belangrijke opdracht van de Topsportcommissie
in 2020 was de opmaak van een nieuw beleidsplan
2021-2024. Na de SWOT-analyse van de vorige
beleidsperiode werden per programma voor de
komende 4 jaar de nodige beleidsuitdagingen/aandachtspunten bepaald.

Talentdetectiedag
De trainingen voor de allerjongste kids startten
met een opwarming in spelvorm met aandacht
voor coördinatie, evenwicht en snelheid. Daarna
lag de focus op het correct aanleren van de basics
= DNA van Golf Vlaanderen.

Binnen de topsportwerking staat de speler centraal
en wordt deze de kans gegeven zijn of haar talent
zo optimaal mogelijk te ontplooien en wordt hij/
zij zo optimaal mogelijk begeleid via een piramidestructuur.

Talentdetectie en Identificatie (7-13 j.)

De trainingen van de Kids I groep 1 zijn erop gericht
om de spelers voor te bereiden om door te stromen
naar de regionale trainingsgroepen Future Vlaanderen of Talent Vlaanderen. Op een gestructureerde, plezierige, begeleidende en ondersteunde
manier krijgen deze spelers de kans om zich verder
te ontwikkelen in hun golfspel.

DDe talentdetectie start op de leeftijd van 7 jaar en
is voornamelijk gebaseerd op wedstrijdresultaten
en scouting tijdens regionale (GV Kids Trofee en GV
Junior U12-U14) en nationale wedstrijden (Scapa
Kids Tour en Junior Tour U12).

Tijdens de verschillende kidswedstrijden is er
steeds één van de GV Kids coaches aanwezig om
de spelers, daar waar nodig, voor en na de wedstrijd
bij te staan.
Daarnaast worden de huidig geselecteerde spelers
alsook eventuele talenten geobserveerd tijdens
het spelen van 9 of 18 holes.
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GV regionale trainingen
Voor het trainingsseizoen 2019-2020 (januari - september) werden 25 spelers getraind in één van
onze GV trainingsgroepen m.n. Future Vlaanderen
Girls (coach P. Van Baarle), Future Vlaanderen
Boys (coach M. Willems), Talent Vlaanderen Boys
(coach F. Dhondt) en Jong Vlaanderen Boys (coach
D. Vanbegin).
De selecties worden gemaakt op basis van de
Nationale Rankings alsook op basis van de gemiddelde scores van deze nationale wedstrijden met
als referentie gemiddelde score vs. vooropgestelde
ontwikkelingslijnen (leeftijd vs. gemiddelde score).
Conform het uitvoeringsbesluit Topsport dient
elke geregistreerde topsporter medisch geschikt
bevonden te zijn en in het bezit te zijn van een
medisch geschiktheidsattest dat is uitgereikt door
een arts die voldoet aan de voorwaarden van het
besluit houdende uitvoering van het decreet inzake
gezond en ethisch sporten.
Het betreft een basis sportmedisch onderzoek
bestaande uit een sportmedische anamnese en
een klinisch onderzoek.
De trainingsgroep Talent Vlaanderen heeft als doel
de instroom in de Topsportschool te stimuleren
door op bepaalde momenten samen te trainen
met de leerlingen van de Topsportschool en dusdanig in aanraking te komen met het programma
van de Topsportschool.
Voor het schooljaar 2020-2021 waren er opnieuw
2 nieuwe instromers in de Topsportschool m.n.
Estelle De Blieck en Victor Estas.
Om doelgerichter te trainen werd geopteerd om
over te gaan naar volledige trainingsweekends met
als programma testing op zaterdag en op zondag
wordt er hoofdzakelijk op de baan getraind. Het
trainingsprogramma van de vorige jaren werd
verdergezet met bijzondere aandacht voor het
fysieke aspect o.l.v. de fysieke trainers Michael
Allard en Hanne Snyers.

Naast het fysieke programma voor de diverse
trainingsgroepen werden de trainingsgroepen
Future Vlaanderen Girls en Future Vlaanderen
Boys ook individueel fysiek gescreend. Persoonlijke werkpunten en oefeningen werden door Koen
Marx, Kine TSS, voor elke speler/speelster opgemaakt.
Tijdens de zomerperiode werden, gezien de verstrengde Covid-19 maatregelen i.v.m. wedstrijden,
extra trainingsdagen georganiseerd. I.f.v. van het
verdere evolutie ontwikkelingstraject speler/speelster was dit belangrijk gezien hun directe doelstellingen opnieuw wegvielen en zij terug in een onzekere periode terechtkwamen met mogelijks
effect op het algemeen welzijn en manier van sportbeoefening.
Rekening houdend met de uitzonderingsmaatregelen van kracht voor de beloftevolle jongeren
opgenomen in een ontwikkelingsprogramma van
de federatie en mits het strikte naleven van het
veiligheidsprotocol kon het trainingsseizoen 20202021 in oktober alsnog worden opgestart.
34 spelers werden geselecteerd en opgenomen in
één van de GV trainingsgroepen m.n. Future Vlaanderen Girls (coach P. Vanbaarle), Future Vlaanderen
Boys (coach M. Willems) , Talent Vlaanderen (head
coach G. Mackechnie) en Jong Vlaanderen Girls &
Boys (coach F. Dhondt).
Via trainings- en wedstrijdobservatie alsook analyse van de wedstrijdresultaten 2020, vanuit het
verplicht in te vullen shots-to-hole programma,
werden de werkpunten voor het trainingsseizoen
uitgezet.
Het trainingsprogramma van de vorige jaren werd
verdergezet. De ingeplande fysieke screenings alsook de fysieke trainingen werden echter on hold
gezet gezien contactloos trainen niet gegarandeerd kan worden.
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GV stage
Tijdens het krokusverlof werd een buitenlandse
stage georganiseerd voor 12 beloftevolle spelers
U16:
Arnaud Antoin (Damme G&CC), Maximilien de
Cordes (KGC België), Arthur Estas (GC Kampenhout), Victor Estas (GC Kampenhout), Julian Geerebaert (R Zoute GC), Edouard Lafosse (KGC België),
Maxime Leys (Rinkven GC), Ana-Elena Kusters
(Spiegelven GC), Cassiopée Oliviers (KGC België),
Francesca De Roover (KGC België), Louise Cuyvers
(KGC België) en Mirthe Waumans (Antwerp GS)
onder begeleiding van GV coaches Patsy van Baarle
en Frank Dhondt.
Deze buitenlandse stage was een ideale voorbereiding op het wedstrijdseizoen, wegens de aanwezige trainingsaccommodaties en de kwaliteit
van de te spelen banen met veel variatie en zeer
goede greens.

Coaching door Golf Vlaanderen op nationale wedstrijden
Diverse wedstrijden werden wegens de Covid-19
maatregelen geannuleerd.
Op de nationale wedstrijden (Junior Tour, Junior
Federal Tour & Federal Tour) die wel nog georganiseerd konden worden waren de GV coaches afwisselend aanwezig.
Spelers kregen enerzijds de kans om de nodige
bijsturingen door de aanwezige coach te krijgen.
Anderzijds waren deze observatiemomenten voor
de coach ook heel belangrijk i.f.v. uitgevoerde
opwarmingsroutines, al dan niet gebruik gameplan, omgang met prestatiedruk door de spelers,
lichaamstaal, ... .
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GV Topsportschool
Het schooljaar 2019-2020 is gestart met 5 leerlingen
Topsport Golf, m.n.:
Christophe Palmans (Spiegelven GC) 2de graad 2de leerjaar
Sil Beyers (GC Puurs Breendonk) 3de graad 1ste leerjaar
Sophie Bert (Waregem GC) 3de graad 1ste leerjaar
Brikke De Coster (Rinkven GC) - 3
de graad 1ste leerjaar
Elsie Verhoeven (KGC België) 3de graad 2de leerjaar
Na de kerstvakantie maakte ook James Skeet (KGC
België) de overstap naar de Topsportschool en werd
klasgenoot van Christophe Palmans.
De leerlingen Topsport werden tijdens hun trainingsprogramma’s optimaal begeleid dankzij gebruik van
het beschikbare technologische materiaal o.a. Trackman, SAM putting Lab, Bodytrack, K-Vest player en
Zen Green Putting stage.
Net voor de lockdown periode vond de jaarlijkse
periodieke screening van de leerling Topsport door
de internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith
Buckley alsook K. Marx, kiné Topsportschool, plaats.
Tijdens deze screenings werden alle werkpunten per
leerling Topsport vastgelegd. Zij kregen persoonlijke
drills om op hun aandachtspunten te werken.
De samenwerking met de internationale experten
en het delen van hun know-how, blijft een grote
meerwaarde voor de verdere uitbouw van de professionele werking binnen de Topsportschool.
De traditionele buitenlandse stage gepland midden
maart werd vanwege de lockdown geannuleerd.
Tijdens de lockdown periode werden de leerlingen
Topsport in een 1° fase verder opgevolgd via mail en
Whatsapp. Gezien de duur van de lockdown werd er
echter snel overgestapt naar online coaching. Dit
was een nieuw gegeven voor alle coaches en vergde

enig aanpassingsvermogen. Deze online Zoom sessies waren echter heel belangrijk voor de leerlingen
Topsport in functie van structuur alsook betrokkenheid in deze niet-evidente periode.
De online trainingen zowel op technisch (o.l.v. eindverantwoordelijke coach E. Smets en head coach G.
Mackechnie), fysisch (o.l.v. K. Marx, kiné en Hilde Van
Oycke, fysieke trainer) als mentaal (o.l.v. J. Dierens,
sportpsycholoog) vlak zorgden voor de nodige ondersteuning en continuïteit in hun ontwikkelproces, alhoewel de bijsturingen tijdens de technische trainingen geen gemakkelijke opdracht waren.
Wekelijks vonden er ook multidisciplinaire Zoom
overlegmomenten plaats met de coaches van de Topsportschool.
Begin juni was er de heropstart van de trainingen en
dit volgens het strikte coronaprotocol voor Topsport.
Het schooljaar werd afgesloten met een 3-daagse binnenlandse stage in Koksijde ter voorbereiding van het
GV Amateur Championship.
Ook tijdens de vakantieperiodes werden de leerlingen Topsport opgevolgd door de coaches van de Topsportschool. Twee opvolgmomenten werden georganiseerd zowel tijdens de maand juli als augustus.
Het schooljaar 2020-2021 is gestart in een gloednieuwe school onder toezicht van een nieuwe Topsportschoolcoördinator, m.n. dhr. Michel Tuts die de fakkel
overnam van mevr. Nancy Beken.
7 leerlingen topsport waaronder 2 nieuwe instappers
kregen van de gemengde selectiecommissie groen
licht i.v.m. hun aangevraagde topsportstatuut voor
het nieuwe schooljaar.
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Nieuw:

Top Golf Vlaanderen (TGV)

Estelle De Blieck (GC Nuclea) - 1ste graad 1ste leerjaar
Victor Estas (GC Kampenhout) - 2de graad 2de leerjaar
Herselectie:
Christophe Palmans (Spiegelven GC) - 3de graad 1ste
leerjaar
Sil Beyers (GC Puurs Breendonk) - 3de graad 2de leerjaar
Sophie Bert (Waregem GC) - 3de graad 2de leerjaar
Brikke De Coster (Rinkven GC) - 3de graad 2de leerjaar
Steeds rekening houdend met de strikte Covid-19 protocollen konden alle trainingen fysiek doorgaan.

Het Top Golf Vlaanderen programma steunt talentvolle spelers met deelname aan de Olympische Spelen als einddoel.

Vanaf de herfstvakantie is gestart met individuele
trainingsschema’s met aandacht voor individuele
sterktes en zwaktes als outcome van het shots-tohole programma.
Midden november was er een leerrijke call meeting met Thomas Pieters waarbij Thomas graag zijn
ervaringen deelde over de impact van Covid-19 op zijn
professionele carrière.
Tot slot werd er hard gewerkt aan de opmaak van
Modernisering Leerplan 2° graad gezien de leerlingen
Topsport op het einde van de 2° graad dienen te voldoen aan nieuwe verplichte persoonsgebonden doelen, gelinkt aan het Ontwikkelingsplan Golf.

Internationale wedstrijden
De geplande internationale wedstrijden werden wegens de Covid-19 maatregelen alsook de reisbeperkingen geannuleerd.
De spelers konden wel genieten van een financiële
ondersteuning voor deelname aan buitenlandse GP
Wedstrijden tijdens de maand augustus, een periode
waar er in België geen wedstrijden meer georganiseerd mochten worden.

Het TGV-programma concentreert zich op twee
verschillende spelers doelgroepen, enerzijds op US
College amateurspelers die studies combineren met
elitegolf en anderzijds op professionele spelers / amateurspelers in volle voorbereiding op een professionele carrière.
Momenteel studeren er 4 spelers in de VS m.n. Liam
Bentein, Matthis Besard, Louis Peeters en Elsie Verhoeven. Deze spelers spelen in zowel NCAA 1e als 2e
divisie, dit geeft hen de best mogelijke voorbereiding
op een mogelijks professionele carrière.
Zelfs tijdens hun verblijf in de VS houden deze spelers
contact met Golf Vlaanderen en worden zij door head
coach alsook eindverantwoordelijke coach TGV-programma, George Mackechnie, continue opgevolgd
via statistieken en resultaten. Bij terugkomst in België
tijdens de zomer- en wintervakanties nemen zij deel
aan de TGV groeps- en individuele trainingen.
Deze (toekomstige) professionele spelers bevinden
zich in verschillende stadia van hun professionele carrière. Het coronavirus heeft ook op deze doelgroep
een ongeziene impact gehad met heel wat onzekerheid en weinig voorspelbare periodes tot gevolg.
Ondanks het niet evidente Covid-19 jaar eindigde
Manon De Roey, gevestigde Ladies European Tour
speelster en meest ervaren speelster, eind 2020 op
een indrukwekkende 4e plaats op de LET Ranking.
Manon kijkt meer dan ooit uit naar de verplaatste OS
Tokyo in 2021.
Na een succesvolle universiteitscarrière en een jaartje werkervaring is het besef bij Charlotte De Corte
gekomen dat golf echt wel haar passie is en dat ze
in 2021 volledig wil gaan voor een professionele carrière.
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Bij de heren bestaat de groep uit een trio van spelers
die vorig seizoen allemaal de stap naar profsporter
hebben gezet.
Alan De Bondt, Yente Van Doren en Kristof Ulenaers
maakten allemaal een solide start van hun professionele carrière ondanks een moeilijk en ingekort
seizoen. Hun doel is om in 2021 verder progressie te
maken richting Challenge Tour.
Het programma Top Golf Vlaanderen biedt de spelers
ondersteuning in hun carrière ontwikkeling.
Er zijn maandelijkse groeps- en individuele coaching
sessies. Via de one-to-one sessies worden de spelers
getriggerd en dit zowel op technisch als prestatie
vlak. Tijdens de groepssessies meten de spelers zich
met elkaar en wisselen ze hun ervaringen uit. Dit
geeft de spelers te kans hun vaardigheden te toetsen
en blijkt een duidelijke meerwaarde.
Tijdens de trainingen werd gebruik gemaakt van technologische meetapparatuur waaronder Trackman,
Flight scope, SAM Putt Lab, Capto, Body Track, K-Vest
en Zen Green Putting stage. De statistische analyse is
een heel belangrijk item in het ontwikkelingsproces
van deze spelersgroep. Na gegevensanalyse door
George vanuit het shots-to-hole-programma ontvangen de spelers geregeld feedback over hun scoring
trends, sterktes en zwaktes binnen alle aspecten van
hun golfspel. Hierdoor kan nauwgezet trainingsadvies gegeven worden.
Ondanks de reisbeperkingen wegens Covid-19 hopen
we om in 2021 weer samen te kunnen werken met
onze internationale experten. Dit is een waardevolle
uitwisseling van kennis die spelers en hun coaches
helpt om een andere en waardevolle kijk op het verder ontwikkelingsproces te verkrijgen.
In samenspraak met de GV topsportcommissie werd
voor diverse professionele spelers een financiële
ondersteuning voorzien op basis van de geleverde
prestaties en rankings in 2019.

Dit betrof een ondersteuning voor omkadering en/of
wedstrijden.
Het TGV- programma blijft innoveren en verbeteren om elite golf in Vlaanderen te helpen promoten.
Gezien de uitdagingen die het moderne elitegolf met
zich meebrengt, zeker in deze Covid-19 tijden, is de
GV-ondersteuning voor deze doelgroep elitegolfers
essentieel en van enorm belang.

TOPSPORTCOMMISSIE
• Hendrik Delport
Medisch expert
Ternesse G.&C.C.

• Karine Guerman
Voorzitter
Golf Vlaanderen

• George Mackechnie
Technisch expert

• Jaak Pieters
Bestuurder
Millennium Golf

• Philippe Roberti de Winghe
Bestuurder
Winge G.&C.C.

• Tommy Verlinde
Programmamanager
Sport Vlaanderen

• Marc Verneirt
Secretaris Generaal
Golf Vlaanderen

• Tem augustus
Laurence Herman
Vertegenwoordiger topsporters

• Vanaf december
Fanny Cnops
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BELEIDSPLAN
2021-24:
MEER GENIETEN,
MEER PRESTEREN
De jaarlijkse Voorzittersvergadering van Golf Vlaanderen gaf groen licht voor
het 4 jaarlijks GV beleidsplan en de verschillende acties voor 2021.
Elke Olympiade maakt GV een algemeen beleidsplan en verschillende dossier specifieke beleidsplannen voor topsport, innovatie, jeugd en laagdrempelig sporten. Naast een wettelijke verplichting voor erkenning alsook om
subsidiëring als sportfederatie te bekomen is dit natuurlijk ook de houvast en
leidraad voor onze Raad van Bestuur.
Het beleidsplan is gebaseerd op een aantal analyses zoals de externe
studie gemaakt door Herman Konings, de GV Gosta-studie met tal van GOlf
STAtistieken en bevraging bij clubs en spelers. Meer dan 4.000 spelers
namen deel aan deze bevraging.
De beleidsuitdagingen werden gebundeld in de vorm van 25 recepten voor
een succesvolle golfsector in 2025.
Daarop gebaseerd werden per departement en per actie specifieke doelstellingen en KPI’s (key performance indicators) opgesteld. Er is deze keer ook
specifieke aandacht voor goed bestuur en ethiek in de sport.

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:
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)

Structureel

Competitief

Operationele Doelstelling:
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 t.o.v. de veranderende markt.

Operationele Doelstelling:
Het competitief aanbod van GV bereikt de
verschillende doelgroepen en kan meer boeien
en binden dankzij digitalisering en innovatieve
competities.

KPI1 / 46.000:
Tegen eind 2024 heeft GV 46.000 aangesloten
golfspelers.

KPI1 / 1 Kampioenschap:
Jaarlijks organiseert GV minstens 1 Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep (Kids –
Junior – Heren/Dames – Senioren – Supersenioren
– G-golf).

KPI2 / CLUBS:
In 2024 is GV nog steeds een vertegenwoordiger
en ondersteuner van de clubs.
KPI3 / +75%:
Jaarlijks haalt GV een ‘goed bestuur-totaalscore’
van +75%.
KPI4 / GES 6/7:
Jaarlijks voert GV een integriteitsbeleid uit om
minstens 6/7 te blijven scoren op de GEW voorwaarden.
KPI5 / GES 7/7:
Van bij de start is GV lid van een extern sportfederatieoverkoepelend tuchtorgaan en scoort
vanaf dan 7/7.
Nulmeting: Leden 2020: 41.000 / Goed Bestuur
2020: 80% / GES 2020 = 6/7.

KPI2 / Deelnemers:
Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap bestendigd (Kids-Junior – Heren/Dames
– Senioren – Supersenioren – G-golf).
Nulmeting:
1 Kampioenschap/jaar/doelgroep bestaan + Kids:
41/U12-U14: 16/ U18: 27 / Heren-Dames: 54/ Senioren: 50/ Supersenioren: 80/ G-golf: 20.
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Recreatief

Kaderopleiding

Operationele Doelstelling:
Het recreatief aanbod van GV bereikt de verschillende doelgroepen en kan meer boeien en binden
dankzij digitalisering en innovatie voor meer fun
en beleving.

Operationele Doelstelling:
De kaderopleiding levert trainers af die klaar zijn
om met de veranderende markt om te gaan alsook starters en golfers te binden en sportief te
ontwikkelen.

KPI1 / 3.500 Beker:
Jaarlijks organiseert GV de Beker van Vlaanderen (voor allen) voor minstens 3.500 deelnemers
waarbij alle provincies worden bereikt.

KPI1 / 45 initiatoren:
Eind 2024 zijn er minstens 45 initiatoren bijkomend
opgeleid.

KPI2 / 3.500 GV Trofeeën:
Jaarlijks organiseert GV de GV Trofeeën (voor
doelgroepen) voor minstens 3.500 deelnemers
waarbij alle provincies worden bereikt.
KPI3 / 1 Event/jaar/werkgroep:
Vanuit de GV werkgroepen wordt er minstens
1 recreatief event aangeboden per jaar voor de
specifieke doelgroep.
Nulmeting:
Beker 3500 – Trofeeën 3500 – 1 event/jaar/werkgroep.

KPI2 / 10 Trainers B:
Eind 2024 zijn er minstens 10 trainers B bijkomend
opgeleid.
KPI3 / Trainer A:
Eind 2024 is de opleiding Trainer A minstens 1 maal
georganiseerd.
KPI4 / G-golf initiator:
Eind 2024 is de opleiding Initiator G-golf minstens
1 G-golf georganiseerd.
Nulmeting:
70 initiatoren, 7 Trainers B, nog geen Trainer A, Initiator G-golf is nieuw.
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Bijscholingen
Operationele Doelstelling:
GV organiseert regelmatig bijscholingen voor de
verschillende doelgroepen om de clubs én het
personeel verder te professionaliseren en klaar te
stomen voor de veranderende markt.
KPI1 / 10% GV+ Opleiding:
10% van de clubs doet jaarlijks beroep op het GV
team voor een bijscholing in de club (marshall,
golf op school,…).
KPI2 / 5X GV Opleiding:
Jaarlijks organiseert GV minstens 5 centrale bijscholingen (Webinar en/of fysiek) voor de clubs.

Clubondersteuning
Operationele Doelstelling:
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.
KPI1 / 5 Opleidingen:
Jaarlijks zullen er 5 opleidingen (informatica, wetgeving, milieu, ruimtelijke ordening,…) worden
georganiseerd.
KPI2 / 1-2 Nieuwe clubs:
Inzake golfontwikkeling ondersteunt GV verschillende projecten. We trachten tegen het einde van
de nieuwe beleidsperiode 1 à 3 nieuwe clubs te
verwelkomen.
KPI3 / 90% clubs digitaal betalen - 40 clubs boekbaar:
Bestendiging van het leden- en wedstrijdbeheer.
Tegen eind 2024 kan 90% van de clubs digitale
betalingen realiseren. Tegen eind 2024 zitten 40
clubs op het boekingsplatform.
KPI4 / 25 Clubs Route 36: Tegen eind 2024 streven
we naar 25 clubs die digitaal Route 36 gebruiken
voor begeleiding van starters.
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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Communicatie

Promotie

Operationele Doelstelling:
GV blijft de marktleider inzake communicatie naar
de golfer en potentiële golfer.

Operationele Doelstelling:
GV organiseert, i.s.m. de golfclubs, jaarlijks promotionele evenementen om de sterktes van de sport
te promoten (fun, sportief, sociaal, innovatief, uitdagend, gezond).

KPI1 / 4 persberichten:
I.s.m. een persagentschap worden 4 persberichten verstuurd met aandacht voor lokale
verankering (regionaal en maatschappelijk
belang).
KPI2 - / GV e-nieuws:
4 keer per jaar wordt het digitaal magazine GV
e-nieuws aan gemiddeld 30.000 mailadressen verstuurd.
KPI3 / 10%:
Groei op sociale media.
Nulmeting:
3 persberichten – 4 x GV e-nieuws – 8.259 volgers
Facebook – 3.126 volgers Instagram

KPI1 / +3.000 Deelnemers:
Jaarlijks is er een Start to Golf opendeurdag met
40 deelnemende clubs en meer dan 3.000 deelnemers.
KPI2 / 25 Clubpartners:
Golf op School Clubpartners: eind 2024 hebben 25
clubs een samenwerking.
KPI3 / 4 Promo:
Jaarlijks neemt GV deel met Golf on The Road aan
4 Sport Vlaanderen promo events of i.s.m. andere
partners.
KPI4 / +10% Greenfee:
De greenfeemarkt stijgt met 10% via digitale promotie GV.
KPI5 / GV 1 Actie:
Jaarlijks onderneemt GV minstens 1 actie om de
eigen uitstraling en dat van de sport te promoten.
Nulmeting:
STG 4.000 – Club partner is nieuw – Min. 4 promo/
jaar – Greenfee stijgt – Min. actie: 1 actie gerealiseerd.
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Beleidsfocus Jeugdbeleid

Beleidsfocus Innovatie

Operationele Doelstelling:
Via het jeugdsportfonds bereiken de clubs meer
jeugd en kunnen de clubs hun aanbod kwalitatief
verhogen met o.a. meer fun en betere prestaties.

Operationele Doelstelling:
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.

KPI1 / Jeugdlabels:
Bestendigen in aantal behaalde labels
(Rabbit-Birdie-Eagle).
KPI2 / Wedstrijd:
Bestendigen in wedstrijddeelname (club/regio/
nationaal) met aandacht voor fun en presteren.
KPI3 / Bereikte jeugd:
Bestendigen in bereikte jeugd (clubgebonden en
niet-clubgebonden).
Nulmeting:
Rabbit: 21/ Birdie: 13 / Eagle: 3 – clubniveau: 32
clubs / Regionaal: 86 spelers / Nationaal Kids 128,
Juniors 120, Federal Junior Tour: 94 – clubgebonden 3.500.

KPI1 / NXT GEN:
In 2021 - Ontwikkeling; In 2022 - Release; In 2023
- 35% vd spelers bereikt; In 2024 - 70% vd spelers
bereikt.
KPI2 / Route 36:
In 2021 - Ontwikkeling & Release; In 2022 - 2500
spelers bereikt; In 2023 – 5000 spelers bereikt; In
2024 – 8000 spelers bereikt
Nulmeting:
Volledig nieuw d.w.z. geen nulmeting voor
handen.
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Beleidsfocus Laagdrempelig
Operationele Doelstelling:
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.
KPI1 / 30 Clubs:
Eind 2024 zetten minstens 30 clubs zich in voor
G-golf waaronder 15 clubs een actieve G-werking
(initiaties en lessenreeksen) en 20 clubs zetten
zich in op G-golf mobiliteit (oa/ Paramotion of
Mobicart).
KPI2 / 40 G-Golfers:
Eind 2024 nemen 40 golfers deel aan regionaal
vervolgprogramma trainingen.
KPI3 / 10 EDGA Spelers:
Eind 2024 zijn er 10 G-golfers internationaal competitief.
KPI4 / 4 G-golf Wedstrijden:
Naast een jaarlijks G-golf Kampioenschap van
Vlaanderen, georganiseerd door GV zelf zijn er
eind 2024 jaarlijks 4 andere G-golfwedstrijden
georganiseerd door de clubs.
Nulmeting:
19 G-golf clubs – 22 spelers trainingen – 2 EDGA
spelers – nog geen clubwedstrijden.
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Beleidsfocus Topsport
SD:
Tegen 2028 blijven de geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten presteren op professioneel en amateurniveau en leiden deze topsportsuccessen tot een groei
van het totaal aantal golfspelers in Vlaanderen.
OD 1
Tegen eind 2024 trachten we op professioneel niveau even goed of nog beter te doen dan de afgelopen
beleidsperiodes (World Cup, ET & LETAS winst, verschillende Top 3-plaatsen op ET, LET & LETAS, Top 25
OWGR, resultaten op alle prof. niveaus).
KPI
1. Jaarlijkse progressie in de resultaten alsook rankings van de prof. spelers op de verschillende prof. tours.
2.Tegen 2024 behalen de prof. spelers diverse overwinningen en/of Top 8-plaatsen.

OD 2
Tegen eind 2024 blijven de spelers (U12-U18) van de verschillende GV trainingsgroepen presteren op
nationaal en internationaal niveau.
KPI
1. Tegen 2024 zijn de GV trainingsprogramma’s de basis voor de jeugdprogramma’s binnen de clubs.
2. Jaarlijks behalen GV Spelers / Spelers TSS / US College spelers diverse overwinningen tijdens nationale
wedstrijden.
3. Jaarlijkse opname van GV Spelers / Spelers TSS / US College spelers opgenomen in één van de nat. Ploegen.
4. Jaarlijkse selectie van GV Spelers / Spelers TSS / US College spelers voor deelname aan EK’s en/of andere
belangrijke int. Wedstrijden.
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OD 3
Tegen eind 2024 blijven we streven naar een verdere optimalisatie van de Topsportschoolwerking op vlak
van omkadering en trainingsinfrastructuur.
KPI
1. Maandelijkse multidisciplinaire overlegvergaderingen + jaarlijks evaluatie programma TSS met de
betrokken coaches.
2. Doorgedreven geïndividualiseerde begeleiding door de coaches met individuele trainingsprogramma’s
gebaseerd op prestatie statistieken waarbij spelers 6-wekelijks getest worden op progressie.
3. Fysieke progressie meetbaar o.a. via clubhead- , bal- en lichaamsnelheid.
4. Performance gerichte mentale omkadering.
5. Optimalisering van de huidige trainingsinfrastructuur door gebruik van de beschikbare technologische
trainings- en meetapparatuur (Green zen putting, Trackman, flight scope).

OD 4
Tegen eind 2024 is er via het talentdetectie- en ontwikkelingsprogramma een continue kwalitatieve instroom
in de Topsportschool met bijzonder aandacht naar instroom meisjes.
KPI
1. Jaarlijks instroom TSS vanuit de Kids groepen of GV regionale trainingsgroepen.

OD 5
Tegen eind 2024 wordt binnen het detectieproces het talentdetectieprogramma verder uitgewerkt met opzet van scoutingssysteem, detectieprogramma binnen de clubs.
KPI
1.Scoutingssysteem binnen de clubs.

Einddoel GV topsportbeleid: Top 8 mondiaal niveau.
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TROUWE PARTNERS ZIJN
HOEKSTENEN VOOR EEN
STERKE SPORTFEDERATIE

HOOFDSPONSORS

De inkomsten van een sportfederatie zijn klassiek gebaseerd op 3
pijlers, nl. lidgelden, subsidies en sponsoring. Dat laatste is, zeker in
Corona tijden, een heuse uitdaging.
Daarom zijn we zeer trots dat zowel Ethias als Van Lanschot de samenwerking
met Golf Vlaanderen verlengen als hoofdsponsor.
Van Lanschot is al hoofdpartner sinds 2015 en Ethias zelfs al sinds 2010.
Een langdurige relatie die bewijst dat de Private Bank en de Verzekeringsmaatschappij dezelfde waarden delen als Golf Vlaanderen.
Van Lanschot zal zich blijven inzetten voor de verdere innovatie en uitbouw
van de GV app en sportief blijven ze actief in de recreatieve wedstrijd ‘Van
Lanschot Trofee’.

PARTNERS

De samenwerking met Ethias zet in op 2 aspecten, enerzijds als officiële verzekerings-maatschappij en anderzijds binnen Start to Golf. Vanaf 2021 zullen
er immers doelgroepgerichte Start to Golf dagen georganiseerd worden met
Ethias als ‘title partner’. In 2021 zal jeugd en G-golf aan bod komen, in 2022
richten we ons op ‘girls’ en ‘ladies’.
Ook op partner-niveau zijn we trots dat elke partner aan boord blijft en de
samenwerkingen verderzet. Callaway, Pin High, Peak Performance, alsook het
Vlaams Mediahuis en golf.be blijven zich via Golf Vlaanderen inzetten voor de
ontwikkeling van de golfsport in Vlaanderen.
Een welgemeende dankuwel!

MEDIAPARTNER
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KERNCIJFERS
AANTAL CLUBS
We geven een weergave van het aantal golfclubs, leden, f
ederatiekaarten en indeling op basis van het spelniveau in Vlaanderen.
Eind 2020 hebben we in Vlaanderen 55 golfclubs die erkend zijn door Golf
Vlaanderen (GV) en de Koninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF).
Elke club krijgt een erkenning op basis van infrastructuur:

• A status clubs zijn minimaal qualifying 9 holes banen
• B status clubs hebben minstens 6 verschillende holes waarvan
de lengte berekend over 9 holes minimum 687 meter bedraagt
en 1.375 meter over 18 holes

• C status clubs hebben o.a. minstens een driving range van 180 meter
en 10 matten.
De volledige erkenningsvoorwaarden staan in de statuten artikel 8.

Aantallen ABC clubs
43 A clubs
9 B clubs
3 C clubs
27 A Clubs met 18 holes (en meer)
16 clubs met tussen 9 en 18 holes
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Ledenregister
CLUB

A/B/C
STATUS

CLUB

A/B/C
STATUS

Bossenstein Golf & Polo C.

A

Royal Amicale G.C. Anderlecht

A

Brabantse Golf

A

Royal Antwerp Golf Club

A

Brasschaat Open G. & C.C.

A

Royal Golf Club De Belgique

A

Brussels Dro!Hme Golf Club

A

Royal Latem Golf Club

A

Cleydael G & C C

A

Royal Limburg Golf & C. C.

A

Damme Golf & C. C.

A

Royal Ostend Golf Club

A

De Drie Eycken

A

Royal Zoute Golf Club

A

De Kluizen

A

Spiegelven Golf Genk

A

Duisburg Military G. C.

A

Steenhoven G & C.C.

A

Flanders Nippon Gbc Hasselt

A

Ternesse G. & C. C.

A

G. & B. A. Kampenhout

A

The National

A

G. & C. C. De Palingbeek

A

Waregem Golf Club

A

G. & C.C. Oudenaarde

A

Wellington Golf Oostende

A

Golf Club Beveren

A

Westgolf

A

Golf Club Lanaken

A

Wijnvelden Golf Club

A

Golf Club Nuclea Mol

A

Winge Golf & C. C.

A

Golf Club Puurs

A

Antwerp Golfschool

B

Golf Club Witbos

A

Dragon Golf

B

Golf Puyenbroeck

A

Ex. Club-Priv. Golf-Zwijnaarde

B

Golfforum

A

Golf Club Krokkebaas

B

Ieper Open Golf

A

Golfcentrum Ranst

B

Keerbergen Golf Club

A

Golfschool Gent

B

Kempense Golf Club

A

Steenpoel Golf Club

B

Koksijde Golf Ter Hille

A

Taxandria

B

Lilse Golf & Country

A

Wase Golf

B

Millennium Golf

A

Atgolf Vlaanderen

C

Rinkven Golf Club

A

G. Prac. Rhode-St-Genese

C

I.G.T.C.

C
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SOCIALE MEDIA

FACEBOOK
9.016 volgers

TWITTER
2.027 volgers

INSTAGRAM
3.935 volgers
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42 Regionale Trainingen in 2020
(2019-2020 & 2020-2021)
• Future Vlaanderen Boys: 7 + 3
• Future Vlaanderen Girls: 8 + 3
• Jong Vlaanderen Boys & Girls: 8 + 3
• Talent Vlaanderen Boys: 7 + 3
2019-2020: 25 spelers		
2020-2021: 32 spelers

41 Kids trainingen
(2019-2020 & 2020-2021)
• Kids 1 Groep 1: 9 + 3
• Kids 1 Groep 2: 8 + 2
• Kids 2 Groep 1: 7 + 2
• Kids 2 groep 2 en Kids 3: 8 + 2
2019-2020: 51 spelers		
2020-2021: 48 spelers
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SPORT
WEDSTRIJDEN

DEELNEMERS

2

117

Clubkwalificaties 34

+/- 500

Kampioenschappen

2

172

Senioren

1

44

GV Junior U12-U14
GV Kids Trofee

Ladies
Beker van Vlaanderen

1

112

49 + Finale

4000
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WEDSTRIJDEN
GV Junior U12-U14
Deelnemers

117

wedstrijden

2 i.p.v. 4

GV Kids Trofee
Kwalificaties 34 clubwedstrijden

+/- 500 deelnemers

4 X halve finales

Afgelast

Finale

Afgelast

Kampioenschappen
Kampioenschap clubteam Super Senioren

Afgelast

Kampioenschap Senioren Single Stroke Play

Afgelast

Senioren 4BBB Kampioenschap van vlaanderen

118

Amateur Championship GV
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Kampioenschap van Vlaanderen Kids

Afgelast

Senioren
Prijs Senior Captains

Afgelast

Prijs Seniorenwerkgroep

Afgelast

Ontmoeting Senioren GV-AFGolf

44

51

WEDSTRIJDEN
Dames
Ladies 3
Cap-am Ladies

Afgelast
112

Women's Golf Day

Afgelast

GV-AFGolf Ladies

Afgelast

Van Lanschot Trofee
Kwalificaties senioren

44 clubs

Kwalificaties dames

43 clubs

Kwalificaties heren

42 clubs

4 X halve finales

Afgelast

Finale

Afgelast

Beker van Vlaanderen
Kwalificaties (49 clubs)
Finale

+/- 4000 deelnemers
84

Jeugd
GV Scholen Team Kampioenschap

62

G-Golf
G-Golf Kampioenschap

22
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Aantal Spelers

Aantal Clubs

Er zijn 43.711 golfers aangesloten bij Golf Vlaanderen. Golf is groter dan ooit.
Stijging met 7% groei op taal aantal leden: 43.711.
Stijging met 32% nieuwe leden: 7.165.
-7% drop out: 4.304.
38% meer re-activatie: 2.228.
In andere jaren zien we dat de drop-out cijfers evenredig stijgen met de nieuwe leden maar in 2020 is
hier een trendbreuk vast te stellen (wellicht ten gevolge van Covid-19).
Meer golfers hebben hun lidmaatschap behouden in 2020.
Gem. leeftijd 2020: 52,21 jaar.
Gem. handicap 2020: Hcp 31.6.
Max IGTC 42.5 - Min. Koninklijke Golf van België 21.01
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2020
Het beheer van reservatiestress

Tot vorig jaar speelde een golfer gemiddeld 1 keer
per maand ... in 2020 was er een piek tot 1 keer per
week.
De spelers speelden dus massaal in het Coronajaar
2020. Uit de stats van ons reservatiesysteem zien we
twee pieken. Eéntje in het voorjaar (4 keer meer) en
ééntje in het najaar (3 keer meer). Ook in de zomermaanden werd meer gespeeld dan andere jaren.
Er is duidelijk een lockdown effect gezien de pieken
samenvallen met lockdown light periodes wanneer
er geen andere vrijetijdsbesteding mogelijk was.

Elke club krijgt ons reservatiesysteem en de App
ter beschikking en stelt dit zelf in (9 holes of 18, aantal lopende reservaties,...) om zo vlot mogelijk en
zoveel mogelijk spelers te laten genieten van een
rondje. Wanneer Corona achter de rug is zullen de
massale speelcijfers opnieuw wat zakken en zal de
reservatiestress wel weer gaan liggen. Zo ontstaat
er weer plaats voor de nieuwe golfers die zich aanbieden en kunnen we samen, als sport, groeien.

Voldoende capaciteit?
Het aantal spelers/hole of per golfbaan valt in
Vlaanderen nog best mee in vergelijking met buurlanden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er, op de
juiste plaatsen, zeker behoefte is aan nieuwe holes.
Ook dat is ‘work in progress’ voor Golf Vlaanderen.
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06

PARK & PLAY GOLF
PROTOCOL EN
CRISISMANAGEMENT
Een terugblik op een jaar van crisismanagement.
Het werd niet de start van het jaar zoals Golf Vlaanderen ze voor ogen
had. Wat een knaller van een Olympisch en Ryder Cup jaar moest worden
- inclusief alle (inter)nationale en clubwedstrijden - werd plots een jaar van
onzekerheid en razendsnel schakelen.
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Begin maart 2020 - eerste annuleringen

13 maart 2020 - prioriteiten

Op de website berichtten we begin maart over de
succesvolle jeugdstage in de krokusvakantie. Geen
vuiltje aan de lucht in het zonnige Spanje. Al was
het coronavirus geen onbekende factor in Europa.
De nu reeds gekende maatregelen zijn hier langzaamaan ingevoerd, maar van een lockdown was
begin maart geen sprake. De Veiligheidsraad stelde toen voor om vooral de handen te wassen. Op
11 maart hielden we zelfs onze jaarlijkse Algemene
Vergadering. Daar werden geen handen of kussen gegeven, maar we zaten wel nog allemaal in
dezelfde ruimte.

Toen er aangekondigd werd dat België in lockdown
zou gaan tot begin april was het nog niet meteen
duidelijk bij de golfclubs dat ook zij moesten sluiten. Er was wat tegenstrijdige informatie tussen
de federale en de lokale overheden. Dan zijn we
als federatie snel beginnen schakelen. We zijn een
federatie van en voor golfclubs. Dit wordt in onze
communicatie doorheen het jaar soms meer dan
alleen ‘golfclubs’, we willen immers alle golfers
bereiken. Maar in crisistijd moeten we prioriteiten
stellen. En dus werd het correct informeren en begeleiden van de clubs prioriteit nummer 1.

Toen er meer en meer gevallen in Spanje gemeld
werden, zaten we met de problematiek van onze
tweede stage begin maart, die onder de Spaanse
zon zou doorgaan. Omdat we daar met jonge golfers naartoe zouden gaan, wilden we geen enkel
risico lopen en hebben we die stage dan ook geannuleerd. Dat was de enige juiste beslissing.

Toen de golfbanen effectief op slot gingen, merkten we dat een deel van de publieke opinie niet altijd achter die beslissing stond. Op sociale media
kregen we vaak frustraties binnen en in Nederland
begonnen er zelfs petities te ontstaan om clubs
open te houden. Om de toelating van de overheid
te krijgen, moesten we er echter voor zorgen dat
iedereen aan hetzelfde zeel zou trekken.
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Begin maart 2020 - eerste annuleringen

13 maart 2020 - prioriteiten

Op de website berichtten we begin maart over de
succesvolle jeugdstage in de krokusvakantie. Geen
vuiltje aan de lucht in het zonnige Spanje. Al was
het coronavirus geen onbekende factor in Europa.
De nu reeds gekende maatregelen zijn hier langzaamaan ingevoerd, maar van een lockdown was
begin maart geen sprake. De Veiligheidsraad stelde toen voor om vooral de handen te wassen. Op
11 maart hielden we zelfs onze jaarlijkse Algemene
Vergadering. Daar werden geen handen of kussen gegeven, maar we zaten wel nog allemaal in
dezelfde ruimte.

Toen er aangekondigd werd dat België in lockdown
zou gaan tot begin april was het nog niet meteen
duidelijk bij de golfclubs dat ook zij moesten sluiten. Er was wat tegenstrijdige informatie tussen
de federale en de lokale overheden. Dan zijn we
als federatie snel beginnen schakelen. We zijn een
federatie van en voor golfclubs. Dit wordt in onze
communicatie doorheen het jaar soms meer dan
alleen ‘golfclubs’, we willen immers alle golfers
bereiken. Maar in crisistijd moeten we prioriteiten
stellen. En dus werd het correct informeren en begeleiden van de clubs prioriteit nummer 1.

Toen er meer en meer gevallen in Spanje gemeld
werden, zaten we met de problematiek van onze
tweede stage begin maart, die onder de Spaanse
zon zou doorgaan. Omdat we daar met jonge golfers naartoe zouden gaan, wilden we geen enkel
risico lopen en hebben we die stage dan ook geannuleerd. Dat was de enige juiste beslissing.

Toen de golfbanen effectief op slot gingen, merkten we dat een deel van de publieke opinie niet altijd achter die beslissing stond. Op sociale media
kregen we vaak frustraties binnen en in Nederland
begonnen er zelfs petities te ontstaan om clubs
open te houden. Om de toelating van de overheid
te krijgen, moesten we er echter voor zorgen dat
iedereen aan hetzelfde zeel zou trekken.
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Tweede helft maart 2020 - premies en
premies
Om de clubs te ondersteunen zijn we al snel de
financiële impact in kaart gaan brengen door een
studie uit te voeren van de eerste week lockdown.
Daarna kwam er nog een tweede studie voor de
periode tot 4 mei. Daaruit bleek dat alle clubs
samen zo’n 6 miljoen euro aan inkomsten zouden
verliezen.
Daarnaast hadden heel wat clubs nood aan een luisterend oor… ‘Hoe is het?’ ‘Wat zijn de grootste
uitdagingen?’ Heel wat clubverantwoordelijken,
managers en bestuurders hebben ons opgebeld.
Het deed ons plezier om vast te stellen dat we als
GV voor hen een steunpunt waren.
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen en de
Vlaamse Sportfederatie zijn cruciaal geweest om
de hinderpremie en de compensatiepremies voor
de clubs en de golfpro’s in kaart te brengen. Daarnaast werkten we vlot samen met de Waalse golf
federatie AFGolf. Er is een nationale Veiligheidsraad maar de premies zijn niét federaal. Zowel voor
de golfclubs als de golfpro’s is er een groot verschil
op Vlaams en Waals niveau.
Die eerste twee à drie weken na de lockdown zijn
voorbij gevlogen. In die periode is “Park & Play”
ook voor de eerste keer in onze digitale teammeetings vernoemd geweest. De term “Park & Play”
komt vanuit de US en Australië. Grote golflanden
die bleven golfen maar mét de nodige aanpassingen. Ook de aangepaste “corona cup” hebben we
daar voor het eerst gezien. Uit een beweging van
zelfreflectie zijn we al snel ons eigen Park & Play
Golf protocol gaan uitschrijven.

Weekend van 18 april: Park & Play Golf
Tijdens het weekend van 18 april weten we nog allemaal hoe de gelekte nota voor veel ophef zorgde.
Het werkdocument waarrond de groep van GEES
alle versoepelingen oplijstte. Eén element zorgde
echter voor enkele vraagtekens bij de federatie.
In die nota stond dat buiten sporten (fietsen en
wandelen) tot 20 personen terug mogelijk werd.
We vonden dat men iets te licht over die contactloze buitensporten ging - waar golf toch één van is.
Dan zijn we, met de GV-voorzitter op kop, in actie
geschoten en hebben we mensen bij de verschillende overheden, politici, administraties en virologen aangesproken en onze sport gaan ‘verdedigen’. Omdat we al vroeg begonnen zijn met een
protocol konden we snel schakelen en iedereen
goed informeren. Daarnaast kregen we, samen
met tennis, ook media-aandacht in verschillende
journaals wat een extra duwtje in de rug bleek.
In die periode zijn we ook intensief gaan overleggen met de clubs. We stuurden een uitgewerkte
versie van ons Park & Play Golf protocol door en
polsten naar feedback. Een zelfde soort protocol
hebben ze ook bij de tennis federatie voorgelegd.
Dankzij dat snel handelen en de duidelijke communicatie hebben we de clubs terug kunnen openen.
Mochten we hier een afwachtende houding hebben aangenomen, dan zaten we in de algemene
nota zoals alle andere sporten. Dat zou niet goed
geweest zijn voor onze clubs. Golfclubs zijn immers
kleine of middelgrote KMO’s, die kan je - met alle
respect - niet vergelijken met een sporthal van de
gemeente.
Dé sleutel bij Park & Play Golf en het lobbywerk was
ons reservatiesysteem. Zo werden alle clubs in versneld tempo uitgerust met het reservatieplatform
waarmee het terrein kon worden gereserveerd. Er
werd in een paar dagen tijd een reservatiemodule
ontwikkeld en toegevoegd voor de driving range.
In België werkten er nog 27 clubs zonder reservatiesysteem en dat was de grote uitdaging. Want
zonder systeem mochten die clubs niet heropenen.
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29 april: groen licht!

4 mei 2020 - golfclubs open

In de week van 29 april kregen we groen licht. Toen
kwam de Veiligheidsraad met de boodschap dat we
terug mochten golfen. Wel met een kleine verrassing: je mocht enkel golfen met ‘jezelf en twee andere - maar steeds dezelfde personen’. Daardoor
was het onmogelijk voor onze golfpro’s om les te
geven - waar we in eerste instantie nog vanuit gingen. Die info moesten we dus ook communiceren
naar onze pro’s en clubs.

Vanaf 4 mei, 2 maanden na de lockdown, mochten
er opnieuw rondjes gelopen worden op de baan.
Clubs transformeerden hun terreinen met onze
duidelijke signalisering, éénrichtingsverkeer, dispensers voor het ontsmetten van de handen, spuitflessen voor het ontsmetten van de mandjes en
ballen, enz… .

Naast de honderden telefoontjes en calls organiseerden we de eerste GV Webinar om alle Park &
Play Golf voorwaarden uit te leggen aan de clubverantwoordelijken. Een groot succes met meer
aanwezigen dan op een zgn. ‘echte vergadering’.
Zowel de clubs als wijzelf zijn zeer enthousiast over
deze aanpak, dus zeker voor herhaling vatbaar in
de toekomst!

Iedereen wilde tegelijk spelen op 4 mei en het systeem is eigenlijk niet gebouwd om zo’n grote piek
aan te kunnen. Enkele functionaliteiten hebben we
offline gehaald om het geheugen te optimaliseren
en via een ‘Tomorrowland-systeem’ lieten we voor
een periode een beperkt aantal mensen toe per
keer.
Dit heeft bewezen dat de app en I-golf onmisbare
instrumenten zijn geworden.
Het ganse traject werd in nauwe samenwerking
gerealiseerd met onze informatica partner Info
Service Belgium. Daarbij een grote pluim voor hen!
Jaren geleden beslisten we lokaal te kopen en dat
bleek nu super efficiënt. Er was enorm veel activiteit op ons I-golf platform rond die periode. We hadden onze handen meer dan vol, maar mits enkele
cruciale aanpassingen hield het systeem het goed
vol… in tegenstelling tot de systemen in onze
buurlanden (knipoog).
Er ontstond een wekelijks ritme: de nationale
Veiligheidsraad op woensdag of vrijdag: daar
konden we de eerste boodschappen interpreteren, maar moesten we toch nog de wettekst afwachten op vrijdagavond. Op basis daarvan werden
er FAQ (Frequently Asked Questions) opgemaakt
tegen zondag en pas daarna wisten we zeker wat
er wel en niet mocht. Die veranderingen communiceerden we naar onze clubs en een paar dagen
later was er terug een nieuwe Veiligheidsraad en
begon alles opnieuw. Heel wat avond- en weekendwerk om alles zo snel mogelijk bij de clubs te
krijgen … maar dat namen we er graag bij om bij de
eerste sporten te kunnen herstarten.
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18 mei 2020 - volgende versoepeling

8 juni 2020 - horeca en wedstrijden

Op 18 mei kwam de volgende versoepeling. De bubbels werden losgelaten en ook trainen in groep en
individueel lesgeven werd mogelijk. Daar kwamen
enkele aanpassingen bij zoals het gebruik maken
van buggy’s en uitlenen van clubs. Alle versoepelingen werden telkens duidelijk gecommuniceerd
in het Park & Play Golf document.

Sinds begin juni zijn de versoepelingen sneller
doorgevoerd dan verwacht. De horeca mocht,
zoals verwacht, terug opstarten maar ook wedstrijden werden opnieuw toegelaten!

Ook de introductie van de digitale EDS kaarten
(Extra Day Score) werd nu versneld doorgevoerd
in overleg met de KBGF. Hiermee kan je via de
Golf Vlaanderen app een qualifying score neerzetten. Na 1 week hadden we al meer dan 1.000 EDS
kaarten geregistreerd. Duidelijk dat de ingeslagen
digitale weg in de toekomst een nog belangrijkere
plaats zal innemen.

In die week ging alles een versnelling hoger voor
onze sportafdeling met het herwerken van de GV
wedstrijdkalender 2020. Uiteraard met de nodige
veiligheidsmaatregelen, zou het genieten zijn om
op 27 en 28 juni onze beste spelers aan het werk
te zien op het Amateur Championship in Koksijde
Golf Ter Hille.
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Najaar: lockdown light

De toekomst…

Jammer genoeg kwamen we tijdens het najaar in
een tweede Corona-golf terecht. Horeca moest opnieuw dicht, code rood voor de sportsector werd
actief. Dankzij het sterke protocol, al was het kantje boordje, konden de individuele buitensporten in
beperkte groepjes actief blijven.

Een groot voordeel van deze situatie is dat bij veel
clubs de digitalisatie versneld is uitgevoerd. Nu
heeft iedereen die stap mòeten zetten. Heel wat
clubs zijn blij met die evolutie en plukken er nu de
vruchten van. Er wordt vlotter gespeeld doordat
iedereen precies weet wanneer hij of zij kan afslaan.

Na nieuw lobbywerk en met steun van verschillende partners hebben we de politici kunnen informeren en overtuigen dat de golfsport geen
gevaar is voor het virus én dat fysiek en mentaal
welzijn belangrijk is.
GV mag dan ook terecht trots zijn op het verkregen
vertrouwen.
Ook het Corona noodfonds werd uitgevaardigd in
het najaar. Een welgekomen steun om sport terug
te lanceren. GV diende dan ook een relanceplan in
en verkreeg een mooi duwtje in de rug. Deze zal
ingezet worden op enkele extra Start to golf-acties
in 2021.

Hoe de toekomst zal evolueren en of de golfclubs
nu het volledige jaar open kunnen blijven is een onbekende. Ook voor de federatie blijft het wekelijks
opvolgen, analyseren en bijsturen. Maar waarschijnlijk zijn we nu in een soort ‘nieuw normaal’ … tot
het grootste deel van de bevolking gevaccineerd
is.
Tot slot moeten we iedereen bedanken die een
steentje bijgedragen heeft tot de snelle herstart
van de golfsport in Vlaanderen. Het ganse GVteam, in front én back office, de Raad van Bestuur
en vooral de GV-voorzitter voor hun networking,
de collega’s bij Tennis Vlaanderen, AFGolf, KBGF en
PGA, VSF, Sport Vlaanderen, Kabinetten, GEES, … .
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DE PIJLERS VAN PARK & PLAY GOLF
Gouden regels voor individueel gedrag
•
•
•
•
•

De hygiëneregels, zoals handen wassen, blijven essentieel.
Respecteer steeds de afstandsregels! Het golfterrein heeft voldoende ruimte.
Ook binnen de flights kan er dus afstand gehouden worden.
Respecteer de sociale bubbel. Ook voor én na de ronde.
Respecteer steeds de horeca regels.
Reserveer voor je naar de club komt.

Elke club is verplicht binnen het Park & Play Golf protocol te blijven handelen, maar kan zelf beslissen om
aspecten niet (bv. toch geen prijsuitreiking te organiseren) of strenger in te vullen (driving range reservatie, niet dele van buggy’s). Alle richtlijnen zijn terug te vinden in het Park & Play Golf protocol.
Respecteer de lokale maatregelen in de club en geniet van onze mooie sport.

Geen 'Blotehandencontact'
Vermijd blotehandencontact. Begroet elkaar zonder fysiek contact en gebruik enkel je eigen materiaal.
Desinfecteer je handen na het gebruik van gedeelde materialen. De club zal deze materialen regelmatig
ontsmetten zodat we veilig kunnen genieten van onze sport.

Reserveren verplicht!
Vooraleer je naar je favoriete club vertrekt, dien je verplicht een reservatie te maken.
Zowel voor een rondje op de baan, als voor een les. Alleen zo kan de club het maximum aantal toegelaten
personen correct beheren.
Een reservatie maken kan via de Golf Vlaanderen app of i-Golf.

Social distancing!
•
•
•

Op en naast de golfbaan respecteren we de social distance van 1.5m ofwel 2 clublengtes van elkaar.
Ook op de driving range dient deze maatregel aangehouden te worden!
Is er slow play of een 'bottle neck' op de baan... hou afstand van elkaar.
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07

VISIE 2020
EINDEVALUATIE
DOELSTELLINGEN 2020
Het 4-jaarlijks beleidsplan kwam tot stand na opmaak van een SWOT-analyse.
De SWOT-analyse werd intern én extern uitgevoerd. Intern werden alle actieve
vrijwilligers (bestuurders, commissieleden, werkgroepleden) binnen GV bevraagd.
Extern werden alle clubs, sponsoren aangesloten bij GV bevraagd.

De bevraging bestond uit
volgende hoofdstukken
• Structureel
• Organisatie van recreatieve sportbeoefening
• Competitiegerichte sportbeoefening
• Organiseren van kaderopleidingen en bijscholing
• Begeleiding van de aangesloten clubs
• Promoten van de Sporttakken
• Informatieopdracht uitvoeren
• Topsportwerking
• Jeugdsportfonds

De gegevensanalyse gebeurde
door het GV Bureau
• Stap 1: vanuit de missie en de verwerking van de SWOT
werden Strategische doelstellingen (SD) vastgelegd

• Stap 2: vastleggen van de GV werkdomeinen
• Stap 3: vastleggen welke domeinen een impact
hebben per Strategische doelstelling

• Stap 4: voor elke SD werd per werkdomein de
input vanuit de SWOT geclusterd

• Stap 5: per werkdomein werden Operationele
doelstellingen (OD) gedefinieerd
Het resultaat van deze analyses werd uitgewerkt met infographics om de raad van bestuur, de commissies, de clubs
en de leden duidelijk en vlot te informeren.
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Structureel.be
SD 1: meer golfers
SD 3: meer golfers recreatief: genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Competitief.be

Operationele Doelstelling 0D1

Operationele Doelstelling 0D3

In 2020 is GV nog steeds een federatie van clubs
en stelt de clubs in staat om via GV structuren
en reglementen een antwoord te bieden t.o.v.
de veranderende markt

Jaarlijks organiseert GV minstens 1 Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep (Kids - Junior Heren/Dames - Senioren - Supersenioren)

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties

OD3 vervult SDl COMP
OD1 vervult SD1 STR +
OD1 vervult SD3 STR + SDlPROM
Gerealiseerd in 2020

Gerealiseerd in 2020

✔

✔

Operationele Doelstelling 0D4
Operationele Doelstelling 0D2
Vanaf 2017 zal GV een Good Governance reglement hanteren op basis van de Code Muyters
met een voorbeeldfunctie naar de clubs

OD4 vervult SDl COMP +
OD4 vervult SD2 COMP

OD 2 vervult SD4 STR
Gerealiseerd in 2020

Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap bestendigd of stijgt het (Kids - junior Heren/Dames - Senioren - Supersenioren) en worden
alle provincies bereikt

✔

Gerealiseerd in 2020

✔

Operationele Doelstelling ODS
Jaarlijks organiseert GV de Beker van Vlaanderen
voor minstens 3.500 deelnemers waarbij alle
provincies worden bereikt
OD5 vervult SD1 RECR + SD3 RECR
Gerealiseerd in 2020

✔

Operationele Doelstelling 0D6

✔ gerealiseerd
... op weg naar realisatie
✘ niet gerealiseerd

Jaarlijks organiseert GV recreatieve activiteiten
met aandacht voor elke doelgroep (Jeugd - Dames Senioren - Supersenioren)
OD6 vervult SD1 RECR + SD3 RECR
Gerealiseerd in 2020

✔
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Kaderopleiding.be

Bijscholingen.be

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

SD 1: meer golfers
SD 2: meer golfers competitief: betere prestaties
SD 3: meer golfers recreatief: genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD7

Operationele Doelstelling ODll

Tegen 2020 zijn er minstens 40 initiatoren opgeleid

Jaarlijks organiseert GV minstens 1 bijscholing
voor de vrijwilligers van de club

OD7 vervult SD1 KO+ SD3 KO+ SD4 KO

OD11 vervult SD4 BIJ

“on course” in 2019

✔

Gerealiseerd in 2020

✔

Operationele Doelstelling OD8

Operationele Doelstelling OD12

Tegen 2020 is instructeur B toegevoegd aan het
stramien 2016

Jaarlijks organiseert GV minstens bijscholing
voor professionelen in de clubs

OD8 vervult SD1 KO+ SD3 KO+ SD4 KO

OD12 vervult SD4 BIJ

Na overleg met de sector en VTS is beslist
deze stap niet in te voeren en te focussen
op het traject Initiator-Trainer B en A

Gerealiseerd in 2020

✘

Operationele Doelstelling OD9
Tegen 2020 zijn er minstens 10 trainers B opgeleid volgens het stramien 2016

✔

Operationele Doelstelling OD13
Vanaf 2017 organiseert GV een infopunt voor
aanbod externe bijscholingen voor bv. pro’s,
captains, baliemedewerkers,...
OD13 vervult SD4 BIJ

OD9 vervult SD2 KO+ SD3 KO+ SD4 KO
“on course” in 2019

✔

Operationele Doelstelling ODl0
Tegen 2020 is Trainer A minstens 1 maal georga
niseerd
OD10 vervult SD2 KO+ SD4 KO
“on course” in 2019

✘

Gerealiseerd in 2020

✔
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Club ondersteuning.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Communicatie.be

Operationele Doelstelling OD14

Operationele Doelstelling 0D17

Tegen de 2020 is er een stijging in het aantal
KZ-labels

Tegen de 2020 heeft GV haar communicatie
kanalen behouden en versterkt dwz print, web,
sociale media, mobile, campagnes/ publicaties

SD 1: meer golfers
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

OD14 vervult SD1 CO + SD2 CO + SD3 CO + SD4 CO
Gerealiseerd in 2020

✔

Operationele Doelstelling ODlS
Tegen de 2020 is de clubondersteuning op administratief vlak minstens behouden
OD15 vervult SD1 CO, SD4 CO
Gerealiseerd in 2020

✔

Operationele Doelstelling OD16
G-Golf: tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf
Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken (Mobicart, Android34,
Pin Thing en GV)
OD16 vervult SDl CO, SD2 CO, SD3 CO, SD4CO
Gerealiseerd in 2020

✔

OD17 vervult SD1 COM + SD3 COM + SD4 COM
Gerealiseerd in 2020

✔
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Promotie.be

Jeugdbeleid.be

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

SD 1: meer golfers
SD 2: meer golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD18

Operationele Doelstelling OD22

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 + Re-activatie van drop out
+ Vlamingen in het buitenland + Light engagement via de clubs = totaal van 50.000

Jaarlijks is er een toename in aantal behaalde
labels (Rabbit - Birdie -Eagle)
OD22 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD + SD4
CLUBS
Gerealiseerd in 2020

OD18 vervult SDl PROM
“on course” in 2019

✔

✔

Operationele Doelstelling OD23
Jaarlijks is er een toename in wedstrijddeelname
(club/regio/nationaal) met aandacht voor fun en
presteren

Operationele Doelstelling 0D19
Tegen de 2020 is het First Swing programma
van GV er in geslaagd om 120 000 mensen een
eerste bal te laten slaan

OD23 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD

OD19 vervult SD1 PROM

In bepaalde categorieën is er een terugval qua
aantal deelnemers waardoor bijsturing in 2019
(nl. meer via clubkwalificaties)

“on course” in 2019

✔

✔

Operationele Doelstelling 0D24
Operationele Doelstelling OD20
Tegen de 2020 creëert GolfinFlanders.com een
basis greenfeemarkt

Jaarlijks is er een toename in bereikte jeugd
(clubgebonden en nietclubgebonden)
OD24 vervult SDl JEUGD

OD20 vervult SD1 PROM
Gerealiseerd in 2020

✔

Operationele Doelstelling OD21
Jaarlijks organiseert GV promotionele events
om zichzelf uitstraling te geven bij partners en
vrijwilligers
OD21 vervult SDl Pram
Gerealiseerd in 2020

✔

In bepaalde categorieën is er een terugval qua
aantal deelnemers waardoor bijsturing in 2019
(nl. meer via clubkwalificaties)

✔
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Topsport.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties

Beleidsfocus
Laagdrempelig sporten

Operationele Doelstelling OD25

Operationele Doelstelling OD29

Tegen 2020 trachten we nog beter te doen dan
de beleidsperiode 2012-16 (top 8 OS, 3 ET winst,
Top 50 OWGR, se WAGR, doorbraak alle prof
niveaus)

Tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf
Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken. Het G-golf project heeft
als doel om mensen met een beperking te begeleiden in het hele proces van kennismaking
met golf tot duurzame beoefening van de sport.

OD25 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2019

✔

Operationele Doelstelling OD26
Tegen 2020 is via talentdetectie en het GV-talent
ontwikkelingsprogramma een continue instroom
naar Topsportschool (met bijzonder aandacht
naar meisjes)
OD26 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2019

✔

Operationele Doelstelling OD27
Tegen 2020 wordt er gestreefd naar verder
professionele uitbouw van de Topsportschool
met o.a. optimale trainingsinfrastructuur
OD27 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2019

✔

Operationele Doelstelling OD28
Tegen 2020 presteren de spelers (U12-U18) van
GV Trainingen beter op nationaal en internationaal amateurniveau
OD28 vervult SDl TOP+ SD2 TOP
“on course” in 2019

✔

Gerealiseerd in 2019

✔
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Innovatie.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Beleidsfocus
Jeugd

Operationele Doelstelling OD30

Operationele Doelstelling OD22

Tegen 2020 is een innovatief luik ontwikkeld
voor de GV-App i.f.v. light engagement

Jaarlijks is er een toename in aantal behaalde
labels (Rabbit - Birdie -Eagle)

De GV-App werd, sinds het ontstaan begin 2015,
al meer dan 1,5 miljoen keer geopend maar ook
de nieuwe innovatieve tools zoals de digitale
scorekaarten (50.000 rondjes) en online betalen
komt, met 6.000 transacties, goed op gang.
Een groot succes.

OD22 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD + SD4
CLUBS

Gerealiseerd in 2019

✔

Gerealiseerd in 2019

✔
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GOLF, NIET ALLEEN GEZOND
VOOR JEZELF MAAR OOK VOOR DE
MAATSCHAPPIJ!
Verschillende studies en artikels tonen het aan … golf is niet alleen goed voor jouw gezondheid
maar ook voor de maatschappij. Dàt willen wij jullie niet onthouden. (Bron: Ecorys, Golf NL)

Kosten – baten van sport
Het Europese onderzoeks- en adviesbureau Ecorys
maakte in 2017 een inschatting van de sociaaleconomische waarde van sport. Aan de economische factoren werd een bedrag gekoppeld.
Aan sporten zijn enkele maatschappelijke kosten
verbonden. Sporten levert immers een toename
van blessures op (gemiddeld 500 tot 1.000 euro
per persoon) en daarnaast zijn er kosten (o.a.
overheidscampagnes) om mensen te stimuleren te
bewegen.
De baten liggen echter veel hoger. Voor de groep
25- tot 54-jarigen komt Ecorys uit op 1.000 tot 4.000
euro minder zorgkosten en minder ziekteverzuim.
Dat levert de werkgever 10.000 tot 25.000 euro op.
De arbeidsproductiviteit ligt 10.000 tot 25.000 euro
hoger en in totaal lopen de gezamenlijke baten van
regelmatig sporten en bewegen op tot 25.000 tot
100.000 euro per persoon.

Golfers leven langer en brengen
dus extra veel geld op
Uit Brits, Zweeds én Amerikaans onderzoek kwam
naar voren dat golfers langer leven dan de gemiddelde mens. De Zweedse wetenschappers kwamen
zelfs tot vijf jaar extra. Een extra levensjaar zou volgens
economen 100.000 euro waard zijn. 5 extra, gezonde
levensjaren zou de maatschappij dus een half miljoen
per golfer kunnen opleveren. Daarbij komt nog de
bijdrage die sport direct aan de economie levert
zoals uitgave aan lidmaatschap, aanschaf van sportartikelen en horeca uitgaven.
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Winst voor de werkgever
Mensen die hun hele leven sporten zouden 25 dagen
minder ziek zijn dan mensen die niet sporten volgens
sporteconoom Pieter Verhoogt. Sporters zouden dus
productiever zijn dan niet-sporters.Afhankelijk van
het loon van de sporter kan dit een werkgever dus
duizenden euro’s opleveren.

Maatschappelijke
opbrengst sport

25.000 tot
100.000 euro
per sporter

Wie profiteert?

Toename
arbeidsproductiviteit

5.000 tot
30.000 euro

Afname
ziekteverzuim

15.000 tot
30.000 euro

Toename kwaliteit
van leven

10.000 tot
40.000 euro

Besparing op
zorgkosten

1.500 tot
6.000 euro

•
•

•

De sporter zelf: fitter en bekwamer.
De maatschappij: minder criminaliteit, sterkere sociale structuren, betere leerprestaties,
lagere zorgkosten.
De werkgevers: minder verzuim, hogere arbeidsproductiviteit, lagere kosten.

De overheid: hogere belastingen op toegenomen
productiviteit, sociale effecten en lagere kosten.
Conclusie? Iedereen naar de sportclub … liefst de
golfclub natuurlijk!
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FONDSEN JEUGD EN G-GOLF
VOOR 50 CLUBS
Het Jeugdsportfonds en G-golf friendly fonds ondersteunen samen 50 clubs.
Zowel het Jeugdsportfonds als het G-golf friendly fonds zijn projecten van Golf Vlaanderen in
samenwerking met Sport Vlaanderen. Het éne om de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de
clubs te verhogen en de clubs te helpen om hun beleid verder uit te bouwen. Het andere idem
voor G-golf, golf voor personen met een beperking.

Jeugdsportfonds

G-golf friendly fonds

Het Jeugdsportfonds is al geruime tijd een begrip
bij de Vlaamse golfclubs. Sportparticipatie in golf bij
de jeugd verhogen is dan ook van bij het begin één
van de doelstellingen geweest bij Golf Vlaanderen.
Indien de jeugdwerking van de club voldoet aan de
instapcriteria kan ze financiële ondersteuning genieten. Clubs die daarenboven extra werk maken
van promotie, jeugdtrainingen of topjeugd worden
in een normaal jaar beloond met respectievelijk het
Rabbit, Birdie of Eagle label. Helaas gooide Corona het afgelopen jaar roet in het eten bij heel wat
normen die belangrijk zijn voor de labels: wedstrijden, golf op school-activiteiten, opendeurdagen
en allerlei andere evenementen werden afgelast.
Hierdoor werd beslist om in 2020 zeer uitzonderlijk
geen labels uit te reiken. Wel werd het fonds met
een totaalbedrag van 58.084,23 EUR aan subsidies
verdeeld over 31 clubs.

Het G-golf frienldy fonds maakt deel uit van het
G-golf project dat in 2020 aan zijn 4e en laatste
jaar toe was binnen de beleidsperiode 2017-2020.
Clubs die zich inzetten voor G-golf kunnen via dit
fonds een aanvraag doen om gemaakte kosten in
het kader van G-golf te recupereren. Zo dienden
afgelopen jaar 20 clubs een aanvraag in en verdeelde Golf Vlaanderen 16.000 EUR op basis van hun
inspanningen voor G-golf. Met dit budget werden
zaken vergoed, zoals de aankoop van G-pictogrammen, hulpmiddelen, promotiemateriaal, een deel
van de gereden kilometers van de Mobicart-buggy’s, enz. … .
G-golf friendly labels waren er net zoals bij het Jeugdsportfonds niet omwille van de beperkte mogelijkheden door de Corona-crisis.
Voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 heeft
Golf Vlaanderen voor beide fondsen eind augustus
opnieuw een aanvraag gedaan bij Sport Vlaanderen om zowel jeugd als G-golf verder uit te bouwen
in samenwerking met de clubs.
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CIRCULAIR

WATERPLAN

R

I
DR

P

V

D

DR

G
BR

WB

A

R:

regen

D:

opvang regenwater daken

P:

opvang regenwater parkin

G:

grondwater

WB: wachtbekken met folie
of kleimatten
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GOLF

GOLF & WATER 2020:
CIRCULAIR WATERGEBRUIKS
Water is kostbaar! Niet alleen qua kostprijs voor de verbruiker maar
het is ook kostbaar voor de natuur en het milieu. Daarom dienen we
allemaal duurzaam met water om te gaan.voor G-golf, golf voor
personen met een beperking.
Om het watergebruik zo efficiënt mogelijk te houden zijn verschillende tips
voor handen. Verschillende watertypes kunnen hiervoor gebruikt worden.
In 2020 publiceerde Golf Vlaanderen de nieuwe brochure Golf en Water.
Deze brochure werd opgemaakt i.s.m. VMM en focust op het golfterrein zelf
en dan specifiek op het duurzaam en efficiënt beregenen/irrigeren van het
golfterrein met enkele vuistregels en een ‘circulair waterplan’ als belangrijkste
actiepunt.
Water en water kunnen verschillende zaken zijn … welk type water gekozen
wordt, is afhankelijk van de toepassing en de beschikbaarheid ervan. Het kan
gaan over regenwater, oppervlaktewater, grondwater of zgn. ‘ander’ of grijs
water.
Voor het goed onderhoud en de exploitatie van een golfterrein is water
noodzakelijk.
We geven in deze brochure tips om dit enerzijds zo efficiënt mogelijk te doen
en anderzijds om, ook in droogteperiode, water ter beschikking te hebben via
eigen stockage of alternatieve water input met maximaal hergebruik.

I

V:

natuurlijke vijver

DR: recuperatie via drainage
greens/tees/lagere fairways

ng

BR: beregening sportvelden
I:

natuurlijke insijpeling
roughs/semi roughs/fairway

A:

‘ander’ water
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JAARPLAN 2021:
ACTIES EN DOELEN
Naast het bestendigen van de basiswerking wil GV proactief blijven en innovatief op alle vlakken. Daarom zijn er in elk domein wel wat bijsturingen
of evoluties.

Structureel
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 4-jarig beleidsplan staan steeds
i.f.v. 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.
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.
Actie 4: OD1KPI4 Het GES beleid van Golf Vlaanderen volgt voor het ethisch
luik de 7 punten vanuit het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) en anderzijds
is er het gezondheidsbeleid o.a. 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 medische 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 club-api’s en gedragscodes als verplichte
instapcriteria binnen het jeugdsportfonds.
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COMPETITIEF

KADEROPLEIDING

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 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.

Actie 10 OD4KPI1 De jaarlijkse organisatie van een
initiator golf opleiding wordt bestendigd i.s.m. VTS
en PGA of Belgium.

RECREATIEF

Actie 11 OD4KPI2 Tweejaarlijks organiseert GV een
Trainer B opleiding i.s.m. 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 i.s.m. VTS.
Wanneer er voldoende deelnemers zijn wordt dit
georganiseerd.

Actie 7 OD3KPI1 De organisatie van de Beker van
Vlaanderen wordt bestendigd met extra aandacht
op de finale voor o.a. innovatie, digitalisering en
gamification.

Actie 13 OD4KPI4 Een specifiek stramien voor een
initiator opleiding G-golf zal worden uitgewerkt. Vanaf 2022 wordt deze aangeboden.

Actie 8 OD3KPI2 De organisatie van de Trofeeën
worden bestendigd met extra aandacht op de finale voor o.a. innovatie, digitalisering en gamification.
Actie 9 OD3KPI3 De organisaties vanuit de werkgroepen worden bestendigd met extra aandacht
op de finale voor o.a. innovatie, digitalisering en
gamification.

BIJSCHOLINGEN
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. Thema’s zijn sportief
zoals voor de ladies- of senior captains maar ook
administratief en clubondersteunend: informatica,
milieu, wetgeving, … .
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CLUBONDERSTEUNING

PROMOTIE

Actie 16 OD6KPI1 Vanuit de commissie clubondersteuning worden opleidingen aangebracht (i.s.m.
bijscholingen).

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 o.a. mediapartners; inschrijvingssite
beheren; promomateriaal voor clubs voor de dag
zelf voorzien; clubs voeren uit; communicatie achteraf.

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.
Actie 19 OD6KPI4 Clubs z
etten 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.

COMMUNICATIE
Actie 20 OD7KPI1 Om golf meer in de media te brengen zal GV i.s.m. 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.
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.

Actie 24 OD8KPI2 Het Golf op school project krijgt vanaf 2020 een nieuwe aanpak met o.a. 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 evenementen 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 Jaarlijks organiseert GV een event
(bv. partnerdag) of een campagne (bv. nieuw logo)
om aan eigen uitstraling te werken.
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BF JEUGD

BF INNOVATIE

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 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 én van welke afslagplaats ze spelen.
We draaien de rollen 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 29 OD9KPI2 In de nieuwe beleidsperiode zal
de 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 o.a.
specifieke aandacht voor jeugdstages, trainingen
alsook voor Golf op School zal het aantal bereikte
jeugdspelers zeker bestendigd moeten kunnen
worden.

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 bepaalt 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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BF LAAGDREMPELIG
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.
Actie 34 OD11KPI2 Via het verderzetten van de
vervolgprogramma’s en trainingen zullen meer en
meer G-golfers aansluiten op 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 een EDGA tornooi
aan.

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. 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
G-golf op te nemen.
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20 IN 21
Wat vliegt de tijd ...
Op 13 oktober 2021 om precies te zijn – bestaat Golf Vlaanderen 20 jaar!
In aanloop naar ons verjaardagsfeest voorzien we het hele jaar door grote
en kleine acties om dit prachtige jubileum te vieren. Tijdens wedstrijden en
andere activiteiten zal “20 jaar Golf Vlaanderen” regelmatig in de kijker gezet
worden én er staan 2 ‘speciallekes’ op het promotiepogramma!
Naast de Start to Golf-dag op zondag 18 april plannen we namelijk 2 extra edities
in samenwerking met onze hoofdpartner Ethias.
Start to Golf jeugd by Ethias: Via de aangesloten GV jeugdleden zullen nieuwe
kinderen en jongeren uitgenodigd worden om in de maand mei de jeugdtrainingen op de club bij te wonen, zodat zij ook de golfkriebels te pakken krijgen.
Start to Golf G-golf by Ethias: In de maand juni richten we onze pijlen op kandidaat
G-golfers. Via revalidatiecentra en kiné-praktijken zullen zij aangetrokken worden
tot een kennismaking met de golfsport tijdens een initiatie op de club.
Heel wat om naar uit te kijken!
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GOVERNANCE
GV baseert zich op de Code Muyters met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels
en tips om goed bestuur zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten.

Transparantie

Democratie

GV stelt volgende documenten ter beschikking via
haar website www.golfvlaanderen.be:

De Raad van Bestuur treedt controlerend op naar
de directie en het voltallige personeel. Met ‘directie’
wordt het leidinggevend personeel bedoeld (Secretaris-Generaal en Technisch Directeur Sport). Anderzijds zal de Raad van Bestuur de directie actief adviseren inzake bepaalde thema’s zoals financiën,
juridische zaken, communicatie, sporttechnische
zaken en HR-management. De uitvoerende taak ligt
bij het personeel van GV.

• het jaarverslag bestaande uit ten minste jaarrekening, begroting
en verslag Algemene Vergadering

• het verslag van elke Raad van Bestuur staat online
na goedkeuring van het verslag door de Raad van
Bestuur

• naast de statuten, reglement inwendige orde en
beleidsplan
ook dit reglement inzake ‘Governance’ met
daarin aandacht voor o.a. transparantie,
democratie en belangenvermenging
en het nieuwe handelingsprotocol.
GV heeft op haar website een sectie die gewijd is aan
de governance van de organisatie waar de documenten gedownload kunnen worden.

De Algemene Vergadering is uiteraard het hoogste
orgaan en stemt ook via de verkiezing voor de samenstelling Raad van Bestuur.
De Adviesorganen bestaande uit commissies en werkgroepen zijn geen afzonderlijke entiteiten. Zij volgen
het vastgelegd beleid vanuit de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur binnen hun takenpakket zoals gedefinieerd in de statuten en RIO.

Financieel
Op elke Raad van Bestuur geeft de Penningmeester
en Secretaris-Generaal een financiële stand van
zaken. GV werkt met een externe accountant (per
maand) en revisor (jaarlijks). GV brengt rapport uit
aan de Algemene Vergadering waarin:
• de jaarcijfers (inkomsten en uitgaven) worden
vergeleken met deze van het vorige jaar en met
de vooropgestelde begroting;

• wordt gecontroleerd of de balans en de jaarrekening en de bijhorende toelichting correct

• en volledig zijn;
• er wordt gecontroleerd of de (lange termijn)
financiële stabiliteit gewaarborgd is. De Raad
van Bestuur legt betalingsbevoegdheden vast
voor de directie.
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Evaluatie
De zelfevaluatie door de Raad van Bestuur gebeurt
jaarlijks op de raad van december. In het verslag van
december is deze zelfevaluatie opgenomen. Wat betreft de eigen werking wordt zowel de werking van
de Raad van Bestuur in zijn totaliteit als deze van elk
individueel lid besproken. De resultaten van deze
evaluatie worden in de Raad van Bestuur besproken
en de voorzitter neemt de nodige maatregelen om bij
te sturen. Eventueel wordt de Algemene Vergadering
ingelicht en uitgenodigd om gepaste beslissingen te
nemen.

Evaluaties personeel (incl. directie)
Ten minste één keer per paar, in het najaar, vindt er
een functioneringsgesprek plaats met alle personeelsleden (inclusief directie) door de Voorzitter of zijn
aangestelde. De individuele gesprekken worden afgerond met een groepsgesprek/workshop. De Raad
van Bestuur krijgt hiervan verslag.

Belangenconflict
Het is belangrijk op te merken dat het normaal is dat
belangenconflicten zich voordoen. Soms zijn ze zelfs
onvermijdelijk. Alle vormen van belangenconflicten
trachten te verbannen is dus een onmogelijke en
vaak zelfs ongewenste opgave. Het kan dus niet zo
zijn dat het louter bestaan van een belangenconflict
wordt beschouwd als een overtreding. Het is echter
belangrijk om op een correcte manier om te gaan
met belangenconflicten en/of ze te voorkomen en
anticiperen. Hiertoe moet men trachten conflicten
te voorkomen, zorgen dat conflicten worden aangemeld en gerapporteerd en in bepaalde gevallen
leden van de Raad van Bestuur verplichten om niet
deel te nemen aan de stemming en/of discussies.
Een heldere communicatie is hierbij van cruciaal
belang om misverstanden te voorkomen.

• Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid
(de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen
in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

• leder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke
en/of zakelijke betrekkingen heeft met een
aanbieder van diensten aan GV, onthoudt zich
in voorkomend geval van deelname aan de
besluitvorming over de betreffende opdracht.

• Een besluit tot gunning van een opdracht aan
een aanbieder van zaken of diensten aan GV,
waarmee een bestuurslid een familie- of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen
heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring
van het bestuur van GV.

• Een bestuurslid neemt van een aanbieder van
zaken of diensten aan GV geen zaken of diensten
aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte
van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

Integriteit
Elk bestuurslid maar ook lid van een adviesorgaan én
het bureau wordt geacht, zowel in de hoedanigheid
van bestuurslid als daarbuiten, zodanig op te treden
dat de belangen van GV en de bij haar aangesloten
leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken. Van ieder wordt verwacht
dat hij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en
niet gedreven door eigenbelang handelt en dat hij
elke situatie vermijdt die tot belangenvermenging
aanleiding zou kunnen geven.
leder is verplicht verantwoording af te leggen over
zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode
aan het bestuur. Indien het bestuur niet in staat is
een verschil van mening dan wel verschil van inzicht
ter zake van gedragingen aangaande één of meerdere bestuursleden op te lossen, kan ieder bestuurslid een bindende uitspraak vragen aan de Raad van
Bestuur.
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Vergoeding
Een bestuurder of lid van een adviesorgaan werkt
volledig op vrijwillige basis. GV hanteert geen enkele
vorm van verloning of zitpenning.

Onkosten
Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend
vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan
kunnen worden aangetoond én na voorafgaandelijke goedkeuring door de directie. De bestuurder,
alsook leden van commissies en werkgroepen kunnen km-vergoeding ontvangen voor aanwezigheid
op evenementen (tarief vastgelegd door Vlaamse
overheid in het kader van de wet op vrijwilliger). De
vrijwilliger kan dit enkel indienen indien als vooraf
is vastgelegd dat hij of zij aanwezig diende te zijn
om GV te vertegenwoordigen. Km-vergoeding voor
vergaderingen is niet voorzien.
Andere onkosten kunnen ingediend worden indien
deze vooraf werden aangevraagd bij de directie.
De vrijwilliger declareert geen kosten die reeds op
andere wijze worden vergoed. Declaraties worden
afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde
administratieve procedure. Een declaratie wordt
ingediend door middel van een daartoe vastgesteld
formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de
functionaliteit van de uitgave vermeld. In geval van
twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de directie.

Reglement en gedragscode
Het volledige reglement en de gedragscode ‘Good
Governance’ is openbaar en door derden te raadplegen via www.golfvlaanderen.be onder de rubriek
GV info/Governance.
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Rapportering 2020
Zelfvaluatie RvB
Alle bestuurders waren voldoende aanwezig, elk
bestuurslid afzonderlijk wordt positief geëvalueerd.
De werksfeer binnen de Raad van Bestuur is zeer
positief alsook de relatie met het bureau. Zelfevaluatie is opgenomen in het verslag van de Raad
van december 2020.

Harde en zachte Indicatoren
In 2020 werd ingezet op volgende aspecten:

Vergoedingen
In 2020 werden geen vergoedingen noch zitpenningen
gegeven aan bestuurders of vrijwilligers.

• Verantwoording: op enkele punten is er een

Afwijking van de Code Muyters:
Sommige indicatoren worden, na beslissing door
de Raad van Bestuur, niet ingevuld. Deze worden
weergegeven in de scoresheet volgens ‘pas toe of
leg uit’ principe.

• zachte indicatoren: In 2020 is ingezet op ‘opmaak

Totaal score Goed Bestuur 2020: 86,21%.

• Transparantie: bestendigen van 100/100 score.
• Democratie: op enkele punten is er een bewuste
afwijking (zie scoresheet) – aanpassing statuten
en Rio zijn doorgevoerd met verankering van een
aantal indicatoren. GV behaalde 77.78%.
bewuste afwijking (zie scoresheet) – aanpassing
statuten en Rio zijn doorgevoerd met verankering
van een aantal indicatoren. Gv behaalde 81.82%.
van een klachtenprocedure’.
Belangenconflict binnen de Raad van Bestuur:
• De bestuursleden die ook zakelijk actief zijn binnen
de sector hebben zich op elke vergadering van de
Raad van Bestuur onthouden, zowel in debat als
bij beslissing, binnen het agendapunt sponsoring.

• Elke bestuurder heeft zich steeds onthouden wanneer een punt op de agenda betrekking had op zijn
of haar club.

• Het personeel, dat niet stemgerechtigd zetelt,
heeft zich onthouden bij elk punt inzake personeelsbeleid.
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1. DIMENSIE TRANSPARANTIE
Indicator

Deelindicator

1.1 De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website.
Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en
voor iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie de meest recente versies van de
statuten, interne reglementen, organigram, sportregels
op haar website?

1.2 De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar
website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden
en voor iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op
haar website?

1.3 De organisatie publiceert het jaarverslag op de website.
Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor
iedereen toegankelijk.

Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te
vinden via (doorklikken op) de homepagina?

Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden
via (doorklikken op) de homepagina?
Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag?
Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren?
Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug
te vinden via (doorklikken op) de homepagina?

1.4 De organisatie publiceert een publieke versie van de
notulen van de raad van bestuur op haar website.
Om redenen van privacy of discretie is volledige
transparantie soms niet aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor
iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen
van de raad van bestuur op haar website? Om redenen van
privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet
aangewezen zijn.
Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen
en de (motivering van) de beslissingen weer?
Wordt een publieke versie van de notulen van alle vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen
12 maanden gepubliceerd?

1.5 De organisatie publiceert de notulen van de algemene
vergadering op de website.

Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de
stemmingen van de algemene vergadering op haar website?
Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen
en de resultaten van de stemmingen weer?
Publiceert de organisatie de notulen van de algemene
vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden?

1.6 De website van de organisatie vermeldt de actuele
samenstelling van de raad van bestuur en vermeldt voor
elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum
van het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de
website eveneens het aantal en de duurtijd van de
voorgaande mandaten.

Vermeldt de website van de organisatie de actuele samenstelling van de raad van bestuur?
Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat vermeld?
Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten
vermeld (indien van toepassing)?

1.7 De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie
van de leden van de raad van bestuur.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding van
de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura?

1.8 De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake
is van belangenconflicten.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en
de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten?

1.9 De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het
omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren.
De organisatie licht de gevallen waar wordt gekozen om
af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens
het ‘pas toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan
welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden
zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.

Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd
over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de
code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis
van de harde en zachte indicatoren?
Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om
af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens
het ‘pas toe of leg uit’-principe?
Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd
en welke wijzigingen worden gepland?
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27/01/2020
Ja/Nee/Nvt

Score deelindicator
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Er staat unaniem. Indien dit niet zo is, de effectieve
cijfers vermelden.
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Er wordt in het JV gerapporteerd over de belangenconflicten maar het thema en de maand worden niet
meer vermeld. Indien dit in 2020 terug het geval is
zal deze indicator terug negatief geplaatst worden.
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2. DIMENSIE DEMOCRATIE
Indicator

Deelindicator

2.1 De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie
en strategische doelen van de organisatie de gewenste
profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorgelegd.

Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de
bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties van de bestuurder zijn
beschreven?
Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in
het document beschreven rol van het bestuur en de visie,
missie en strategische doelen van de organisatie?
Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene
Vergadering?
Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur
de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan
van elke vacature evalueert? Kan de organisatie aantonen dat
die evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden?

2.2 De raad van bestuur legt de procedures vast voor het
opstellen van de agenda voor elke vergadering, het
verloop van de vergadering en de goedkeuring van
besluiten. De voorzitter van de raad van bestuur ziet
toe op de correcte navolging van deze procedures.

Beschikt de organisatie over een document waarin de
procedure voor het opstellen van de agenda voor elke
vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten is vastgelegd?
Wordt de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze
procedure vastgelegd in het document?

2.3 De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur
als voor de algemene vergadering een gepast quorum.

Beschikt de organisatie over een document waarin zowel
voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering
een quorum is vastgelegd?

2.4 De organisatie beperkt de mandaten van de leden
van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor
dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode
niet langer is dan 12 jaar.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat
er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten
zittingsperiode geldt?

2.5 De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden
in voor de leden van de raad van bestuur waardoor
telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt
en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.

Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor
alle bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts
een deel van de leden vervangen wordt?

2.6 De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per
jaar.

Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de
voorbije 12 maanden?

2.7 De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de raad van bestuur
zodat alle leden voldoende kennis hebben over de
organisatie en haar omgeving.

Beschikt de organisatie over een document waarin een
gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe
bestuurders is vastgelegd?

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat
er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten
zittingsperiode van 12 jaar geldt?

Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de
voorzitter van de raad van bestuur?
Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt
een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis
van welk profiel zij/hij werd aangezocht?
Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en
het intern reglement van de organisatie, alsook het meerjarenbeleidsplan?

2.8 De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe
manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden
van de organisatie.

Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of
via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie?

2.9 Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen
zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die
een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het
door de algemene vergadering en de raad van bestuur
vastgestelde beleid.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen
de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome
entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen
bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering
en de raad van bestuur vastgestelde beleid?
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27/01/2020
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Score deelindicator
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Verschillende punten komen voor deze indicator 2.1
reeds aan bod. Mits een kleine inspanning (profiel
penningmeester en ondervoorzitter uitschrijven, de
competenties en achtergrond die nu al in het charter
aan bod komen er aan toevoegen, opnemen zin
rond periodiek evalueren profielen wanneer er een
vacature is en alles door de AV laten goedkeuren) is
deze indicator in 2021 ook positief.
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Wettelijk quorum ST art 19 (AV ongeacht aantal aanwezigen - Bijz AV 1/2) niet voldoende voor GB en
werd niet aangepast in de nieuwe statuten.

1

1

In charter vooraan ruimte voorzien om ifv
benoeming naam, functie, periode,... in te vullen +
In procedure vermelden dat ondertekening van
charter als benoemingsdocument geldt.
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3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE
Indicator

Deelindicator

3.1 De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de orga- Beschikt de organisatie over een actueel document waarin
nen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en de afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad
het huishoudelijk reglement van de organisatie.
van bestuur, de algemene vergadering, de directie en (indien
relevant) de comités beschreven is?

3.2 De functies van voorzitter van de raad van bestuur en
die van directeur worden niet gecumuleerd.

Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur
en die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd?
Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie
van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en
die van directeur?

3.3 De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarBepalen de statuten van de organisatie welke onverenigheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast. baarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van
bestuur?
Beschikt de organisatie over een document waarin is vast3.4 De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de directeur
vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere
personen een directiefunctie bekleden dan maakt het of van de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de
organisatie?
reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden
Indien er meerdere personen een directiefunctie
onderling verdeeld zijn.
bekleden, maakt het document dan duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de
directieleden onderling verdeeld zijn?
Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan
de directie worden overgelaten en welke beslissingen aan
het bestuur toekomen?
Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe
partijen een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd
die bepaalt of de directie dan wel de raad van bestuur
bevoegd is?
3.5 De raad van bestuur houdt jaarlijks een functionerings- Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek
gesprek met de directeur.
plaats tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?
Werd het verslag van het functioneringsgesprek
goedgekeurd door de raad van bestuur?
3.6 De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan
het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de
lange termijn financiële planning.

Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin
de visie, de missie en de strategie van de organisatie zijn
beschreven dat werd goedgekeurd door de algemene
vergadering?
Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een
door de algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat
is afgeleid van het meerjarenplan?
Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een
door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting?
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27/01/2020
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1
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ja

1

ja

1

ja

1
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Voor een positieve score op deze indicator is het niet
toegestaan dat bestuurders hun functie als lid van
het bestuursorgaan combineren met o een functie
binnen een rechtsprekend orgaan van de SF (bv. de
tuchtcommissie, disciplinaire commissie, ethische
commissie…), o een arbeidsrelatie in een bedrijf dat
een commerciële band heeft met de SF (bv. sponsor)
Niet verplicht, wel aangeraden, is te vermijden dat
een bestuurder zijn functie uitoefent als bijvoorbeeld
•direct familielid van topsporters die lid zijn van de SF,
• direct familielid van een lid van het directieteam van
de SF,
•als persoon van wie de beroepsbezigheden belangenvermenging zouden kunnen veroorzaken.
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3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE
Indicator

Deelindicator

3.7 De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd
wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële
beleid en de financiële informatieverstrekking van de
organisatie.

Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt
op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie?
Beschikt de organisatie over een document waarin de
werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn
vastgelegd?
Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht
aan de algemene vergadering?

3.8 De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar
eigen samenstelling en werking.

Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie door de raad van bestuur die de voorbije 12
maanden werd uitgevoerd?

3.9 De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van
toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en
onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de
code en ze begrijpen.

Beschikt de organisatie over een gedragscode die van
toepassing is op bestuurders, directie en personeel?
Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting
om integer te handelen, een onkostenregeling, een
geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?
Werd de code ondertekend door alle leden van de raad
van bestuur, de directieleden en personeelsleden?
Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante
actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en
ze begrijpen? Werd de algemene vergadering in kennis
gesteld van de code?

3.10De raad van bestuur stelt procedures inzake belangen- Beschikt de organisatie over een document waarin proceconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van dures inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?
de raad van bestuur.
Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of
daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld
(belangenconflicten worden gemeld in de notulen van de
raad van bestuur en bijgehouden in een register) en dat
commerciële transacties met een derde partij waarmee
een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering of een door de
algemene vergadering gemandateerd orgaan?
Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van
bestuur in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van
een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de
stemming?
3.11 De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpas- Beschikt de organisatie over een geldend document
send vergaderschema vast.
waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor
een periode van 12 maanden is vastgelegd?
Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het
beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie,
de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie
van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering?
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27/01/2020
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0,333333
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Teruggevonden in verslag RvB december
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0,666666667

ja

1
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1
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Ze worden wel al vermeld in de verslagen maar
GVL kiest er voor om geen register bij te houden en
dat te publiceren in het JV.
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ZACHTE INDICATOREN SCORE (0-4)
Start*

2017

2

1

De organisatie publiceert een jaarverslag

0

2

De organisatie rapporteert over het omgaan
met de code goed bestuur in de Vlaamse
sportfederaties

0

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

2

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

0

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

0

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

*

zelfinschatting federatie

2018

2019

2020

3

4

1

2
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86,21%

Totaal scorepercentage

100%

Dimensie transparantie

77,78%

Dimensie democratie
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BIJLAGEN
OPLEIDINGEN
Initiator
22 studenten schreven zich in voor de opleiding initiator Golf 2020. 12 studenten
zijn met succes geslaagd.
De geslaagden van 2020 zijn:

• Claude De Bodt

• Simon Hautekeur

• Evy Debruyne

• Ludo Hendrix

• Dirk Dendooven

• Jill Maes

• Ellen Dhondt

• Maxim Pieters

• Thibault Eelen

• Florian Van Bael

• Lode Gevaert

• Isaac Wouters

Trainer B
In 2020 werd de Trainer B Golf /PGA Coach opleiding 2019-2020 afgerond. 9 studenten schreven zich in voor de opleiding en 7 studenten hebben de opleiding
succesvol afgerond:

• Karl Van Tendeloo
• Karel Vereecke
• Karl Snebbout
• Bart Verwimp
• Anthony Raquet
• Jack Van De Heyning
• Richard Coppens
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BIJSCHOLINGEN
BIJSCHOLINGEN
23/01/2020
15/02

Workshop visie 2025

Clubmedewerkers

Personeel GV

Kick off Jeugdsportfonds Jeugdverantwoordeli- Kevin Dhondt, Karine Guermet o.a. Ronald Gaastra
jke
man + Ronald Gaastra

deelnemers
25

20/02

Marshal Opleiding

Vrijwilligers Clubs

Dynamoproject + Jochem
Sueters en Ymke Vanherp

60

11/03

Insperatiedag + AV

Clubmedewerkers +
captains

Herman Konings, Horeca
Partners (Filip Nicasi),
Hans Henrik Junge
(CEO Ingenium Golf)

100

Sven Nys, Pin High,

Golf Vlaanderen
coaches

Ryan Lumsden +
Orlaith Moynihan

10

Digitaal: Park & Play Golf
protocol + Q&A

Clubmedewerkers

GV

10

Clubmedewerkers

Jochem Sueters

14

George Mackechnie

17

29/04

April Mei Reservatieplatform, EDS +
een op een coaching
3/06

Webinar Introduction to
using technology in Golf
tuition

Pro’s & initiatoren

7/09 – 8/09

GV Coaches kamp

GV Coaches

16/09

GV+ Aspirant Golf

Vrijwilligers club

Olivier Stael

90

Oktober

Clubsessies Route 36 &
WHS

Clubmedewerkers

ISB + Jochem Sueters

30

5/12

Dag van de Trainer –
George Mackechnie – Use
of Technology in Golf
coaching

Pro’s & initiatoren

George Mackechnie

10

120

WEDSTRIJDEN
GV JUNIOR U12-U14)
Deelnemers

117

Wedstrijden

2 i.p.v. 4

GV KIDS TROFEE
Kwalificaties 34 clubwedstrijden

+/- 500 deelnemers

4 X halve finales

Afgelast

Finale

Afgelast

KAMPIOENSCHAPPEN
Kampioenschap clubteam Super Senioren

Afgelast

Kampioenschap Senioren Single Stroke Play

Afgelast

Senioren 4BBB Kampioenschap van vlaanderen

118

Amateur Championship GV

54

Kampioenschap van Vlaanderen Kids

Afgelast

SENIOREN
Prijs Senior Captains

Afgelast

Prijs Seniorenwerkgroep

Afgelast

Ontmoeting Senioren GV-AFGolf

44

DAMES
Ladies 3
Cap-am Ladies

Afgelast
112

Women's Golf Day

Afgelast

GV-AFGolf Ladies

Afgelast
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VAN LANSCHOT TROFEE
Kwalificaties senioren

44 clubs

Kwalificaties dames

43 clubs

Kwalificaties heren

42 clubs

4 X halve finales

Afgelast

Finale

Afgelast

BEKER VAN VLAANDEREN
Kwalificaties (49 clubs)
Finale

+/- 4000 deelnemers
84

JEUGD
GV Scholen Team Kampioenschap

62

G-GOLF
G-Golf Kampioenschap

22
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TRAININGEN
Selecties Regionale Trainingen 2019-2020
FUTURE VLAANDEREN BOYS

JONG VLAANDEREN BOYS

COACH MANOËL WILLEMS

COACH DANY VANBEGIN

• Arthur ESTAS

• Sil BEYERS

• Victor ESTAS

• Brikke DECOSTER

• Maxim LEYS

• Edouard LAFOSSE

• Lars VAN BEECK

• Maxime PALENIK

• Louis VANDEPUTTE

• Jarno TOLLENAIRE

• Jan-Willem VERBEECK

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH FRANK DHONDT

• Sophie BERT

• Arnaud ANTOIN

• Louise CUYVERS

• Julian GEEREBAERT

• Cassiopée OLIVIERS

• Christophe PALMANS

• Alix DELLICOUR

• Maximilien DE CORDES

• Louise PALMANS

• James SKEET

• Francesca DE ROOVER
• Elsie VERHOEVEN
• Ana-Elena KUSTERS
• Victoria DELLICOUR
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Selecties Regionale Trainingen 2020-2021
FUTURE VLAANDEREN BOYS
COACH MANOËL WILLEMS

JONG VLAANDEREN BOYS & GIRLS
COACH FRANK DHONDT

• Quinten AALDERS

• Arnaud ANTOIN

• Sebastien DE VOOGHT

• Maximilien DE CORDES

• Callum MCLEAN

• Ryan LUNDH

• Jacques STRUYF

• Maxime PALENIK

• Lars VAN BEECK

• Christophe PALMANS

• Philippe VANDERLINDEN

• James SKEET
• Anders VERBEECK
• Elise BISHOP
• Victoria DELLICOUR
• Francesca DE ROOVER
• Ana-Elena KUSTERS
• Cassiopée OLIVIERS

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH GEORGE MACKECHNIE

• Louise CUYVERS

• Arthur ESTAS

• Alix DELLICOUR

• Victor ESTAS

• Sixtine DE CORDES

• Maxim LEYS

• Estelle DE BLIECK

• Julian GEEREBAERT

• Kirsten HEYDAERT

• Louis VANDEPUTTE

• Fleur LEGEIN

• Jan-Willem VERBEECK

• Louise PALMANS
• Mirthe WAUMANS
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Kids Trainingen 2019-2020
GV COACH MANOËL WILLEMS

KIDS 1 GROEP 1 BOYS
Dobbelaere Vic

Haghedooren Arthur

McLean Callum

Tsaklanos Chari

Halflants Jim

Leonavicius Sem

GV COACH ELLEN SMETS

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
De Blieck Estelle

de Cordes Sixtine

Heijens Fleur

Londers Eloise

Nicolas Anaïs

Waumans Mirthe

KIDS 1 GROEP 2 BOYS
Aalders Quinten

Heyvaert Kirsten

GV COACH FREDERIK VAN HOVE

Custers Maxim

De Langhe Jules

De Winter Jerome

Goethals Antoine

Legein Jonas

Teigeler Alfred

Peperstraete Oscar

Rommens Achiel

Wullaerts Lucas
GV COACH LAURENCE HERMAN

KIDS 1 GROEP 2 GIRLS
Legein Fleur

Major Louise

Nuytten Julie

Schuermans Charlotte

Verelst Charlotte

Van Landeghem Manon
GV COACH RAPHAËL VANBEGIN

KIDS 2 GROEP 1 BOYS
Deknudt Arnaud

Eelen Thomas

Pauwels Lucas

Tydtgat Mathis

Romero Caceres Nuria

Hendrickx Maxime

KIDS 2 GROEP 1 GIRLS

GV COACH JOËLLE VAN BAARLE

Azou Wana

Beerens Lily-Rose

Custers Sophie

Vanhoolandt Josefien

Van Olmen Charlotte

Van Olmen Charlotte

KIDS 2 GROEP 2 & KIDS 3 BOYS
Brabant Guillaume

Teigeler Emile

Waeytens Louic

Nijs Stan

Marchal Victor

Dinant Alexine

GV COACH AXEL DE SMET
Tydtgat Emile

KIDS 2 GROEP 2 & KIDS 3 GIRLS

Janssen Pieter

GV COACH JOËLLE VAN BAARLE

Deprez Chloé

Poynton Ashling

Fonteyne Loulou

Gestels Anaelle

Van Moffaert Alice

Michiels Renee

Van Den Poel Laura
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Selecties Kids Trainingen 2020-2021
GV COACH MANOËL WILLEMS

KIDS 1 GROEP 1 BOYS
Deceuninck Paul

Deceuninck Romain

Dobbelaere Vic

Dulait Julien

Haghedooren Arthur

Legein Jonas

Tsaklanos Chari

Teigeler Alfred
GV COACH ELLEN SMETS

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Custers Sophie

Nuytten Julie

Romero Caceres Nuria

KIDS 1 GROEP 2 BOYS

Van Olmen Charlotte

GV COACH FREDERIK VAN HOVE

Arnaud Deknudt

Jules De Langhe

Victor Marchal

Lucas Pauwels

Axel Dhondt

Thomas Eelen

KIDS 2 GROEP 1 BOYS

GV COACH AXEL DE SMET)

Brabant Guillaume

Claes Olivier

Claes Vincent

Hendrickx Maxime

Janssen Pieter

Peys Guus

Serck Adrien

Van Den Bosch Jules

KIDS 2 GROEP 1 GIRLS

GV COACH JOËLLE VAN BAARLE

Dinant Alexine

Fonteyne Loulou

Marchal Frederique

Poynton Ashling

Van Den Poel Laura

Keuterickx Nyla

Gestels Anaelle

Mahieu Charlotte

KIDS 2 GROEP 2 BOYS & KIDS 3 BOYS

GV COACH AXEL DE SMET

Claus Henri

Lehman Nathan

Moens Frederick

Phlips Oliver

Segers Arthur

Slaets Emile

Van Dijck Arthur

Waeytens Louic
GV COACH JOËLLE VAN BAARLE

KIDS 2 GROEP 2 BOYS & KIDS 3 BOYS
De Beckker Thibe

Herman Gilles

Imbrechts Victor

Jadoul Viggo
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SELECTIES GV IN 2020
Selecties Internationale wedstrijden 2020
(geen selecties geweest vanwege Covid-19)
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PALMARES TGV/ALUMNI
TOPSPORTSCHOOL 2020
THOMAS PIETERS
•T3 Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers
•T3 Celtic Classic
•45ste plaats Race To Dubai
•Beste OWGR positie in 2020: 67ste plaats

THOMAS DETRY
•2 X Runner-up: Celtic Classic & Hero Open
•4 X Top-10 ET wedstrijd
•18de plaats Race To Dubai
•Beste OWGR positie in 2020: 75ste plaats
•1ste major deelname: U.S. Open

CHRISTOPHER MIVIS
•38ste plaats CT Ranking

MANON DE ROEY
•2de Women’s NSW Open (LET)
•3 X Top-10 LET wedstrijd
•4de plaats LET Ranking (Race to Costa Del Sol)
•Beste positie Rolex Ranking 2020: 196ste plaats
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Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643 bus 3
1930 Zaventem
T: 02 752 83 30
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