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Desondanks de aanhoudende pandemie en de daarbij horende restricties hebben we in Vlaanderen
een ongeziene groei gekend van nieuwe golfspelers en werden er nooit zo veel ronden gespeeld
Dankzij de Park&Play richtlijnen en het I-Tee reservatiesysteem hebben we praktisch het hele seizoen
onze sport veilig kunnen beoefenen. Met de kaap van 50.000 golfspelers in zicht mogen we met
vertrouwen stellen dat de populariteit van de golfsport stevig in de lift zit.
2021 was het jaar waarin Golf Vlaanderen 20 jaar bestond. 20 jaar geleden waren er 24 000
leden en vandaag exact het dubbele. Een mooie verwezenlijking van Golf Vlaanderen en alle
mensen die hiertoe hebben bijgedragen o.a. de vorige voorzitters, de bestuurders, de vrijwilligers,
de staff en niet te vergeten de clubs verdienen een pluim.
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VERSLAG
RAAD VAN BESTUUR
Dit jaar werd er, na de statutaire verkiezingen, een nieuw bestuursorgaan
gevormd met Emmanuel Rombouts als voorzitter, Nathalie Kadic als ondervoorzitter en Francis Meert als penningmeester. Het nieuwe bestuur dankt de
uittredende bestuurders en de vorige voorzitter, Luc Feremans, voor hun mooie
resultaten en het geleverde werk. Philippe Roberti de Winghe, stichtend
voorzitter, heeft de leeftijdslimiet bereikt als bestuurder en werd benoemd
tot erevoorzitter.
Velen onder jullie hebben belangstelling gehad voor onze nieuwe communicatiemiddelen zoals de podcast Tee Time waar dieper wordt ingegaan op de soms
minder gekende aspecten van onze sport en het nieuwe magazine Impact.
Op sportief vlak mogen we beslist ook fier zijn op onze topatleten. Een eerste
overwinning op de Challenge Tour voor onze Limburger Christophe Ulenaers
is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op de Olympische Spelen in Tokyo werd
de Belgische ploeg trots vertegenwoordigd door 3 GV-spelers: Thomas Pieters,
Thomas Detry en Manon De Roey. En wie heeft de spannende overwinning
van Thomas Pieters op de European Tour in Portugal gemist?
Er werden dit jaar bijkomende inspanningen gedaan om de GV Topsportschool in Hasselt beter te omkaderen. Naast een nieuw schoolgebouw en
internaat is er nu ook een nieuwe indoor oefenruimte en een aparte fysio
ruimte. Op vlak van trainingen, gaande van de Kids tot Top Golf Vlaanderen,
werden de programma’s nog meer geïndividualiseerd en opgevolgd door de
headcoach, coaches maar ook mentale en fysieke trainers.
Er werd verdere uitwerking gegeven aan de Visie 2025 door Golf Vlaanderen
met o.a. verder uitrollen van Route 36 voor de starters, het nieuwe golfkompas
duurzaamheid, de nota gendervriendelijk communiceren, het G-golf project
en nog tal van andere projecten voor de clubs.
In 2021 namen we afscheid van onze erevoorzitter, Jacky Mouligneau.
Hij realiseerde heel wat voor de golfsport in zijn twee termijnen als voorzitter.
Zo stond hij in voor een professionalisering van het beleid en goed bestuur. Hij
tilde Golf Vlaanderen, toen nog VVG, op een hoger niveau inzake promotie en
communicatie met o.a. golf als Sport van het Jaar in 2013 en de groei van golf
in Vlaanderen en België.
In 2021 werden heel wat stappen gezet in de evaluatie van onze structuren
en samenwerking met KBGF en Afgolf. Onder de naam ‘Together for Golf’ zal
in 2022 een beleidsplan afgewerkt worden om efficiënter samen te werken.
In naam van Golf Vlaanderen danken we het bestuur, de GV bestuurders bij
KBGF, de staff en alle clubs voor de steun en de samenwerking en hopen we
jou binnenkort op één van onze golfbanen te mogen ontmoeten.
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KERSVERSE TANDEM
BIJ HET GV BESTUUR
Na vier jaar voorzitterschap bij Golf Vlaanderen en ondervoorzitter te zijn geweest bij de KBGF is
Luc Feremans nu op het einde van zijn mandaat gekomen. Naast Luc Feremans waren ook Philippe
Roberti de Winghe en Cédric de Woot einde mandaat.
Samenwerking was een belangrijke draaischijf voor Luc en daar geeft zijn opvolger Emmanuel
Rombouts ongetwijfeld een mooi vervolg aan.
Een gesprek met kersvers voorzitter Emmanuel
Rombouts en ondervoorzitster Nathalie Kadic-Nyssen.
Emmanuel: “Het is de eerste keer dat we op deze
manier samenwerken. We kenden elkaar van
vroeger maar nu is die samenwerking uiteraard
hoger. Ik geloof enorm in complementariteit. We
hebben elk een andere achtergrond. Ik heb meer
ervaring in het commerciële en Nathalie heeft meer
ervaring als juriste. Zo kunnen we elkaar goed aanvullen. En we komen goed overeen, ook belangrijk.”

Zijn er zaken waar jullie het niet over
eens zijn?
Nathalie: “Dat weten we nog niet” (lacht)
Emmanuel: “Ik hoop het! Iemand die altijd ja zegt,
neen, zo raken we niet vooruit. En ik weet van
Nathalie dat als ze het er niet mee eens is, ze het ook
zal zeggen. En ik verwacht dat weerwerk niet enkel
van Nathalie. Ik wens dat iedereen kan reageren en
dat er discussies zijn met respect voor elkaars visie.
Mijn rol als voorzitter is dan om die discussies te
begeleiden en te komen tot een consensus.”

Emmanuel Rombouts begon met golfen
toen hij negen was op Royal Zoute en
kreeg al vrij vlug de golfmicrobe te pakken.
“Ik speelde vrij competitief als amateur en als lid
op Kapellen heeft men mij gevraagd om in het
bestuur te stappen. Dat heb ik gedaan. Na een aantal
jaar in het bestuur werd ik voorzitter bij Royal
Antwerp voor een termijn van acht jaar en werd ik
voorzitter bij de KBGF. Na dat mandaat ben ik dus
nu verkozen tot voorzitter van Golf Vlaanderen.
Ik heb het altijd interessant gevonden om mijn
inzichten als speler en bestuurslid te combineren.”

Nathalie Kadic-Nyssen stapte later
in de golfsport maar is alvast een
gevestigde waarde bij de federatie en
het bestuur van haar thuisclub Rinkven.
Nathalie: “Ik ben juriste van vorming. Ik startte als
advocaat voor vijf jaar en stapte daarna over naar
de privésector. Op mijn 45-ste ben ik beginnen
golfen in Brasschaat en werd in 2012 lid in Rinkven.
Heel snel nadien wou ik me ook engageren bij de
club. Vanwege mijn juridische achtergrond en het
feit dat ik heel graag sociale contacten heb en
onderhoud wou ik echt wel iets betekenen voor
mijn club. Ik heb mij kandidaat bestuurder gesteld
en ben dan ook verkozen geweest in 2017. Dit jaar
werd ik voor een tweede mandaat herkozen.
In 2019 werd ik bestuurder bij Golf Vlaanderen en
sinds 16 juni 2021 ben ik ook bestuurder bij de KBGF.”

Die juridische achtergrond, helpt dat bij het
werk als bestuurslid?
Nathalie: “Zeker. Ik zetel binnen Golf Vlaanderen in
de commissie clubondersteuning. Die commissie
houdt zich bezig met ondersteuning van de clubs
op vlak van ruimtelijke ordening, waterbeheer. IT is
daar ook een onderdeel van. Ook de statuten van
Golf Vlaanderen horen daarbij, tuchtreglement, enz.
en op zo’n dossiers komt mijn kennis zeker van pas.”
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Op welke manier zijn de bestuursleden
belangrijk voor de onderwerpen die je wil
aanpakken?
Emmanuel: “Doordat de raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitters van clubs met elk hun
eigenheid zie je zeer snel waar de problematieken
zitten.
Je kan Puyenbroeck, Rinkven of AGS niet met elkaar
vergelijken. En een 9-holes club kan je niet vergelijken
met een 36-holes club. Allemaal brengen ze hun
expertise en ervaring op tafel. Dat zorgt ervoor
dat we - opnieuw - in groep sterker staan dan individueel. Het is zeer waardevol om die diversiteit te
hebben. Zonder de kleine clubs zouden de grote
clubs minder leden hebben - en omgekeerd. De meer
gesloten clubs dienen hun doelgroep en de zeer
open clubs focussen zich dan weer op hun specifieke
doelgroep. Dat maakt onze sport extra aantrekkelijk
voor een grote verscheidenheid aan mensen.”
Nathalie springt in: “In Rinkven hebben we bijvoorbeeld geen junior baan (Par 3’s) waarbij beginnende
golfers op een ongedwongen manier kunnen starten.
Die moeten ineens op de grote baan en dat is niet
altijd gemakkelijk. Dus is het een pluspunt dat er in
Brasschaat of bij AGS locaties zijn waar beginnende
golfers een (kleine) baan kunnen uitproberen. En
omgekeerd, de kleinere clubs moeten ook geen
enorme investeringen doen om de golfer die steeds
beter wordt, tevreden te houden.”

Dankbaarheid en pro-activiteit
Ik heb het gevoel dat we nog een volledige
voormiddag kunnen praten, maar zijn er
zaken die jullie nog willen beklemtonen?
Nathalie: “Ik ben geen Pro maar ik golf enorm graag.
Je komt steeds in heel leuke omgevingen terecht
met interessante mensen. En de dankbaarheid is
groot dat het tot nu toe zo gegaan is. Het is een
eer om tot ondervoorzitster van Golf Vlaanderen
benoemd te zijn en als vrouw is het ook belangrijk
om de golfsters van Vlaanderen en het vrouwelijke
aspect te vertegenwoordigen.”
Emmanuel: “Ik heb de laatste jaren vooral geleerd
dat je op alles voorbereid moet zijn. Een mooi voorbeeld is COVID. Als je ziet hoe Golf Vlaanderen,
en AFGolf in Wallonië, die crisis hebben geanticipeerd, snel hebben gereageerd met een tot in
de puntjes uitgewerkt Park & Play protocol en de
KBGF die een coördinerende en ondersteunende
rol vervulde. Het is een schoolvoorbeeld van hoe je
zoiets moet aanpakken.
Een tweede punt is dat de wereld enorm snel evolueert en dus ook de golfwereld. We mogen die proactiviteit niet verliezen. Niet stilzitten en steeds
vooruit kijken.”

SAMENSTELLING
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling Raad van Bestuur
Golf Vlaanderen (na AV 2021):
• Emmanuel Rombouts
Voorzitter

• Nathalie Kadic
Ondervoorzitter

• Francis Meert
Penningmeester
R. Latem GC

• Marc Verneirt
Secretaris-Generaal

Estelle de Blieck
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MANDATEN
Naam

Vorige mandaten
en functie

Club

Kris
Van Ingelgem

Geen

Antwerp Golf
School

Jaak
Pieters

Geen

Emmanuel
Rombouts

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
*

*

HV

*

*

Millennium Golf

V

*

*

*

HV

Geen

R. Antwerp GC

V

*

*

*

HV (VZ)

Francis
Meert

Geen

R. Latem GC

V (PM)

*

*

*

HV

Stephan
De Sterck

Geen

Golf Puyenbroeck

V

*

*

*

HV

Nathalie
Kadic-Nyssen

Geen

Rinkven

V

*

* (OVZ)

Johan
Delmulle

Geen

GCC Oudenaarde

V

*

*

Paul
Van den Eynde

Geen

Keerbergen

V

Christophe
Bielen

Geen

Fl. Nippon Hasselt

V

2009-2016

Ternesse

V

Piet
Vandenbussche

V

*

GOLF VLAANDEREN VERTEGENWOORDIGERS BIJ KBGF
Naam

Vorige
mandaten
KBGF

Club

Luc
Feremans

Geen

Cleydael G&CC

Emmanuel
Rombouts

Geen

Piet
Vandenbussche
Nathalie
Kadic-Nyssen
Benoit
Levecq

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

V

*

*(OVZ)

*

V

*

*

R. Antwerp GC

V (VZ)

*

*

*

HV
(OVZ)

Geen

Ternesse G&CC

V

*

*

*

HV

Geen

Rinkven

V

2001-2007

Royal Limburg

V

* = lopend mandaat , VZ = Voorzitter - OVZ = ondervoorzitter - PM = Penningmeester, HV = herverkozen,
V = verkozen (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

Kevin Dhondt

Secretaris-Generaal sinds 2001
Ms Biologie

Sporttechnisch medewerker
sinds 2006
Bachelor Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf

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

Katrien Pauwels
Sporttechnisch medewerkster / Promotie
sinds 2009
Bachelor Lichamelijke Opvoeding
Jochem Sueters
Sporttechnisch medewerker / Clubondersteuning
sinds 2012
Bachelor Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf
Ymke Vanherp
Sporttechnisch medewerkster / Kaderopleiding
sinds 2017
Master Lichamelijke Opvoeding – Trainer B Turnen
Evelyne Vanherck
Administratief medewerkster
sinds 2018

Personeelteam Golf Vlaanderen, vlnr: Karine Guerman, Jochem Sueters, Kevin Dhondt, Marc Verneirt,
Katrien Pauwels, Evelyne Van Herck, Ymke Vanherp
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WIE-DOET-WAT-EN-VOOR-WIE?
Wat

WIE

VOOR WIE

De golfpolis

Evelyne

de clubs

De verzekering

Evelyne

spelers

Facturatie

Evelyne

de clubs

Visie 2025 Beleidsplan

Marc

de clubs

RVB

Marc

de clubs

Jaarverslagen

Marc

de clubs

Groei golf - GOSTA

Marc - Jochem

de clubs/spelers

Status en erkenning als club

Marc - Jochem

de clubs

Kevin

de clubs/spelers

Kids Trofee

Kevin

de clubs/spelers

GV Junior U12-U14

Kevin

de clubs/spelers

Dameswerkgroep

Karine - Katrien

de clubs/spelers

Seniorenwerkgroep

Kevin

de clubs/spelers

Jeugdwerkgroep

Kevin

de clubs/spelers

Herenwerkgroep

Kevin

de clubs/spelers

Beker van Vlaanderen

Ymke

de clubs/spelers

Van Lanschot Trofee

Kevin

de clubs/spelers

G-golf Trofee

Katrien

de clubs/spelers

Opleiding initiator

Ymke

spelers

Trainer B

Ymke

spelers

Trainer A

Ymke

spelers

Initiator G-golf

Ymke

de clubs

STRUCTUREEL

COMPETITIEF
GV Kampioenschappen

JEUGDWEDSTRIJDEN

RECREATIEF

KADEROPLEIDING

BIJSCHOLING
infopunt bijscholing vrijwilligers, staff, … Ymke - Jochem

clubs/spelers
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Wat

WIE

VOOR WIE

App

Jochem

de clubs

Digitalisatie

Jochem

de clubs

Golf Kompas Duurzaamheid

Marc

de clubs

Golf en Milieu dossiers

Marc

de clubs

Trendanalyse

Marc - Jochem

de clubs

Nieuwe golfontwikkeling

Marc - Jochem

de clubs

Golf en ethiek

Ymke - Kevin

spelers

Aanspreekpunt integriteit

Ymke - Kevin

spelers

Golf en gezondheid

Ymke

de clubs

Magazine Impact

Katrien

spelers

GV Digitaal e-nieuws

Katrien - Marc

spelers

Podcast Tee time

Marc - Ymke

spelers

Social media

Marc - Ymke

spelers

Start to Golf

Katrien

de clubs

Golf on the Road

Katrien

Sport Vlaanderen

Golf op school

Katrien

de scholen

G-golf project

Katrien - Ymke

de clubs

Regionale trainingen G-golf

Katrien

spelers

Jeugdsportfonds

Kevin

de clubs

Kids trainingen

Kevin

de clubs/spelers

Regionale trainingen

Kevin

spelers

Topsportschool

Karine - Kevin

spelers

Top Golf Vlaanderen

Karine

spelers

Be Gold / OS

Karine

spelers

CLUBONDERSTEUNING

COMMUNICATIE

PROMOTIE

G-GOLF

JEUGD

TOPSPORT

Vragen? info@golfvlaanderen.be

14

02

JAAROVERZICHT
VOORJAAR 2021

J A NU AR I

FE BR U ARI

M AART

AP RI L

5 JANUARI

5 FEBRUARI

8 MAART

2 APRIL

Trainer B Golf – PGA Coach
opleiding gaat van start
met 6 cursisten

Week tegen pesten gaat
van start

Internationale
vrouwendag

We staan in de Trends
over Start to Golf & groei

15-17
FEBRUARI

9 MAART

6 APRIL

Route 36 launch voor
de clubs

Publicatie 2de editie
GV e-nieuws

7 JANUARI
Golf in het nieuws
‘Boom door coronacrisis’

14 JANUARI
Digitale infosessie voor
onze golfclubs

17 JANUARI

Tweedaagse binnenlandse
stage voor onze regionale
trainingen

27 FEBRUARI
Week van de vrijwilliger golfclubs bedanken hun
vrijwilligers

23 MAART
Van Lanschot en Ethias
verlengen als hoofdpartner
van Golf Vlaanderen

26 MAART

Start Initiator opleiding
met 24 cursisten

Thomas Pieters neemt
deel aan de Container Cup

21 JANUARI

31 MAART

Webinar mentale aspecten
in wedstrijdvoorbereiding
met Jan Dierens

Matthis Besard wint
Craft Intercollegiate in
US College

Lancering van
de nieuwe app

13 APRIL
Bekendmaking
Soudal Open

18 APRIL
Start to Golf dag in
bubbels van 4

20 APRIL
Lancering Zorg voor de
baan filmpjes
9000 likes op facebook

24 APRIL
Plattelands TV maakte
een schitterend filmpje
over Palingbeek Golf
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ZOMER 2021
MEI
1 MEI
Mei is de Start to Golf
Jeugd by Ethias maand
Interview met Manon
De Roey in magazine Elle

11 MEI
Vernieuwd bestuursorgaan
wordt voorgesteld

12 MEI
Aspirant opleiding te
Keerbergen

19 MEI
20 jaar Golf Vlaanderen
zet schouders onder
LETAS Trophy ism KBGF
en Rinkven

25 MEI
Sport Vlaanderen maakt
een reportage met Manon
De Roey

J U NI

JU LI

AU G U STU S

1 JUNI

1 JULI

1 AUGUSTUS

Juni is de Start to Golf
G-golf by Ethias maand

Publicatie 3de editie
GV e-nieuws

Women’s Golf Day,
internationale dag van
het vrouwengolf

5 JULI

Uitslag van mannen golf
tornooi op de OS is bekend.
Thomas Pieters eindigt
11de, Thomas Detry 22ste

2 JUNI

Bekendmaking nieuwe
partner Big Green Egg

Lancering podcast
Tee Time

13 JULI

13 JUNI

GV is met Golf on the
Road aanwezig op De
Sportzomer in Bredene –
interview op Radio 2

Kristof Ulenaers wint de
Challenge de Cadiz

14 JUNI
Thomas Pieters komt op
bezoek op de topsportschool

24 JUNI

De LETAS Trophy op
Rinkven gaat van start met
Pro-am voor onze clubs

30 JUNI
De selectie Olympische
Spelen voor golf wordt
bekend gemaakt

17 JULI
De Nederlandse podcast
Podje Golf neemt
een aflevering op met
Marc Verneirt en Geert
Devlieger

29 JULI
Het mannen golf tornooi
op de Olympische Spelen
te Tokyo gaat van start

31 JULI
Sport Vlaanderen publiceert filmpje “Golf voor
dummies”

4 AUGUSTUS
Het vrouwen golf tornooi
gaat van start op de
Olympische Spelen te
Tokyo

7 AUGUSTUS

Manon De Roey eindigt
43ste op de OS

17 AUGUSTUS
GV is met Golf on the Road
aanwezig op De Sportzomer in Wenduine

24 AUGUSTUS
Adem Wahbi (sept
Fontaines) eindigt 5de
op het EK EDGA - Graham
Freeman (Kampenhout)
pakt brons in de seated
categorie
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NAJAAR 2021
SEPTEMBER
13 SEPTEMBER
Onze GV Coaches volgen
een coaching kamp
Win actie 20 jaar Golf
Vlaanderen gaat van start

16 SEPTEMBER
Short game tweedaagse
voor de GV-Topsportschool
en Coach to coach sessies
met Internationale coach
Matthew Tipper

21 SEPTEMBER

OKTOBER
1- 2 - 3
OKTOBER
GV team met 6 G-golfers
neemt deel aan EDGA
Open Saint-Omer

2 OKTOBER

Week van de official gaat
van start

13 OKTOBER

20 jaar Golf Vlaanderen
partnerdag te Rinkven

Marshalopleiding te
Koksijde Golf Ter Hille
Het nieuwe magazine
Impact verschijnt voor
de 1ste keer

19 OKTOBER

22 - 23
SEPTEMBER

GV lanceert Kompas
Duurzaamheid met
inspiratiesessies voor
clubs

I-golf opleiding te Koksijde
Golf Ter Hille

24 - 25
SEPTEMBER

Tweedaagse stage voor
G-golfers

28 - 30
SEPTEMBER

Marshal & I-golf opleiding
op de Kempense Golfclub
en Millennium Golf

Top Golf Vlaanderen gaat
op stage in El Rompido

26 OKTOBER

27 OKTOBER

Headcoach George geeft
workshop VISIO putting
op Millennium

27 OKTOBER

Publicatie 4de GV e-nieuws
in teken van 20 jaar GV

NOVEMBER

DECEMBER

7 NOVEMBER

20 DECEMBER

Thomas Pieters wint de
Portugal Masters 2021

Oproep vrijwilligers
Soudal Open 2022

17 NOVEMBER

21 DECEMBER

Voorzittersvergadering
Golf Vlaanderen

Tweede editie van
magazine Impact 2

17

18

20 JAAR GOLF VLAANDEREN
Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij een sportfederatie. Als beginnend
sporter wordt de federatie al snel genoemd in diverse communicaties. Ze zijn
vaak een onzichtbare constante maar wel de sleutel tot een succesvolle
sportbeleving.
In 2021 werd Golf Vlaanderen 20 jaar. Het ging nog nooit zo goed met de
golfsport in Vlaanderen. Geen “lucky shot” maar het werk van een jarenlange inzet. Twee mensen waren er bij sinds de start. Technisch directeur
Topsport Karine Guerman en secretaris-generaal Marc Verneirt.
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De groei van golf en Golf Vlaanderen

Vertrouwen geven en krijgen
is de sleutel tot succes

Mede dankzij het corona jaar 2020 waarbij de populariteit van individuele buitensporten aanzienlijk
groeide, kende ook de golfsport een heuse groeispurt. Ondertussen staat de teller op 48.000 aangesloten golfers. Een verdubbeling ten opzichten
van de 24.000 golfers in 2001.

De populariteit van de golfsport in Vlaanderen heeft
het niet aan een “goed jaar” te danken. Het is het
werk van een gans team dat de vruchten plukt door
een moderne en vrije manier van werken.

Het team kende een groei van twee (Karine en
Marc) naar zeven full-time werknemers met bijbehorende structuur waaronder een raad van
bestuur, verschillende commissies en werkgroepen.
Samen streven ze naar een economisch en ecologisch gezond golfklimaat. Daarnaast runnen ze een
uiterst succesvolle topsportgolfschool en jongleren
ze met een druk bezette sportkalender en alle logistieke uitdagingen die daarbij horen.
Marc: “Vandaag zijn we een kleine KMO met zeven
personeelsleden en een budget dat in de voorbije
20 jaar vervijfvoudigde. Er wordt ons nu en dan eens
verteld dat we geluk hebben gehad. Het krijgen van
subsidies, de doorbraak van Pieters, sport van het
jaar in 2013. Maar dat zijn nu net de vruchten van
jarenlang hard werk. Dat succes is top en nemen we
graag aan. Maar onder het puntje van een ijsberg,
daar zit vanalles dat men niet ziet. Kansen krijgen,
kansen grijpen en daartussen eens op je bek gaan.
Dat hoort er ook bij.”

Marc: “De vrijheid die we krijgen van onze raad van
bestuur was en is een belangrijke factor. Op die manier
hebben we de voorbije jaren veel respect opgebouwd
bij overheden, kabinetten, Sport Vlaanderen, onze
clubs, het bestuur, de golfers, enzoverder.
Vanaf dag één was het duidelijk: jullie zijn de staf
hier, jullie zetten de stap naar de betrokken instanties. Dat vertrouwen krijgen om zelf die dossiers
vast te pakken is zeer belangrijk en beschrijft onze
cultuur op de federatie. Je ziet nog te vaak bij vzw’s
en federaties dat het ego van de bestuurders al eens
tussenkomt. Daardoor krijg je communicatieverlies
en vermindert de snelheid van uitvoeren. Dat is bij
ons niet het geval… gelukkig.”
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De weg naar de top(sport)...
hard maar rechtvaardig
De beste reclame voor een sport zijn resultaten. En
al zeker als talenten van eigen bodem het wekelijks
goed doen op het allerhoogste niveau. Thomas Pieters
bracht golf op de Vlaamse agenda met de Ryder Cup
en Olympische spelen als publiek hoogtepunt. Pieters
is een kind van de Topsportschool en ondertussen is
hij niet meer de enige die hoge ogen gooit op Tour.
Er zijn Thomas Detry alsook Manon De Roey bij de
dames. Deze drie ex-leerlingen van Topsportschool
zijn de 3 Belgische vertegenwoordigers op de volgende Olympische Spelen. Daar moeten we trots op zijn.
Karine: “Ik herinner mij in Keerbergen een dag
waarbij Thomas Pieters kwam kijken naar een wedstrijd voor de jeugd (en die ook sponsorde). Dat was
in een periode na zijn topjaar met Ryder Cup deelname. Toen kwam hij even langs en ging naast me
staan om een praatje te slaan: “Wij kennen elkaar
toch ook al lang hé.”
Je voelde dat hij contact wou zoeken met de Karine
die hij kende van de Topsportschool. Op dat moment
was hij niet de nummer 60 van de wereld, maar
Thomas van Karine. Dat babbeltje is voor mij een
enorm compliment en een erkenning voor het vele
werk.

Want ik ben niet altijd de meest populaire persoon
in hun topsporttraject. De waarde daarvan beseffen
ze natuurlijk pas als ze volwassen zijn. Daar kan ik
mee leven. Elk jaar worden prestaties verwacht in
lijn met hun topsportstatus. En als ze bepaalde criteria niet halen en er geen vooruitgang te zien is,
dan moeten ze daarmee geconfronteerd worden.
Het is niet altijd evident. Maar als ze het verdienen
zal ik het altijd voor hen opnemen.”
Marc vult Karine aan: “Dat is zeker zo. De veronderstelling leeft dat Karine de introverte harde tante
is op de federatie en ik de extraverte waar al eens
iets mee te regelen valt. Maar eigenlijk is het net
andersom. Karine is iemand die heel ver gaat in het
verdedigen van haar spelers of coaches. Terwijl ik
eigenlijk de harde ben, meer zwart-wit, en rationeel
beslissingen neem op basis van de resultaten en
vooral budgetten die ik voor me zie.”
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Uitdagingen voor de toekomst
Golf wordt steeds populairder en daar kan niemand
kwaad om zijn. Toch zorgt die groei en ‘democratisering’ voor enkele uitdagingen.

Bouwen aan een stressbestendige golfer
Karine: “De sportieve lijnen hebben we in onze
beginjaren uitgezet met David Petrie. Toen David
wegviel (hij overleed op 46 jarige leeftijd) ontbrak
die figuur. Vandaag hebben we opnieuw een fulltime hoofdcoach met George Mackechnie. Het is
zeer leuk om met iemand te werken die mee nadenkt over het sportieve beleid en hoe het verder
moet. En iemand die - net zoals David - de diplomatie heeft om pro’s samen te brengen en op
lange termijn durft na te denken.
We bouwen bij Golf Vlaanderen aan een ontwikkelingstraject met doelstellingen op lange termijn.
Snelle oplossingen, “quick fixes” op basis van een
slecht of goed gevoel, dat zien we hier niet graag.
Als je te vaak gaat luisteren naar een speler zijn
gevoel, dan bouw je geen atleet die presteert onder
hoge druk. Dan bouw je een golfer die zich goed voelt
met nu en dan eens een leuke prestatie. Maar als de
banen moeilijker worden, de stress hoger wordt én
er elke week topprestaties van je gevraagd worden,
dan moet je lichaam daartegen kunnen. En dus
moeten we investeren in goede coaches en experts
uit het buitenland met wetenschappelijk onderbouwde methodes. Het is dan ook heel belangrijk
voor het succes van onze topsportschool dat de internationale experten in ons werk blijven geloven.”

Marc: “Ten eerste zijn we als federatie enorm trots
op ons Start to Golf project. Het heeft onze sport
verandert en een boost gegeven. Nu is het voor
iedereen evident dat je een starterspakket neemt,
de sport uitprobeert en daarna lid wordt. Maar dat
was het vroeger zeker niet.
Die blijvende groei zal uiteindelijk wel voor enkele
uitdagingen zorgen. Enkele bezorgdheden die we
vandaag steeds vaker horen zijn: wat zal de impact
zijn op de bezettingsgraad van onze banen? Gaan
we nog evenveel kunnen spelen? Ik ben er van overtuigd dat mensen zich vandaag miskijken op de drukte
omdat er niet veel andere activiteiten mogelijk zijn
in deze Coronaperiode. Als er opnieuw meer zal
mogen - denk maar aan andere sporten of culturele
evenementen - dan gaat dat hoog gemiddelde van
één rondje per week snel veranderen.
Maar de uitdaging wordt ook: hoe groeien we nog
verder? We staan aan de start van de digitalisering
van onze sport. Indoor golfclubs zullen we vaker te
zien krijgen. Wat is hun rol in de markt? Nu zijn die
spelers geen lid bij de federatie. Misschien is dat wel
een optie die we moeten bekijken en kunnen we zo
doorgroeien.
Verder ben ik erg te vinden voor het idee dat elke
centrumstad zijn driving range moet hebben. Kortrijk
is er mee bezig. Ook Leuven en Mechelen zijn voorbeelden van steden waar zo’n driving range of een
kleiner familiegolf/approachgolf terrein kan werken.
Zo krijgen we kleine terreinen die de grotere aanvullen - en omgekeerd - en kunnen nog meer mensen
van onze sport genieten.”

22

De jarige trakteerde
Om dit prachtige jubileum te vieren met alle
GV-‘naasten’ organiseerde Golf Vlaanderen in
oktober een partnerdag XL op Golf Club Rinkven.
Alle vrijwilligers en sponsors van de federatie alsook de huidige en voormalige bestuurders waren
van harte welkom voor 18 holes en een gezellig verjaardagsdiner. Het werd een fijne namiddag met
een streetact op de laatste hole waarbij de spelers
werden uitgedaagd met een ‘vurig’ experiment.
En ook de avond verliep heel sfeervol met veel
lachende gezichten voor én achter de photobooth,
een fotoloop vol leuke herinneringen en warme
woorden van de huidige en voormalige voorzitters.
Om heel wat golfers te laten meegenieten van 20 jaar
Golf Vlaanderen werden de 4 grote GV wedstrijden
(Finale Kids Trofee, Finale Van Lanschot Trofee, Finale
Beker van Vlaanderen en GV Amateur Championship)
in september voorzien van een aantal extra’s, zoals
panelen op de teebox, een videoreportage van de
wedstrijd, mooie teegifts en prijzentafels, enzovoort.
Via sociale media organiseerden we naar aanloop
van 13 oktober enkele winacties. Zowel op Facebook
als op Instagram kon iedereen zijn favoriete golfdrankje, golfquote, golfsong en golfshot doorsturen
om respectievelijk een drinkbus, boekje, speaker ball
en een doos ballen te winnen. Uit de vele reacties die
we mochten ontvangen, werden telkens 10 gelukkige
deelnemers uitgeloot.
En last no but least… Alle 111 GV-spelers die òòk jarig
zijn op 13 oktober ontvingen een pakketje met ‘20
Jaar Golf Vlaanderen’ cadeaus!
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Jeugdactie 20 jaar GV
Na twee Corona-jaren maar ook om onze 20e verjaardag in de kijker te zetten wilden we
onze clubs graag een extra duwtje in de rug geven. Met steun van Sport Vlaanderen hebben we elke club een Visio putting pakket ter waarde van 500 euro cadeau kunnen doen.
Hoe Visio putting in zijn werk gaat lichtte onze Head Coach George Mackechnie toe in
workshops eind oktober en begin november. Hij gaf de clubs tijdens deze sessies ook
tips voor een optimale jeugdwerking en de link leggen naar het GV jeugdbeleid.
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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.
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03

VERSLAG
ADVIESORGANEN
SPORTCOMMISSIE
In 2021 vonden er 3 vergaderingen plaats: 15/03, 14/06 en 23/09.
Gedurende elke sportcommissie overloopt de verantwoordelijke de stand
van zaken binnen zijn of haar werkgroep (senioren, dames, heren en jeugd).
GV Wedstrijden komen telkens aan
bod tijdens de sportcommissie. De
kalender wordt overlopen en indien
nodig worden er beslissingen genomen
omtrent de reglementen. Tijdens de
sportcommissie van 23/09 werd er
vooruitgeblikt op 2022. Er werd beslist
om de Kampioenschappen Senioren
4BBB en Clubteam Super Senioren
van de Kampioenschappen kalender te
halen en deze te verplaatsen naar de
seniorenwerkgroep. De gloednieuwe
G-golf kalender werd uitvoerig besproken alsook de upgrade die bepaalde
events zullen krijgen in 2022 met de
komst van Sportizon. Er werd ook
nagedacht over vergoeding van clubs
met als voornaamste doel makkelijker
clubs vinden voor GV wedstrijden. Dit
punt werd meegenomen naar de Raad
van Bestuur.
Tijdens de meeting in maart werd
het punt omtrent beslissing KBGF besproken dat spelers met een C-Kaart
bovenop de wedstrijdfee een greenfee
dienen te betalen die naar de “Hosting
Club” gaat. Dit werd opgenomen
binnen de GV wedstrijdreglementen.
Karine Guerman brengt op elke sportcommissie verslag uit van de belangrijkste punten die besproken werden tijdens de KBGF sportcommissie. Er wordt
telkens ook een stand van zaken meegegeven binnen de kaderopleidingen
(Initiator Golf en Trainer B Golf) en bijscholingen. Het verloop van de opleidingen wordt telkens besproken, aantal
cursisten, geslaagden, welke bijscholingen staan er op het programma,…

In de varia van de sportcommissie
kwamen in 2021 volgende items aan
bod: Studenten Sport Vlaanderen die
samenwerking wilt aangaan voor het
organiseren van een kampioenschap
voor de studenten van de Vlaamse Universiteiten en Hoge Scholen, de regels
omtrent de mandaten/leeftijden van
commissie leden en leden van de werkgroepen, golf & doping, organisatie
van een Symposium in 2022 ter ere
van 10 jaar David Petrie, 20 jaar GV, GV
als sponsor van de LETAS… Binnen de
sportcommissie werd er op de vergadering in maart afscheid genomen van
Philippe Roberti de Winghe, voorzitter
GV sportcommissie, die einde mandaat
was. Ook Bruno Vermeire was eind 2021
einde mandaat. Beide heren werden uitvoerig bedankt voor hun knowhow en
inzet die zij gedurende alle jaren gedeeld
hebben met Golf Vlaanderen binnen de
sportcommissie en de werkgroepen.

Leden GV Sportcommissie 2021:
• Jaak Pieters

voorzitter sportcommissie sinds
maart 2021, Raad van Bestuur GV
• Philippe Roberti de Winghe
voorzitter sportcommissie tot
maart 2021, Raad van Bestuur GV
• Emmanuel Rombouts
voorzitter GV
• Tine Fournier
voorzitter dameswerkgroep
• Frederik Raison
voorzitter herenwerkgroep
• Paul Van den Eynde
verantwoordelijke Seniorenwerkgroep
• Bruno Vermeire
verantwoordelijke Jeugdwerkgroep
• Karine Guerman
Golf Vlaanderen
• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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DAMESWERKGROEP
Ook in 2021 bleef Corona helaas een spelbreker bij enkele activiteiten van de Dameswerkgroep.
Zo werd de Ladies 3 wedstrijd geannuleerd en de Ladies Cap-Am verplaatst. Ook de meetings met
de leden van de werkgroep bleven digitaal plaatsvinden.
De Women’s Golf Day vond plaats op dinsdag 1 juni
met 9 deelnemende clubs. De Ladies Captains van
deze clubs organiseerden een speciale activiteit voor
hun golfende dames, zoals een workshop ‘Body swing
connection’, een beat the pro, een puttingcompetitie,… Zij ontvingen als attentie van Golf Vlaanderen
een cadeaudoosje ‘Cinema’.
Tijdens de LETAS in Rinkven ontvingen de dames van
de werkgroep een aantal Ladies Captains voor een
bezoek aan de wedstrijd om de echte tourspeelsters
aan het werk te zien en een gezellige babbel achteraf.

Samenstelling Dameswerkgroep:

Op maandag 23 augustus speelden de GV dames
een 4 ball met de golfende dames van AFGolf.
Deze jaarlijkse Ontmoeting GV-AFGolf vond plaats
op The National, gevolgd door een diner, en telde
76 deelnemers.

• Jane Wright

De wedstrijd Ladies Captains-Rabbits was voor het
3e jaar op rij geen succes qua aantal inschrijvingen.
De Dameswerkgroep zal dit initiatief in 2022 dan ook
niet meer opnieuw op de kalender zetten.
De Ladies Cap-Am in Rinkven werd verplaatst naar
maandag 11 oktober en kende een mooie opkomst
van 84 speelsters. Deze wedstrijd werd opnieuw
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 was
voorzien in november op GC Beveren, maar kon niet
doorgaan als fysieke meeting. Er werd een powerpoint presentatie opgemaakt met het deelnameoverzicht 2021 én een voorstelling van de nieuwe
wedstrijdkalender, die begin 2022 via enkele digitale
sessies zal gepresenteerd worden aan de Ladies
Captains.

• Claudine Morelle
ECPG Zwijnaarde

• Tine Fournier
Voorzitster dameswerkgroep
G&CC De Palingbeek

• Katrien Van Caneghem
G&CC Oudenaarde

• Nicole Clement
AtGolf Vlaanderen
GC Kampenhout

• Karine Guerman
Directeur Topsport
Golf Vlaanderen

• Katrien Pauwels
Sporttechnisch Medewerkster
Golf Vlaanderen
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SENIORENWERKGROEP
In 2021 vonden er 6 vergaderingen plaats: 08/03, 04/05, 21/06, 13/09, 25/10 en 15/11.

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.
Tijdens het voorjaar 2021 werden er enkele events
geannuleerd vanwege Covid-19. Deze werden verplaatst naar het najaar waardoor alle senior evenementen/wedstrijden van de seniorenwerkgroep in
2021 hebben kunnen plaatsvinden, met uitzondering
van de jaarlijkse vergadering senior captains.
Gedurende de maand oktober werden er zonale
meeting georganiseerd met de senior captains van
de GV clubs om te luisteren naar de noden binnen de
senior werking van de clubs. Daaruit werd een actieplan opgemaakt vanuit de seniorenwerkgroep voor
2022 met volgende vijf items: communicatie naar senior captain, kalender 2022, aandacht Mobicart, workshop senior captains en aandacht prijsuitreikingen.
De jaarlijkse vergadering senior captains kon helaas
niets plaatsvinden vanwege de Covid-19 maatregelen.
De werkgroep besliste om deze te verplaatsen naar
het voorjaar in 2022.
Thierry Vandermeersch en Marc Van Hove waren
eind 2021 einde mandaat. Tijdens de laatste vergadering werden zij bedankt voor hun inzet gedurende
de afgelopen jaren.

Samenstelling Seniorenwerkgroep:
• Jean-Pierre De Jaegere
Rinkven G.C.

• Marijke Lambrigts
R. Limburg Golf

• Thierry Vandermeersch
G.&C.C. Oudenaarde

• Paul Van den Eynde
voorzitter werkgroep,
Raad van Bestuur GV

• Marc Van Hove
E.C.P.G. Zwijnaarde

• Marc Wijnen
Kempense G.C.

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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JEUGDWERKGROEP
In 2021 vonden er 4 vergaderingen plaats: 21/02, 21/03, 08/09 en 23/11.

Doorheen de vergaderingen van de jeugdwerkgroep
staan er telkens vaste thema’s op de dagorde. Kids
Trainingen is er hier één van. De trainingen werden
steeds besproken. Hoe verliepen deze? Hoe was de
opkomst? Selecties? In 2021 hebben er heel wat trainingen plaatsgevonden. In september was er een
verandering binnen de GV Kids trainingen met Axel
De Smet die de rol van Ellen Smets als eindverantwoordelijke binnen de kids overnam. Er werden ook
twee nieuwe kids coaches aangesteld voor de allerjongste groepen: Jill Maes en Sam Huez.
Een andere vaste rubriek binnen de vergaderingen zijn
wedstrijden zoals de GV Kids Trofee, de GV Junior
U12-U14 en het GV Scholen Kampioenschap. Het
verloop van de wedstrijden werd steeds besproken
alsook het aantal deelnemers per wedstrijd. Slechts
één wedstrijd heeft in 2021 niet kunnen plaatsvinden
vanwege Covid. Het Kampioenschap van Vlaanderen Kids was een succes. Een aangename dag waar
zowel spelers als ouders van genoten hebben. Dat
komt duidelijk naar voor in de aftermovie die werd
gemaakt. Deelname binnen GV Junior U12-U14 en
GV Scholen Team Kampioenschap is in vergelijking
met voorgaande jaren achteruit gegaan.
Naast trainingen en wedstrijden is het GV Jeugdsportfonds een derde vaste rubriek tijdens de vergaderingen van de jeugdwerkgroep. In 2021 hebben
30 clubs subsidies mogen ontvangen. Door Covid-19
was men wel genoodzaakt wijzigingen aan te brengen
aan het reglement. Deze dienden telkens te worden
goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Labels konden
in 2021 t.o.v. 2020 terug worden uitgereikt, wat in 2020
niet het geval was. Het Jeugdsportfonds start ieder
jaar met een vergadering rond het nieuwe reglement,
gekoppeld aan een jeugd gerelateerd thema.

Het startmoment in 2021 werd online gehouden.
Er werd een uiteenzetting gegeven door Ymke
Vanherp omtrent het ethische luik binnen golf en
George Mackechnie omtrent samenwerking tussen
GV en clubs. Om de 20e verjaardag van GV in de
kijker te zetten ontvingen de clubs een extraatje.
Met steun van Sport Vlaanderen ontving elke club
een Visio putting pakket ter waarde van 500 euro.
Hoe Visio putting werkt werd door GV Head Coach
George Mackechnie toegelicht in workshops eind
oktober en begin november waar de clubs hun
Visio pakket ontvingen. De sessie van Millennium
heeft nog kunnen plaatsvinden en was een succes.
De sessie in Damme werd verplaatst naar 2022.
Tijdens deze sessies gaf men ook tips voor een
optimale jeugdwerking en link naar het GV jeugdbeleid. Dit werd door George Mackechnie en Karine
Guerman verzorgd.
In 2021 heeft de GV Jeugdwerkgroep afscheid
genomen van 3 leden: in het voorjaar stopte het
mandaat van Philippe Robert de Winghe. Eind
2021 was het einde mandaat voor Bruno Vermeire
(voorzitter jeugdwerkgroep) en Erik Cauwenbergh.
Allen hebben zij doorheen de jaren een fantastische
bijdrage geleverd aan de GV jeugdwerkgroep waar
zij uitdrukkelijk voor werden bedankt.

Samenstelling Jeugdwerkgroep:
• Erik Cauwenbergh
Royal Keerbergen GC

• Marc De Cock
GC Kampenhout

• Jan Kinnen
Winge G&CC

• Sofie Obels
Ternesse G&CC

• Philippe Roberti de Winghe
Raad van Bestuur Golf Vlaanderen

• Bruno Vermeire
Voorzitter werkgroep
Beveren GC

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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HERENWERKGROEP
In 2021 vonden er 2 vergaderingen plaats: 21/02 en 22/11. Deze vergaderingen werden telkens
online gehouden.
In 2021 lukte de werkgroep erin twee events voor
de heren te organiseren, iets wat voorgaande jaren
niet lukte vanwege te weinig interesse. De events
die werden georganiseerd waren een Cap-am voor
heren en een Prijs herenwerkgroep 4BBB. In totaal
werden een 150-tal spelers bereikt gedurende deze
twee events. De werkgroep was dan ook tevreden.
Op de meeting van 22/11 werd er dan ook beslist om
voor 2022 terug in te zetten op deze events met de
ambitie om naar de toekomst toe een extra event
toe te voegen aan de kalender.
De werkgroep voelt aan dat er nood is aan extra
personen binnen de werkgroep uit de regio Oost- &
West-Vlaanderen. Dit om te kunnen groeien naar een
extra event, alsook meer heren captains te kunnen
bereiken binnen de clubs van de zone GV West.
Op de vergadering van 22/11 werd beslist om werk
te maken van een lijst met de contactgegevens van
de heren captains binnen elke GV club.

Samenstelling Herenwerkgroep:
• Edwin Bellis
Winge G&CC

• Jean Leys
Voorzitter werkgroep
Rinkven G.C.

• Frederik Raison
Voorzitter werkgroep
The National Golf

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen
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MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE
Na een jaartje zonder vergaderingen zijn we er in 2021 weer in gevlogen.

De medische & ethische commissie heeft dit jaar
3x digitaal vergaderd. Wat de medische thema’s
betreft stonden dit jaar het communiceren van
dopingbeleid naar golfers, updaten van artikel
urgenties op het golfterrein, organisatie van
een EHBO opleiding en G-golf classificaties op de
agenda. Commissielid Erwin van Damme heeft
zich opgegeven als classificator bij EDGA voor het
screenen en het toedelen van categorieën aan
G-golfers. Er werd ook elke vergadering stilgestaan
bij thema’s rond ethisch verantwoord sporten
zoals update tuchtreglement en de brochure
gendervriendelijk communiceren. Voor 2022 is het
de bedoeling een nieuw commissielid te zoeken
voor het ethische luik.

Samenstelling:
• Werner Budts
Winge GCC

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Guido Vyncke
Winge GCC

• Erwin Van Damme
Steenhoven Country Club

• Justine Barbier
Royal Oostende

• Paul Van den Eynde
Golfclub Keerbergen

• Ymke Vanherp
Golf Vlaanderen
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ETHIEK IN GOLF
Ethiek is een thema dat Golf Vlaanderen al van bij de opstart hoog in het vaandel draagt onder
de vorm van de speler staat centraal, fair play, etiquette,.. De laatste jaren is men vanuit de overheid hard beginnen inzetten op het thema grensoverschrijdend gedrag. Alle sportfederaties kregen
verplichtingen opgelegd zoals het hebben van een integriteitsbeleid en het organiseren van een
aanspreekpunt integriteit. Dit heeft gezorgd voor een meer gestructureerde aanpak over het hele
sportlandschap heen en dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen.

Wat is een aanspreekpunt integriteit?

Wat hebben wij gerealiseerd in 2021?

Een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters,
ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen
terecht kunnen met een vraag, opmerking, klacht of
andere in verband met grensoverschrijdend gedrag.
Als federatie-api staan wij voornamelijk ten dienste
van club api’s om deze en het clubbestuur te ondersteunen bij incidenten. Binnen Golf Vlaanderen zijn
er 2 aanspreekpunten integriteit, Ymke Vanherp en
Kevin Dhondt.

Ook in 2021 zijn wij niet blijven stilstaan. Het hebben van een club-api werd naar jaarlijkse gewoonte opgenomen als verplichte instapcriteria binnen
het jeugdsportfonds. In samenwerking met ICES
boden wij een bijscholing sport met grenzen en club
api aan. Clubs zonder jeugdwerking werden geïnformeerd over het belang van het hebben van een
club api op de voorzittersvergadering.
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Rookvrij Golf

Brochure gendervriendelijk communiceren

Golf Vlaanderen ondertekende het charter “Generatie Rookvrij”. Hiermee verklaren wij dat onze
strategie erop gericht is om roken in bijzijn van
kinderen en jongeren te denormaliseren. Vanaf
2022 gaan wij voor een rookvrij beleid op onze
wedstrijden. Wij hopen zo onze clubs te kunnen
motiveren hier ook mee aan de slag te gaan.

Met de brochure “aan de slag met gendervriendelijk
communiceren” willen wij aandacht besteden aan
een gendervriendelijke communicatie en thema’s
zoals gendergelijkheid en LBGTI. De brochure is opgesteld voor golfclubs en biedt vrijblijvend tips en
advies om binnen het bestuur van een golfclub na
te denken over deze thema’s. Samen willen wij van
golf een nog gastvrijere en open sport maken waar
iedereen zich thuis voelt.
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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 1 x fysiek samen. De andere commissievergaderingen vonden
digitaal plaatst. De commissie clubondersteuning is geëvolueerd waarbij verschillende thema’s
worden opgedeeld. Zo hebben we 3 zuilen die we steeds behandelen: Golf & Milieu, Marketing
en Communicatie en Digitalisering.

Golf en Milieu

Marketing en Communicatie

Inzake Golf en Milieu werd dit jaar verder ingezet
op de contacten met VMM inzake water- en pesticidengebruik. Er was de publicatie van de nieuwe
brochure ‘Circulair watergebruik voor golf’ en de
clubs kregen begeleiding inzake aanvraag pesticidengebruik.

GV staat in voor de promotie van de golfsport en
voor de ondersteuning van haar clubs. We wensen
clubs te ondersteunen in een goede doorstroming
van (nieuwe) spelers. Doorstroming van spelers
vraagt een goede opvolging van de startende golfers.
Daarom wensen we de clubs de mogelijkheid te
geven om een inschrijvingsmodule te voorzien die
men kan gebruiken op de eigen clubwebsite en die
meegenomen kan worden in de algemene Start to
Golf-campagne.

Golf Vlaanderen zetelde in de stuurgroep om tot
een Green Deal voor Sportdomeinen te komen als
vertegenwoordiger van de Vlaamse Sport federatie.
Ism Route 2030 werd een audit uitgevoerd over
‘Golf en Duurzaamheid’. Daaruit kwam het Golf
Kompas Duurzaamheid voort. Verder in dit jaarverslag leest u hier meer over.
Een testproject werd opgestart i.s.m. GC Drie Eycken
en Aquafin om de effecten van effluentwater op
greens na te gaan. Kris Van Ingelgem volgt dit vanuit
de commissie op. In de loop van 2022 worden de
eerste resultaten verwacht.
GV staat, zoals steeds, ter beschikking van de clubs
en initiatiefnemers om verschillende clubontwikkelingen te begeleiden.

Start to golf wordt al meerdere jaren georganiseerd door Golf Vlaanderen en haar clubs. Jaarlijks
doen er 30 à 40 clubs mee. We bereiken hiermee
om en bij de 4.000 geïnteresseerde personen. De
mar/com wordt voor een groot deel georganiseerd
vanuit het GV kantoor. Elke club kan hier op inhaken
en zelf lokale media aanschrijven. De inschrijvingen
verlopen via de campagne website starttogolf.be.
Doorheen de jaren hebben we aan een zo efficiënt
mogelijk inschrijvingsplatform gewerkt. Echter zien
we dat clubs, naast deze inschrijvingsmodule soms
een eigen inschrijvingsmodule gebruiken. Omdat
ze – terecht – meerdere campagnes voorzien per
jaar. Enerzijds voorziet GV dit niet, maar anderzijds
omarmen we dit wel.
Clubs kunnen inschrijvingen organiseren via de clubwebsite, social media en de campagnewebsite van
Golf Vlaanderen (starttogolf.be of golfvlaanderen.be).
In 2022 zullen we een nieuwe inschrijvingsmodule
voorzien voor de golfclubs.
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Digitalisering: Nieuwe app

WHS en EDS

De immens populaire BEgolf-app werd op een
nieuwe en betere technologie gebouwd om de uitdagingen van vandaag en morgen op te vangen.
Door middel van de progressive web application
(PWA) hebben we een app die op meerdere toestellen goed uit te voeten kan en waar we 1 platform moeten onderhouden.

We hebben de WHS-module een volledig jaar kunnen laten draaien en merken toch een aantal zaken
op. We kennen de filosofie van het WHS-systeem,
het motiveren van het spelen van zoveel mogelijk
rondes – omdat dit althans volgens de geest – een
correcte waardering zou geven van het spelniveau.
Echter zijn er een aantal elementen verdwenen
die bij het oude EGA systeem wel mogelijk waren,
onder meer de mogelijkheid om counting te kunnen spelen.

De app is in 2021 11 miljoen keer bezocht door pakweg 78.000 golfers. Dat is om en bij de 140 keer dat
een golfer zich aanmeldt op de BEgolf-app. De opties
binnen de app zijn legio en we zien door middel van
bv. api integraties (Deense GLFR) dat leden langer
en meer de app consumeren. De theorie module is
eveneens een voorbeeld van een integratie waarbij
bestaande golfers en nieuwe golfers naar believen
kunnen oefenen.
Daarnaast hebben we alle Vlaamse clubs in kaart
gebracht met een prachtige interactieve strokesaver.
Hiermee hebben alle Vlaamse clubs een mooie presentatie gekregen van hun baan of banen. Door
middel van de interactive strokesaver kun je zelfs
personen laten zien van welke tee ze moeten
afslagen. Tee it forward all the way.
Is alles hiermee spic en span? Nee, er is ruimte voor
verbetering en daaraan blijven we werken mede
dankzij de ondersteuning van de clubs, medewerkers en niet te vergeten onze trouwe partners
die ons ondersteunen: Private Bank Van Lanschot
en Sport Vlaanderen.

Het WHS heeft op een aantal vlakken haar doel
vooralsnog een beetje voorbij geschoten als we
kijken naar het totaal aantal handicap entries. We
zien in 2021 minder entries dan in 2019.
Terecht zijn er bij heel wat clubs een aantal vragen
gerezen over de mogelijke perverse impact van het
WHS op het clubleven en de speler als individu. De
AV van de KBGF ll. heeft dit onderstreept door de
vraag of er een oplossing geformuleerd kan worden
voor de starters populatie (+36,1-54). We komen in
2022 met een aanpassing voor startende golfers.
Is het dan alleen maar kommer en kwel met dat
WHS? Neen. De EDS-scorekaarten zijn door het dak
gegaan in aantal (+ 40.000) omdat dit zowel fysiek
als digitaal mogelijk is geworden, daar waar wedstrijden omwille van corona minder beschikbaar
waren. Voor doelgroepen, die reeds een bepaald
niveau hebben behaald, is WHS een betere benadering dan het oude EGA hcp getal. Er worden meer
scores van het buitenland binnen gebracht.
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Route 36

Samenstelling:

Route 36 (R36) heeft een uitgesproken ambitie.
Wanneer iemand golfer wordt, willen we de speler goed omkaderen zodat hij kan integreren in
de clubwerking. Door middel van de BEgolf-app
kunnen starters hun traject opvolgen en de clubs
kunnen dit in de backoffice opvolgen. Handicap
36 is het streefdoel.

• 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.
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, -identificatie en -selectie
(7-13j)
De talentdetectie start op de leeftijd van 7j. 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).
Einddoel is de identificatie van competitieve spelers
7-13j. en hen maximaal te laten ontwikkelen.
Op basis van de eindranking van zowel de GV Kids
Trofee, GV Junior U12-U14 (met uitzondering van
de 14j.), 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 Boys & Girls (Kids
Coach M. Willems & J. Van Baarle), Kids I groep 2
Boys (Eindverantw. Kids Coach A. De Smet), Kids
II groep 1 Boys & Girls (Eindverantw. Kids Coach A.
De Smet & J. Van Baarle), Kids II groep 2 en Kids III
(Kids Coach S. Huez & J. Maes).

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.
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.
Tijdens de verschillende kidswedstrijden was er
steeds één van de GV kidscoaches aanwezig om de
spelers, daar waar nodig, voor en na de wedstrijd
bij te staan.
Daarnaast werden de huidig geselecteerde spelers
alsook eventuele talenten geobserveerd tijdens
het spelen van 9 of 18 holes.
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GV TRAININGEN
Voor het trainingsseizoen 2020-2021 (januari - september 2021) werden 34 spelers getraind in één van
de GV Trainingsgroepen m.n. Future Vlaanderen Girls
(coach P. Van Baarle), Future Vlaanderen Boys
(coach M. Willems), Talent Vlaanderen Boys (headcoach G.Mackechnie) en Jong Vlaanderen Boys
en Girls (coach F. Dhondt).
Ondanks de Covid-19 maatregelen konden de trainingen in kleine groepen doorgaan en dit mits
strikt naleven van het veiligheidsprotocol.
De trainingsgroep Talent Vlaanderen heeft als doel
de instroom in de Topsportschool te stimuleren.
Jammer genoeg konden de vooropgestelde trainingen met de leerlingen van de Topsportschool
alsook de geplande screenings door de internationale experten wegens Covid-19 niet doorgaan.
De trainingen stonden vnl. in het teken van Qualifying kaart ifv het opdoen van nodige wedstrijdritme
gezien de wedstrijden pas begin juni ipv einde
maart heropgestart konden worden.
In januari konden de fysieke trainingen olv M. Allard
en H. Snyers alsook de individuele screenings olv
K. Marx van start gaan.
Tussen januari en april werden 2 tot 3 contactmomenten georganiseerd met aandacht naar opwarmings- en mobilisatiedrills tijdens de fysieke
groepstrainingen.
Na afloop van de uitgebreide individuele screeningsmomenten werden voor elke speler/speelster
van de Future Vlaanderen trainingsgroepen persoonlijke werkpunten en oefeningen opgemaakt
door Kiné K. Marx. De bevindingen werden met de
spelers besproken en geduid ifv hun huidige technische werkpunten waardoor de link tussen beide
voor de spelers duidelijk werd.
Tijdens de zomerperiode werden extra trainingsmomenten voorzien vnl. ifv de te spelen nationale wedstrijden.

Via trainings- en wedstrijdobservaties alsook analyse
van de wedstrijdresultaten 2021, vanuit het verplicht
in te vullen stats programma “shots-to-hole” werden
de werkpunten voor het trainingsseizoen 2021-2022
uitgezet.
Begin oktober werden de trainingen opgestart
met een individuele screening gevolgd door een
persoonlijk intake gesprek waarbij de individuele
werkpunten, verwachtingen, doelstellingen per
speler besproken werden.
In totaal werden 28 spelers geselecteerd en opgenomen in één van de GV Trainingsgroepen.
De selecties werden 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.
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GV STAGE
Door Covid- 19 werd de buitenlandse stage geannuleerd. In plaats daarvan werd voor elke trainingsgroep geopteerd voor een binnenlandse 2-daagse
mini-stage.
Gezien de weersomstandigheden werd de eerste
dagen vnl. indoor gewerkt waarbij gebruik werd
gemaakt van de aanwezige technologische apparatuur zoals flightscope, Trackman, Capto en Blast.
Naar het einde van de totale stageweek toe konden
de trainingsgroepen 9 of 18 holes spelen.
Ondanks de beperkte mogelijkheden slaagden de
GV Coaches erin om de spelers zo goed als mogelijk
voor te bereiden op het wedstrijdseizoen 2021.

Coaching door Golf Vlaanderen op
nationale wedstrijden
Op de nationale wedstrijden (Junior Tour, Junior
Federal Tour & Federal Tour) opgestart einde juni
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 2020-2021 is op 1 september 2020
gestart met 7 leerlingen Topsport Golf, m.n.:
Christophe Palmans, James Skeet, Victor Estas,
Brikke Decoster, Sil Beyers, Sophie Bert en Estelle
Deblieck.
In januari kwam, na grondig onderzoek, duidelijkheid over al dan niet verhuis van de TOPSPORTSCHOOL naar Antwerpen. Uit een grondige analyse en vergelijking van de sterktes en zwaktes TOPSPORTSCHOOL Antwerpen vs TOPSPORTSCHOOL
Hasselt werd duidelijk dat een verhuis geen meerwaarde was voor de huidige werking.
Het één campus model in Vlaanderen was bijgevolg
geen haalbare kaart voor GV.
Op korte termijn werd bijgevolg i.s.m. G.C. Hasselt
geïnvesteerd in een verbetering van de trainingsinfrastructuur waaronder de driving range, indoor
putting alsook nieuwe indoor voor de fysio trainingen.
Eindverantwoordelijke coach E. Smets maakte voor
iedere speler een 6-wekelijks individueel programma
op waarbij zowel individuele trainings- en groepsmomenten voorzien werden alsook momenten
waarbij ze op zelfstandige basis hun trainingsprogramma konden afwerken. Dit liet de spelers toe om
op een begeleidende manier op zichzelf te trainen
alsook eigen verantwoordelijkheid op te nemen.
Tijdens de individuele technische trainingen werden
de technische werkpunten oa via drills en skills bepaald. Hierbij werd gebruik gemaakt van het aanwezige technologische apparatuur oa. trackman,
bodytrack, Kvest, SAM putting Lab, Zen Green Putting stage & Capto.

De 6-maandelijkse screeningen met de internationale
experten, Ryan Lumsden en Orlaith Buckley is wegens
de Covid-19 maatregelen niet kunnen doorgaan.
Dit was ook het geval voor de ingeplande aanwezigheid int. mentaal expert K. Morris.
Gezien ook de buitenlandse stage wegens de coronamaatregelen niet georganiseerd kon worden alsook de annulatie van de geplande internationale
en GP-Wedstrijden werden meerdere 2-daagse
trainingen / mini-stages ingepland.
Dit schooljaar werd er bijzondere aandacht besteed
aan “Voeding in golf”. 3 online sessies vonden plaats
met Gommaar d’Hulst waarbij de lln. topsport werd
aangeleerd een voedingsschema op te maken voor
het spelen van 18H of 36H op een wedstrijddag tevens
rekening houdend met een vroeg of laat startuur.
Het schooljaar werd afgesloten met de aanwezigheid van T. Pieters. In 1ste instantie wilde Thomas
de lln. topsport persoonlijk succes wensen voor de
aankomende examenperiode. 9 holes werden gespeeld + Kort Spel Challenge gevolgd door een Q&A.
Tijdens de vakantieperiodes (paasvakantie - zomervakantie) werden diverse opvolgmomenten voorzien met de diverse coaches TOPSPORTSCHOOL.
Tijdens deze momenten werden de lln. topsport
technisch bijgestuurd door eindverantwoordelijke
Coach E. Smets en Head Coach G. Mackechnie en werd
ook een oefenronde i.f.v. van het Nat. Kampioenschap
Junioren georganiseerd.
Ook op paramedisch, fysiek en mentaal vlak werden
de leerlingen topsport opgevolgd door respectievelijk
TOPSPORTSCHOOL Coaches K. Marx, Hilde Van Oycke
en J. Dierens.
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Het nieuwe schooljaar werd gestart in een gloednieuw internaat alsook in de gloednieuwe indoor
faciliteiten in de G.C. Hasselt. Een aparte indoor fitnessruimte is voorzien met alle nodige didactisch
materialen alsook indoor met de reeds aanwezige
Zen putting green en nieuw aangekochte golfsimulator met trackman. Voortaan zullen de leerlingen
Topsport tijdens de wintermaanden hun trainingsprogramma optimaal kunnen afwerken.
5 leerlingen topsport waaronder 1 nieuwe instapper
kregen van de gemengde selectiecommissie groen
licht i.v.m. hun aangevraagde topsportstatuut voor
het nieuwe schooljaar. Dit betreft James Skeet, Christophe Palmans, Victor Estas en Estelle De Blieck. In
de 2de week maakte ook Julian Geerebaert de overstap naar de Topsportschool.
Begin september is de samenwerking met shortgame international expert Matthew Tipper gestart.
Matthew werkt binnen Europa voor zijn Amerikaanse
mentor James Sieckmann (=gerenommeerd en een
van de beste shortgamecoaches van America).
Zijn aanwezigheid en kennis binnen shortgame is
tevens een grote meerwaarde voor de GV coaches
#personal development.
Tijdens de geplande buitenlandse stage in november
in Spanje werd er vnl. getraind op putting, shortgame. Dagelijks werden 9 of 18 holes gespeeld met
het gebruik van het nieuwe stats-programma Up
Game dat een volledig beeld geeft over de sterktes
en zwaktes van iedere speler. Dit alles resulteert in
doelgerichtere trainingen.
Tot slot werd er verder werk gemaakt van de
Modernisering Leerplan gezien de leerlingen topsport ook dienen te voldoen aan de nieuwe verplichte persoonsgebonden doelen, gelinkt aan het
Ontwikkelingsplan Golf.

Internationale wedstrijden
De geselecteerde spelers namen dit jaar deel aan
2 internationale wedstrijden m.n. Grand Prix de
Lille (Boys & Girls) en Grand Prix Côte l’Albatre.
Deelname aan de Grand Prix d’Ableiges midden
augustus was jammer genoeg niet mogelijk gezien
de slechte coronacijfers in Frankrijk.
We noteren de mooie overwinning van Mirthe
Waumans in de GP de Lille alsook de knappe winst
van Sixtine de Cordes, runner-up plaats van Mirthe
Waumans en 3de plaats van Maxime Leys in de GP
Côte d’Albatre.
Het doel van deze internationale wedstrijddeelname is buitenlandse wedstrijdervaring te geven
aan geïdentificeerde topsporttalenten. Zij krijgen
tevens de kans om voor het eerst in hun spelerscarrière in een winnerspositie terecht te komen.
Voor beloftevolle jongeren zijn deze wedstrijden
prestatiegericht en krijgen ze de kans om via hun
resultaat op de Wereldranking te komen of om hun
plaats op de Wereldranking te verbeteren.

De financiële ondersteuning is cruciaal in de 1ste
jaren van hun professionele carrière.
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Top Golf Vlaanderen (TGV)
De missie van het Topgolf Vlaanderen programma
is om talentvolle spelers te ondersteunen in hun
ontwikkelingstraject van beloftvolle amateur speler
tot succesvolle zelfbedruipende profspeler.
Een divers programma om de brede waaier aan
spelers te kunnen helpen en ondersteunen.
Tot op heden stellen we vast dat dankzij het programma meerdere spelers slagen in een succesvolle
carrière als profspeler.
Het TGV programma concentreert zich op twee
verschillende doelgroepen van spelers.
Enerzijds de US College amateurspelers die technisch ondersteund werden via groeps- en individuele trainingsmomenten bij terugkomst in België
tijdens de zomer- en wintervakanties.
Dit betrof Liam Bentein, Matthis Besard 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.
Ook tijdens hun verblijf in de VS hielden deze spelers
contact met Golf Vlaanderen en werden zij door Head
Coach alsook eindverantwoordelijke coach TGV programma, George Mackechnie, continue opgevolgd
via statistieken en resultaten.
Anderzijds werden de playing professionals zowel
technisch als financieel ondersteund.
Deze professionele spelers bevonden zich in verschillende stadia van hun professionele carrière en
werden ondersteund naargelang hun speelcategorie.
De financiële ondersteuning is cruciaal in de 1ste
jaren van hun professionele carrière.

Technische ondersteuning gebeurde onder de
vorm van individuele- en groepstrainingen, buitenlandse trainingsstage tijdens off-season, coaching
wedstrijden en statistische analyse en feedback.
De spelers konden ook beroep doen op de GV
experten op vlak van voeding, fysieke en paramedische omkadering. In het performante TGV
programma was er tevens de samenwerking met
buitenlandse high performance coaches.
Tijdens de trainingen konden de spelers gebruik
maken de meest moderne technologische meetapparaturen.
Vanaf september hadden de spelers de mogelijkheid
om bij slechte weersomstandigheden de trainingen
indoor verder af te werken dit dankzij de nieuw
ingerichte indoorfaciliteit met indoorsimulator in
G.C. Hasselt.
Ondanks Covid-19 was 2021 een succesvol jaar voor
de professionele spelers met o.a. goede prestatie
van Manon De Roey tijdens haar 1ste deelname
aan de Olympische Spelen in Tokyo, diverse Top-10
plaatsen tijdens LET Wedstrijden en T-37 in de Race
to Costa del Sol Ranking.
Een droomdebuut voor Kristof Ulenaers, bij zijn
eerste deelname aan de Challenge Tour als prof
won hij meteen de wedstrijd. Kristof eindigde T-40
in de OOM Road to Mallorca met full CT-kaart 2022
en beperkt speelrecht ET 2022.
Zowel Alan De Bondt als Yente Van Doren behaalden
hun vooropgestelde doelstellingen m.n. Top 30 Pro
Golf Tour bijgevolg met behoud van speelrecht 2022.
Ook de US college spelers zetten mooie resultaten
neer. Matthis Besard had een succesvol seizoen en
behaalde met het Belgian Team Men een bronzen
medaille tijdens het EK per ploeg.
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2022 belooft een druk en opwindend jaar te worden
voor onze TGV-spelers die terug op de nodige
ondersteuning vanuit GV kunnen rekenen om hun
doelen te helpen verwezenlijken.

TOPSPORTCOMMISSIE
•Guido Vyncke
Medisch expert
Winge G.&C.C.
• Karine Guerman
Voorzitter
Golf Vlaanderen
• George Mackechnie
Technisch expert
• Jaak Pieters
Bestuurder
Millennium Golf
• Emmanuel Rambouts
Voorzitter
R. Antwerp G.C.
• Tommy Verlinde
Programmamanager Sport Vlaanderen
• Marc Verneirt
Secretaris Generaal
Golf Vlaanderen
• Fanny Cnops
Vertegenwoordiger topsporters
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GOLF IN VLAANDEREN:
POPULAIRDER EN
GROTER DAN OOIT
Golf Vlaanderen groeide in 2021 naar 48 344 leden. Nog nooit was golf in
Vlaanderen zo groot. Ook onze sport kent heel wat nadelen door de coronacrisis oa. beperkingen in de horeca en vooral heel wat minder events maar
sportief toonde golf zich als dé veilige buitensport bij uitstek.
Een groei met maar liefst 11% in aantal leden verspreidt over de 55 clubs waarvan
31 308 (65%) mannen en 17 036 (35%) vrouwen. We stellen een mooie groei vast
in alle leeftijdsgroepen maar in het bijzonder is GV blij met de jonge gezinnen
in de leeftijd van 20-40 jarigen. Ondertussen spelen er ook 4320 -18 jarigen golf.
Ook dat was nooit zo veel.

“Golf Vlaanderen vierde haar 20e verjaardag in 2021 met
een verdubbeling in ledencijfers, van 24 000 in 2001 naar
48 000 in 2021. Een cijfer dat voor eens en voor altijd komaf
maakt met de vooroordelen”
Marc Verneirt, Secretaris-Generaal GV
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Via verschillende StarttoGolf-campagnes werd ingezet op de kracht van golf als dé gezinssport. Start to Golf
verlaagde de drempel om kennis te maken met onze sport en verhoogde de bekendheid van de verschillende formules en lidtypes. De tijd dat alleen een “All-in’ formule bestond is al lang voorbij.

“Samen spelen met je kind, elk op zijn of haar niveau, is het beste wat er is,
en de gezinnen brengen de jonge talenten aan die kunnen zorgen
voor later topsportsucces.”
Karine Guerman, Technisch Directeur Topsport GV

Om deze groei te realiseren werden er 11 000 nieuwe aansluitingen en/of heraansluitingen geregistreerd
en waren er 6800 mensen die de sport verlieten. Dat laatste blijft een werkpunt gezien de helft ongeveer
afhaakt binnen de eerste 2 jaar.
In 2021 werd voor de beginners het Route36 programma gelanceerd wat de doorstroming naar een echte
golfhandicap (36) moet verbeteren. Van zodra de starter op de baan kan en “van het gras mag proeven”
zien we deze drop out cijfers drastisch dalen.
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Is er nog plaats om verder te groeien?
Dankzij het reservatiesysteem, gekoppeld aan het betalingsplatform, kunnen de clubs hun baan beter en
efficiënter beheren. Natuurlijk is de zonnige zondagochtend druk en zal je hiervoor op voorhand moeten
reserveren maar de banen liggen toch nog vaak vrij op de zogenaamde daluren.

“Digitalisering en de verschillende nieuwe types in lidmaatschap
zorgen ervoor dat er meer spelers terecht kunnen op hetzelfde aantal banen”
Jochem Sueters, Digital & clubmanagment GV

We stellen via het reservatiesysteem vast dat de clubs meer met piek- en daluren zullen moeten werken.
Want er blijkt nog heel plaats in de daluren. Spreiden is dus de boodschap.
Een tweede vaststelling is dat de golfers meer moeten samenspelen. De startijden zijn vaak bezet maar
meer dan de helft (over een volledig jaar gemeten) van de ‘slots’ binnen een starttijd zijn nog vrij.

Enkele cijfers :
• 11 miljoen logins via de App van Golf Vlaanderen voor oa. hcp te bekijken, te reserveren, in te schrijven,…
• Van de gemeten rondes zijn er 1 miljoen golfronden geregistreerd in Vlaanderen in 2021 ofwel 20,8 rondjes
gemiddeld per golfspeler. Dat ligt tot 3 keer hoger dan vóór de corona-periode. GV telt niet alleen meer
nieuwe golfers maar de bestaande spelers spelen ook vaker.

• Volgens onze cijfers is het in West-Vlaanderen het drukst. Daar is meer dan de helft bezet geweest doorheen het jaar.

Tekort aan banen?
Maar dat neemt niet weg dat er een tekort aan banen is voor de piekmomenten. Een golfproject (nieuw en/of
uitbreidingen) ontwikkelen in Vlaanderen is moeilijk maar er zijn er enkele in de pipeline waarvan GV hoopt ze
snel te mogen verwelkomen (oa. Knokke, Sint Lievens Houtem, Kortrijk, uitbreiding Sint Gillis Waas).
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GOLF IN DE MEDIA
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KERNCIJFERS
AANTAL CLUBS
We geven een weergave van het aantal golfclubs, leden, federatiekaarten en
indeling op basis van het spelniveau in Vlaanderen.
Eind 2021 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 2020
CLUB

A/B/C
STATUS

CLUB

A/B/C
STATUS

Bossenstein Golf & Polo C.

A

Royal Antwerp Golf Club

A

Brabantse Golf

A

Royal Golf Club of Belgium

A

Brasschaat Open G. & C.C.

A

Royal Keerbergen Golf Club

A

Brussels Dro!Hme Golf Club

A

Royal Latem Golf Club

A

Cleydael G & C C

A

Royal Limburg Golf Club

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

G. & B. A. Kampenhout

A

Steenhoven G & C.C.

A

G. & C. C. De Palingbeek

A

Ternesse G. & C. C.

A

G. & C.C. Oudenaarde

A

The National

A

Golf Club Beveren

A

Waregem Golf Club

A

Golf Club De Wijnvelden

A

Wellington Golf Oostende

A

Golf Club Hasselt

A

Westgolf

A

Golf Club Lanaken

A

Winge Golf & C. C.

A

Golf Club Nuclea

A

Antwerp Golfschool

B

Golf Club Puurs

A

Dragon Golf

B

Golf Club Witbos

A

Ex. Club-Priv. Golf-Zwijnaarde

B

Golf Park Tervuren

A

Golf Club Krokkebaas

B

Golf Puyenbroeck

A

Golfschool Gent

B

Golfforum

A

Open Golfcentrum Ranst

B

Ieper Open Golf

A

Steenpoel Golf Club

B

Kempense Golf Club

A

Taxandria Golf

B

Koksijde Golf Ter Hille

A

Wase Golf

B

Lilse Golf & Country

A

Atgolf Vlaanderen

C

Millennium Golf

A

Golf Practice Sint-Genesius-Rode

C

Rinkven Golf Club

A

I.G.T.C.

C

Royal Amicale G.C. Anderlecht

A
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Leden per provincie
LEEFTIJD

HEREN

DAMES

TOTAAL

00-10

627

364

991

11-20

2706

1318

4024

21-30

3002

1013

4015

31-40

3127

907

4034

41-50

4408

2291

6699

51-60

6603

4672

11275

61-70

6446

4077

10523

71-80

3528

2077

5605

80+

861

317

1178

31308

17036

48344

Totaal

PROVINCIE

HEREN

DAMES

TOTAAL

9984

5356

15340

156

85

241

Limburg

4743

2166

6909

Oost-Vlaanderen

5699

3082

8781

Vlaams-Brabant

4508

2421

6929

West-Vlaanderen

6218

3926

10144

Totaal

31308

17036

48344

Antwerpen
Brussel Hoofstedelijk gewest

Gemiddelde leeftijd gehele populatie: 54,5 jaar
Gemiddelde leeftijd doelgroep hcp index (36-54): 42 jaar
Gemiddeld aantal jaren lid gehele populatie: 10 jaar
Gemiddeld aantal jaren lid doelgroep hcp index (36-54): 3 jaar
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ROUTE 36 IN CIJFERS IN 2021:
• Gelanceerd op 1 april 2021.
• Er werken vandaag de dag 43 clubs met R36 traject.
• Er zitten 4.133 spelers in dit traject.
• Er zijn 109.311 theorie (enquêtes) ingevuld.
• 10 vragen = 47.364
• 20 vragen = 27.106
• 30 vragen = 34.841
• Er zijn 16.144 succesvolle theorie (enquêtes) ingevuld = 24 of meer op 30.
• R36 instructievideo is 3.124 bekeken.

57

SOCIALE MEDIA

FACEBOOK
10.134 volgers

TWITTER
2062 volgers

INSTAGRAM
4641 volgers
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71 Regionale trainingen in 2021
(2020-2021 & 2021-2022)
•
•
•
•

Future Vlaanderen Boys: 12 + 6
Future Vlaanderen Girls: 13 + 5
Jong Vlaanderen Boys & Girls: 13 + 5
Talent Vlaanderen Boys: 10 + 7

2020-2021: 29 spelers			
2021-2022: 30 spelers

52 Kids trainingen
(2020-2021 & 2021-2022)
•
•
•
•

Kids 1 Groep 1: 11 + 3
Kids 1 Groep 2: 11 + 1
Kids 2 Groep 1: 11 + 2
Kids 2 groep 2 en Kids 3: 11 + 2

2020-2021: 48 spelers		
2021-2022: 49 spelers
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SPORT
WEDSTRIJDEN

DEELNEMERS

3

104

Clubkwalificaties 33

+/- 500

Kampioenschappen

5

281

Senioren

3

240

Ladies

2

160

Heren

2

134

G-Golf

3
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VL Trofee

43 + HF Finale + Finale

3000

Beker van Vlaanderen

49 + HF Finale + Finale

4000

GV Junior U12-U14
GV Kids Trofee
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NIEUW IN
COMMUNICATIE EN
PROMOTIE
Op het vlak van communicatie lanceerde Golf Vlaanderen in 2021 twee
grote nieuwigheden: ééntje als krachtig leesvoer voor onze golfers, met
name het magazine Impact, en ééntje die helemaal past in de huidige
podcasttrend, met name de GV podcast Tee Time.

Impact
In september 2021 kreeg elke aangesloten golfer bij
Golf Vlaanderen de eerste editie van het magazine
Impact gratis in de brievenbus. Het magazine dat
vier keer per jaar uitkomt in samenwerking met
Golazo, bevat nieuws en artikels over materiaal,
reizen, techniek, nationale en internationale topspelers,… Kortom, krachtig leesvoer voor golfers.

Editie 1
Met de Ryder Cup in het vooruitzicht werd een uitgebreide blik geworpen op Pete Dye’s Strait Course,
de baan die het decor zou vormen voor deze epische
wedstrijd. Ook Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters
bespraken hun ongelooflijke rookie Ryder Cup-prestaties in 2012 en 2016. Zeven spectaculaire golfbanen
in Europa kwamen aan bod en in de golflessen
gaven de coaches enkele tips voor je bunkerslagen, puttinggrip en een betere chip. Golf Vlaanderen lichtte de schijnwerpers op haar 20 jarig bestaan
en tot slot deelde Geert De Vlieger zijn passie voor
golf in deze eerste uitgave.

Editie 2
In het coverinterview van editie 2 vertelde Jon Rahm
over zijn snelle klim naar de top. De beroemde old
course van de golf van San Roque werd in de kijker
gezet, dewelke samen met de 10 mooiste golfresorts
van Europa de lezers deed watertanden naar een
zonnige golfbreak. In de rubriek materiaal werden
4 gloednieuwe drivermodellen belicht en vanuit de
Golf Vlaanderen hoek werd het GV Kompas Duurzaamheid voorgesteld. Charlotte Vos, voormalig
aanvoerder van de nationale hockeyploeg vertelde
waarom zij in de golfsport haar nieuwe uitdaging
vond en tot slot konden we Nicolas Colasaerts zelf
strikken voor het afsluitende woordje.
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Podcast TeeTime
In juni 2021 werden de eerste afleveringen van onze
podcast Tee Time uitgebracht, een leuke audio over
de golfsport die eender waar en wanneer beluisterd
kan worden via smartphone, tablet of computer.

Ook op vlak van promotie was het een
uniek jaar/ Olympische Spelen Tokyo
Eindelijk was het dan zover... de Olympische Spelen
Tokyo 202… One!
Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De Roey
vormden samen het Olympische golfteam voor
België en mochten gaan strijden voor de medailles.
Alle drie studeerden zij af aan de GV Topsportschool,
iets waar we supertrots op waren en niet zomaar
voorbij konden laten gaan.

Met Geert De Vlieger als presentator en Marc
Verneirt als overall deskundige werden verschillende thema’s uit de golfsport uitgediept, bv. de app,
vrouwengolf, Route 36, WHS, topgolf, enz.. steeds
in aanwezigheid van een specialist die daarbij extra
uitleg gaf in de studio. Daarnaast ging Carl Dieryckx, onze vliegende reporter, op pad om iemand in
het veld te interviewen.
Een overzicht van de topics die aan bod kwamen in
de 7 afleveringen, die werden uitgebracht in 2021
en die telkens werden aangekondigd aan alle GV
leden via een speciale Tee Time nieuwsbrief:
• Aflevering 1: Digitalisatie in golf + Callaway vertegenwoordiger Thomas Dazeleer

GOLF TO
TOKYO 2021

• Aflevering 2: Vrouwen in golf +
tourspeelster Manon De Roey

• Aflevering 3: Starten met golf - Route 36 +
G-golf coach Patsy Van Baarle

• Aflevering 4: De golffederaties in België en
het WHS + referee Danny Mariëns

• Aflevering 5: Short game + James Decabooter
van Peak Performance

• Aflevering 6: Profgolfer worden + TS alumni en
doctoraat onderzoeker Gommaar D’Hulst

• Aflevering 7: Eindejaarsspecial met voorzitter
Manu Rombouts + tornooidirecteur Soudal Open
Michael Jones

Met de actie ‘Laat je horen tot in Tokyo!’ lieten
we alle leden van Golf Vlaanderen mee supporteren
voor het Olympische drietal. Via de bierviltjes die
in alle clubhuizen te vinden waren, kon iedereen
de wedstrijdpagina bezoeken en zijn of haar aanmoedigingskreten doorsturen. Uit alle deelnemers
werden enkele gelukkigen geloot die een duo greenfee naar keuze wonnen.
Ook voor alle Facebook vrienden werd een Golf to
Tokyo kader gemaakt die iedereen op zijn of haar
profielfoto kon plaatsen.
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Golf on the Road in de Sportzomer

Golf op School

Golf Vlaanderen werkte ook in 2021 mee aan De
Sportzomer van Sport Vlaanderen. Op verschillende kustplaatsen kon het brede publiek kennismaken met tal van sporten, dit jaar in het thema
van de Olympische Spelen in Tokyo.

Golf Vlaanderen nam in 2021 deel aan De Gouden
Klas, een initiatief van Sport Vlaanderen en Moov om
een leuk, laagdrempelig en coronaproof sport- en
beweegaanbod in de schoolomgeving te brengen
bij het kleuter- en lager onderwijs. Met het oog op
de Olympische en Paralympische Spelen werden
sportieve en creatieve uitdagingen aangeboden
waarin elke leerling kon laten zien waar hij of zij
in uitblinkt. De slogan was dan ook niet voor niets
‘Elk talent komt van pas!’.

Elke sportstand werd voorzien van een Olympische
challenge, dewelke wij met veel plezier invulden
met een longest drive op onze simulator. De deelnemers konden zich meten met het Container Cuprecord van Thomas Pieters. Ook Radio 2 nam De
Sportzomer op in haar programmatie en liet ladybiker Margaux live op bezoek komen bij de golfstand. Na een toffe babbel met Katrien kreeg ze
zelf een initiatie en sloeg ze enkele ballen in onze
swingtunnel.

Het Golf op School circuit dat o.a. aan bod komt
tijdens de opleiding Initiator Golf werd aangepast
aan de richtlijnen van De Gouden Klas en de 6 oefeningen werden verfilmd om als demovideo’s ingezet
te worden voor de leerkracht.
In totaal namen 1477 klassen uit 479 scholen deel
aan het project De Gouden Klas. Zij kregen allen
gratis toegang tot het platform waarop het aanbod
digitaal kon geraadpleegd worden. De winnende
school won een optreden van de Ketnetband.
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START TO GOLF DAG - 18 APRIL
Golf ontdekken in bubbels
Op zondag 18 april organiseerde Golf Vlaanderen
samen met meer dan 30 golfclubs de Start to Golfdag... dé opendeurdag waarop je gratis kan kennismaken met de golfsport! Maar dit jaar met de nodige
aanpassingen.. want het werd anders dan anders,
zo veel was al duidelijk van bij de opstart. Geen
massa-event met 4.000 deelnemers, geen terrasjes,
geen initiaties in grote groepen.. de golfclubs pasten zich aan en deden er alles aan om op een verantwoorde en veilige manier geïnteresseerden te
laten proeven van golf.
Deelnemers dienden zich op voorhand in te schrijven
en werden ingedeeld in groepjes van max. 3 à 4 personen, bubbels dus, zoals de huidige Corona-maatregelen voor outdoor sporten het toelaten. Via een
doorschuifsysteem of onder permanente begeleiding,
afhankelijk van de aanpak per locatie, kregen zij de
kans om een eerste balletje te slaan op de driving
range of enkele putts te mikken op de green. Alle
nodige info werd verschaft om via een startpakket
nadien de golfsport verder te ontdekken.
Ondanks de huidige drukte op de golfbanen (want
er wordt meer dan ooit gegolfd door de leden!), en
het feit dat de club zich niet ‘ten volle’ kon presenteren, hebben 34 golfclubs alles uit de kast gehaald
om in totaal 2.000 nieuwkomers te verwelkomen.
Een knappe prestatie! Bedankt aan alle managers
en medewerkers op het clubsecretariaat voor het
vele bochtenwerk in een steeds wisselende situatie,
bedankt aan alle pro’s en initiatoren voor het aanpassingsvermogen bij het lesgeven, bedankt aan alle
vrijwilligers voor de aanwezigheid en inzet op deze
belangrijke dag,… Dankzij jullie werd de Coronaeditie van Start to Golf een succes!

Start to Golf trekt een jonger
deelnemersveld tijdens Corona
Na het eerste Coronajaar 2020, noteerde Golf
Vlaanderen een sterke groei in het ledenaantal en
in het bijzonder bij de groep dertigers. Deze trend
lijkt zich ook nu verder te zetten met een jong deelnemersveld aan de Start to Golf-dag 2021.
Op de 2.000 inschrijvingen situeert zich 15% in de
leeftijdscategorie dertigers en maar liefst 25% in
de categorie twintigers. Met een gemiddelde van
39 jaar, waren in totaal de helft van de deelnemers
zelfs jonger dan 40!
In de maanden mei en juni organiseerde Golf Vlaanderen in samenwerking met partner Ethias twee
nieuwe acties: “Start to Golf Jeugd” en “Start to
Golf G-golf”. Hiermee wilden we nieuwe jeugdleden (-18 jaar) en nieuwe G-sporters aantrekken
en laten proeven van golf.
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START TO GOLF JEUGD
BY ETHIAS MEI 2021
25 deelnemende clubs - gemiddeld 20 deelnemers
per club - promo: mailing kaartjes 3000 jeugdleden
(versie +14 jaar en versie -14 jaar) + 4 video’s met
leerlingen topsportschool en profs - aandenken deelnemers: speaker golfbal - bedanking jeugdleden:
doosje met 3 golfballen

START TO GOLF G-GOLF
BY ETHIAS JUNI 2021
8 deelnemende clubs - aanbod van 22 initiaties promo: mailing van 5000 brochures G-golf met
flyer naar 500 adressen van revalidatiecentra en
kinépraktijken + 3 video’s met G-golfers en G-golf
coach Patsy aan het woord

G

-

G

O

L

F

by ethias

Wist je dat golf een uitstekende sport
is voor heel wat G-sporters?
Je bent steeds in de gezonde buitenlucht, je stapt op
je eigen tempo naar de bal, je traint je lichaamsperceptie en
stabiliteit, je vertoeft in een rustige, prikkelarme omgeving, …
Het is een prima bewegingsvorm tijdens en na de revalidatie.
Je leert nieuwe vrienden kennen en kan tegen iedereen
spelen ongeacht je spelniveau.
Maakt niet uit welke beperking je hebt, golf is leuk en
ontspannend én tegelijk een voortdurende uitdaging
waarbij je steeds je grenzen verlegt.
Gezond voor lichaam en geest!
Ontdek de golfsport tijdens een gratis initiatie in juni
bij één van de deelnemende golfclubs!
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Regionale trainingen
Ondanks de toen geldende Corona maatregelen i.v.m. beperkte contactbubbels konden in maart
2021 de regionale trainingen G-golf weer opgestart worden. De verschillende doelgroepen (spelers
met een fysieke beperking, spelers met autisme of een mentale beperking en dove & slechthorende
spelers) en locaties werden behouden. Ook G-golf coaches Patsy, Alain en Anthonie waren opnieuw
bereid zich hiervoor te engageren.
In totaal werden 24 G-golfers maandelijks getraind en opgevolgd met tussenin enkele extra trainingen
op de baan én een tweedaagse stage voor een selectie EDGA-spelers.
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G-GOLF SCHAKELDE
SPORTIEF IN EEN
HOGERE VERSNELLING

Wedstrijden
Voor de groep G-golfers, die we tot ons plezier elk jaar gestaag zien groeien,
voorzag Golf Vlaanderen in 2021 een eigen wedstrijdkalender. Een primeur!
De wedstrijden G-golf Open werden gespeeld exclusief door G-golfers. Zowel
GV-spelers als AFGolf-spelers waren welkom welkom om de ‘clubs te kruisen’
over 18 of 9 holes op Golf Puyenbroeck en G.C. Beveren. Omwille van Covid
moest de wedstrijd op Golf Puyenbroeck noodgedwongen geannuleerd
worden, maar in de zomer kon alles gelukkig wel doorgaan en konden we op
het uitdagende parcours van Beveren … spelers ontvangen.
Bij de wedstrijd G-golfer-Amateur op de Kempense G.C. stelden de spelers hun
eigen team samen in een formule 4BBB. Elke flight bestond zo uit 1 G-golfer
samen met 3 familieleden, vrienden, clubgenoten of… Het werd een gezellig,
sportief samenzijn onder een stralende zon.
Ook in 2021 organiseerde Golf Vlaanderen het Kampioenschap van Vlaanderen
G-golf en dit op zondag 19 september te Koksijde Golf Ter Hille. Deze maakte
net zoals in 2020 deel uit van het Amateur Championship Golf Vlaanderen
waar ook de boys en girls, de heren en dames streden om de titel Kampioen
van Vlaanderen.
Nieuw was dat vanaf 2021 alle spelers met een Hcp 36 of lager over 18 holes
speelden op de Langeleed Course, en dit in 2 categorieën: Cat. I Hcp 0-18.4 en
Cat. II Hcp 18.5-36. Ook spelers met een Hcp +36 kregen de kans om 9 holes te
spelen op de Hazebeek Course.
Xavier Vanderhaeghe behaalde de eerste plek in categorie I en werd Kampioen
van Vlaanderen. In categorie 2 was de eerste plaats voor Senne Nuyens. Bij de
doven en slechthorenden werd Rudy Bekaert de winnaar.

Internationale competitie
Voor het eerst vaardigde Golf Vlaanderen een Vlaamse ploeg spelers af naar
een internationaal tornooi G-golf, m.n. de EDGA Handigolf Open in Saint-Omer,
Frankrijk. Ondanks de minder goeie weersomstandigheden werd het een mooie
en leerrijke ervaring met goede resultaten. Voor herhaling vatbaar in 2022.
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BELEIDSPLAN
2021-24:
STAND VAN ZAKEN
NA JAAR 1
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 Golf Vlaanderen
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
Operationele Doelstelling OD1:
In 2024 is GV nog steeds een federatie van clubs en stelt de clubs in staat om, via de GV instrumenten,
structuren en reglementen, een antwoord te bieden t.o.v. de veranderende markt

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."
KPI :
eind 2024: 46 000 spelers
Resultaat 2021:
48 000 spelers.

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.
KPI:
Steeds +75% op Goed bestuur score
Resultaat 2021:
82%
25% gerealiseerd.

100% gerealiseerd

Actie 2: OD1KPI2
GV is en blijft een federatie van en voor de
clubs waarbij de spelers licentiehouders zijn.
Statuten en RIO staan onder bevoegdheid van
de Algemene Vergadering maar de acties en
doelstellingen in het 4jarig beleidsplan staan
steeds i.f.v. de clubs.
KPI:
eind 2024 nog steeds een federatie
van en voor de clubs
Resultaat 2021:
uitgevoerd
25% gerealiseerd.
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Actie 4: OD1KPI4
Het GES beleid van Golf Vlaanderen volgt voor het Ethische 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 medisch en ethische commissie en is
aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal.
- De api’s scholen zich jaarlijks bij via een bijscholing/terugkomdag.
- De documenten beschikbaar op de website zoals de gedragscodes
worden jaarlijks geupdated.
- Golf Vlaanderen geeft jaarlijks aandacht op haar sociale media aan
thema’s rond integriteit zoals time out tegen pesten.
- Golf Vlaanderen blijft inzetten op thema’s zoals fair play en sportouders door het promoten van affiches en brochure “hoe word je
een super golf ouder”.
- Golf Vlaanderen stuurt twee keer per jaar een mail naar de jeugdverantwoordelijke en vertrouwenspersonen met een oplijsting van
externe bijscholing rond ethiek.
- Golf Vlaanderen organiseert zelf minstens 2 bijscholingen binnen
ethiek in de sport.
- Golf Vlaanderen blijft aandacht schenken aan het hebben van
clubapi’s en gedragscodes als verplichte instapcriteria binnen het
jeugdsportfonds.
KPI:
GV scoort 7/7
Resultaat 2021:
7/7
25% gerealiseerd
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Competitief
Operationele Doelstelling OD2:
Het competitief aanbod van GV bereikt de verschillende doelgroepen en kan meer boeien en binden
dankzij digitalisering en innovatieve competities.

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.

KPI: Jaarlijks organiseert GV minstens
1 Kampioenschap per doelgroep

KPI: omwille van Corona-maatregelen werden
geen innovatieve zaken gelanceerd.

Resultaat 2021:
GV organiseerde 1 Kampioenschap per doelgroep

Nulmeting: Kids:
41 / U12-U14: 16 / U18: 27 / Heren Dames: 54 /
Senioren: 50 / super senioren: 80

25% gerealiseerd
2021:
Kids 38 / U12-U14: 14/ U18: 12 / Heren Dames: 31 /
Senioren: 30 / super senioren: 48
Het aantal deelnemers wordt niet bestendigd
en daalt, wellicht door een covid-effect. In het
algemeen in onze sport (ook op clubniveau) is
er een toename in het vrij spelen en een daling
in wedstrijddeelname.
0% gerealiseerd
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Recreatief
Operationele Doelstelling OD3:
Het recreatief aanbod van GV bereikt de verschillende doelgroepen en kan meer boeien en binden
dankzij digitalisering en innovatie voor meer fun en beleving.

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.
KPI:
jaarlijks bereikt de Beker van Vlaanderen
3500 spelers
Resultaat 2021:
+3500 werd gehaald

Actie 9 OD3KPI3
De organisaties vanuit de werkgroepen worden
bestendigd met extra aandacht op de finale voor
o.a. innovatie, digitalisering en gamification.
KPI:
vanuit elke werkgroep minstens 1 recreatief
event
Resultaat 2021:
KPI werd gehaald
25% gerealiseerd

25% gerealiseerd

Actie 8 OD3KPI2
De organisatie van de Trofeeën worden bestendigd met extra aandacht op de finale voor o.a.
innovatie, digitalisering en gamification.
KPI:
jaarlijks bereiken de Trofeeën 3500 spelers
Resultaat 2021:
+3500 werd gehaald
25% gerealiseerd
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Kaderopleiding
Operationele Doelstelling OD4: De kaderopleiding levert trainers af die klaar zijn om met de veranderende
markt om te gaan alsook om starters en golfers te binden en sportief te ontwikkelen.

Actie 10 OD4KPI1
De jaarlijkse organisatie van een initiator golf
opleiding wordt bestendigd i.s.m. de VTS en
de PGA of Belgium.
KPI:
Eind 2024 minstens 45 initiatoren
Resultaat 2021:
18 geslaagden
40 % gerealiseerd

Actie 12 OD4KPI3
De organisatie van een Trainer A opleiding
wordt elke 2 jaar aangeboden i.s.m. de VTS.
Wanneer er voldoende deelnemers zijn wordt
dit georganiseerd.
KPI:
Eind 2024 minstens 1 organisatie van Trainer A
Resultaat 2021:
stramien werd goedgekeurd,
nog niet voldoende kandidaten
25 % gerealiseerd

Actie 11 OD4KPI2
Tweejaarlijks organiseert GV een Trainer B
opleiding i.s.m. de VTS en de PGA of Belgium.
Trainer B is gelijkgeschakeld bij de PGA met
PGA Coach.
KPI:
Eind 2024 minstens 10 Trainers B
Resultaat 2021:
opleiding lopende

Actie 13 OD4KPI4
Een specifiek stramien voor een initiator
opleiding G-golf zal worden uitgewerkt.
Vanaf 2022 wordt deze aangeboden.
KPI:
Eind 2024 minstens 1 organisatie van
initiator G-golf
Resultaat 2021:
stramien werd goedgekeurd,
nog niet voldoende kandidaten

0 % gerealiseerd
25 % gerealiseerd
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Bijscholingen
Operationele Doelstelling OD 5: GV organiseert regelmatig bijscholingen voor de verschillende doelgroepen
om de clubs én het personeel nog te professionaliseren en klaar te stomen voor de veranderende markt.

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, aspirant,… Andere
onderwerpen die uitgewerkt worden zijn conditie, blessurepreventie, golfregels,…
KPI:
jaarlijks doet 10% van de clubs beroep op GV+
Resultaat 2021:
1 aspirant opleiding en 20 Marshall
opleidingen vonden plaats. Aantal clubs
bereikt met GV+ opleidingen: 21 (=38%)
25 % gerealiseerd
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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 ladiesof senior captains maar ook administratief en clubondersteunend: informatica, milieu, wetgeving,…
KPI:
jaarlijks organiseert GV 5 bijscholingen (fysiek of via webinar)
Resultaat 2021:
15/01

GV Digitale infosessie

Clubmedewerkers

GV

21/01

Hoe jezelf of spelers mentaal voorbereiden op wedstrijden

Trainers

Jan Dierens

16/03

Jeugdsportfonds startvergadering

Jeugdverantwoordelijke

Kevin Dhondt +
Ymke Vanherp

3/04

Infosessie Route 36

Clubs/Vrijwilligers/trainers

Golf Vlaanderen

5/05

Sport met grenzen - aanpakken van
grensoverschrijdend gedrag in de sport

Club api’s +
jeugdverantwoordelijke

ICES

12/05

Aspirant golf opleiding

Vrijwilligers

Patrick Vandeput

19/05

Club Api

Club api’s +
jeugdverantwoordelijke

ICES

13/09

Coaching Kamp GV Coaches

GV Coaches

Matthew Tipper

21 & 28/09

Marshal opleiding

Marshals

GV + Referees

22/09 & 23/09
29/09 & 30/09
6/10 & 7/10

I-golf opleiding

Clubmedewerkers

ISB

7/09 – 8/09

GV Coaches kamp

GV Coaches

26/10 & 29/10

Inspiratiesessie Golf & duurzaamheid

Clubmedewerkers

GV + Route 2030

27/10

Workshop topsportwerking GV + Visio
putting

Trainers +
Jeugdverantwoordelijke

George
Mackechnie +
Karine Guerman

13/12

Oprichten van een VZW

Clubmedewerkers

VSF

14 bijscholingen
25 % gerealiseerd
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Clubondersteuning
Operationele Doelstelling OD 6:
GV zet instrumenten en projecten in om de clubs nog beter te ondersteunen en samen in te zetten op
de veranderende markt op basis van de 25 recepten en beleidsuitdagingen.

Actie 16 OD6KPI1
Vanuit de commissie clubondersteuning worden opleidingen aangebracht (i.s.m. bijscholingen)
KPI:
jaarlijks organiseert GV 5 bijscholingen (fysiek of via webinar)
Resultaat 2021:
15/01

GV Digitale infosessie

Clubmedewerkers

GV

3/04

Infosessie Route 36

Clubs/Vrijwilligers/
trainers

Golf Vlaanderen

5/05

Sport met grenzen - aanpakken van
grensoverschrijdend gedrag in de sport

Club api’s +
jeugdverantwoordelijke

ICES

19/05

Club Api

Club api’s +
jeugdverantwoordelijke

ICES

22/09 & 23/09
29/09 & 30/09
6/10 & 7/10

I-golf opleiding

Clubmedewerkers

ISB

26/10 & 29/10

Inspiratiesessie Golf & duurzaamheid

Clubmedewerkers

GV + Route 2030

13/12

Oprichten van een VZW

Clubmedewerkers

VSF

25 % gerealiseerd
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Actie 17 OD6KPI2
Vanuit de commissie clubondersteuning
worden projecten geadviseerd.
KPI:
jaarlijks begeleiden we 1-2 clubs om 1 à 3 nieuwe
clubs te verwelkomen eind 2024
Resultaat 2021:
Er werd in minstens 3 projecten begeleiding
gegeven (Knokke, Sint Lievens Houtem, Kortrijk)
25 % gerealiseerd

Actie 19 OD6KPI4
Clubs zetten middels de IT-toepassingen in op
een (1) laagdrempelig en (2) gedifferentieerd
aanbod voor niet-golfers. (1) Opvolging en
doorstroming van START TO GOLF moet tegen
het einde van de beleidsperiode gemonitord
worden en er moet een opvolging (bv. Route 36)
komen voor een volwaardige doorstroming.
KPI:
25 clubs Route 36
Resultaat 2021:
43 clubs op Route 36
100 % gerealiseerd

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.
KPI:
Tegen eind 2024 40 van de clubs op betalingsplatform en 90% (49) clubs op reservatiesysteem
Resultaat 2021:
40 clubs op betalingsplatform
45 reservatiesysteem
90 % gerealiseerd
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Communicatie
Operationele Doelstelling OD7:
GV blijft markleider inzake communicatie naar de golfer en potentiële golfer.

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.
KPI:
4 persberichten jaarlijks

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.
KPI:
10% groei op social media
Resultaat 2021:
+10% groei gerealiseerd op Facebook naar
10 000 volgers en 4641 op Instagram
25 % gerealiseerd

Resultaat 2021:
4 persberichten gerealiseerd
25 % gerealiseerd

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.
KPI:
4 keer per jaar minstens 30 000 mailadressen
Resultaat 2021:
In 2021 werd dit uitgevoerd
25 % gerealiseerd
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Promotie
Operationele Doelstelling OD 8: GV organiseert, i.s.m. de golfclubs, jaarlijks promotionele evenementen
om de sterktes van de sport te promoten (fun, sportief, sociaal, innovatief, uitdagend, gezond).

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 - Clubs voeren uit - Communicatie achteraf
KPI: +
3000 deelnemers aan Start to golf dag
Resultaat 2021 :
Gezien we in bubbels hebben moeten organiseren werd het aantal deelnemers niet
gehaald (2000 deelnemers werden bereikt). Daarbovenop werden 2 specifieke acties
nl. Start to Golf voor jeugd en G-golf waarbij we 500 deelnemers hebben bereikt.
20 % gerealiseerd

Actie 24 OD8KPI2
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.
KPI:
25 clubpartners eind 2024
Resultaat 2021 :
18 clubs hebben deelgenomen aan de
Golf Op School acties
72 % gerealiseerd

Actie 25 OD9KPI3
GV wil de deelname aan Sport Vlaanderen
promotie tour graag bestendigen. We zijn
echter afhankelijk van het aanbod vanuit
Sport Vlaanderen.
KPI:
jaarlijks minstens 4 promo events
ism Sport Vlaanderen
Resultaat 2021:
gerealiseerd in 2021 met ‘De sportzomer’
en ‘De Gouden Klas’
25 % gerealiseerd
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Actie 26 OD8KPI4
Via de GV-App (zie BELEIDSFOCUS Innovatie)
zullen Golf in Flanders acties gepromoot worden.
KPI:
jaarlijks +10% in greenfeemarkt
Resultaat 2021 :
In 2019 zijn er 4216 greenfees geboekt
en verkocht d.m.v. de app
In 2021 zijn er 25 419 greenfees geboekt
en verkocht d.m.v. de app
25 % gerealiseerd

Actie 27 OD8KPI5
Jaarlijks organiseert GV een event (bv. Partnerdag) of een campagne (bv. nieuw logo) om
aan eigen uitstraling te werken.
KPI:
minstens 1 event per jaar
Resultaat 2021:
gerealiseerd in 2021 met acties 20 jaar GV
25 % gerealiseerd
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Beleidsfocus jeugdbeleid
Operationele Doelstelling OD 9:
Via het jeugdsportfonds bereiken de clubs meer jeugd en kunnen de clubs hun aanbod kwalitatief
verhogen met o.a. meer fun en betere prestaties.

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.
KPI:
bestendigen van behaalde labels
Nulmeting: Rabbit: 21/ Birdie 13/ Eagle: 3
Resultaat 2021 :
Rabbit: 24/ Birdie 8/ Eagle: 2 / Totaal 30 clubs
steun. Overall bestendiging is gerealiseerd

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.
KPI:
bestendigen bereikte jeugd
Nulmeting clubgebonden 3500
Resultaat 2021 :
4300 jeugdleden
25 % gerealiseerd

25 % gerealiseerd

Actie 29 OD9KPI2
In de nieuwe beleidsperiode zal aandacht verhogen naar digitalisering en gamification waardoor
de nieuwe generatie aangesproken kan worden en bijgevolg ook de deelname aan wedstrijden
bestendigd moet kunnen worden.
KPI: bestendigen van aantal deelnemers
nulmeting clubniveau: 32 clubs / regionaal: 86 spelers / nationaal Kids 128, juniors 120,
federal junior tour: 94
Resultaat 2021 :
Club: 33 club kwalificaties / Regionaal: 52 / Nationaal: Kids: 98 - Junior Tour: 89 - FJT: 80
Ook hier algemene trend daling deelname aan wedstrijden vast te stellen.
0 % gerealiseerd
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Beleidsfocus Innovatie
Operationele Doelstelling OD 10: NXT GEN wedstrijden en Route 36 aanbieden via de GV-digitale platformen zodat golfers in staat zijn om hun sport zelfstandig te organiseren (reservatie, boeken, wedstrijd,
hcp, scores,…) om de veranderende markt een antwoord te bieden.

Actie 31 OD10 KPI1
NXT GEN Competities (golfers) Voor de huidige pool van golfers gaan we baanbrekend en revolutionair
een andere vorm van sporten aanbieden. Door wedstrijden aan te bieden waarbij ze zelf bepalen hoeveel
holes, wanneer ze voor hun ranking spelen én van welke afslagplaats ze spelen. We draaien de rol om
nl. de spelers organiseren zelf hun tijdsbesteding en kunnen toch deelnemen aan eigen gecreëerde
interactieve rankings. Deze kunnen daarenboven op clubniveau maar ook op regionaal of landelijk niveau
worden georganiseerd. Daarnaast gaan we op zoek naar een goede interactie tussen deze NXT GEN
golfers. Het kunnen volgen van bevriende golfers en hun rankings over clubs heen.
KPI:
In 2021 ontwikkeling – 2022 release – 2023 40% spelers bereikt – 2024 70% spelers bereikt
Resultaat 2021:
ontwikkeling is lopende
25 % gerealiseerd

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.
KPI:
In 2021 ontwikkeling – 2022 2500 bereikte spelers – 2023 5000 bereikte spelers –
2024 8000 bereikte spelers
Resultaat 2021:
ontwikkeling en release met groot succes, nu al 4000 spelers in traject
50 % gerealiseerd
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Beleidsfocus Laagdrempelig
Operationele Doelstelling OD11
Via het laagdrempelig project G-golf slagen we er in om deze doelgroep meer en beter te bereiken alsook
om sportief betere prestaties te behalen.

Golf doet je handicap vergeten 2.0
Met de opstart van het G-golf project ‘Golf doet je handicap vergeten’ de voorbije 4 jaar werden
enkele bestaande initiatieven samengebracht en werd een nieuw gestructureerd aanbod G-golf
uitgerold i.s.m. de clubs.
KPI:
groter bereik halen tov nulmeting: 19 G-golf clubs – 22 spelers trainingen – 2 EDGA spelers – nog
geen clubwedstrijden
Resultaat 2021:
aantal clubs is bestendigd – 24 spelers trainingen – 6 EDGA spelers – 3 wedstrijden
25 % gerealiseerd
			
Dit project werd slechts goedgekeurd voor 1 jaar(2021) vanuit Sport Vlaanderen. Een nieuw laagdrempelig
project werd ingediend nl. Inclusief Golf voor 2022-23 en 24. Meer info zie actieplan 2022.
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Beleidsfocus Topsport
SD:
Tegen 2028 blijven de geregistreerde elitesporters, beloftvolle 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 stroomt 50% van de beloftvolle spelers opgenomen in het Top Golf Vlaanderen
programma door van satteliettour naar Challenge Tour.
Voor Ladies: van satteliettour naar Ladies European Tour.
KPI
1. Jaarlijkse progressie in de resultaten op de Prof. wedstrijden alsook Prof. Rankings van de spelers
opgenomen in het Top Golf Vlaanderen programma.
2. Binnen de 3 jaar start prof. Carrière: van satelliettour naar Challenge Tour.
Resultaat 2021 :
Deze OD zit op het traject gezien de jaarlijkse progressie is gerealiseerd.
OD 2
Tegen eind 2024 stromen elitespelers opgenomen in het Top Golf Vlaanderen programma door van
Challenge Tour naar European Tour.
KPI
1. Jaarlijkse progressie in de resultaten op de Prof. wedstrijden alsook Prof. Rankings van de spelers
opgenomen in het Top Golf Vlaanderen programma.
2. Binnen de 3 jaar: van Challenge Tour naar European Tour.
Resultaat 2021:
Deze OD zit op het traject gezien de jaarlijkse progressie is gerealiseerd.
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OD 3
Tegen eind 2024 heeft 85% van de geselecteerde spelers het ganse traject van het GV Trainingsprogramma met succes doorlopen en prestaties geleverd op nationaal en internationaal niveau.
KPI
1. Het trainingsprogramma binnen de Topsportschool fungeert als basis voor de opbouw van het
GV trainingsprogramma;
2. Drop out geselecteerde spelers;
3. Permanente vorming en bijscholing van de GV Coaches ter versterking van het GV Trainingsprogramma;
4. Jaarlijkse progressie in gemiddelde scores GV Spelers (leeftijd vs gemiddelde score) zowel op
nationaal als internationaal niveau;
5. Jaarlijkse verbetering op diverse Rankings: Nationale Ranking en WAGR
Resultaat 2021 :
Zit op het traject maar aandacht is nodig om drop out van geselecteerde spelers te minderen (25% in 2021).
OD 4
Tegen eind 2024 zit 50% van de uitgestroomde GV spelers op traject voor US College niveau div. 2 of 1.
KPI
1. Uitstroom op traject US College niveau div.2 of 1;
2. Het trainingsprogramma binnen de Topsportschool fungeert als basis voor de opbouw van het
GV trainingsprogramma;
3. Permanente vorming en bijscholing van de GV Coaches ter versterking van het GV Trainingsprogramma;
4. Jaarlijkse progressie in gemiddelde scores GV Spelers (leeftijd vs gemiddelde score) zowel op
nationaal als internationaal niveau;
5. Jaarlijkse verbetering op diverse Rankings: Nationale Ranking en WAGR.
Resultaat 2021 :
In 2021 halen we 60% en zit deze OD op het traject.
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OD 5
Tegen eind 2024 blijven we streven naar een verdere optimalisatie van de Topsportschoolwerking
met 100% uitstroom leerlingen Topsport op traject.
KPI
1. Uitstroom op traject
2. Zelfinzicht, zelfstandigheid lln Topsport: opmaak eigen trainingsprogramma’s, voldoende
technisch inzicht alsook begrip en inzicht in eigen stats;
3. Bij uitstroom verderzetting ontwikkelingstraject in div. 1 US College;
4. Permanente vorming en bijscholing van de TOPSPORTSCHOOL Coaches ter versterking van het
performante trainingsprogramma;
5. Jaarlijkse progressie in gemiddelde scores GV Spelers (leeftijd vs gemiddelde score) zowel op
nationaal als internationaal niveau;
6. Jaarlijkse verbetering op diverse Rankings: Nationale Ranking en WAGR
Resultaat 2021 :
In 2021 was 1/3 afgestudeerde leerling op dit traject, de twee andere leerlingen zijn op niveau
div. 2 uitgestroomd.
OD 6
Jaarlijks is er vanuit de GV Trainingsgroepen en het bijzonder vanuit de TV groep een instroom van
minstens 2 GV spelers naar Topsportschool.
KPI
1. Instroom TOPSPORTSCHOOL
2. Inhoudelijk sterk trainingsprogramma
Resultaat 2021 :
Instroom was 1 ipv 2 dwz 50% gerealiseerd.
OD 7
Tegen eind 2024 wordt binnen het detectieproces het talentdetectieprogramma verder uitgewerkt
met opzet van scoutingssyteem, detectieprogramma binnen de clubs.
KPI
1. scoutingssysteem binnen de clubs
Resultaat 2021 :
Gezien Covid-maatregelen werd dit niet opgestart in 2021. Is voorzien in 2022.
Einddoel GV Topsportbeleid: Top 8 mondiaal niveau
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GV KOMPAS
DUURZAAMHEID
Wie stil staat, gaat achteruit. Wereldwijd wordt hard gewerkt aan duurzaamheid.
Want wie stil staat, zal overspoeld worden door de nu al gekende effecten van
global warming. Wie stil staat, zal ingehaald worden door de snel veranderende
maatschappelijke verwachtingen. Onze golfclubs staan allesbehalve stil en via
het “GV Kompas Duurzaamheid” wil Golf Vlaanderen haar clubs vanaf nu nog
beter begeleiden.

Golf & natuur, hand in hand
20 jaar geleden begon de (toen nog) Vlaamse Vereniging voor Golf met een
persdossier “Golf & Natuur, hand in hand”. Secretaris-generaal Marc Verneirt
is bioloog van opleiding en gebiologeerd door golf. Met het persdossier
zorgde de federatie ervoor dat de buitenwereld anders begon te kijken naar de
maatschappelijke waarde van een golfterrein. Ook de golfclub zelf ging zo meer
stilstaan bij haar rol in die maatschappij.
Later werd “Golf & Natuur” omgevormd tot “Golf & Milieu” maar bleef het
thema wat vastzitten in een technisch verhaal. Vergunningsbeleid, waterbeheer
en pesticiden, drie belangrijke thema’s die vaak geassocieerd werden met meer
administratie, meer controles en meer verplichtingen.
Marc Verneirt: “Als we onze clubs stappen willen zien maken in een breder
duurzaamheidsverhaal dan dienen we hen meer te enthousiasmeren dan de
verzameling regels die nu opgelegd worden. Onze clubs kennen het GEO label
al. Het is een Europees erkend en onafhankelijk label waarbij clubs een eco-label kunnen verdienen door te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Maar die
strenge voorwaarden zorgen eerder voor frustratie dan voor innovatie.”
Van een milieutechnische aanpak evolueren naar een meer allesomvattend
duurzaam en maatschappelijk verantwoord verhaal. Wat betekent de golfclub
voor de maatschappij en wat kan de maatschappij voor de club betekenen?
Om dit te bundelen, om de clubs te inspireren en te motiveren werd in samenwerking met studiebureau Route 2030 een laagdrempelig kompas ontwikkeld.
Route 2030 helpt organisaties transformeren naar duurzame ondernemingen.
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Route 2030 –
de start van een duurzaam partnership
Jan Beyne van Route 2030: “Route 2030 staat voor
strategisch duurzaamheidsadvies aan de éne kant
en creatief veranderingsmanagement aan de andere
kant. We geloven dat duurzaamheid een pak opportuniteiten teweegbrengt voor allerlei soorten organisaties, maar dat dit tegelijkertijd ook een heus veranderingsproces is met de daarbij horende uitdagingen.
Dat gaat niet van vandaag op morgen. Daarom adviseren en trainen we organisaties om stap voor stap
duurzaamheid te integreren in hun strategie en beleidsvoering. De afgelopen jaren werkten we samen
met verschillende soorten organisaties. Zowel in de
sportsector met de Koninklijke Belgische voetbalbond en Golf Vlaanderen maar ook met de cultuursector, de gezondheidssector, enzoverder.
Onze naam – Route 2030 – is heel hard gelinkt aan de
‘Agenda 2030’ van de Verenigde Naties en de Sustainable Development Goals (kort: SDG’s). Duurzaamheid
is een hot thema geworden en gaat verder dan
enkel milieu. We spreken over de 5 P’s: People, Planet,
Profit, Peace en Partnership.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in
de jaren '90 enorm gegroeid aan populariteit: “We
kunnen winst maken, maar binnen de grenzen van
Planet en People.” De SDG’s voegen twee nieuwe
dimensies toe. De P van Peace (vrede en rechtvaardigheid) met daaronder thema’s zoals good governance, anticorruptie, transparantie,… noem maar
op. En de P van partnership: alleen gaan we het niet
redden.
Concreet betekent dit dat golfclubs zullen samenwerken met elkaar, met Golf Vlaanderen, maar ook
met steden en gemeenten, met de overheid en met
de bedrijfswereld. Stap voor stap tot men dat duurzaamheidsverhaal kan gaan bewerkstelligen.”

Het golfkompas rond duurzaamheid
Jan: “Het golfkompas is ontstaan van uit een eerste
scan met de golfclubs en Golf Vlaanderen. En wat
we zagen is dat er eigenlijk al heel wat gebeurt rond
duurzaamheid, soms zonder erbij stil te staan. Daarom willen we handvaten geven richting de clubs.
Niet om nog strengere reglementering op te leggen,
maar om een richting aan te geven waarin elke club
binnen haar eigen context en volgens haar eigen
niveau aan de slag kan gaan met duurzaamheid.
Om op die manier op een laagdrempelige en motiverende manier te werken aan die 5 P’s. Er bestaan
clubs die bijvoorbeeld het GEO-label bezitten en er
bestaan clubs waarbij dit niet in hun focus ligt. Voor
beide type clubs willen we vooral inzicht geven in
wat duurzaamheid kan betekenen voor de golfclub
en hoe de SDG’s zich laten vertalen naar concrete
voorbeelden. We ontwikkelden een menukaart waarbij men stap voor stap kan kijken hoe men nieuwe
acties kan opzetten. Het is een soort werkboek waar
heel wat informatie gebundeld staat.”
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Inzicht, dynamiek en koers zetten

Golf Goals

Jan: “Wanneer je echt authentiek wil bezig zijn met
duurzaamheid, dan gaat het om een geïntegreerd
en ondeelbaar verhaal. Het is dan ook een grote
opdracht om die verschillende thema’s tegelijkertijd
aan te pakken.

GV en Route 2030 organiseren digitale inspiratiesessies voor de clubs. Na deze sessie stelt de club
5 “Golf Goals” voorop waarmee 1 ster kan verdiend
worden. Wanneer de club 5 bijkomende doelstellingen opstelt in 5 andere “Golf Goals” verdient men
2 sterren. Worden doelstellingen voorzien zodat de
club alle 17 “Golf Goals” omarmt dan krijgt de club
3 sterren.

Een eerste stap is inzicht creëren. Wat doe je als club
op dit moment rond duurzaamheid? Dit kan gaan
over milieu maar ook over economische en mensen
thema’s. Thema’s zoals transparantie, good governance, enzovoorts. Wat doe ik al en wat doe ik nog
niet. Wat zijn mijn sterktes en wat zijn mijn zwaktes.
De volgende stap is: dynamiek. Je gaat een dynamiek
creëren richting je stakeholders in de context van
een golfclub. Dat zijn golfers, greenkeepers, vrijwilligers, enzoverder… De club bestaat dankzij haar
stakeholders. Als een golfclub geen klanten zou
hebben dan heeft het weinig zin dat een golfclub
bestaat. Ga de dialoog aan met je stakeholders.
Wat vinden zij dat de club als waarde zou moeten
creëren voor de maatschappij. Het geeft je meer
inzicht om de juiste prioriteiten te gaan bepalen.
De laatste stap is koers zetten. Men gaat doelstellingen bepalen en die ondersteunen door concrete
acties op te zetten en verantwoordelijken aan te
wijzen. Er bestaan enorm veel voorbeelden, als ik
denk aan SDG 16: Peace bijvoorbeeld. Daar gaat het
over ethisch sporten. Een relevante actie kan zijn:
jezelf bijscholen over grensoverschrijdend gedrag.
Of lesmomenten voorzien rond discriminatie en
racisme. Om daarna het juiste kanaal op te zetten
waardoor een klacht bij de juiste persoon terecht
komt. Maar je kan evengoed sportkledij aankopen
die ethisch wordt geproduceerd.
Tal van mogelijkheden waar je als club op kan werken
zonder aan regelgeving te moeten denken. Neem
het kompas erbij en transformeer jouw club met
duurzame intenties tot een echte duurzame club
klaar voor de toekomst.”
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JAARPLAN 2022:
ACTIES EN DOELEN
Wat brengt 2022?
De 11 000 instromers evenaren zal een uitdaging zijn want iedereen die
de laatste jaren ooit wilde starten met golf heeft van de corona pandemie
gebruik gemaakt om te starten. Maar GV gaat de uitdaging natuurlijk aan
met een nieuws Start to Golf-campagne in het voorjaar. Daarbij zal extra
ingezet worden op een STG-dag by Ethias voor girls.
Maar het drop out-cijfer doen dalen dankzij de inzet van o.a. Route 36
en betere een ledenbinding in de clubs zal ons naar een nieuwe mijlpaal
moeten brengen nl. 50 000 golfers in Vlaanderen.

Acties:
De acties zoals vastgelegd in het beleidsplan zullen verder uitgerold worden
met in het bijzonder aandacht voor:

• Sportieve uitbouw en omkadering van de competitieve en recreatieve
wedstrijden

• Communicatie met de podcast en het print magazine Impact
• Uitrollen van de digitalisering
• E-learning; een nieuwe subsidie ivm e-learning zal kunnen aangewend
worden. Daarmee zal o.a. ingezet worden op video ondersteuning om
digitaal afstandsonderwijs te verbeteren.

Beleidsfocus Laagdrempelig sporten
Beleidsfocus Laagdrempelig sporten werd volledig herwerkt en ingediend. Het
nieuwe project ‘Inclusief golfen’ zal vanaf 2022 uitgerold worden.
Dit nieuw project focust op inclusief golfen via een laagdrempelig wedstrijdaanbod, waarbij we leden en clubs sensibiliseren en tonen dat inclusie haalbaar
is en waarbij we de drempels voor de verschillende doelgroepen verlagen en
wegwerken. Golf is dé sport om inclusief te beoefenen.
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GEGEVENSVERZAMELING / INTRO
We herkennen verschillende doelgroepen die binnen
de golfsport botsen op drempels.
De verschillende doelgroepen zijn :
• ASS

• Fysieke beperking (stappers/rolstoel)
• Mentale beperking
• Doven-slechthorenden
Als we naar het buitenland kijken zou, dankzij dit project, het aantal doelgroepen nog kunnen groeien (bv.
slechtzienden).
+/- 30 spelers van een doelgroep zijn op dit moment
gekend. Ambitie is te groeien naar 50-tal.
Deze doelgroepen starten met golf gezien golf een
rustige sport is, zonder contact, een buitensport
(veilig), concentratie vereist,… maar we zien dat ze
tegen drempels oplopen om door te stromen om
een golf hcp te behalen.
De drempels zijn o.a.: spelen met personen die
ze niet kennen, gebrek aan zelfvertrouwen, het
onbekende van een vreemde baan (mobiliteit),
staan deze mensen / clubs open voor spelers uit
de doelgroepen.
Een golf hcp behaal je door wedstrijden te spelen in
je club of erbuiten. Deze hcp is belangrijk om voluit te
kunnen genieten van de golfsport in het binnen- en
buitenland. Zonder golf hcp zal de speler uitstromen.
Daarom dit nieuwe project waarbij we enerzijds de
spelers uit de doelgroepen voorbereiden op wedstrijden en anderzijds een wedstrijdaanbod creëren.
Het ganse project zal gepromoot worden naar de
clubs en de 47 000 spelers om te sensibiliseren en
de specifieke doelgroepen om de werven en deel
te nemen.

Een nieuwe inclusieve wedstrijdformule werd uitgetest en bleek een schot in de roos. Clubleden
speelden samen met G-golfers in dezelfde flight
wat hen in nauw contact bracht met deze spelers.
Deze ‘good practice’ - het bewijs dat inclusief golfen
haalbaar is - willen we overal kunnen introduceren.
Zo creëren we meer speelmogelijkheden, een groot
spelersbereik én maken we leden en clubs warm
om inclusief golf nadien toe te passen op reguliere
clubwedstrijden. Inclusieve golfwedstrijden sensibiliseren leden en clubs en maken hen bewust van
hun sociale rol en voorbeeldfunctie.
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ACTIE 1 – WEDSTRIJDVOORBEREIDING

ACTIE 2 – INCLUSIEF WEDSTRIJDAANBOD

Spelers uit de verschillende doelgroepen moeten
het zelfvertrouwen krijgen om te participeren aan
het inclusieve wedstrijdaanbod. Er zijn vaak nog
te veel drempels: deelnemen aan een wedstrijd
en zo ‘onder de mensen’ komen, zich verplaatsen
naar een andere locatie dan hun eigen homeclub,
op een onbekend terrein spelen, nieuwe gezichten
ontmoeten én met hen de baan op gaan, enz. Ze
komen telkens in contact met veranderende omstandigheden, waarbij ze zichzelf steeds voor een
stuk moeten blootstellen.

In 2022 zal GV 10 wedstrijden organiseren ism met
de gastclub waarbij telkens 2 clubleden samenspelen met een speler uit één van de doelgroepen. Er zal een dagprijs zijn voor de clubleden, de
spelers uit de doelgroepen komen in aanmerking
voor een ranking over deze 10 wedstrijden.

Door hen regelmatig samen te brengen krijgen ze
de gepaste omkadering (training, tips, advies) en
kunnen zijn hun ervaringen uitwisselen. Er wordt
in groep gewerkt rond een bepaald thema met de
nodige aandacht voor individuele bijsturingen per
speler, bv. tactisch spelinzicht, keuze in slagen,
aanpassingen van het materiaal, enz. Als ze deze
inzichten verschaffen zal er vlot kunnen gespeeld
worden zonder slow play. Slow play vermijden en
hierover in controle zijn, is immers een belangrijke
factor naar een positief zelfbeeld.
Dankzij de professionele aandacht die ze krijgen
zullen ze gemotiveerd zijn om ermee aan de slag
te gaan. Ze bouwen zelfvertrouwen op om door te
stromen naar inclusieve deelname aan de sport.
Binnen die inclusie is ook mobiliteit een belangrijke
factor. Dankzij gepaste hulpmiddelen zoals buggy’s
en paragolfers (elektrische golfrolstoelen) kunnen
minder mobiele spelers de golfsport beoefenen
samen met valide spelers. Het laat hen toe een
volledige golfronde te spelen, zowel recreatief
als competitief, en daarbij hetzelfde tempo aan te
houden als andere flightgenoten.
Het is dus van belang dat deze ter beschikking
kunnen worden gesteld op verschillende locaties
én dat deze betaalbaar zijn voor de gebruiker.
8-tal sessies worden voorzien per jaar. Per sessie
zijn er +/- 30 deelnemers (op dit moment gekend).
Ambitie is te groeien naar 50-tal.

GV zal met deze nieuwe formule haar trekkersrol
vervullen om te bewijzen dat inclusie en golf perfect
samengaan.
Clubs hebben een belangrijke rol bij de organisatie
van deze wedstrijden, zodat zij dit daarna ook oppikken en aan de lijve ondervinden dat het kan. We
rekenen op de club voor enkele praktische aspecten,
zoals het ontvangst, de recording, enz. GV zorgt
voor de sportieve omkadering, know how (naar bv.
materiaal toe) en we zorgen voor de communicatie
en administratie. Deze nieuwe, innovatieve, vorm
van samenwerken tussen GV en de clubs zal ertoe
resulteren dat de clubs zelf deze inclusie verderzet
in haar wekelijks clubwedstrijden.

10 wedstrijden per jaar
Per wedstrijd zullen er 80-100 deelnemers zijn
waarvan er steeds 1/3 uit de doelgroep komen.
900 deelnemers per jaar.
Over beleidsperiode (3 jaar):
30 clubs, 2700 deelnemer
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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 2021
Zelfvaluatie RvB
Alle bestuurders waren voldoende aanwezig, elk
bestuurslid afzonderlijk wordt positief geëvalueerd.
De werksfeer binnen de Raad van Bestuur is positief
alsook de relatie met het bureau.
Zelfevaluatie is opgenomen in het verslag van de
Raad van december 2021.
Vergoedingen
In 2021 werden geen vergoedingen noch zitpenningen
gegeven aan bestuurders of vrijwilligers.
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
1. 2021: De organisatie publiceert een
jaarverslag 2 > 3, bij voorkeur 4
2.

2022: De organisatie heeft een gedragscode
1 > 3, bij voorkeur 4

3.

2023: De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure 2 > 3, bij voorkeur 4

4.

2024: De raad van bestuur delegeert
op gepaste wijze taken aan comités 2 > 3,
bij voorkeur

Resultaat 2021: gezien publicatie van statuten,
Reglement inwendige orde, gedragscodes en
tuchtreglement in 2021 werd voorrang gegeven
aan de tweede en derde indicator die beide naar
niveau 3 zijn gestegen.
Belangenconflict binnen de Raad van Bestuur:

Totaal score Goed Bestuur 2021
Harde indicatoren (zie scoresheet)
82,76% Totaal scorepercentage
88,89% Dimensie transparantie
77,78% Dimensie democratie
81,82% Dimensie interne verantwoording
en controle

• De bestuursleden die ook zakelijk actief zijn binnen
de sector zullen zich op elke vergadering van de
Raad van Bestuur onthouden, zowel in debat als
bij beslissing, binnen het agendapunt sponsoring;

• Elke bestuurder zal zich steeds onthouden
wanneer een punt op de agenda rechtstreeks
betrekking had op zijn of haar club;

• Het personeel, dat niet stemgerechtigd zetelt,
heeft zich onthouden bij elk punt inzake
personeelsbeleid.
Register Belangenconflict
In 2021 waren er binnen de Raad van Bestuur
geen belangenconflicten en moesten aldus geen
bestuurders de zaal verlaten bij de beraadslaging
en besluitvorming over een aanhangig zijnde
klacht of overeenkomst waarbij ze betrokken zijn.
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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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Er wordt in het JV gerapporteerd over de belangenconflicten maar de RvB meldt geen register met het
thema en de maand
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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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De RvB heeft geen vast Qurom vastgelegd bovenop
het wettelijk voorziene.
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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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De statuten voorzien geen onverenigbaarheid
tussen de Bestuurdersfunctie en een functie binnen
een rechtsprekend orgaan van de federatie (bv. de
tuchtcommissie, disciplinaire commissie, ethische
commissie…),
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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
bijpassend vergaderschema vast.

Beschikt de organisatie over een geldend document
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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De RVB geeft voorkeur aan een revisor.
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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

82,76%

Totale scorepercentage
‘Goed Bestuur’

88,89%

Dimensie transparantie

77,78%

Dimensie democratie

81,82%

Dimensie verantwoording

2.769.075,00
euro inkomsten

1.224.111,50
euro lidgelden

1.083.296,14
euro subsidies

111

FINANCIEEL
112

FEDERALE BIJDRAGE

114

BALANS

118

RESULTATENREKENING

125

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING

128

BIJLAGEN

112

FEDERALE BIJDRAGE
BIJDRAGE 2019

GOLF
VLAANDEREN

KBGF

TOTAAL

Volwassene en
tweekleurige kaart
volwassene

€26,00

€26,00

€52,00

Junior en tweekleurige
kaart junior speler

€5,10

€4,90

€10,00

Volwassen stagiair
(startpas)

€10,40

€10,55

€20,95

Junior stagiair (startpas)

€4,20

€3,80

€8,00

If I’ve got a swing,
I’ve got a shot.
BUBBA WATSON
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Voorzitter Golf Vlaanderen, Emmanuel Rombouts
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BALANS
PER 31 DECEMBER 2021
31/12/2021

A C T IV A

56732.25

VASTE

1831109.02

V L OT TENDE

82030.81

V ORDERI NGEN

650000

GE L DBELEGGI NGEN

843834.69

L IQUID E MI DDELEN

255234.52

OVE RLO PENDE REKEN I NGEN
TOTAAL ACTIVA

1887841.27
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31/12/2021

P A S S IVA

56732.25

E IGE N VERMO GEN
ONBESCHI KBARE RESERVE

696980.18

BE S C HI KBARE RESERVE

420162.02

OVE RGEDRAGEN WI N ST

143995.15
12000

V OOR Z I ENI NGEN

641703.92

S C HU LDEN
TOTAAL PASSIVA

1887841.27
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RESULTATENREKENING 2021
EN BUDGET 2022
INK OMSTEN
T OT A AL I N KO MSTEN
Lidgelden

budget
2021

31/12/
2021

BUDGET
2022

2.570.704,00

2.769.075,00

2.665.000,00

1.090.000,00

1.224.111,50

1.224.000,00

Sport Vlaanderen basissubsidie

465.000,00

464.452,13

451.500,00

Sponsoring

150.000,00

167.338,45

186.000,00

Andere inkomsten werking

86.000,00

69.121,10

83.000,00

643.382,00

618.844,01

605.500,00

71.322,00

225.207,81

0,00

71.322,00

216.325,97

Andere subsidies
Andere
Noodfonds Sport Vlaanderen
Andere
Terugname voorziening / beschikbare reserve

8.881,84
65.000,00

Tokyo promo campagne

15.000,00

Inrichting topsportschool

50.000,00

0,00

115.000,00

Kantoor

75.000,00

Congres

40.000,00
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budget
2021

UIT GA V EN
S T RU CTUREEL

31/12/
2021

899.850,00

910.556,53

BUDGET
2022
1.016.480,00

U0STR100

HUMAN RESOURCES

711.150,00

723.640,07

753.480,00

U0STR200

KANTOORONKOSTEN

163.500,00

150.538,52

236.000,00

U0STR300

ADMINISTRATIE

20.200,00

31.773,69

22.000,00

U0STR400

VERZEKERINGEN

5.000,00

4.604,25

5.000,00

37.500,00

16.778,59

57.500,00

C OMPETI TI EF
U1COMP100

Senioren 4BBB

2.500,00

2.773,79

7.750,00

U1COMP200

Junior Open

4.500,00

0,00

0,00

U1COMP300

Am.Open of Flanders

12.000,00

2.564,67

6.000,00

U1COMP400

Sen Single Str Pl

4.000,00

3.404,70

5.000,00

U1COMP500

Kampioenschap Team Supersenioren

3.000,00

2.439,18

0,00

U1COMP600

Finale Senioren Trofee

3.000,00

4.516,57

5.250,00

U1COMP700

Finale Damestrofee

2.500,00

0,00

0,00

U1COMP800

Kids Kampioenschappen

U1COMP900

Andere competitief: logistiek

RE C R EATI EF

1.079,68

1.500,00

500,00

0,00

32.000,00

77.500,00

60.991,95

72.050,00

U2RECR100

Beker van Vlaanderen

25.000,00

18.670,37

22.500,00

U2RECR200

Kwalificaties Trofee

15.500,00

11.595,18

10.600,00

U2RECR400

Kwalificaties Kids Trofee

8.000,00

4.115,76

4.500,00

U2RECR500

Kampioenschap Scholen

1.500,00

603,29

1.000,00

U2RECR600

Evenementen werkgroepen

15.000,00

17.000,82

20.950,00

U2RECR700

Andere recreatief

12.500,00

9.006,53

12.500,00
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budget
2021
RE C REATI EF

31/12/
2021

77.500,00

60.991,95

BUDGET
2022
72.050,00

U2RECR100

Beker van Vlaanderen

25.000,00

18.670,37

22.500,00

U2RECR200

Kwalificaties Trofee

15.500,00

11.595,18

10.600,00

U2RECR400

Kwalificaties Kids Trofee

8.000,00

4.115,76

4.500,00

U2RECR500

Kampioenschap Scholen

1.500,00

603,29

1.000,00

U2RECR600

Evenementen werkgroepen

15.000,00

17.000,82

20.950,00

U2RECR700

Andere recreatief

12.500,00

9.006,53

12.500,00

25.000,00

19.754,87

20.000,00

17.500,00

11.516,17

11.500,00

7.500,00

8.238,70

8.500,00

303.800,00

330.215,05

293.000,00

K A DE RO PLEI DI N G & BI JSCHOLIN G
U3OPL100

KADEROPLEIDING

U3OPL200

BIJSCHOLING

C L UBO NDERSTEUNI NG
U4OND100

Clubondersteuning

20.000,00

30.897,84

30.000,00

U4OND200

Informaticaplatform

130.000,00

139.049,25

130.000,00

U4OND300

Polis BA , LO golfers - promotie

55.500,00

60.285,00

61.000,00

U4OND400

G-Golf

51.200,00

56.160,80

40.000,00

U4OND401

Starttogolf G-Golf obv noodfonds

10.500,00

12.452,65

0,00

U4OND500

Andere

36.600,00

31.369,51

32.000,00

C OMMUNI CATI E

257.000,00

220.454,29

267.000,00

120.000,00

88.246,88

137.000,00

U5COM100

GV magazine

U5COM200

GV Digitale content

50.000,00

42.214,49

45.000,00

U5COM300

Sociale media/podcast

15.000,00

12.475,15

15.000,00

U5COM400

Mobiel: VVG-App

70.000,00

76.483,64

70.000,00

U5COM500

Campagne: drukwerk

2.000,00

1.034,13

0,00
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budget
2021
P ROMO TI E

31/12/
2021

BUDGET
2022

258.000,00

239.139,85

256.000,00

U6PROM100

PROMOTEN VAN DE CLUBS

190.000,00

175.418,25

158.000,00

U6PROM110

First swing

65.000,00

34.172,71

53.500,00

U6PROM120

Starttogolf

15.000,00

26.482,23

20.000,00

U6PROM122

Starttogolf jeugd obv noodfonds

63.000,00

64.597,34

15.000,00

U6PROM130

Media-acties/ portkosten/drukwerk

30.000,00

32.352,07

68.000,00

U6PROM140

Golf in Flanders

1.500,00

1.494,88

1.500,00

U6PROM150

Andere promotie (oa. OS TOKYO 2021)

15.500,00

16.319,02

0,00

U6PROM200

EVENEMENTEN

20.000,00

1.022,79

50.000,00

U6PROM300

Andere promotie

5.000,00

148,56

0,00

U6PROM400

Ondersteuning European Tour Promotie

0,00

0,00

5.000,00

U6PROM500

BE GOLF

43.000,00

62.550,25

43.000,00

91.752,00

235.159,68

90.390,64

JE UGDBELEI D
U7JEUGD10

Jeugdsportfonds: subsidies clubs

57.164,20

57.164,20

57.164,20

U7JEUGD20

Jeugdsport: overheadkosten

7.087,80

7.175,87

7.175,87

U7JEUGD30

Kidstrainingen (Kids III tot Kids I groep 2)

25.000,00

25.816,44

26.050,57

U7JEUGD40

Andere jeugdbeleid

2.500,00

145.003,17

612.975,00

567.883,74

BELEIDSFOCUS TOPSPORT

592.305,00

U8TSO3000

Talentdetectie en -ontwikkeling

343.475,00

123.232,39

U8TSO4000

Talentdetectieprogramma

248.475,00

19.090,57

U8TSO5400

Huur Sportaccommodatie

68.000,00

23.235,14

U8TSO600

Olympische Spelen: voorziening
4-jaarlijks event = 4.000,00/jaar

4.000,00

-6.475,10

4.000,00

TOTAAL KOSTEN

2.563.377,00

2.600.934,55

2.664.725,64

WINST/VERLIES (-)

7.327,00

168.140,45

274,36

SAMENVATTING

budget 2021
LIDGELDEN

31/12/
2021

BUDGET 2022

1.090.000,00

1.224.111,50

1.224.000,00

SPORT VLAANDEREN BASISSUBSIDIE

465.000,00

464.452,13

451.500,00

SPONSORING

150.000,00

167.338,45

186.000,00

0,00

0,00

0,00

86.000,00

69.121,10

83.000,00

643.382,00

618.844,01

605.500,00

71.322,00

225.207,81

0,00

65.000,00

0,00

115.000,00

2.570.704,00

2.769.075,00

2.665.000,00

899.850,00

910.556,53

1.016.480,00

COMPETITIEF

37.500,00

16.778,59

57.500,00

RECREATIEF

77.500,00

60.991,95

72.050,00

KADEROPLEIDING & BIJSCHOLING

25.000,00

19.754,87

20.000,00

CLUBONDERSTEUNING

303.800,00

330.215,05

293.000,00

COMMUNICATIE

257.000,00

220.454,29

267.000,00

PROMOTIE

258.000,00

239.139,85

256.000,00

91.752,00

235.159,68

90.390,64

612.975,00

567.883,74

592.305,00

TOTAAL UITGAVEN

2.563.377,00

2.600.934,55

2.664.725,64

RESULTAAT

7.327,00

168.140,45

274,36

BIJDRAGE TOPSPORTSCHOOL
ANDERE INKOMSTEN WERKING
ANDERE SUBSIDIES
ANDERE
TERUGNAME VOORZIENING (Reserve)

TOTAAL INKOMSTEN
STRUCTUREEL

JEUGDBELEID
BELEIDSFOCUS TOPSPORT
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P.V. ALGEMENE VERGADERING
16 MAART 2022
HOTEL TER ELST EDEGEM
Aanwezig: Antwerp Golf School, Ant. Int. G.& C.C. Rinkven, Atgolf Vlaanderen,
Brabantse Golf, Brasschaat Open G. & C.C., Damme Golf, Golfclub Hasselt, Golf
& C.C. De Palingbeek, Golf Puyenbroeck, Golfclub Lanaken, Golfclub Witbos,
Koninklijke Limburg G.&C.C., Golf Krokkebaas, Lilse Golf & Country, Millennium
Golf, Royal Latem G.C., The National Brussels, Waregem Golf, Wellington Golf,
Westgolf, Winge Golf & C.C., Ternesse Golf & C.C., Golfforum Lummen, Golfschool Gent, Ieper Open Golf, Royal Keerbergen Golfclub, Royal Antwerp G.C.,
Afwezig: Bossenstein Golf & Polo Club, Brussels Droh!me Golfclub, Dragon Golf,
Duisburg Military Golfclub, EX. Club. Priv. Golf-Zwijnaarde, G.&B. Business
Association Kampenhout, Golfclub De Wijnvelden, Golf Prac. Rhode-St-Genese,
Golfclub Puurs Breendonk, Golfclub Beveren, Golfclub De Kluizen, Royal Ostend
G.C., Royal Zoute G.C., Sportclub Taxandria, Steenhoven Country Club, Steenpoel
Golfclub
Verontschuldigd: Cleydael Golf & C.C., Drie Eycken Open Golfclub, Golfclub
Nuclea, Koksijde Golf Ter Hille, Open Golfcentrum Ranst, Koninklijke Golf van
België, Wase Golf, Spiegelven Golf Genk, I.G.T.C., Kempense Golf, Golf & C.C.
Oudenaarde, Royal Amicale Anderlecht G.C.

Ontvangst-Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Emmanuel Rombouts,
Voorzitter van G.V., vangt aan om 16.10 uur.

1. Verslag van de Raad van Bestuur 2021
De voorzitter presenteert het verslag dat ook opgenomen is in het jaarverslag.
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2. Voorstelling en bespreking van de
jaarrekening van het boekjaar 2021

3. Verslag van de commissaris;
Revisor, Kantoor Nicolaij.

De penningmeester presenteert de jaarrekening.

De revisor verklaart samengevat: ‘Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften geeft
de balans en resultatenrekening een getrouw
beeld van het vermogen, de financiële toestand en
de resultaten van de vereniging.’ Het verslag werd
opgemaakt zonder voorbehoud.

INKOMSTEN
• In 2020 : ledenaantal + 5,2 % => + 2.791 leden

• In 2021 : ledenaantal + 10,6% => + 4.649 leden
• 48.344 spelers in Vlaanderen
• Bijkomende Corona steun : + 145.000 €: rechtstreeks doorgestort naar de clubs met
goedgekeurd project BF Jeugdsport

• Beschikbare reserve werd niet opgenomen
dankzij groei leden

4. Goedkeuring van de jaarrekening
2021 en kwijting van de Bestuurders
De stemming gebeurt digitaal. 100% stemt JA.
De Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed en geeft kwijting

UITGAVEN EN RESULTAAT
• Clubondersteuning: stijging uitgaven IT en Polis
door groei leden.

5. Voorstelling van de begroting van
boekjaar 2022

• Opstart testsite ism Aquafin.

De penningmeester presenteert het budget.

• Jeugd: Bijkomende Corona steun Sport Vlaanderen : 145.000,00 €
Resultaat : + 168 145.40 euro
Vragen
• Testsite Aquafin, is dit nuttig voor alle clubs en
waarom investeert GV in de testsite op 1 clubs.
Aquafin heeft contact opgenomen met de clubs rond
de RWZI Aartselaar. Daarom gaat de test door op
Drie Eycken. Er zijn een 20-tal clubs nabij gelegen
aan een RWZI dwz indien deze test positief is ze kan
dienen als basis voor deze clubs om met effluentwater te werken.

INKOMSTEN
• Defensief budget - Geen groei

• Er is een verhoging van de deelnamefees voorzien om de clubs een hogere fee voor hun baan te
kunnen geven :

• Kids : 5 € => 10 €
• 1 daagse wedstrijden : 30 € => 40 €
• 2 daagse wedstrijden : 50 € => 60 €
• Beschikbare reserve was reeds voorzien voor :
Verhuis kantoor naar Sterrebeek : 75.000 € en
organisatie van een Sportcongres : 40.000 € in
het najaar.
UITGAVEN
• Structureel: 2keer index van 2% voorzien en Huur:
Oplevering Casco - Verhuis : periode dubbele huur

• Competitief en recreatief: verhoging fees voor de
hostclubs dwzs Weekdag : van 1.250€ naar 2.000
€, Weekend : van 1.250€ naar 2.500 met Extra
omkadering
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Vragen
• Waarom worden de extra middelen niet ingezet
op IT gezien daar een inhaaloperatie nodig is?
Niet vergeten dat een dreital jaar geleden de KBGF
de basishuur heeft overgenomen van het IT-systeem
en GV haar middelen niet heeft doen dalen. Toen is
er dus een inhaaloperatie geweest naar ontwikkelingsbudget. We zien hier momenteel de uitrol van
met oa. het openen van het IT systeem naar nietleden. Daarnaast heeft GV een beleid waarbij de een
balans willen houden tussen sportieve werking en
clubondersteunende (commerciële) werking. Daarom
heeft de Raad beslist om nu enkele inspanningen te
doen naar wedstrijden en communicatie.

6. Vaststelling van het lidgeld en andere
bijdragen voor het boekjaar 2022
(zie ook Voorzittersvergadering 2021)
Geen wijzigingen. De Algemene Vergadering keurt
unaniem de lidgelden 2021 goed

7. Goedkeuring van de begroting van
boekjaar 2022
Stemming: 94% ja – 6% onthouding
De Algemene vergadering keurt het budget goed.

- Nieuw beleidsplan 20021-2024
- Good governance rapportering (GV haalt 82% op
rapport Goed Bestuur) en gedragscode
- Bijlagen met oa. palmares TGV en Topsportschool,
overzicht selecties…
De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag met
al haar onderdelen unaniem goed.

• Ledenregister
Overzicht leden: A,B,C status wordt gegeven.
Er is 1 wijziging. nl. Golfschool Gent heeft verlenging
doorgevoerd aan de baan, oa. op basis van het technische verslag van de KBGF, wordt GS Gent A Status.

• Together for Golf
De voorzitter geeft een korte stand van zaken na de
workshops van februari met de clubs. Er wordt met
deze input constructief verder gewerkt. Tijdens de
AV van de KBGF in april zal hier meer info gegeven
worden.

• Vrijwilligerswerking
Het verenigingswerk is een jaar verlengd waardoor
vrijwilligers opnieuw, in de sportsector, een extra
vergoeding kunnen krijgen.

Revisor, kantoor Nicolaij wordt aangesteld voor 2022
met 94% van de stemmen

Tekort aan lesgevers: er is overleg met KBGF en
PGA om binnen het amateurstatuut én binnen de
opleidingstramien van Sport Vlaanderen het acuut
tekort aan lesgevers in te kunnen vullen.

9. Varia

GV Voorzitter dankt alle aanwezigen.

8. Aanstelling van een commissaris

• Jaarverslag met rapportering gedragscode en
Good governance
De Secretaris-Generaal presenteert het jaarverslag
met oa.
- Jaarverslag van de Raad en alle adviesorganen
- Jaaroverzicht met de acties
- Onze partners
- GOSTA en Kerncijfers
- Beleidsplan 2020 : evaluatie

De Algemene Vergadering wordt beëindigd om
17.10 uur.

De Voorzitter
Vice-Voorzitter
Bestuurders
Secretaris-Generaal

124

BIJLAGEN
OPLEIDINGEN
Initiator
24 cursisten schreven zich in voor de opleiding initiator Golf 2021.
18 studenten zijn met succes geslaagd.
De geslaagden van 2021 zijn:

• Beernaert Stefan

• Gouverneur Gilles

• Blomme Edward

• Jonckheere Florian

• Bossaert Frederic

• Kinnen Yannick

• Cramers Stefan

• Mertens Arno

• Daerden Maric

• Nijs Ruben

• De Coen Yannick

• Seutin Koen

• De Groeve Pascal

• Vandersteene Lander

• De Roo Jean

• Van Soom Arno

• D'hondt Kris

• Van Speybroeck Tibo

Trainer B
In 2021 startte een nieuwe opleiding Trainer B Golf/PGA Coach opleiding
met 6 cursisten.

125

BIJSCHOLINGEN
Datum

Sessie

Doelgroep

Lesgever

15/01

GV Digitale infosessie

Clubmedewerkers

GV

21/01

Hoe jezelf of spelers mentaal
voorbereiden op wedstrijden

Trainers

Jan Dierens

16/03

Jeugdsportfonds
startvergadering

Jeugdverantwoordelijke

Kevin Dhond +
Ymke Vanherp

3/04

Infosessie Route 36

Clubs/Vrijwilligers/
trainers

Golf Vlaanderen

5/05

Sport met grenzen - aanpakken
van grensoverschrijdend gedrag
in de sport

Club api’s +
jeugdverantwoordelijke

ICES

12/05

Aspirant golf opleiding

Vrijwilligers

Patrick Vandeput

19/05

Club Api

Club api’s +
jeugdverantwoordelijke

ICES

13/09

Coaching Kamp GV Coaches

GV Coaches

Matthew Tipper

21 & 28/09

Marshal opleiding

Marshals

GV + Referees

22/09 & 23/09
29/09 & 30/09
6/10 & 7/10

I-golf opleiding

Clubmedewerkers

ISB

7/09 – 8/09

GV Coaches kamp

GV Coaches

26/10 & 29/10 Inspiratiesessie Golf & duurzaamheid

Clubmedewerkers

GV + Route 2030

27/10

Workshop topsportwerking GV +
Visio putting

Trainers +
Jeugdverantwoordelijke

George Mackechnie +
Karine Guerman

13/12

Oprichten van een VZW

Clubmedewerkers

VSF

126

WEDSTRIJDEN
GV JUNIOR U12-U14
Deelnemers

104

Wedstrijden

3 i.p.v. 4

GV KIDS TROFEE
Kwalificaties 34 clubwedstrijden

+/- 500 deelnemers

4 X halve finales

84

Finale

38

KAMPIOENSCHAPPEN
Kampioenschap clubteam Super Senioren

48

Kampioenschap Senioren Single Stroke Play

30

Senioren 4BBB Kampioenschap van vlaanderen

120

Amateur Championship GV

31

Kampioenschap van Vlaanderen Kids

52

SENIOREN
Prijs Senior Captains

88

Prijs Seniorenwerkgroep

52

Ontmoeting Senioren GV-AFGolf

100

DAMES
Ladies 3
Cap-am Ladies
Women's Golf Day
GV-AFGolf Ladies

Afgelast
84
9 clubs
76
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VAN LANSCHOT TROFEE
Kwalificaties senioren

42 clubs

Kwalificaties dames

43 clubs

Kwalificaties heren

40 clubs

4 X halve finales
Finale

282
58

BEKER VAN VLAANDEREN
Kwalificaties (49 clubs)
2 X Halve finales
Finale

+/- 4000 deelnemers
180
84

JEUGD
GV Scholen Team Kampioenschap

24

G-GOLF
G-Golf Open

18

G-Golfer amateur

26

G-Golf Kampioenschap

21

HEREN
Cap-Am

44

Prijs herenwerkgroep

90
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TRAININGEN
Selecties Regionale Trainingen 2020-2021
FUTURE VLAANDEREN BOYS

JONG VLAANDEREN BOYS

COACH MANOËL WILLEMS

COACH GEORGE MACKECHNIE

• Quinten AALDERS

• Arthur ESTAS

• Sebastien DE VOOGHT

• Victor ESTAS

• Callum MCLEAN

• Maxim LEYS

• Jacques STRUYF

• Julian GEEREBAERT

• Lars VAN BEECK

• Louis VANDEPUTTE

• Philippe VANDERLINDEN

• Jan-Willem VERBEECK

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH FRANK DHONDT

• Louise CUYVERS

• Arnaud ANTOIN

• Alix DELLICOUR

• Maximilien DE CORDES

• Sixtine DE CORDES

• Ryan LUNDH

• Estelle DE BLIECK

• Maxime PALENIK

• Kirsten HEYDAERT

• Christophe PALMANS

• Fleur LEGEIN

• James SKEET

• Louise PALMANS

• Anders VERBEECK

• Mirthe WAUMANS

• Elise BISHOP

• Victoria DELLICOUR

• Victoria DELLICOUR
• Francesca DE ROOVER
• Ana-Elena KUSTERS
• Cassiopée OLIVIERS
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Selecties Regionale Trainingen 2021-2022
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
• Jonas LEGEIN

• James SKEET

• Chari TSAKLANOS

• Elise BISHOP

• Anders VERBEECK
• Victoria DELLICOUR
• Francesca DE ROOVER
• Ana-Elena KUSTERS
• Cassiopée OLIVIERS

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH GEORGE MACKECHNIE

• Sixtine DE CORDES

• Arnaud ANTOIN

• Estelle DE BLIECK

• Yannick DE COEN

• Kirsten HEYVAERT

• Ryan LUNDH

• Mirthe WAUMANS

• Victor ESTAS
• Maxim LEYS
• Christophe PALMANS
• James SKEET
• Louis VANDEPUTTE
• Louise CUYVERS
• Alix DELLICOUR
• Louise PALMANS
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Kids Trainingen 2020-2021
KIDS 1 GROEP 1 BOYS

GV COACH MANOËL WILLEMS

Deceuninck Paul

Deceuninck Romain

Dobbelaere Vic

Haghedooren Arthur

Legein Jonas

Tsaklanos Chari

Dulait Julien

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Custers Sophie

Nuytten Julie

GV COACH ELLEN SMETS
Romero Caceres Nuria

KIDS 1 GROEP 2 BOYS
Arnaud Deknudt

Jules De Langhe

Victor Marchal

Lucas Pauwels

Van Olmen Charlotte

GV COACH FREDERIK VAN HOVE
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 & 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

KIDS 2 GROEP 2 & KIDS 3 GIRLS
De Beckker Thibe

Herman Gilles

GV COACH JOËLLE VAN BAARLE
Imbrechts Victor

Jadoul Viggo
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Selecties Kids Trainingen 2021-2022
KIDS 1 GROEP 1 BOYS

GV COACH MANOËL WILLEMS

D’hondt Axel

Deknudt Arnaud

Dobbelaere Vic

Janssen Pieter

Pauwels Lucas

Van Moffaert Leon

Tsaklanos Chari

Teigeler Alfred

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Custers Sophie

Dinant Alexine

GV COACH JOËLLE VAN BAARLE
Fonteyne Loulou

Van Olmen Charlotte

KIDS 1 GROEP 2 BOYS

GV COACH AXEL DE SMET

Claes Olivier

Claes Vincent

Claus Henri

Hendrickx Maxime

Eelen Thomas

Peys Guus

Serck Adrien

Van Den Bosch Jules

KIDS 2 GROEP 1 BOYS

GV COACH AXEL DE SMET

Jules Scheltjens

Lehman Nathan

Phlips Oliver

Tydtgat Emile

Slaets Emile

Waeytens Louic

Colinet Finn

Van Den Bosch Jules
GV COACH JOËLLE VAN BAARLE

KIDS 2 GROEP 1 GIRLS
Marchal Frederique

Poynton Ashling

Mahieu Charlotte

Van Moffaert Alice

Caron Axelle

Thysens Alix

Colinet Lana

Mahieu Charlotte

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

GV COACH SAM HUEZ

Imbrechts Victor

Jadoul Viggo

Colebunders Rune

Leten Edgar

Callemein Rune

Dhaene Arthur

Geeraerts Lima

Lecomte Florentin

Brabant Baptiste

KIDS 2 GROEP 2 BOYS & KIDS 3 BOYS
Hoornaert Victoria
Van Eygen Elisa

Ruymen Ilona

GV COACH JILL MAES
Pouders Emily

Seutin Tara

Vandervoorde Eline

Habay Aurelie
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SELECTIES INTERNATIONALE
WEDSTRIJDEN 2021
GP
DE LILLE:
Victor Estas – Arthur Estas – Estelle De Blieck – Julian Geerebaert –
Fleur Legein – Mirthe Waumans – Louise Palmans – Louis Vandeputte
Coaches: Frank Dhondt & Patsy Van Baarle

Resultaten:
Girls
Naam

Dag1

Dag 2 Totaal Plaats

Mirthe Waumans

74

72

146

1e

Louise Palmans

75

77

152

6e

Estelle De Blieck

91

80

171

14e

Fleur Legein

90

82

172

15e

Naam

Dag1

Dag 2 Totaal Plaats

Victor Estas

74

77

151

T18

Louis Vandeputte

79

74

153

T25

Arthur Estas

83

77

160

T51

Julian Geerebaert

82

80

162

T59

Boys
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GP
DE LA CÔTE D’ALBÂTRE:
Victor Estas – Arthur Estas – Alix Dellicour – Julian Geerebaert –
Sixtine de Cordes – Mirthe Waumans – Louise Palmans – Maxim Leys
Coaches: George Mackechnie & Patsy Van Baarle

Resultaten:
Girls
Naam

Dag1

Dag 2 Totaal Plaats

Sixtine de Cordes

81

71

152

1e

Mirthe Waumans

74

82

156

T2

Louise Palmans

87

82

169

7

Alix Dellicour

89

96

185

T15

Boys			

		

Naam

Dag1

Dag 2 Totaal Plaats

Maxim Leys

78

73

151

3e

Arthur Estas

85

78

163

T21

Victor Estas

88

79

167

T31
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PALMARES TGV/ALUMNI
TOPSPORTSCHOOL 2021
THOMAS PIETERS
•Winnaar Portugal Masters
•3 x Top-10 ET wedstrijd
•T16 OS Tokyo
•26ste plaats Race To Dubai
•Beste OWGR positie in 2021: 67ste plaats

THOMAS DETRY
•Runner-Up Aberdeen Scottish Open (Rolex Series)
•Runner-up Porsche European Open
•2 x Top-10 ET wedstrijd
•T22 OS Tokyo
•25ste plaats Race To Dubai
•Beste OWGR positie in 2021: 71ste plaats

CHRISTOPHER MIVIS
•1 x Top-5 CT wedstrijd
•55ste plaats CT Ranking
•Beste OWGR positive in 2021: 543ste plaats
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MANON DE ROEY
•2 x Top-5 LET wedstrijd
•2 x Top-10 LET wedstrijd
•T46 OS Tokyo
•37ste plaats LET Ranking (Race to Costa Del Sol)
•Beste positie Rolex Ranking 2021: 196ste plaats

KRISTOF ULENAERS
•Winnaar Challenge de Cadiz
•1 x Top-5 CT wedstrijd
•40ste plaats CT Ranking
•Beste OWGR positive in 2021: 324ste plaats

CHARLOTTE DE CORTE
•1 x Top-5 LETAS wedstrijd
•16de plaats LETAS Ranking
•3de plaats European Team Championship Men
•O.a. Liam Bentein, Max Peerbooms
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Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643 bus 3
1930 Zaventem
T: 02 752 83 30
F: 02 752 83 39
M: info@golfvlaanderen.be
golfvlaanderen.be
facebook.com/golfvlaanderen
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