2016 was het 15e werkingsjaar van de VVG, waarin het totaal aantal
golfers toenam met 1%. Binnen de Raad van Bestuur waren er geen
wijzigingen dit jaar. Binnen het personeelsbestand verving Teresa
Van Hove in het departement communicatie Caroline Tack.
VVG doet het financieel goed. In 2016 werd, zoals goedgekeurd
door de Algemene Vergadering een campagne GolfToRio op basis
van de reserve uitgevoerd waardoor de jaarrekening een verlies
kent van -53500 euro. Er werden enkele nieuwe rekeningen
geopend om de middelen beter te spreiden tussen verschillende
grootbanken.
In 2016 werd hard ingezet op de promotie via de campagne Golf to
Rio. Na een valse start met de annulatie van het VVG congres,
gezien de nationale rouw na de aanslagen op 22/3, werd de
campagne alsnog een succes dankzij oa. Iedereen een hole-in-one,
Rio House in Oostende, het VVG Jeugdfestival en natuurlijk de
prachtige prestatie van Thomas Pieters in Rio. Golf en
Golfvlaanderen maakten zo een prachtig debuut als volwaardige
olympische sport en werd ook zo geapprecieerd bij Sport
Vlaanderen, BOIC en de andere olympische atleten. Ook in de
media was een sterke toename qua persaandacht. De
supportersactie ‘Laat je horen tot in Rio’ was een groot succes op
sociale media.
Andere promotieacties waren de grote supportersactie op de KLM
Open en het project Golf in Flanders.
De VVG is een vereniging van en voor de clubs. De
clubondersteuning blijft elk jaar groeien. In 2016 vonden zonale
meetings met de clubs plaats met het informaticaplatform en
promotie van golf als belangrijkste thema’s.

De VVG App werd verder uitgebouwd en er is een nieuwe module
voor de clubs binnen i-Golf om clubstatistieken te volgen via het
zgn. dashboard. De VVG is zeer tevreden om vast te stellen dat eind
2016 alle VVG clubs met i-Golf werken gezien we deze software,
leden- en wedstrijdbeheer met i-Golf interactive, gratis aanbieden
aan onze leden. Het zal op termijn betere statistieken geven naar
gebruik van onze clubs en banen. En het zal ons helpen onze clubs
beter te informeren om juiste beleidskeuzes te kunnen maken.
De VVG-App werd, sinds het ontstaan begin 2015, al meer dan 1.5
miljoen keer geopend. Een groot succes.
Inzake Jeugdbeleid vonden ook zonale clubmeetings plaats met oa.
het jeugdsportfonds en jeugdwerking binnen de clubs als thema.
Meer dan 30 clubs waren aanwezig. Op initiatief van de
jeugdwerkgroep werd het VVG Ganzebord uitgewerkt en
gelanceerd.
Het jeugdsportfonds bestond uit 78 000 euro en mocht dit jaar 24
clubs financieel steunen.
Daarnaast werden op basis van
kwaliteitscriteria 13 labels uitgereikt, 12 Birdie labels en 1 Eagle.
De commissie Golf en Omgeving zette haar werkzaamheden verder
inzake opvolging van de wetgeving. Het akkoord met VMM inzake
‘Golf en Pesticiden’ werd goed opgevolgd door de clubs. VMM is
zeer positief over de golfsector. Daarnaast werd ook ism GAB een
opleiding voor greenkeepers uitgewerkt die in 2017 van start zal
gaan.

Naar de golfer toe bleef de VVG zeer actief inzake communicatie met
het eigen Golfvlaanderen magazine, de elektronische nieuwsbrief en
de website. Ook inzake sociale media blijft de VVG een voortrekker.
Ook voor de competitieve en recreatieve golfer was er in 2016
opnieuw een volwaardig aanbod. Hierbij denken we aan de VVG-Kids,
de dames- en seniorenkalender, de junior trofee, de Beker van
Vlaanderen en één Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep.
Jammer genoeg waren de weergoden ons niet zo goed gezind en
werd de Facilicom Amateur Open afgelast.
Op internationaal niveau was er opnieuw 1 absolute uitschieter.
Thomas Pieters won op de European Tour, werd 4e op de Olympische
Spelen en speelde een geweldige Ryder Cup. Europa verloor maar
Thomas werd de topscorer van de wedstrijd en beste Europese
Rookie ooit. Hij sloot het jaar af binnen de top50 van de wereld en zal
hierdoor deelnemen aan de Masters 2017.
Een tweede internationaal hoogtepunt staat op naam van Thomas
Detry. Hij won op de Challenge Tour en haalde via de ranking van de
Challenge Tour (15e) zijn full card op de European Tour 2017. Thomas
Detry is, net als Thomas Pieters een ex-leerling van de VVG
Topsportschool, maakte in 2016 deel uit van Top Golf Vlaanderen én
het BeGold programma.

Op structureel vlak werd er veel tijd geïnvesteerd in de Reflectiegroep
waar met de drie federaties samen voorstellen werden uitgewerkt
inzake ‘light engagement’. De KBGF stelde deze voor op een
Voorzittersvergadering eind 2016 maar besloot het dossier niet af te
werken maar door te geven aan de nieuwe Raden van Bestuur 2017.
Om in aanmerking te komen binnen het nieuwe decreet voor
sportfederaties, dat van start gaat vanaf 1/1/2017, werd een nieuw 4jarig beleidsplan opgemaakt met een nieuw boekhoudplan, nieuwe
beleidsfocussen (oa. G-Golf en innovatieprojecten werden
aangevraagd en er werden Good governance regels opgesteld). Via
het Good Governance reglement zal er meer transparantie ontstaan
in de besluitvorming.
In november had de Voorzittersvergadering VVG plaats in het teken
van ons 15-jarig bestaan met onder andere een zeer gesmaakte
motivational speech van, de flying man maar ook golfer, Cedric
Dumont.
De Raad van Bestuur dankt alle clubs alsook haar vrijwilligers en de
staff van de VVG voor hun inzet.
De Raad van Bestuur

Top Golf Vlaanderen is het topsportprogramma van de VVG ism Sport
Vlaanderen en Be Gold is het jeugd olympisch programma vanuit VVG
ism Sport Vlaanderen, BOIC, Nationale Loterij en de andere regionale
overheden.
Op nationaal niveau vermelden we graag de eindwinst van Alan de
Bondt en Leslie Cloots in de Belgische rankings als beste Belgische
amateurspelers van 2016.
Deze prestaties tonen aan dat de VVG Topsportschool en Top Golf
Vlaanderen goed werk leveren. Daarnaast werkt VVG verder aan
talentdetectie en talentontwikkeling via de kidstrainingen en
regionale trainingen.

februari 2017

Het Bestuur samenstelling

Samenstelling Raad van Bestuur VVG (1/12/2016)
•
Jacky Mouligneau, Voorzitter (Keerbergen G.C.)
•

Benoit Levecq ondervoorzitter(Koninklijke Limburg Golf Club)

•

Cédric de Woot (Koninklijke G.C. van België)

•

Sebastian Dohmen (Millennium Golf)

•

Luc Feremans, Penningmeester (Cleydael G.C.)

•

Philippe Roberti de Winghe (Winge G.&C.C.)

•

Chantal Rudduck, (Brasschaat Open G.&C.C.)

•

Piet Vandenbussche (Golflife Sterrebeek)

•

Emiel Vandepaer (Golfforum)

•

Kris Van Ingelgem (Antwerp Golfschool)

In 2016 waren er geen bestuurswijzigingen.

Het Bureau samenstelling
Secretaris-Generaal:
Marc Verneirt
Technisch Directeur Topsport en Sport:
Karine Guerman

Sporttechnisch medewerker/ Sport:
Kevin Dhondt
Sporttechnisch medewerkster / Promotie:
Katrien Pauwels
Sporttechnisch medewerker / Clubondersteuning:
Jochem Sueters
Administratief medewerkster / Communicatie:
Teresa Van Hove
(Caroline Tack tot februari 2016)

Administratief medewerkster:
Lieve De Meester

01/01/2016 De start van het jaar dat de
geschiedenisboeken in zal gaan, als het jaar dat
golf na 112 jaar, opnieuw deel uitmaakte van de
Olympische Spelen!
25/01/2016 2016 begon meteen goed voor
Thomas Pieters, tijdens zijn eerste European Tour
wedstrijd, Abu Dhabi HSBC Golf Championship,
eindigde hij als runner-up achter Rickie Fowler.
25/01/2016 Deze week zijn de leerlingen uit de
VVG-Topsportschool op jaarlijkse stage, ditmaal in
Penina te Portugal. Dit om er in goede
omstandigheden te kunnen trainen. De
begeleidende VVG-coaches zijn George
Mackechnie en Ellen Smets.
27/01/2016 De Vlaamse sportsector zet in 2016
het thema pesten hoog op de agenda met de
‘TOP in de sport campagne’
Deze campagne liep heel 2016 door en vroeg aan
zowel topsporters als andere sporters om
aandacht te geven aan het thema pesten. De
topsporters van de VVG Topsportschool deden
mee en zeiden luidop: “Time Out tegen Pesten!”
29/01/2016 In het kader van de opmaak 'VVG
beleidsplan 2020' organiseert de VVG 4 zonale
rondetafelgesprekken voor haar clubs. Hoe
bereiken we samen de doelstelling "meer
jeugdspelers, meer fun én meer en betere
prestaties via het jeugdbeleid van de clubs" en
waar kan VVG een bijdrage leveren voor de clubs.

15/02/2016 Na de buitenlandse stage van de
VVG-Topsporters in januari, was het in de
krokusvakantie de beurt aan enkele talentvolle
spelers uit de Regionale Trainingen. Een selectie
van 6 jongens en 6 meisjes trainde op
verschillende clubs aan de kust onder leiding van
VVG-coaches Frank Dhondt en Patsy Van Baarle.
VVG Kids Trofee groeide en kreeg er een grote
broer bij! Om nog meer te kunnen inspelen op de
“fun”-factor van jonge spelertjes, kreeg de VVG
Kids Trofee in 2016 enkele veranderingen mee.
Terwijl de ‘Ethias Kids Trofee’ de focus legt op het
“fun”-aspect en het opdoen van wedstrijdervaring,
is het U12-U14 luik meer gericht op competitie en
het hoge fairplay-gehalte.
02/03/2016 Op 2 maart was het exact 1 jaar
geleden dat de VVG-App werd gelanceerd. Op dat
ene jaar tijd werd de app al meer dan 20.000 keer
gedownload. VVG biedt de VVG-App gratis aan,
aan al hun leden. De app kan gedownload worden
voor IOS of Android.
14/03/2016 Op 14 maart waren 30 clubs met 55
jeugdverantwoordelijken present voor de start
van het jeugdbeleid 2016.
16/03/2016
De lancering van het VVG Golf Ganzenbord!
Dit bordspel werd door de Vlaamse Vereniging
voor Golf in het leven geroepen voor kinderen die
spelenderwijs willen bijleren over de golfregels. De
VVG ontwikkelde twee versies van 'Het Golf
Ganzenbord', een thuisversie en een XL clubversie.

18/03/2016
Golf in Flanders wil golftoerisme in Vlaanderen
boosten
Op de Golf in Flanders website worden onze 54golfclubs (zowel de grote banen, golfscholen als
driving ranges) mooi gepresenteerd. Ze krijgen de
mogelijkheid om hun promoties of arrangementen
met horeca-of andere partners voor te stellen. De
golfers zelf in binnen-en buitenland kunnen aan de
hand van een kaartweergave met alle golfclubs en
toeristische plekjes of ontspanningsmogelijkheden
in de buurt, een ideale daguitstap of weekend weg
plannen.
21/03/2016 Op 21 maart organiseerde we op het
VVG kantoor een bijscholing ‘coaching met een M
factor’. De eerste lichting golfpro’s en
jeugdverantwoordelijken behaalden hun
certificaat. M-factor was een
samenwerkingsverband tussen UGent, KUL en
Sport Vlaanderen.
24/03/2016 De VVG-App breidt uit met een
nieuwe module: Speel & Start
In 2016 kreeg de VVG-App een belangrijke
upgrade met dank aan haar partner Van Lanschot.
Zo kan je nu via de app een casual rondje met je
vrienden organiseren en hen uitnodigen mét een
digitale scorekaart.

Het voorjaar

10/04/2016 Een record aantal clubs zetten hun
deuren open op de Start to Golf dag Maar liefst
39 clubs, engageerde zich in 2016 voor deelname
aan de Start to Golf-dag die op 10 april plaatsvond.
De Start to Golf-dag was extra bijzonder in 2016,
er werd een Olympische uitdaging aan verbonden.
Meer bepaald gingen we samen met de Waalse
collega’s AFG en alle deelnemers de uitdaging aan
om 9.429 km naar Rio te overbruggen doormiddel
van golfslagen. Dankzij de vele doornemers,
overwonnen we deze uitdaging zonder
problemen! Als kers op de taart, lanceerden we dit
voorjaar ons nieuw Start to Golf portaal:
www.starttogolf.be. Deze website staat een heel
jaar door ter uwer beschikking zodat je als
geïnteresseerde of beginner in enkele muisklikken
op zoek kan gaan naar een geschikte golfclub in je
buurt.
13/04/2016 VVG op clubtourneé VVG gaat van
start met een clubtourneé waar tal van innovaties
voor de clubs werden voorgesteld. Volgende
innovaties werden voorgesteld: VVG App Dashboard iGolf - #GolftoRio campagne - Golf in
Flanders -Het VVG Ganzenbord
22/04/2016 Internationale topbegeleiding op de
VVG-Topsportschool en Top Golf Vlaanderen Het
High Performance Team van Golf Australia met
Ryan Lumsden (3D biomechanics), Marty Joyce
(National Coach) samen met Orlaith Buckley
(golfphysio oa. op de European Senior Tour) waren
opnieuw op de VVG Topsportschool voor
screenings en evaluatie van ontwikkelingslijnen en
doelstellingen.

24/04/2016 Thomas Detry wint de belangrijke
Big Ten Championships Op 24 april won Thomas
Detry de belangrijke Big Ten Championships.
Daarbovenop verbrak hij in zijn laatste ronde het
baanrecord met -8. De conference werd
gewonnen door zijn college Illinois.
21/05/2016 Iedereen een Hole in One beleving
Op 21 mei vond er op Golfclub Witbos een dag
plaats in het teken van de campagne van Sport
Vlaanderen #Sportersbelevenmeer en de
#GolftoRio campagne. Die dag kregen de mensen
gratis initiaties en kans op een Hole in One
beleving.

29/05/2016 Eerste VVG jeugdfestival ooit! Op 29
mei vond op Keerbergen Golf Club het allereerste
VVG-Jeugdfestival plaats. Alle VVG-jeugdspelers
gingen op die dag een reeks van uitdagingen aan
om hun favoriete golfolympiër te verslaan. Zo
deden we onder andere een longest drive contest.
Een fun evenement in een Olympische sfeer!
05/06/2016 5 juni: Kristof Ulenaers top 5
internationaal belangrijke wedstrijd Kristof
Ulenaers, een leerling van de VVG Topsportschool,
eindigde T4 in de German Boys. Hij eindigt zo in de
top 5 van een hoogstaande internationale
wedstrijd voor jeugdspelers.
09 – 12/06/2016 Thomas Detry maakt zijn
debuut als profspeler Op 9 juni maakte Thomas
Detry zijn debuut als profspeler in eigen land op
de KPMG Trophy te Cleydael Open Golf Club.

09 – 12/06/2016 Kick off Golf in Flanders
Samen met de start van Thomas Detry als Pro,
vond de Kick Off van Golf in Flanders voor België
plaats op de KPMG Trophy in Aartselaar. Een
Challenge Tour in België leek ons een ideale
gelegenheid om het Golf in Flanders platform te
lanceren en in de kijker te zetten.
20/06/2016 Thomas Detry bleef in de voetsporen
van (grote broer zoals hij zelf zegt) Thomas
Pieters. Detry is de 2e VVG-speler ooit die vanuit
het TopGolfVlaanderen programma ook BeGold
steun verkrijgt. Be Gold is het olympisch
programma voor jong talent met een Top 8 als
doel op de OS in 2024. Een belangrijke
ondersteuning bij de start van zijn profcarrière.
22/06/2016 Leslie Cloots wint ‘Ladies Amateur
Qualify’
Leslie Cloots eindigt als nummer één in de
kwalificatiewedstrijd van de Ladies Amateur en
gaat door naar de Matchplayfase.
30/06/2016 Eerste slag van Thomas Detry op de
European Tour
Thomas Detry mocht dankzij een wildcard
deelnemen aan de Open de France, zijn
allereerste European Tour wedstrijd in zijn
veelbelovende carrière.

De lente

30/06-03/07/2016: Lancering van TNT
The Open de France betekende niet enkel en
alleen het debuut op de European Tour voor
Thomas Detry maar deze European Tour wedstijd
vormde eveneens het debuut van TNT: Thomas
Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry. En
deze explosieve combinatie liet meteen zien wat
ze waard zijn: 3/3 door de cut, 3/3 top 20, 2/3 top
10. Op het einde van de wedstrijd eindigde de drie
Belgen, alle binnen de top 25: Pieters T16,
Colsaerts T22, Detry T25.
14/07/2016 Opening tentoonstelling:
“Nieuwkomers in Rio: Golf & Rugby”
In teken van de Olympische Spelen een
tentoonstelling waar de geschiedenis van de
golfsport maar ook onze Belgische toppers van
vroeger en nu in de kijker werden gezet met heel
wat originele en waardevolle kopstukken.
Lancering van de #GolftoRio campagne met als
hoofdprijs de Team Belgium golftas!
Voorstelling van Team Belgium:

16/07/2016 Alan de Bondt wint Dutch Junior
Open! Tijdens de Dutch Junior Open in juli te
Toxandria, zette Alan De Bondt een geweldige
score neer van -12 en haalde zo de zege binnen.
Dankzij deze geweldige overwinning kreeg hij een
WildCard voor het KLM Open dat plaatsvond op
‘The Dutch’ te Spijk. Met deze overwinning voegt
Alan De Bondt zijn naam toe aan het prestigieuze
palmares waar reeds de namen van andere
Belgische winnaars Didier de Vooght, tweemaal
Nicolas Colsaerts, Kevin Hesbois en Thomas Detry
op prijken.
17/07/2016 Voor het 2de jaar op rij nam de VVG
deel aan de GP de Bethemont met een jongensen meisjesploeg die werd begeleid door VVG
coaches Frank Dhondt en Patsy Van Baarle .
Bedoeling was om er vertrouwen en ervaring op
te doen en daarin zijn de spelers geslaagd.
Augustin de Cordes zorgde namelijk voor het 2de
jaar op rij voor een VVG overwinning bij de heren!
23/07/2016 Leslie Cloots, Vice-Europees
Kampioene

Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Chloé
Leurquin verdedigde de Belgische kleuren op de
Olympische Spelen in Rio. Ook de Team Belgium
golftas en kledingoutfit werden voorgesteld.

Leslie Cloots deed het uitstekend op het ‘Ladies
Amateur European Championship’ en werd
runner-up. Met een score van -10 kwam ze één
luttele slag te kort voor de titel die naar de
Engelse Bronte Law ging.

14/07/2016 Twee Belgen in ‘The Open’

27/07/2016 Opnieuw twee Belgen in een major!

Zowel Thomas Pieters als Nicolas Colsaerts
behaalden hun speelrecht voor ‘The Open’.
Daarbovenop haalde ze eveneens beide de cut op
deze major.

Na ‘The Open’ treden Thomas Pieters en Nicolas
Colsaerts opnieuw beide aan in hun tweede major
van het jaar, The PGA Championships.

06/08/2016 Officiële openingsceremonie van de
Olympische Spelen met Nicolas Colsaerts & Chloé
Leurquin.

10/08/2016 De VVG mascotte Birdie vertrekt
naar Rio
11/08/2016 Start van de Olympische Spelen met
Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Chloé
Leurquin.
11/08/2016 VVG-App meer gebruikt dan ooit!
Halfweg 2016 waren er al meer logins dan in heel
het jaar 2015. Voor het (eerste) jaar 2015 hadden
we 533 966 logins geregistreerd. In 2016 hebben
we dit aantal overschreden op 11/8. Dit toont aan
dat de VVG-App ingeburgerd is in golfend
Vlaanderen.
13/08/2016 Fan dag Rio House Oostende:
Op het strand van Oostende kon je komen
proeven van de golfsport in het Rio House
gecombineerd met een Olympische sfeer!
14/08/2016 Thomas Pieters eindigt op een 4de
plaats op de Olympische Golf Spelen en ontvangt
een olympisch diploma. Een zeer knappe prestatie
van onze Belgische topper.
17/08/2016 Start Olympisch vrouwen golf
tornooi, Chloé Leurquin verdedigt de Belgische
drie kleur!
21/08/2016 Thomas Pieters wordt Runner-Up op
de Czech Masters!

De zomer

28/08/2016

8-11/09/2016: KLM Open

24/09/2016

De Ongelofelijke Thomassen!

Lancering van Golf in Flanders in Nederland

Mooie resultaten in GP de Lille

Thomas Pieters wint Denmark Open op de
European Tour en op diezelfde dag wint Thomas
Detry de Bridgestone Challenge op de Challenge
Tour. Een prachtige dubbele winst!

Het KLM Open vormde de perfecte gelegenheid
om het nieuwe Golf in Flanders platform in de
kijker te zetten in Nederland. Zo stonden we vier
dagen met een Golf in Flanders stand paraat om
iedereen die interesse had, alles te vertellen over
dit nieuwe platform en hen de mogelijkheid tot
directe registratie te bieden.

De VVG selecteerde 4 jongens en 4 meisjes om
deel te nemen aan de Grand Prix de Lille
Métropole. Deze wedstrijd vond plaats op
zaterdag 24 en zondag 25 september. De 8 spelers
werden begeleid door VVG coaches Dany
Vanbegin en Manoël Willems. Doel was ervaring
opdoen. De spelers brachten enkele mooie
resultaten binnen.

30/08/2016
Thomas Pieters in de Ryder Cup!
Darren Clarke maakt zijn captains-picks voor de
Ryder Cup 2016 bekend. Vlaanderen viert feest
want Thomas Pieters is de tweede Belg ooit die
deel uitmaakt van Team Europe in de Ryder Cup!!
En ook VVG viert feest want Thomas is eveneens
een oud-leerling van de VVG Topsportschool en
werd in zijn beginjaren gesteund vanuit VVG via
het Top Golf Vlaanderen en Be Gold programma.
08/09/2016
Het KLM Open gaat van start met drie Belgische
toppers in het veld! Nicolas Colsaerts, Thomas
Detry en Alan de Bondt gingen van start op het
KLM Open. Thomas Pieters moest helaas één dag
voor het begin van het tornooi forfait geven.

09/09/2016 We kleurden ‘The Dutch rood’!

29/09/2016
Op vrijdag 9 september organiseerden we een
fandag om onze Belgische toppers op het KLM aan
te moedigen. Samen met alle trouwe Belgische
supporters kleurden we ‘The Dutch’ rood! Ook
met de Golf in Flanders stand, pikten we hier op in
door rode Golf in Flanders sjaaltjes uit te delen.
15/09/2016
Internationale experten tillen VVG Topsporters
naar een hoger niveau
Afgelopen week waren internationale
golfexperten Ryan Lumsden en Orlaith Buckley op
bezoek bij de Topsportschool voor technische
screenings en coach to coach bijscholingen. Als
VVG zijn wij zeer trots en vereerd om met deze
internationale experten samen te kunnen werken
om onze topspelers en coaches te verrijken met
extra kennis en vaardigheden.
17/09/2016
Leslie Cloots eindigt achtste op het WK Amateur
Ladies in Mexico, in het landenklassement
eindigde het team 11de

Openingsceremonie van de Ryder Cup, het begin
van Thomas Pieters’ avontuur
30/09/2016
Start van de Ryder Cup mét Thomas Pieters!
Thomas Pieters speelde zijn eerste foursome van
de Ryder Cup met Lee Westwood versus Matt
Kuchar en Dustin Johnson. In de namiddag speelde
hij opnieuw, dit keer een fourball met Rory
Mcilroy, en zij namen het op tegen Matt Kuchar
en Dustin Johnson. Tijdens deze wedstrijd haalde
Pieters zijn eerste Ryder Cup punt ooit binnen!

01/10/2016 Thomas Pieters vormde op de tweede
dag van de Ryder Cup opnieuw een team met Rory
Mcilroy, dit keer namen ze het op tegen Rickie
Fowler en Phil Mickelson. Het tweede Ryder Cup
punt met Pieters in het team was binnen! In de
namiddag kwam het dream team terug samen en
namen ze het op tegen Brooks Koepka en Dustin
Johnson. En opnieuw haalde het team met Pieters
een punt binnen voor Team Europe!
02/10/2016 Thomas Pieters trad aan in de
individuele matchplays en nam het op tegen J.B.
Holmes. Opnieuw haalt hij een punt binnen voor
Team Europe. In totaal haalde hij 4 van de 5
punten binnen voor Team Europe en zo gaat hij de
geschiedenisboeken in, als de beste rookie in
Ryder Cup geschiedenis en topscorer van de Ryder
Cup 2016!
06/10/2016 De facebook pagina van Golf
Vlaanderen overschrijdt de 5000 likes!
07/10/2016 VVG zet haar vrijwilligers en
partners in de kijker met haar jaarlijkse
dankjewel-dag/partner dag!

13/10/2016 VVG viert feest! De Vlaamse
Vereniging voor Golf bestond die dag exact 15
jaar!
21/10/2016 De VVG selecties werden bekend
gemaakt! VVG selecteert jaarlijks per
leeftijdsgroep spelers om deel te nemen aan de
Kids & de VVG trainingen. Tijdens deze trainingen
worden ze gecoacht en voorbereid op het
aankomende seizoen.

23/10/2016 Shasa Decker en Max Peerbooms
winnen voor KA2 Topsportschool Hasselt de titel
brut in het VVG scholen Team Kampioenschap.

31/10/2016 De jonge VVG ploeg met Max
Peerbooms, Mathieu Feron & Gaspard Oliviers
eindigt op een knappe 6e plaats @Trophée des
Régions! Max Peerbooms haalde individueel een
super resultaat met een 7e plaats! Ook Mathieu
Feron (49e) & Gaspard Oliviers (38e) eindigde
goed in het individuele eindklassement!
06/11/2016 Thomas Detry bemachtigde zijn full
European Tour kaart voor 2017! Thomas werd pas
in juni 2016 een professionele golfer en speelden
nog maar enkele maanden op de Challenge Tour.
16/11/2016 Op 16 november was het de VVG
voorzittersvergadering waar we samen met de
clubs terugblikten op het afgelopen jaar en een
blik wierpen op de VVG doelen in de toekomst. Op
diezelfde vergadering werden de Birdie (12 clubs)
& Eagle (1 club) labels uitgereikt aan de laureaten.
Naast de labels ontvangen 24 clubs een financiële
steun uit het VVG jeugdsportfonds ism Sport
Vlaanderen.

21/11/2016 We ontvingen de Ladies-Captains en
Vice-Captains van de golfclubs in Vlaanderen op
G.C. De Kluizen. We blikten even terug op het
afgelopen Ladies jaar en bekeken de kalender voor
het volgende jaar!Daarnaast brachten we de
Ladies op de hoogte van de huidige Golf(trends) &
Innovatie!
24/11/2016 Thomas Pieters & Nicolas Colsaerts
verdedigen België als één team op de World Cup
of Golf.

28/11/2016 De Trainer B Golf opleiding in
samenwerking met de Vlaamse Trainersschool,
Sport Vlaanderen en de PGA of Belgium ging van
start.
30/11/2016 Verschillende VVG spelers vielen in de
prijzen bij de uitreiking van de wisselbekers 2016.
04/12/2016 Top Golf Vlaanderen en Be Gold
speler Thomas Detry eindigt zijn eerst European
Tour (Alfred Dunhill Links Championship) wedstrijd
met een totaalscore van -13 & een derde plaats!!
Een geweldige start van zijn Rookie seizoen!
14/12/2016 Federaties en Greenkeepers
Associatie samen present om over de regelgeving
en de toekomst van ons onderhoud te leren en te
debatteren! #Golfenwaterakkoord #Golfenfytoakk
oord
17/12/2016 Thomas Pieters eindigde 5e op de
Sportman van het Jaar ranking & Thomas Detry 5e
op de Belofte van het Jaar ranking!
21/12/2016 Na 5 rondes op het Lalla Aicha Tour
School behaalt Manon De Roey een gedeeltelijke
categorie (9b) op de Ladies European Tour 2017!

Het najaar

Sportcommissie
In 2016 is de sportcommissie een 4-tal keer samengekomen om zich te buigen over de diverse activiteiten van o.a. de dames-,
senioren- en jeugdwerkgroep. Vanuit de sportcommissie werden op voorstel vanuit de diverse werkgroepen de verschillende
activiteiten voorbereid, opgevolgd en geëvalueerd. Tevens werden voor al deze doelgroepen de wedstrijdreglementen geëvalueerd
en indien nodig aangepast.
De sportcommissie nam tevens de beslissing om de halve finale wedstrijden van de Beker van Vlaanderen te hervormen wegens
organisatorische redenen. Ipv van 4 halve finale wedstrijden m.n. 1 per zone werd beslist om de zone Antwerpen samen te voegen
met de zone Limburg en Kempen en de zone Oost-en West Vlaanderen samen te voegen met de zone Vlaams Brabant en Brussel met
nog 2 halve finale wedstrijden tot gevolg. Dit resulteerde ook in een kwalificatie van max. 5 spelers ipv 6 per club.
Tot slot zijn op voorstel van de sportcommissie alle VVG wedstrijden “counting wedstrijden” met als doel het spelplezier te vergroten
en de golfers te stimuleren om frequenter deel te nemen aan de wedstrijden.

Samenstelling Sportcommissie
Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G.&C.C.)
Cédric de Woot, VVG-bestuurder (Koninklijke G.C. van België)
Karine Guerman (VVG)
Walter Verrijcken, Verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Keerbergen G.C.)
Bruno Vermeire, Verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren G.C.)
Jan Baert (Koninklijke Limburg Golf Club)

Dameswerkgroep

Activiteiten:
Starterswedstrijd (Keerbergen) – Cap-Am (Bossenstein) – VVG-AFG Wedstrijd (Oudenaarde) – kwalificatiewedstrijden + finale
wedstrijd van de VVG Dames Trofee.
Op 21/11 was er de Jaarlijkse vergadering van de LC in G.C. De Kluizen. 21 clubs waren aanwezig met een vertegenwoordiging
van een 40-tal Ladies Captains en Vice Captains.
Tijdens deze vergadering werd een overzicht gegeven van de wedstrijddeelnames 2016 en werd de wedstrijdkalender 2017
voorgesteld.
J. Sueters gaf een interessante uiteenzetting over “Golf & Innovatie” met als items cijfermateriaal over dames in Golf, de VVG
App, en de Women’s Golf day wereldwijd die plaatsvindt dinsdag 06 juni 2017.
De vergadering werd afgesloten door de VVG Voorzitter J. Mouligneau met een overzicht van het VVG beleidsplan 2017-2020.
Dameswerkgroep vanaf 5/3/2016:
Samenstelling:
Chantal Rudduck, (Brasschaat Open G.&C.C.)
Karine Guerman (VVG)
Katrien Pauwels (VVG)
Teresa Van Hove (VVG)
Verving de dameswerkgroep:
Diane Tack (Keerbergen)
Wanda Greyson (Cleydael)
Marleen Maselis (Oudenaarde)
Wivine Smeulders (Keerbergen)
Myriam Van Gyseghem (Anderlecht)
Hilde Verhaert (Duisburg)

Jaarverslag Seniorenwerkgroep:
- In 2016 vonden er 4 vergaderingen plaats: 25/01, 25/04, 20/09 en 14/11.
- De jaarlijkse vergadering senior captains vond plaats op 21 maart te Brasschaat Open G.&C.C. De kalenders & reglementen
2016 werden er voorgesteld alsook de cijfers aantal deelnames 2015. Marc Vande Broek gaf een presentatie over de nieuwe
golfregels 2016.
Doorheen de vergaderingen van de seniorenwerkgroep is het thema wedstrijden een vast item op de dagorde. Volgende zaken
werden besproken: reglementen 2016, wedstrijden 2016, aanwezigheden tijdens wedstrijden, nabespreking wedstrijden 2016,
opmaak kalenders & reglementen 2017, enz.
De verlaging van de leeftijd naar 50 jaar voor de categorie senioren doet de werkgroep erover nadenken om naar de toekomst
toe een bijkomende categorie 70+ te voorzien tijdens enkele wedstrijden.
De seniorenwerkgroep hecht belang aan een goede communicatie met de seniorverantwoordelijken van de clubs. Er wordt dan
ook een databank bijgehouden met de gegevens van deze personen. Die 1 X per jaar worden opgevraagd bij de clubs.
Binnen het thema communicatie denkt de seniorenwerkgroep erover na om met een brochure/handleiding te komen voor
(nieuwe) seniorverantwoordelijken binnen clubs.
VVG Seniorenwerkgroep 2016:
Royald Colpaert
Myriam De Schutter-Roevens
Pieter De Smet; Jef Paesen
Lucien Scheepers
Thierry Vandermeersch
Marc Van Hove
Walter Verrijcken (Voorzitter)
Karine Guerman (VVG) en Kevin Dhondt (VVG).

Jaarverslag Jeugdwerkgroep:

In 2016 vonden er 6 vergaderingen plaats: 11/01, 1/03, 26/04, 21/06, 20/09, 7/11.
Het VVG-ganzenbord werd in 2016 i.s.m. de VVG Jeugdwerkgroep ontwikkelt met als doel om naast het ronde ‘STG for Kids &
Juniors’ boek iets extra te bieden om kids (vooral -10 jarigen) op een aangename en leuke manier wegwijs te maken doorheen
de golfregels. Het ganzenbord werd voorgesteld op de vergadering Jeugdsportfonds 2016.
Op de vergadering van het jeugdsportfonds werd het nieuwe reglement voorgesteld en werd er feedback gegeven aan de
jeugdverantwoordelijken over de 4 zonale meetings die de jeugdwerkgroep in het voorjaar van 2016 organiseerde. Dirk Van
Meldert (trainer M-factor) werd als gastspreker uitgenodigd. Zijn presentatie ging over de begeleiding van ouders met
sportende kinderen.
Het jeugdsportfonds is een vast thema doorheen de vergaderingen van de VVG Jeugdwerkgroep. 24 clubs ontvingen in 2016
subsidies in kader van het Jeugdsportfonds. 12 clubs behaalde een birdie label en 1 club een eagle label.
De kidswedstrijden die de VVG organiseert zijn ook een vast item op de dagorde van de Jeugdwerkgroep. Zo komen de
reglementen, aanwezigheden en verloop van de wedstrijden steeds aan bod. De Jeugdwerkgroep stelde vast dat de wijzigingen
(Ethias Kids Trofee – VVG Kids U12-U14) die in 2016 werden doorgevoerd positief werden onthaald, zowel door ouders als
spelers.
Andere thema’s die regelmatig besproken worden tijdens de vergaderingen zijn de VVG Kids trainingen en promotie van de
golfsport.
VVG Jeugdwerkgroep 2016:
Erik Cauwenbergh
Natasja Monballieu
Philippe Roberti de Winghe
Els Van Goethem
Marlyse Verbeiren
Bruno Vermeire (Voorzitter)
Karine Guerman (VVG) en Kevin Dhondt (VVG)

Topsport
De topsportcommissie heeft als opdracht het topsportbeleid in Vlaanderen op te volgen, te evalueren en bij sturen daar waar
nodig.
VVG trainingen
Voor het trainingsseizoen 2015-2016 werden in totaal 33 spelers getraind in één van onze VVG Trainingsgroepen m.n. Future
Vlaanderen Girls-Boys, Jong Vlaanderen Boys. In het trainingsseizoen 2016-2017 werd een nieuwe trainingsgroep gecreëerd nl.
Talent Vlaanderen met als doel de instroom in de Topsportschool te stimuleren door op bepaalde momenten samen te trainen
met de leerlingen van de Topsportschool en dusdanig in aanraking te komen met het programma van de Topsportschool. In
totaal worden 36 spelers getraind.
Tijdens de trainingen, 15 op jaarbasis, werd tijdens de opwarming aandacht gegeven aan de
5-min. warming-up drill en callibratie. In het technisch programma werd er gewerkt op de basislagen (Swing, Kort spel
(Trackman) & Putting met o.a. gebruik van Aimpoint green reading, Sam Putting Lab). Er was ook aandacht voor course
management alsook wedstrijdstatistieken kwamen uitgebreid aan bod. Voor de spelers van Selectie Vlaanderen wordt een
budget voorzien om het wedstrijdseizoen samen met hun persoonlijke omkadering voor te bereiden.
Tijdens het krokusverlof werd een binnenlandse stage organiseerd voor 12 beloftevolle spelers U16j. onder begeleiding van de
VVG Coaches Patsy van Baarle en Frank Dhondt.
Op het Jeugdfestival ‘Golf To Rio” in de Keerbergen G.C. zijn 60 VVG Spelers leuke uitdagingen “beatthepro” aangegaan in
verschillende onderdelen: putting, chipping, pitching, slagen naar de green, driving accuracy en longest drive + longest drive met
clinic van de Belgian longest drivers olv Quentin de Valensart. De prijsuitreiking gebeurde in Olympische stijl: Goud, zilver of
brons per leeftijdscategorie.
De VVG Coaches zijn afwisselend ook aanwezig op alle nationale wedstrijden (Junior Tour & Federal Tour) voor oa scouting en de
nodige technische bijsturing ter plaatse indien nodig.

VVG Topsportschool
In de Topsportschool zijn 7 leerlingen topsport Golf gestart in het schooljaar 2015-2016.
Het betreft: Elsie Verhoeven (KGC België) - 1° graad 2de lj., Max Peerbooms (Fl. Nippon Hasselt) - 2° graad 2de lj., - Lowie Verbeke (G.C.
De Kluizen) - 2° graad 2de lj. - Charles Mortier (R. Zoute) - 3° graad 1ste j. - Shasa Decker (Keerbergen G.C.) - 3° graad 1ste lj. - Seppe Van
Hondeghem (Keerbergen G.C.) – 3° graad 1ste lj. - Kristof Ulenaers (Limburg G&C.C.) - 3° graad 2de lj.
Deze leerlingen topsport trokken van 23 tem 30 januari naar Portugal, Algarve voor de jaarlijkse buitenlandse stage ter voorbereiding
van het wedstrijdseizoen 2016.

Tijdens de periode van 18 tem 21 april en 13 tem 16 september waren de internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith Buckley
aanwezig voor de jaarlijkse periodieke screenings op biomechanisch en fysisch vlak. Tijdens deze screeningen wordt in samenspraak
met de verantwoordelijke trainers de individuele trainingsprogramma’s daar waar nodig bijgestuurd.
In het kader van de persoonlijke ontwikkeling van de VVG trainers werd door de experten tevens een workshop georganiseerd met als
doel éénzelfde visie van alle trainers binnen het VVG Topsportbeleid.
Eind juni studeerde K. Ulenaers af aan de Topsportschool en vertrok midden augustus naar Amerika US College waar hij zijn studies in
combinatie met topsport Golf verder zet.
Vanuit de Topsportcommissie werd een VVG-Topsportschool folder opgemaakt. Golf en studie alle kansen geven is het motto van de
topsportschool. Het is immers de ideale weg om als speler te groeien tot een beloftevolle speler met behoud van alle studiekansen en
het behalen van een volwaardig diploma secundair onderwijs.
Het schooljaar 2016-2017 is gestart met 5 leerlingen topsport Golf m.n. Elsie Verhoeven (KGC België) - 2de graad 1ste lj. – Liam Bentein
(Waregem) – 2de graad 2de lj. - Max Peerbooms (Fl. Nippon) - 3de graad 1ste lj. - Shasa Decker (Keerbergen) - 3de graad 2de lj. – Seppe Van
Hondeghem (Keerbergen) - 3de graad 2de lj.
Tevens werd een 1ste stap gezet naar een ideaal trainingsrooster om vanaf het schooljaar 2017-2018 te komen tot te volgen lessen op
de schoolbanken in de voormiddag en golftrainingen in de namiddag.

Internationale wedstrijden
VVG geselecteerde spelers hebben dit jaar deelgenomen aan 5 internationale wedstrijden m.n. de Junior Open, the Dutch Junior Open, GP de
Bethemont, GP de Lille en de Trophée des Regions met winst van Augustin de Cordes tijdens de GP de Bethemont en winst van Alan De Bondt
tijdens de Dutch Junior Open waardoor hij een Wild Card kreeg voor deelname aan de KLM Open.
Het doel van deze internationale wedstrijddeelname is buitenlandse ervaring te geven aan geïdentificeerde topsporttalenten, prestatiegericht voor
de beloftevolle jongeren, aan spelers de kans te geven om via hun resultaat op de Wereldranking te komen of om hun plaats op de Wereldranking
te verbeteren.
Top Golf Vlaanderen

Gezien de uiteenlopende wedstrijddata voor de spelers die opgenomen zijn in het Top Golf Vlaanderen programma werden deze spelers vnl.
opgevolgd via “One to one” coachingsessies waarbij gewerkt wordt met Trackman en Sam Putting Lab. Ook zij werden in april en september
gescreend door onze internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith Buckeley. Tevens werd er veel aandacht besteed aan de Golfstats waarbij de
spelers gebruik maken van het “shots-to-hole” programma . George Mackechnie, verantwoordelijke coach was tevens aanwezig op een aantal
wedstrijden van de Letas-Tour om de speelster optimaal voor te bereiden op de eigenlijke wedstrijden.
Het Top Golf Vlaanderen programma steunt talentvolle spelers met deelname aan de Olympische Spelen als einddoel.Naast de US College spelers
A. De Bondt, Y. Van Doren, C. Decorte en L. Cloots maakten Manon De Roey (Letas Tour), Lien Willems (LET Tour), Kevin Hesbois (Alps Tour +
Challenge Tour invites) , Laurence Herman (Letas Tour), Fanny Cnops (amateurniveau) deel uit van Top Golf Vlaanderen. Eind juni studeerde
Thomas Detry af van de US College Illinois en begon hij aan zijn profcarrière op de Challenge Tour met de nodige ondersteuning vanuit Het Top Golf
Vlaanderen programma. Thomas werd tevens vanuit het Be-Gold programma ondersteund. Be Gold is een jeugd olympisch programma waarbij
een top 8 plaats Olympische Spelen de ambitie is.
Beleidsmatig was de top 4 van Thomas Pieters tijdens de OS Rio en zijn selectie voor de Ryder Cup uitermate positief maar ook voor de groei en
populariteit van de golfsport in het algemeen. Met Thomas Detry, die via zijn ranking op de Challenge Tour zijn full Card behaalde voor de European
Tour 2017, hebben wij in 2017 2 ex-leerlingen van de Topsportschool die op het hoogste prof-niveau spelen.

Samenstelling Topsportcommissie: Hendrik Delport - Medisch adviseur, Manon De Roey – topsporter, Cedric de Woot – Bestuurder, Jan Dierens mentale adviseur, Karine Guerman – Sporttech. Coördinator, George Mackechnie – trainer, Koen Marx - Fysisch adviseur , Philippe Roberti de
Winghe – Bestuurder, Chantal Rudduck – Bestuurder, Ellen Smets - Trainster , Hilde Van Oycke, Fysiek adviseur, Tommy Verlinde Dossierbeheerder Golf Sport Vlaanderen

Golf en omgeving
Deze commissie is samengesteld uit mensen die ervaring hebben met deze problematiek. De Commissie 'Golf &
Omgeving' heeft onder meer als opdracht:
1. De clubs in Vlaanderen en Brussel in te lichten over de nodige stedenbouwkundige vergunningen.
2. Contacten te leggen met de gemeentebesturen ( in het kader van het opstellen van het gemeentelijk
structuurplan), met de provinciebesturen (in het kader van het opstellen van het provinciaal structuurplan) en de
Vlaamse bevoegde ministeries en het Hoofdbestuur van Stedenbouw ( in het kader van het opstellen van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen).
3. Het streven naar de regularisatie van bestaande stedenbouwkundige situaties en naar nieuwe
ontwikkelingsperspectieven voor de golfsport in Vlaanderen en Brussel.
4. Aandacht te besteden aan het ecologisch aspect van de golfinfrastructuren en zo doende initiatieven te
coördineren in het kader van een milieuvriendelijke en ecologische benadering van de aanleg en het onderhoud
van de golfinfrastructuren. Terzake aan de leden voorstellen te doen.
In 2016 werd veel aandacht besteed aan Golf&Pesticiden. Het akkoord ter zake met VMM werd verder uitgewerkt
en opgevolgd. Ook inzake erkenning van producten werden stappen ondernomen op federaal niveau. Daarnaast
werd, ism Greenkeepers Associatie België, een opleiding tot hoofgreenkeeper mee-georganiseerd.
De commissie volgt de projecten en nieuwe golfontwikkeling mee op en geeft steun waar kan.
SAMENSTELLING
Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.), Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste
Golf), Robert Lipschutz (Rinkven G.C.), André Steyaert (Westgolf) (nam
ontslag in februari 2016 wegens prof. redenen) , Jeroen De Coninck (Drie
Eycken G.C.), Piet Vandenbussche, VVG-bestuurder (Golflife Sterrebeek),
Emiel Vandepaer, Voorzitter (Golfforum), Kris Van Ingelgem (Antwerp
Golfschool), Jochem Sueters (VVG), Marc Verneirt (VVG)

Medische Commissie
De Medische Commissie vervulde in 2016 volgende opdrachten:
1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische gezondheid voor alle golfers.
2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s voor de verschillende
leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van kandidaat-pro tot weekendspeler).
3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden van de regionale ploegen.
4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de regionale ploegen.
5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers.
6. Het opsporen en bestrijden van doping.
7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij ongevallen, uitbouwen van een
urgentieset, verwittigen van hulpdiensten,...

Samenstelling: Werner Budts (Winge G.&C.C.), Rens Busschots (Koninklijke Limburg Golf Club), Hendrik Delport (Ternesse
G.&C.C.), Karine Guerman (VVG), Liesbeth Meylaerts (Koninklijke Limburg Golf Club), Guido Vyncke (Winge G.&C.C.)

Gosta staat voor Golf Statistieken, een eerste publicatie werd gelanceerd in
2009 en een update was beschikbaar in 2014. Het Gosta dossier is een
update van cijfers van 2016. We geven een weergave van het aantal
golfclubs, leden, federatiekaarten en indeling op basis van het spelniveau in
Vlaanderen.

Aantal golfclubs en golfers in Vlaanderen :

Eind 2016 hebben we in Vlaanderen 54 golfclubs die erkend zijn door de
Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) en de Koninklijke Belgische Golf
Federatie (KBGF). Een status quo als we dit met 2015 vergelijken.
Elke club krijgt van VVG en KBGF 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 1375 meter over 18 holes, C status clubs
hebben oa. minstens een driving range van 180 m en 10 matten. De volledige
erkenningsvoorwaarden staan in de statuten artikel 8.

Ledenregister
CLUB
BOSSENSTEIN GOLF & POLO C.

A/B/C
status
A

ROYAL AMICALE G.C. ANDERLECHT

A

ROYAL ANTWERP GOLF CLUB

A

BRABANTSE GOLF

A

ROYAL GOLF CLUB DE BELGIQUE

A

BRASSCHAAT OPEN G. & C.C.

A

ROYAL LATEM GOLF CLUB

A

BRUSSELS DRO!HME GOLF CLUB

A

ROYAL LIMBURG GOLF & C. C.

A

CLEYDAEL G & C C

A

ROYAL OSTEND GOLF CLUB

A

DAMME GOLF & C. C.

A

ROYAL ZOUTE GOLF CLUB

A

DE DRIE EYCKEN

A

SPIEGELVEN GOLF GENK

A

DE KLUIZEN

A

STEENHOVEN G & C.C.

A

DUISBURG MILITARY G. C.

A

TERNESSE G. & C. C.

A

FLANDERS NIPPON GBC HASSELT

A

WAREGEM GOLF CLUB

A

G. & B. A. KAMPENHOUT

A

WELLINGTON GOLF OOSTENDE

A

G. & C. C. DE PALINGBEEK

A

WESTGOLF

A

G. & C.C. OUDENAARDE

A

WIJNVELDEN GOLF CLUB

A

GOLF CLUB BEVEREN

A

WINGE GOLF & C. C.

A

GOLF CLUB LANAKEN

A

ANTWERP GOLFSCHOOL

B

GOLF CLUB NUCLEA MOL

A

DRAGON GOLF

B

GOLF CLUB PUURS

A

EX. CLUB-PRIV. GOLF-ZWIJNAARDE

B

GOLF CLUB WITBOS

A

GOLF CLUB KROKKEBAAS

B

GOLF PUYENBROECK

A

GOLFCENTRUM RANST

B

GOLFFORUM

A

GOLFSCHOOL GENT

B

IEPER OPEN GOLF

A

STEENPOEL GOLF CLUB

B

KEERBERGEN GOLF CLUB

A

TAXANDRIA

B

KEMPENSE GOLF CLUB

A

THE NATIONAL

B

KOKSIJDE GOLF TER HILLE

A

ATGOLF VLAANDEREN

C

LILSE GOLF & COUNTRY

A

G. PRAC. RHODE-ST-GENESE

C

MILLENNIUM GOLF

A

I.G.T.C.

C

RINKVEN GOLF CLUB

A

Groei van het aantal golfers sinds oprichting
De groei blijft doorzetten sinds de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor
Golf op 13 oktober 2001. Sinds 2001 is er een toename van 15 589 golfers in
Vlaanderen. De jaarlijkse groei situeert zich tussen 0,4% en 4%. De groei in
2016 t.o.v. 2015 bedraagt 1% naar een totaal van 37 533.

2/3e man - 1/3e vrouw : Dat is een sterk cijfer voor de
vrouwen in vgl
met buurlanden en andere sporten

Meer dan 50% is 50+ en deze groep groeit

Aantal golfers verdeeld op Golfscholen, 9 holes banen en 18 + holes banen
In onderstaande grafiek krijgen we een weergave van het aantal leden verdeeld op golfscholen, 9 holes
banen en 18 en meer holes banen. De gehele groei t.o.v. 2015 bedraagt 0,81%. Als we per type kijken,
zien we een lichte terugval bij 18 en meer en een toename bij zowel 9 holes banen als golfscholen. Over
de gehele periode (2009 tem 2016) zien we dat golfscholen het snelst groeien in het aantal leden.
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Instroom vs. Uitstroom over de jaren
Er is een lichte daling waar te nemen in de uitstroom t.o.v. vorig jaar maar
tegelijk kent de instroom van nieuwe leden een daling t.o.v. vorig jaar.
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Aantal golfers per type federatiekaart
Er zijn verschillende federatiekaarten ter beschikking in België en
Vlaanderen. De blauwe kolom vertegenwoordigt de golfers met een
federatiekaart. Deze biedt alle voordelen voor een golfspeler.
Sinds 2013 hebben de clubs een mogelijkheid om een andere federatiekaart
uit te geven nl. tweekleurige federatiekaart . De clubs zijn vrij om hiermee te
werken of niet. De startpas is een eenmalige kaart die gekoppeld wordt aan
een startpakket. Deze is één jaar geldig.
De groei in 2016 t.o.v. 2015 bedraagt:
•

Voor de federatiekaart bedraagt deze +1,16% t.o.v. 2015. Dit geeft een
resultaat van 34 305.

•

De tweekleurige federatiekaart daalt met -0,6% .

•

De startpas kent eveneens een daling van -8,6%

Golfers verdeeld in handicapcategorieën
64% van de golfers heeft een handicap boven 26,5. Slechts 36% heeft een
handicap onder de 26,4. Het blauwe gedeelte is een weergave van de
situatie in 2006, de rode een weergave van 2016. Er is groei waar te nemen
maar voornamelijk in de hogere handicapcategorieën.

Andere cijfers …. website

Gebruikers

70.016

• In 2016 surfte 70.016
gebruikers naar onze
website

Sessies
151.750

Pagina
weergaven
301.479

• Desktop: 55,19%
• Mobile: 23,04%
• Tablet: 21,77%

• Gem. aantal pagina’s
per sessie: 1,99
• Pagina laadtijd: 3,98
sec

Andere cijfers …. Sociale media

Andere cijfers …. VVG App

Andere cijfers …. Communicatie

Andere cijfers …. Promotie

+ 10 000 slaan hun eerste bal via VVG acties:
Golf on the Road, Golf to Rio, Starttogolf,
Sportsterrendagen

+ 50 000 komen in contact met golf via oa.:
500 uitleningen VVG materiaal
24 clubs actief meewerken aan Golf op School

Andere cijfers …. Promotie
Start to Golf-dag “Drive to Rio”
71 golfclubs (40 VVG clubs en 31 AFG clubs) hielden opendeurdag
5000 deelnemers.
Meer dan 200 000 ballen werden geslagen:
totale afstand van 9429 km, de afstand van Brussel-Rio werd gehaald

Sportsterrendagen : 9615 leerlingen - 5 sportdagen - 2000 kinderen hun eerste bal hebben geslagen.

Sportimonium “Nieuwkomers in Rio: Golf en Rugby”: 7000 bezoekers.

Golf on the Road in het Rio House te Oostende: 7500 bezoekers
3000 sloegen hun eerste balletjes in de netten.
500 mensen registreerden voor een fotobadge

Golf op School : 24 clubs nemen deel - 500 uitleningen - 50.000 kinderen die gegolfd hebben.

Andere cijfers …. Sport

47 selectiespelers
Ethias Kids Trofee &
VVG Kids U12/U14

Kampioenschappen

•16 wedstrijden
•489 deelnemers

•6 wedstrijden
•597 deelnemers

Senioren
•6 wedstrijden
•439 deelnemers

42 selectiespelers

Dames
•7 wedstrijden
•440 deelnemers

Beker van
Vlaanderen
•43 clubwedstrijden
•2 halve finales
•1 finale
•4000 deelnemers

Andere cijfers …. Topsport

45 coaching dagen op wedstrijd
5 leerlingen topsportschool
5 Top Golf Vlaanderen jong profs
5 Top Golf Vlaanderen US College
15
Top Golf Vlaanderen Trainingsdagen

Basisopdracht 1:
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie

Strategische doelstelling 1– SD1BO1
Tegen 2016 heeft de VVG het competitief aanbod versterkt voor elke doelgroep en leeftijdscategorie.
Operationele doelstelling 1: OD1SD1BO1
Jaarlijks organiseert de VVG minstens 1 Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep (Kids - junior – Heren/Dames Senioren- Supersenioren)
Evaluatie: Deze OD werd bereikt en volledig ingevuld.
Operationele doelstelling 2: OD2SD1BO1
Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap bestendigd of stijgt het (Kids - junior – Heren/Dames Senioren- Supersenioren) en worden alle provincies bereikt
Evaluatie: De bijsturing, om het aanbod verkorte holes en 9 holes wedstrijden op te splitsen, is een succes waardoor de
deelname kids in 2016 verbeterde tov 2015.
Basisopdracht 2:
Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Strategische doelstelling 1 basisopdracht 2: SD1BO2
Tegen 2016 heeft de VVG het recreatief aanbod behouden voor elke doelgroep en leeftijdscategorie.
Operationele doelstelling 1: OD1SD1BO2
Jaarlijks organiseert de VVG de Beker van Vlaanderen voor minstens 3500 deelnemers waarbij alle provincies worden bereikt
Evaluatie: Deze OD werd volledig bereikt.
Operationele doelstelling 2: OD2SD1BO2
Jaarlijks organiseren de werkgroepen (dames – senioren) recreatieve activiteiten voor hun doelgroep
Evaluatie: Naar aantal deelnemers en feedback een positieve evaluatie. OD werd bereikt.

Basisopdracht 3:
Organiseren van kaderopleiding en bijscholing
Strategische doelstelling 1 basisopdracht 3: SD1BO3
Tegen 2016 worden er minstens 50 kandidaten opgeleid via de kaderopleidingen
Strategische doelstelling 2 basisopdracht 3: SD2BO3
Tegen 2016 heeft de VVG haar aanbod aan bijscholingen bestendigd per doelgroep (2 doelgroepen: clubbestuurders, staff
clubs)
Evaluatie: positieve evaluatie
Operationele doelstelling 1: OD1SD1BO3
Tegen 2016 worden minstens 40 nieuwe initiatoren opgeleid
Resultaten : 18 initiatoren bij in 2013 / 12 initiatoren bij in 2014 / 20 bij in 2015 / 23 in 2016
Operationele doelstelling 2: OD2SD1BO3
Tegen 2016 worden minstens 8 nieuwe trainers B opgeleid
Resultaten effectmeting:
Trainer B 2013: 0 / Trainer B 2014: 3 / Trainer B 2015 : 6 / Trainer B 2016: 3
Operationele doelstelling 3: OD3SD1BO3
Tegen 2016 zijn er 2 nieuwe trainers A opgeleid
Resultaten effectmeting:
Niet ingevuld: Eind 2016 stramien om erkenning te krijgen voor Trainer A in opmaak.
Operationele doelstelling 1: OD1SD2BO3
Jaarlijks organiseert de VVG minstens 1 bijscholing voor volgende doelgroepen: staff van de clubs en
Clubbestuurder/verantwoordelijken
Evaluatie: OD werd bereikt.
Operationele doelstelling 3: OD2SD2BO3
Jaarlijks nemen minstens 75% van de clubs deel aan één van de bijscholing uit het VVG aanbod
Evaluatie: OD werd bereikt.

Basisopdracht 4:
Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren
Strategische doelstelling 1 basisopdracht 4: SD1BO4.bgl
Tegen 2016 is de VVG een volwaardig steunpunt/controleorgaan/vertegenwoordiger voor haar clubs
Strategische doelstelling 2 basisopdracht 4: SD2BO4.bgl
Tegen 2016 begeleidt de VVG haar clubs zodat zij professioneler werken
Strategische doelstelling 1 basisopdracht 4: SD1BO4.info
Tegen 2016 heeft de VVG haar communicatiekanalen behouden naar de clubs en de leden
Strategische doelstelling 2 basisopdracht 4: SD2BO4.info
Tegen 2016 is de VVG zichzelf voor de gehele sector een herkenbaar referentiepunt voor externen.
Operationele doelstelling OD1SD1BO4 en OD1SD2BO4: Tegen 2016 is het aantal clubs met ikz labels (milieu – jeugdbeleid – startclub)
gestegen
Resultaten:
Eind 2016 zijn er: 10 clubs golf en milieu + 2 clubs int. Label GEO en 20 clubs startclub
12 clubs hebben een Birdie label behaald en 1 club het Eagle Label. In totaal hebben 24 clubs subsidies ontvangen

Operationele doelstelling OD2SD2BO4bgl
Tegen 2014 is de communicatie VVG coaches – privé pro’s van de spelers gestructureerd met betere sporttechnische werking binnen de
clubs als gevolg
Resultaten:
Regionale training: de vvg coaches communiceren consequent na elke trainingsdag over het afgewerkte programma, evolutie en
aandachtspunten. Respons van de prive pro: een stijging maar steeds dezelfde personen dit actief meewerken.

Operationele doelstelling OD3SD2BO4bgl
jaarlijks geeft de sportcommissie adviezen naar de clubs zodat in 2016 de verschillende doelgroepen (kids/junioren/heren
en dames / senioren/supersenioren) bereikt worden.
Evaluatie: De doelgroepen werden bereikt.
Operationele doelstelling OD2SD1BO4bgl.
Tegen 2014 heeft VVG haar statuten aangepast en ruimte gegeven om de golfsport te moderniseren met oa. Oplossing voor light
engagement en erkenning nieuwe clubs/uitbreiding beter te regelen.
Resultaten: Eind 2012 al werden de statuten hervormd met creatie van een nieuwe type federatiekaart om greenfeegolfen te
vergemakkelijken. Ook de criteria voor erkenning als club en definiëring van verschillende categorieën clubs werd doorgevoerd.
Operationele doelstelling OD3SD1BO4 bgl.
Tegen 2016 heeft VVG de werkwijze en professionaliteit staff-RvB bestendigd
Evaluatie: In 2016 is er een bestendiging van de werkwijze.
Operationele doelstelling OD4SD2BO4bgl.
Tegen 2014 kent de deelname aan het begeleidingspakket (stappenplan beginners) een stijging
Resultaten: Geen stijging in startclubs labels maar via zonale clubmeetings met een analyse van de dropout cijfers per club, aanpak
Starttogolf en beginners.
Operationele doelstelling OD5SD2BO4bgl
Tegen 2016 is de deelname aan het begeleidingspakket bestendigd tov 2014
Resultaten effectmeting: Clubbezoeken – draaiboek Start to Golf dag werden uitgevoerd.

Operationele doelstellingen OD1SD1BO4 info
Jaarlijks stijgt de oplage van het magazine en de e-nieuwsbrief van de VVG naar de golfers
Evaluatie:
Nieuwsbrief: meer oplage en meer click through rate
Magazine: minder oplage maar toch meer golfers
www.golfvlaanderen.be : bezoekerscijfers dalen maar worden vervangen door sociale media. Er is een verschuiving van web naar mobiel
(en sociale media)

Operationele doelstelling: OD1SD2BO4 inf2
Jaarlijks is er een stijging in het aantal knipsels
Evaluatie: 2016 is 12% beter dan 2015
Operationele doelstelling: OD2SD2BO4 inf2
Jaarlijks bestendiging van snel en efficiënte verslaggeving aan personeel (binnen week na meeting) en leden van Raad van Bestuur
(binnen 10 dagen na meeting) en Algemene Vergadering (na eerstvolgende RvB)
Resultaten effectmeting: De timings werden steeds aangehouden.

Basisopdracht 5:
Promoten van de eigen sporttak
Strategische doelstelling 1 basisopdracht 5: SD1BO5
Tegen 2016 is het aantal leden gestegen tot 39000
Operationele doelstelling 1: OD1SD1BO5
Jaarlijks stijgt het aantal leden met 3%
Resultaten effectmeting: Er is nog steeds een jaarlijkse groei maar deze groei is gezakt onder 1% in 2016. Eind 2016 zijn er 37 533 spelers
Het doel om 39000 te halen tegen het eind van de beleidsperiode bleek te ambitieus
Operationele doelstelling 2: OD2SD1BO5
Jaarlijks organiseert de VVG een gratis opendeurdag met haar clubs voor minstens 3000 bezoekers
Resultaten effectmeting: In 2016 haalde de jaarlijkse gratis opendeurdag 3900 bezoekers.
Strategische doelstelling 2 basisopdracht 5: SD2BO5
Tegen 2016 heeft de VVG 90 000 kinderen in contact gebracht met de golfsport
Operationele doelstelling 1: OD1SD2BO5
jaarlijks bereikt de VVG 50 000 kinderen via golf on the road (sportbeurzen, zomertoer, …) waarvan er 7500 een bal slaan
Resultaten effectmeting: Tijdens het jaar 2013, waarin Golf dé Sport van het Jaar was, werden de vooropgestelde doelstelling voor 4
jaar al ruimschoots bereikt.
Operationele doelstelling 2: OD2SD2BO5
Tegen 2016 heeft de VVG 600 regenten LO én 600 studenten regentaat LO opgeleid
Evaluatie: In 2013 werd het aantal leerkrachten over 4 jaar reeds bereikt. In 2016 hebben we 1 Hogeschool, Artesis HS in Antwerpen
een initiatie Golf op School gegeven aan de studenten bachelor-opleiding LO.
Operationele doelstelling 3: OD3SD2BO5
Tegen 2016 is het project golf op School gegroeid tot een bereik van 60 scholen per jaar (zowel Golf op school rechtstreeks door VVG
als indirect via de clubs (jeugdsportfonds))
Resultaten effectmeting: In 2016: 24 clubs deden één of meerdere activiteiten met minstens 1 omliggende school in kader van het
jeugdsportfonds. Het aantal scholen over 4 jaar werd reeds bereikt met de succesvolle nascholingsreeks tijdens sport van het
jaar 2013. In 2016 werden minstens 30 scholen extra bereikt.

Facultatieve Opdracht: Jeugdsportfonds

Strategische doelstelling 1 – SD1FO1
Tegen 2016 hebben 75% van de clubs een kwaliteitsvolle jeugdwerking
Evaluatie: SD werd voor het totaal aantal golfclubs in Vlaanderen niet gehaald maar wel onder de deelnemende gesubsidieerde clubs
Operationele doelstelling 1: OD1SD1FO1
Tegen 2016 werken 75% van de clubs met een recreatief en/of competitief jeugdbeleidsplan
Evaluatie: OD werd niet gehaald gezien slechts 24 clubs een dossier hebben ingediend. In realiteit liggen deze cijfers hoger maar de 75%
wordt niet gehaald.
Van deze 24 deelnemende gesubsidieerde clubs werkt wel 95% met een recreatief en/of competitief jeugdbeleidsplan.
Operationele doelstelling 2: OD2SD1FO1
Tegen 2016 hebben 75% van de clubs de kwaliteit van hun jeugdwerking bestendigd of verbeterd.
Evaluatie: OD werd niet gehaald gezien slechts 24 clubs en dossier hebben ingediend. Onder de deelnemende clubs werd deze doelstelling
wel behaald.
Operationele doelstelling 3: OD3SD1FO1
Tegen 2016 hebben 75% van de clubs de thema’s rond Medisch en Ethisch verantwoord sporten (zoals opgenomen in het aanvraagformulier)
opgenomen in hun jeugdbeleid.
Evaluatie: OD werd niet gehaald gezien slechts 24 clubs slechts 24 clubs 24 clubs een dossier hebben ingediend. Onder de deelnemende
clubs werd deze doelstelling wel behaald.

Facultatieve Opdracht: Jeugdsportfonds

Strategische doelstelling 2 – SD2FO1
Tegen 2016 is de participatiegraad in de clubs bestendigd of verhoogd.
Evaluatie: SD wordt als deels positief geëvalueerd en meer bepaald voor competitiedeelname en bereik aantal niet-jeugdleden.
Operationele doelstelling 1: OD1SD2FO1
Tegen 2016 is er een bestendiging of toename van het aantal jeugdleden
Evaluatie: Negatief, OD werd niet gehaald. De daling van het aantal jeugdleden is een Europees fenomeen.
Operationele doelstelling 2: OD2SD2FO1
Tegen 2016 is er een stijging van het aantal aangesloten meisjes jeugdleden
Evaluatie: Negatief, OD werd niet gehaald.
Operationele doelstelling 3: OD3SD2FO1
Tegen 2016 is er een bestendiging of toename van deelname aan wedstrijden (clubniveau en/of regionaal en nationaal niveau)
Evaluatie: positief voor club en regionaal niveau, Nationaal niveau: Negatief, daling in deelname aan de wedstrijden van de Kids en Junior
Tour, doch wel een lichte stijging in wedstrijddeelname Federal Tour.
Operationele doelstelling 4: OD4SD2FO1
Tegen 2016 is er een toename in het aantal niet-jeugdleden die bereikt worden via het jeugdsportfonds.
Evaluatie: Positief, OD werd gehaald.

Topsport 2013-2016
1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de begeleiding en omkadering van
geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en
talentontwikkeling buiten de topsportschool (FO 3.1)
Strategische doelstelling: Tegen 2016 blijven de VVG Spelers significant beter presteren op nationaal, internationaal en professioneel
niveau
Evaluatie: positief
Operationele doelstellingen:
- Tegen 2016 blijft de 60% van VVG Spelers in de top 10 op amateursniveau (Belgian rankings) bestendigd.
Evaluatie: negatief
- Tegen 2016 is er op internationaal amateursniveau een toename van het aantal VVG spelers binnen de top van de EGA Ranking
Evaluatie: positief
- Tegen 2016 is er een toename van het aantal VVG spelers op professioneel niveau
Evaluatie positief: slide topsport 2012-2016

2. Topsportscholen (FO 3.2)
Strategische Doelstelling: In de Topsportschool blijft de lln Topsport de maximale kansenkrijgen om studie en Topsport te combineren
met het neerzetten van prestaties op nationaal, internationaal en europees niveau.
Evaluatie: positief
Operationale Doelstellingen:
- jaarlijkse verbetering van gemiddelde scores (nationaal en internationaal niveau) van de lln topsporter;
- de lln topsporter komt in zijn leeftijdscategorie voor in de Top 5 van de nationale Ranking;
- de lln topsporter maakt deel uit van het Belgian Team met selecties voor int. wedstrijden, EK’s en WK’s mogelijk zijn.
Evalutie: spelers vertonen een duidelijke verbetering in gemiddelde scores en diverse lln topsport maakten deel uit van één van de
Belgian Team ploegen en werden geselecteerd voor belangrijke internationale wedstrijden en EK’s en WK’s

Missie Vlaamse Vereniging voor Golf
Slagkrachtig en doelgericht streven naar een kwantitatieve en kwalitatieve
ontwikkeling van golf in Vlaanderen, d.w.z.: Het stimuleren van de numerieke
groei van spelers en banen enerzijds, en het verzekeren van de integrale
kwaliteitszorg van de sport anderzijds.
Dit betekent het bevorderen van het spelniveau en sportieve resultaten, de
garantie voor veiligheid op de baan en respect voor regels en etiquette, het
verzorgen van een adequate educatie, het respecteren van de ecologische en
stedenbouwkundige randvoorwaarden met eerbied voor de natuur waarin
deze sport plaatsvindt

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

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

De gegevensanalyse gebeurde door het VVG Team.
•
•
•
•
•

Stap 1 : vanuit de missie en de verwerking van de SWOT werden Strategische doelstellingen
vastgelegd
Stap 2 : vastleggen van de VVG werkdomeinen
Stap 3: vastleggen welke domeinen een impact hebben per Strategische doelstelling (SD)
Stap 4: Voor elke SD werd per werkdomein de input vanuit de SWOT geclusterd
Stap 5 : per werkdomein werden Operationele doelstellingen gedefinieerd

Het resultaat van deze analyses werd uitgewerkt met infographics om de raad van bestuur, de
commissies, de clubs en de leden duidelijk en vlot te informeren.

Structureel.be

Competitief.be

Recreatief.be

Kaderopleiding.be

Bijscholingen.be

Club
ondersteuning.be

Communicatie.be

Promotie.be

Jeugdbeleid.be

Topsport.be

Structureel.be

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

Structureel.be

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

Competitief.be

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

Recreatief.be

SD 1 : meer golfers
SD 3 : meer golfers recreatief genieten

Kaderopleiding.be

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

Bijscholingen.be

SD 4 : kwaliteitsvollere clubs

Club
ondersteuning.be

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

Communicatie.be

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

cross-over versterken

2015
+12%
knipsels

Promotie.be

SD 1 : meer golfers
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

UIT NIET-GEREGISTREERDE
GOLFERS

Jeugdbeleid.be

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

Topsport.be

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

Topsport.be

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

Federale bijdrage:

BIJDRAGE 2015

VVG

KBGF

TOTAAL

Volwassene en
Tweekleurige kaart
volwassene

26€

26€

52€

Junior en
Tweekleurige kaart
junior speler

5,10€

4,90€

10€

Volwassen stagiair
(startpas)

10,40€

10,55€

20,95€

4,20€

3,80€

8€

Junior stagiair

(startpas)

Daarnaast vond de actie ‘Golf To Rio’ plaats op basis van de reserve met een totale uitgave
van: 83867.74 euro
Het verlies dat gerealiseerd werd in 2016 is hierdoor: -53417.55 euro
Het eigen vemogen VVG is : 786 472 euro waarvan
reserve ifv subsidies 440 000 euro en ifv sociaal passief 256 980 euro

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe
de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even
makkelijk om te zetten zijn in de praktijk.
Daarom is er nu de nieuwe Code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties – de zogenaamde Code Muyters – met een
uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.
Het besluit kadert in het nieuwe federatiedecreet voor de sportsector dat ingaat vanaf 1 januari 2017 en de erkenning en
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties regelt.
Eén van de kwaliteitsprincipes van het nieuwe federatiedecreet, is goed bestuur. Om dit succesvol te introduceren in de
Vlaamse sportsector, werd een code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties opgesteld. De code vormt het kader met
principes van goed bestuur, maar is tegelijk ook de leidraad die de sportfederaties ondersteunt bij het implementeren van goed
bestuur, met heel concrete en praktische regels en tips.
Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op de interne werking van de federatie en wordt er open
gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat er open
gecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur.
Een organisatie is democratisch als haar clubs kunnen deelnemen in beleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
bestuursleden op een democratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de leden vertegenwoordigt en
minimaal een keer per jaar samenkomt. De dimensie democratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale
verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond en ethisch sporten, gelijkheid
en diversiteit, dopingbestrijding,…

Transparantie
VVG zal volgende documenten ter beschikking stellen via haar website www.golfvlaanderen.be :
VVG zal jaarlijks het jaarverslag bestaande uit ten minste jaarrekening, begroting en verslag Alg. vergadering online publiceren.
VVG zal, na goedkeuring van het verslag door de Raad van Bestuur, een publieke versie van het verslag van elke Raad van Bestuur
online publiceren.
VVG zal naast de statuten, reglement inwendige orde en beleidsplan ook dit reglement inzake ‘Governance’ online publiceren met
daarin aandacht voor oa. transparantie, democratie en belangenvermenging

VVG heeft op haar website een sectie die gewijd is aan de governance van de organisatie waar de documenten gedownload kunnen
worden.

Democratie
De Raad van Bestuur treedt controlerend op naar de directie en het voltallige personeel. Met ‘directie’ wordt het leidinggevend
personeel bedoeld (secretaris-generaal en sporttechnisch directeur). 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 de VVG. De raad van bestuur zal actief op zoek gaan naar kandidaat-bestuurders die beantwoorden aan
vooropgestelde profielen. De algemene vergadering is uiteraard het hoogste orgaan en is steeds vrij om kandidaat-bestuurder voor te
stellen en stemt ook uiteindelijk via de verkiezing voor de samenstelling Raad van bestuur. De 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. VVG werkt met een externe accountant
(per kwartaal) en revisor (jaarlijks). VVG brengt een 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.

Evaluatie
De zelfevaluatie door de raad van bestuur zal jaarlijks gebeuren ovv een bijeenkomst “evaluatie en reflectie”.
De VVG zal een verslag opmaken van de zelfevaluatie. Dit verslag zal een evaluatie bevatten van (a) de samenstelling en (b) de werking van de raad
van bestuur. 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 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. 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.

1.
2.

3.

4.

Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid (de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen in strijd met eerlijke
concurrentieverhoudingen.
Ieder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een
aanbieder van diensten aan de VVG, 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 de VVG, waarmee een bestuurslid een
familie- of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
bestuur van de VVG.
Een bestuurslid neemt van een aanbieder van zaken of diensten aan de VVG geen zaken of diensten aan die zijn onafhankelijke
positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

Integriteit
Elk bestuurslid wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van bestuurslid als daarbuiten, zodanig op te treden dat de belangen van de VVG en de bij
haar aangesloten leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken. Van ieder bestuurslid 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. Ieder bestuurslid is verplicht verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode aan
de Raad van bestuur. Indien de Raad van 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 van de
VVG.

Vergoeding
Een bestuurder of commissielid of lid van een werkgroep werkt volledig op vrijwillige basis. De VVG hanteert geen enkele vorm van verloning of
zitpenning, tenzij de Algemene Vergadering voorafgaand hier anders over beslist.
Onkosten
Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.
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 de VVG 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.

Het volledige reglement en gedragscode ‘Good Governance’ is openbaar en door derden te raadplegen via www.golfvlaanderen.be onder de
rubriek VVG info / Governance.

Rapportering 2016:
In 2016 werden geen vergoeding (noch km vergoeding) gegeven aan bestuurders.
Belangenconflict binnen de Raad van bestuur worden genotuleerd in de PV’s van de desbetreffende Raden.
In 2016 was er geen enkele afwijking van de Code Muyters zoals hierboven weergegeven.

Trainingen

Regionale Trainingen 2015-2016

Selecties 2015-2016

Future Vlaanderen Boys (VVG Coach Frank Dhondt):
- Liam Bentein
- Sil Beyers
- Anthony De Schutter
- Corentin Janssens
- Louis Peeters
- James Skeet
- Jef Vannieuwkerke
- Philippe Valgaeren

- Julien Deleersnyder
- Enrique Jongmans
- Cedric Van Lint

Future Vlaanderen Girls (VVG Coach Patsy Van Baarle):
- Sophie Bert
- Anne-Sophie Celli
- Eline Serrien
- Laurence Valgaeren
- Elsie Verhoeven
- Feline Vermeersch
- Marte Vannieuwkerke

- Cassiopée Oliviers
- Sophie Van Mulders
- Evelyne Verstraeten

Jong Vlaanderen Boys (VVG Coach Dany Vanbegin):
- Shasa Decker
- Mathieu Feron
- Wout Van De Kerkhof
- Yannick Van Mulders

- Matthis Besard
- Max Peerbooms
- Victor Van Lint

- Augustin de Cordes
- Charles Mortier
- Seppe Vanhondeghem
- Lowie Verbeke

Kids 1 groep 1 Girls (VVG Coach Ellen Smets/Laurence Herman):
- Julie-Laure Couck
- Lene Dalen
- Ana-Elena Kusters
- Elise Turna
- Noor Vandewalle

- Manon Harcq
- Fien Vandewalle

Kids 1 groep 2 Boys (VVG Coach Manoël Willems):
- Jean De Roo
- Aurin Janssens
- Jeff Massant
- Anders Verbeeck

- Thibault Eelen
- Jacques Ligtvoet
- Sander Van Den Berge

- Matthis Dewerchin
- Xander Leysen
- Quinten Schautteet
- Guillaume Wuyts

Kids 1 groep 2 Girls (VVG Coach Veronique Verhaegen):
- Margaux Boschmans
- Annelies Endruschat
- Louise Palmans
- Masquime Schelstraete
- Sita Vanden Broeck
- Alexine Van Winghe
Kids 2 Boys (VVG Coach Raphaël Vanbegin):
- Kai De Loore
- Fré Leonavicius
- Baptist Wouters

- Thomas Ketelaere
- Vincent Maes
- Gauthier Wuyts

- Delphine Maes
- Margaux Van Lint
- Laetitia Legein

- Andreas Legein
- Jan-Willem Verbeeck

Kids 2 Girls (VVG Coach Ellen Smets/Laurence Herman):
- Lily-Rose Colona
- Kirsten Heyvaert
- Ana-Julia Keymeulen
- Fiona Mackechnie
- Valerie Van Betsbrugge

- Karlijn Ketelaere
- Julie Nuytten

Kids 3 Boys (VVG Coach Raphaël Vanbegin):
- Alexander Adriaenssens
- Sem Leonavicius

- Arthur Estas

- Maxim Custers
- Roderick Mackechnie

Jeugdsportfonds 2016

Kaderopleiding : initiator
23 studenten schreven zich in voor de opleiding initiator golf 2016. 16 slaagden voor de opleiding en kregen hun diploma
initiator golf in oktober 2016.
De geslaagden van 2016
zijn:

Arnaud Bal
Dylan Beerens
Humphrey Broos
Fanny Cnops

Ruben De Vleechhouwer

Emma Petrie

Sofie Vandenbussche

Thierry Dederen

Louis Saccasyn

Matthias Velaerts

Jordy Doorlaege

Sebastian Steyaert

Steven Verhoeven

Vik Pauwels

Gianni Van Breda

Emile Vermeersch

Trainer B
3 studenten slaagden voor de opleiding en kregen hun diploma Trainer B golf: Sam Rottie, Marc Vansteenkiste, Matthias
Vertommen

Selecties Internationale wedstrijden 2016
GP de Bethemont (VVG Coaches: Patsy Van Baarle & Frank Dhondt)
Boys:
1ste Augustin de Cordes (74-71)
4de Gaspard Oliviers (75-78)
T12 Sil Beyers (80-78)
T54 Anthony De Schutter (87-83)
Girls:
5de Elsie Verhoeven (83-80)
T13 Eline Serrien (89-90)
16de Laurence Valgaeren (92-89)
18de Cassiopée Oliviers (93-95)

British Junior Open (Begeleiding: Erik Cauwenbergh)
T55 Mathieu Feron (86-78-80)
MC Verstraeten Evelyne (103-86)

GP de Lille (VVG Coaches: Manoël Willems & Dany Vanbegin)
Boys:
T3 Augustin de Cordes (73-75)
T12 Anthony De Schutter (79-77)
T16 Gaspard Oliviers (79-79)
T27 Mathieu Feron (78-82)
Girls:
4de Elsie Verhoeven (81-76)
T7 Eline Serrien (86-80)
T10 Evelyne Verstraeten (87-82)
T14 Laurence Valgaeren (89-83)

Palmares Alumni Topsportschool 2016
Thomas Pieters
Runner-up Abu Dhabi HSBC Golf Championship
3de plaats Thailand Classic
Runner-up Czech Masters
Winnaar Made in Denmark
4de plaats Olympische Spelen
Selectie Ryder Cuper (Beste Rookie ooit!)
Top-50 OWGR
25de plaats Race To Dubai
Deelname majors & WGC wedstrijden
Christopher Mivis
Winnaar Red Sea Ain Sokhna Classic (Pro Golf Tour)
Winnaar St Pölten (Pro Golf Tour)
3de in eindranking Pro Golf Tour (Full card CT 2017)
Yente Van Doren
Winnaar WU Invitational (NCAA Div. II)

Thomas Detry
Winnaar Bridgestone Challenge (Challenge Tour)
15de Race To Oman (Full Card ET 2017)
4 X Top-10 Challenge Tour wedstrijd
Runner-up Annual Louisiana Classics
Winnaar Big Ten Championship (Individueel & Team)
Winnaar Bridgestone Challenge (Challenge Tour)
3de Alfred Dunhill Championship (ET)

Kristof Ulenaers
Winnaar kwalificaties French Boys (1/8 Finale Matchplay)
Selectie WK
Alan De Bondt
Winnaar Dutch Junior Open
Winnaar Jack du Vivier
Selectie WK
Leslie Cloots
Runner-up EK individueel
8ste plaats WK individueel (Espirito Santo Trophy)
Winnares Louise Van Den Bergh
Selectie WK

