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P.V. Algemene Vergadering 
24 maart 2021 

Via Teams 
 

  

Aanwezig : 

Antwerp Golfschool, Ant. Int. G.&C.C. Rinkven, Atgolf Vlaanderen, Brasschaat Open G.&C.C., Cleydael 
Golf & C.C., Damme Golf & C.C., Drie Eycken Open Golfclub, Golf Park Tervuren, Flanders Nippon G. & 
B.C., Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & C.C. De Palingbeek, Golf Club Nuclea, Golf Puyenbroeck, Golf 
Club Puurs Breendonk, Golfclub Beveren, Golf Club Witbos, Golfforum Lummen, Golfschool Gent, 
Ieper Open Golf, Kempense Golf Club, Koninklijke Limburg G. & C.C., Open Golfcentrum Ranst, Royal 
Amicale Anderlecht G.C., Koninklijke Golf Club van België, Royal Latem G.C., Steenhoven Country 
Club, Steenpoel Golf Club, Ternesse Golf & C.C., Wellington Golf, Westgolf, Winge Golf & C.C., 
WaseGolf, I.G.T.C, Royal Keerbergen Golf Club, Millennium Golf  

Jacky Mouligneau: Ere-voorzitter 

Verontschuldigd 

Bossenstein Golf & Polo Club, Koninklijke G.C. Oostende 

 

Ontvangst-Inleiding  
 
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans, Voorzitter van G.V., vangt aan om 
16.00 uur.  
 
In het voorwoord dankt de voorzitter; gezien het zijn laatste AV is, zijn medebestuurders, het 
personeel en de clubs voor de samenwerking. Als stichtend bestuurder stond de voorzitter mee aan 
de wieg van de creatie van de regionale federaties en nu als voorzitter was het de bedoeling een 
evaluatie hiervan door te voeren.  Omwille van verschillende redenen en de complexiteit is dit niet 
volledig afgewerkt maar zijn er toch belangrijke stappen gezet.  De Voorzitter heeft alle vertrouwen 
dat het nieuwe bestuur in deze positieve sfeer kan verderwerken zodat de federaties, binnen hun 
competenties en autonomie, beter afgestemd zijn op elkaar.  
 
Omwille van Corona-maatregelen heeft het Bestuursorgaan beslist twee vergaderingen te houden. 
Deze AV en een aparte BAV voor de statutaire verkiezingen en goedkeuring statuten, RIO en Tucht.  
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1. Verslag van de Raad van Bestuur 2020  
Luc Feremans, voorzitter, presenteert het verslag dat ook opgenomen is in het jaarverslag.  
 

2. Voorstelling en bespreking van de jaarrekening van het boekjaar 2020; 
De penningmeester presenteert de jaarrekening.  
 
INKOMSTEN 

 
 
UITGAVEN  EN RESULTAAT 

 
 
JR 2020 – RESULTAAT DE MEEVALLERS 
 

➢ Historische stijging van het aantal spelers: +35.000 € 
➢ Corona subsidies van KBGF + Noordfonds SV: +138.385 € 
➢ Verlaging loonkosten door éénmalige Corona bijdrage: -30.000 € 
➢ Forse daling uitgaven Topsport: -126.500 €  
➢ Terugbetaling subsidies Topsport: 40.000 € i.p.v. verwachte 130.000 € 

Uitzonderlijke winst: +252.000 € 
 
BOEKING: 

Ofwel Voorziening  
✓ over meerdere jaren voor toekomstige bekende verplichtingen of verwachte 

verliezen (stabiliseren resultaat jaar in jaar uit)  
✓ Niet onmiddellijk beschikbaar 
Ofwel Reserve (bruikbare) :  
✓ Winst behouden voor toekomstig gebruik (verhoging van het EV) 
✓ Wordt toegevoegd aan de bestaande reserves  

Voorstel GV in samenspraak met accountant en revisor => Reserve 
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- Vragen  
 

- Waar zal de beschikbare reserve voor gebruikt worden?  Gezien de uitzonderlijke 
winst wordt voorgesteld om volgend plan te voorzien :  

 
 

Olympische Spelen Tokyo  - Promo campagne 2021 15.000,00

Topsportschool infrastructuur Hasselt 2021 2021 50.000,00

Kantoor verhuis en inrichting 2022 75.000,00

Congres 2022 40.000,00

Indoor Oefencentrum Topgolf Vlaanderen 2024 70.000,00

250.000,00  
 
Vanuit de AV komt naar voor dat dit een zeer goed voorstel is. Zeker de winst vanuit 
Topsport dient terug te vloeien naar topsport. Maar dit plan dient jaar per jaar bekeken te 
worden en voorgesteld te worden aan de AV. 
 

- Waarom dalen de uitgaven informatica niet?   
 
Door corona waren er heel wat onvoorziene uitgaven ifv de verplichte reservatie. Mee dan 
20 clubs werden opgestart op korte termijn.  
 
Naar het budget 2021 toe zal dit ook niet dalen gezien er vanuit GV ingezte zal worden op 
verschillende opleidingen alsook op innovatie.  Dit laatste is een Beleidsfocus gekoppeld aan  
regionale subsidies maar waarbij ook eigen inbreng is voorzien.   
 
 

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

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 en kwijting van de Bestuurders; 
 
De Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed en geeft kwijting 
 
5. Voorstelling van de begroting van boekjaar 2021 

 
De penningmeester presenteert  het budget.  
 
Belangrijkste aandachtspunten  

- Inkomsten 
- lidgelden: verhoging lidgelden, geen groei +95K 
- Subsidies: stijging geconfirmeerd +150K (oa. bij Topsport) 
- 2e schrijf corona noodfonds + 71K (eenmalig) 
- Beschikbare reserve: +65k (eenmalig) 
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- Uitgaven 
- Recreatieve wedstrijden: extra inzet op beleving/gamification 
- Clubondersteuning: extra opleidingen informatica + innovatie  

Communicatie: opwaardering van communicatie naar de speler 
GV heeft 3 pijlers: clubs (=clubondersteuning) / niet spelers (=starttogolf) / spelers 
(naast digitaal ook print).  Samenwerking met nieuw magazine Golazo media. 

- Promotie: extra starttogolf-actie  voor jeugd en g-golf en extra actie in kader van 
Tokyo 2021 

- Topsport/sport: extra opwaardering topsportschool maar ook full time coach, Techn. 
Directeur Topsport en meer ministages.  

 
INKOMSTEN 

 
 
UITGAVEN 

 
 

 
6. Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het boekjaar 2021 

(zie ook Voorzittersvergadering 2020) 
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De Algemene Vergadering keurt unaniem de lidgelden 2021 goed 
 
 

7. Goedkeuring van de begroting van boekjaar 2021 
 

De Algemene vergadering keurt het budget unaniem goed. 
 
8. Aanstelling van een commissaris 

Revisor,  kantoor Nicolaij wordt aangesteld voor 2021 
  

9. 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 
- Nieuw beleidsplan 20021-2024 
- Good governance rapportering en gedragscode 
- Bijlagen met oa. palmares TGV en Topsportschool, overzicht selecties… 

 
De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag met al haar onderdelen unaniem goed. 
 

10. Ledenregister:  
Overzicht leden: A,B,C status wordt meegegeven.  
 
 

GV Voorzitter, Dhr. Feremans dankt alle aanwezigen.  
De Algemene Vergadering wordt beëindigd om 17.30 uur.  
 
De Voorzitter  Vice-Voorzitter  Bestuurders  Secretaris-Generaal  
 
 
BIJLAGEN: - Jaarverslag 


