
 

 

 

Verslag Voorzittersvergadering 

25 november 2020 

Digitaal vanuit The National GC 

AANWEZIG 

Atgolf, Antwerp Golf School, G.&C.C. Rinkven, Cleydael Golf & C.C., Damme Golf & C.C., Drie 

Eycken Open Golfclub, Duisburg Military Golf Club, Executive Club Private Golf-Zwijnaarde, 

Flanders Nippon, Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & C.C. de Palingbeek, Golfclub Nuclea, Golf 

Puyenbroeck, Golfschool Gent, Ieper Open Golf, Royal Keerbergen Golfclub, Millennium 

Golf, Cleydael Open Golfcentrum Ranst, Koninklijke Golf van België, Royal Latem G.C., 

Ternesse Golf & C.C., Waregem Golf, Westgolf, Wasegolf, The National Brussels, Brabantse 

Golf, Brasschaat Open Golf, Royale Amicale Anderlecht, Golfclub Witbos, Steenpoel Golf 

club, Lilse Golf, Wellington Golf, Winge Golf, Brussels Dhrome,  (gezien digitale formule is 

deze lijst onder voorbehoud) 

 

De Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans, Voorzitter van G.V., vangt aan om 16.05 

uur.  

1. Welkom door Luc Feremans 

Golf Vlaanderen heeft 1 Algemene Vergadering per jaar in maart en 1 een informele 

voorzittersvergadering.  Vandaag zijn we samen op de informele voorzittersvergadering en 

daarom hebben we verkozen om dit via een teams meeting te doen gezien er geen 

juridische noden zijn.  

Van onze kant uit zijn naast de Voorzitter, ook de penningmeester Francis Meert, onze 

secretaris generaal Marc Verneirt en Jochem Sueters aanwezig.  

De  Voorzitter vraagt een moment van stilte voor de vele slachtoffers. Onze gedachten gaan 

uit naar alle nabestaande en vrienden die iemand verloren heeft.  

 



2020 is anders dan andere jaren,  dat hoeven we niet meer te zeggen.  

Vanuit Golf Vlaanderen hebben we er alles aan gedaan om onze sector te 

vertegenwoordigen en op alle niveaus uit te leggen dat golf de veiligste sport is van allemaal, 

goed te beoefenen is met afstand houden, goed is voor het psychische -en fysische welzijn.   

Het snelle reageren vanuit het GV team met de opmaak van Park en play protocol, het 

reservatiesysteem IT en de vele communicaties met jullie om alles goed te kunnen volgen 

waren cruciaal om open te mogen blijven. 

Ook de AFG en KBGF hebben zeer collegiaal en in goede samenwerking juist werk geleverd.  

We willen iedereen bedanken die bij dit werk geholpen heeft. 

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de hele ploeg die onder leiding van Marc zich enorm 

flexibel heeft opgesteld en steeds erg snel schakelde bij elke veranderende politieke 

communicatie. De inzet was groot en zij verdienen allen deze pluim. 

Golf is sterk gegroeid dit jaar, dit zowel in de voltijdse lidmaatschappen als bij de C kaarten. 

Een goede spreiding van de greenfeemarkt heeft vele clubs geholpen.  

Als iedereen zich aan de afspraken houdt en alleen gefedereerde golfers toelaat, verplicht 

laat inschrijven dan komt dit de sector ten goede. Blijf de inschrijvingsmodule gebruiken, ook 

na COVID.  Het leert u zeer veel over uw bezoekers.  

Als federatie staan we achter deze verdere diversifiëring bv.  Full members vs 

greenfeemarkt, A, B vs. C federatiekaarten. Laten we ons niet blind staren op één model, 

kies hetgeen het beste bij uw club past. Om deze keuze te maken is de data voor nodig, 

daarom is reserveren ook zo belangrijk. 

Golf Vlaanderen heeft ook met haar zomeractie en tal van aangepaste sportieve organisaties 

toch nog een succes weten te maken van dit jaar.  

De samenwerking met de collega’s van KBGF en Afgolf zit op het juiste traject. Er zijn enkele 

personeelswissels bij de KBGF die de organisatie en samenwerking zullen sterker maken, er 

is het contract dat KBGF ondertekende om samen te verhuizen naar het BEgolf House 

Sterrebeek, het Belgian Team kreeg een belangrijke hervorming, de informatica hervorming 

inzake budget werd goedgekeurd op KBGF. 

Ook een beleidsplan voor #begolf is in opmaak. De KBGf én de beide regio’s zijn hier bij 

betrokken. De gesprekken met de PGA lopen om mee in te stappen. Wij zijn van mening dat 

het beroepsorgaan van de PGA aan een professionalisering moet werken en wij daar graag 

een helpende hand zijn.  

Dat in 2021 weer alles snel naar het normale zal gaan is onwaarschijnlijk.  

Toch willen we vieren, want in 2021 bestaat Golf Vlaanderen 20 jaar. Hoe en waar we 20 jaar 

Golf Vlaanderen zullen vieren is ook voor ons nog een vraagteken. 

Zeker is dat we onder de vorm van een aantal acties zoals een Starttogolf voor jeugd en een 

Starttogolf voor g-golf een feestjaar willen opstarten, de apotheose is voor later.  



 

2. Beleidsplan door Marc 

Elke 4 jaar maken we vanuit GV een algemeen beleidsplan en verschillende 

dossierspecifieke beleidsplannen die meer technisch zijn. Voor deze beleidsperiode is dat 

topsport, innovatie, jeugd en laagdrempelig sporten.  

Naast de wettelijke verplichting is dit ook de houvast voor onze Raad van Bestuur.   

Het beleidsplan is opgebouwd uit een basis bestaande uit een aantal analyses nl. externe 

studie van Herman Konings en intern met Gosta en de bevraging bij club en spelers.  

Meer dan 4000 spelers namen deel.  

De beleidsuitdagingen hebben we gepresenteerd ovv visie 2025. 

Daarop gebaseerd werden per departement doelstellingen en KPI (key performance 

indicators) opgesteld. Er is specifieke aandacht voor goed bestuur en ethiek in de sport. 

Oa. het lidmaatschap bij het nieuwe Vlaamse Sport tribunaal is voorzien.  

Onze financiële  ambitie bestaat erin om + 1.000 000 euro aan subsidies te kunnen 

bereiken met een belangrijk stijging voor topsport (naar +400 000).  

Onze inhoudelijke ambities zijn omgezet in de verschillende KPI’s in het beleidsplan.  

Meer genieten en meer presteren is alvast het motto.  

Bilateraal overleg met Sport Vlaanderen vond plaats over al deze beleidsplannen, wij 

wachten goedkeuring af aangaande erkenning en subsidiering als unisportfederatie.  

Er zijn geen opmerkingen. De VV keurt de beleidsplannen goed. 

 

 

3. GV Financieel: prognose jaarrekening 2020 door Francis Meert 

Covid 19 heeft zowel de inkomsten als de uitgaven t.o.v. het budget 2020 sterk beïnvloed. 

Inkomsten:  

 



 

- Lidgelden: in het budget hadden we een verhoging voorzien van 1,5%. We noteren 
een bijkomende stijging met 3%. In totaal dus een stijging van 5% t.o.v. 2019 

- Subsidies: in lijn met het budget 
- Sponsoring: een lichte achteruitgang door verlies van een sponsor. 
- Uitzonderlijke inkomsten voor een bedrag van 149.200 EUR !  

o “Corona” subsidie komende van het budget KBGF:  87.500 EUR. De KBGF kon 
dit budget vrijmaken  ten gevolge van de veel afgelastingen.  

o Het ander deel komt uit de Noodfonds Sport Vlaanderen.   
 
Ondertussen weten we dat de aanvraag volledig werd goedgekeurd ten 
bedrage van 121.000 EUR verdeeld over 2020 en 2021.  

 
Dit fonds komt in 2020 tussen in het verlies van inkomsten wedstrijden en Corona 
onverwachte uitgaven. Voor 2021 komt de fonds ten goede van acties (verplicht voor -18j of 
kansengroepen) nl. Start to Golf Jeugd en Start to Golf G-Golf. 
 
Uitgaven: 

 

- Structureel: volledig in lijn met het budget 
- Competitief, Recreatief en Kaderopleiding en Bijscholing: forse vermindering van de 

uitgaven – invloed Covid19 
- Clubondersteuning: volgens het budget - verdere inspanningen voor de ontwikkeling 

van het informaticaplatform 
- Communicatie: volgens het budget 
- Promotie: 293.500 EUR -  invloed van de promotiecampagne “zomeractie” (+ 150.000 

EUR t.o.v. het budget)  
- Jeugdbeleid en Topsport Ontwikkelingsprogramma: volgens budget. 

Voorlopig Resultaat: + 32.842 EUR (zonder rekening te houden met de aanpassing van -

10.000 EUR vanuit de Noodfonds SV). 

Er zijn geen opmerkingen. De VV keurt de beleidsplannen goed. 



 

4. Lidgelden 2021 door Luc Feremans 

 

 
• Op de AV van Golf Vlaanderen in maart 2020 werd verhoging goedgekeurd 

indien het op de KBGF ook zou worden goedgekeurd met duidelijke weergave 

waar de verhoging zou aan gespendeerd worden. 

• AV KBGF van 1 juli :  KBGF gaf een aan waar de verhoging ging ingezet worden 

bij hen en bij de regio’s. er vond een goedkeuring van de verhoging plaats 

• AV KBGF 18/11/2020 :  budget 2021, op  basis van verhoging, goedgekeurd 

• Vandaag VV GV met eerste versie budget 2021 op basis van de verhoging. 

Definitief budget wordt goedgekeurd op de AV maart 2021. 

 

Er zijn geen opmerkingen.  

 

5. Budget 2021 door Francis Meert 

Budget 2021: 

Inkomsten: 

 



- Lidgelden: Budget 2021 voorziet een stijging van 10,4% bijna uitsluitend door de 
verhoging van de bijdrage (31 EUR).  

- Basissubsidies: blijven ongewijzigd 
- Sponsoring:  

o De bestaande contracten met de diverse sponsors moesten vernieuwd 
worden.  

o GV is erin geslaagd om 
▪ Het contract met Van Lanschot (GV = coördinator) te verlengen voor 

BEgolf  
▪ Ethias te verlengen met de regionale federaties 

o De andere partners zoals Pin High, Callaway, Peak Performance) gaan verder 
o Er loopt een gesprek vanuit GV voor een nieuwe partner. 

- Bijdrage Topsportschool: beïnvloed door het aantal leerlingen 
- Andere inkomsten werking: worden beïnvloed door het aantal competities 
- Andere Subsidies 646.975 EUR : Forse stijging van ca. 30% t.o.v. dit jaar. 

o budget gebaseerd op het aantal ingediende aanvragen voor subsidies 
(rechtstreeks gelinkt met de gebudgetteerde uitgaven) 

o De uiteindelijke subsidies zullen afhangen van de goedgekeurde 
subsidieaanvragen. Deze zullen in principe volgend jaar in januari gekend zijn. 

o Dit budget is rechtstreeks gelinkt met de gebudgetteerde uitgaven) 
 

Uitgaven: 

 

Voor het budget 2021 moet eerder vergeleken worden met de budget 2020 omdat de 

resultaten 2020 (prognose) teveel beïnvloed wordt door Covid 19 vooral voor wat betreft de 

activiteiten in het algemeen. 

 

 



- Structureel: indexaanpassing 2,6%  
- Competitief, Recreatief en Kaderopleiding en Bijscholing: niet te veel blindstaren op 

de rode cijfers die dus beïnvloed worden door Covid 19. Het budget 2021 ligt volledig 
in lijn met het budget van verleden jaar. 

- Clubondersteuning: Uitgaven Informatica dalen wel met ca. 25.000 EUR. De stijging 
wordt beïnvloed door de ingediende subsidie-dossiers ten gunste van  Ggolf (+40.000 
EUR t.o.v. 2020) – dit is een verdubbeling.  
De kosten van starttijden iTee reservatiesysteem worden door de KBGF gedragen.  

GV blijft verantwoordelijk voor het betalingsplatform en de App en blijft budget 

behouden om te kunnen inzetten op innovatie en ontwikkeling.  

- Communicatie: vooral mobiele communicatie. Het budget hier ook is gebaseerd op 
de subsidie-aanvraag “ontwikkelingskosten innovatie”. 

- Promotie: In 2020 konden we genieten van de éénmalige Corona-subsidie van de 
KBGF. Vandaar het verschil met het budget 2021. 
Zoals eerder gemeld komt er via de Noodfonds een bijkomend budget vrij van ca. 

73.000 EUR voor Start to Golf Jeugd en Ggolf.  

- Jeugdbeleid en Topsport Ontwikkelingsprogramma: ook afhankelijk van het stijgend 
aantal lopende dossiers.  

- Voorziening voor nieuwe kantoren: verhuis en inrichtingen (75.000 EUR verdeeld over 
3 jaren met schijven van 25.000 EUR).  Dit bedrag dient voor afwerking en inrichting 
gebouw.  

- Voorlopig Resultaat: + 35.290 EUR 
 

Vraag vanuit de VV : Stijging federale bijdragen is enkel door verhoging, niet op groei? Dat 

klopt.  We stellen vast dat tijdens Coronajaar 2020 er veel starters waren én dat veel ex-

golfers teruggekomen zijn naar golf gezien we zowat de enige sport zijn dit je nog kan 

beoefenen. De vraagt stelt zich of deze mensen zich gaan binden op lange termijn.  Daarom 

werd een voorzichtig budget gemaakt.  

De VV keurt het voorlopig budget goed. 

6. Zomeractie resultaten  

Er werd snel geschakeld na de herstart op 4 mei 2020. Een brede basis werd gelegd in de 

communicatie met oa. TV Spot ism KBGF (corona steun) en Radiospot. Daarnaast waren er 

gerichte acties op sociale media met oa. Wesley Sonck ambassadeur – Influencers - 

Persacties 

We stelen nu vast dat golf populairder is dan ooit!  

• 43477 spelers +5% 

• 8% groei in jeugd dankzij jeugdlidmaatschappen 

• 20% groei in starters dankzij starttogolf 

• 11,6% groei in pay-and-play lidmaatschappen 

• 3,75% groei in full members  

• Gemiddeld = 6750 rondes/dag = 2 430 000 rondes  

• 14 000 000 km of elke dag 1 keer rond de wereld gegolft 



7. Golf en Water  

Iedereen heeft de nota ontvangen.  

Na meer dan een jaar onderhandelen met VMM is er eindelijk een nieuwe publicatie.  Deze 

toont vooral aan dat de bodem bepaald wat en hoeveel water er voor handen is.  Dwz dat 

water heel locatie specifiek is.  U kan dus niet vergelijken met andere golfclubs.  

Deze brochure is dus opgemaakt ism VMM en focust op het golfterrein zelf en dan specifiek 

op het duurzaam en efficiënt beregenen van het golfterrein met enkele vuistregels (ifv 

vergunningen) en een ‘circulair waterplan’ als belangrijkste actiepunt. 

In de toekomst zullen Verschillende watertypes gebruikt moeten worden : regenwater, 

oppervlaktewater, grondwater, ander water. 

We geven in deze brochure tips om dit enerzijds zo efficiënt mogelijk te doen en anderzijds 

om, ook in droogteperiode, water ter beschikking te hebben via eigen stockage of 

alternatieve water input. 

 

8. Route 36 door Jochem 

Iedereen heeft de eerste versie van het boekje route36-WHS en Tee it forward 

ontvangen.  Dat is nog niet afgewerkt gezien het traject route 36 ook niet niet 100% 

afgewerkt is. 

Een maand geleden hebben we in clubsessies geïnformeerd over het traject en de vraag 

gesteld naar feedback.  Deze feedback samen met de feedback van KBGF hebben we 

verzameld en wij werken dit nu verder uit.   Tegen februari zal het afgewerkt zijn en kunnen 

we dit op de App plaatsen en het boekje afwerken 

 

Figuur 1:schematisch overzicht Route 36 

Andere IT projecten -  

• Om de performantie te verhogen zullen we tegen start golfseizoen 2021 de app op 
een nieuwe technologie plaatsen (progressive web applicatien oftewel PWA).  



▪ Zonder teveel in technische detail te treden is de huidige technologie 
(2 softwareleveranciers) een situatie dat we niet langer kunnen 
ondersteunen  

▪ De app zal performanter worden en een aantal schermen 
(homescherm, kalender en scorekaarten) zullen worden aangepakt 

▪ Ter info: 2015 – 2 miljoen logins per jaar → 2020 + 8 miljoen logins 
 

• Digitale EDS een succesformule tijdens Covid. Gedurende bepaalde periodes in 2020 
bracht dit soelaas voor het niet kunnen spelen van officiele wedstrijden. In de eerste 
2,5 maanden werden er een 12000 digitale EDS kaarten gelopen.  

 

• Starttijdenmodule i-tee voor iedereen gratis beschikbaar in 2021 

• Mogelijkheden om uw baanbezetting te optimaliseren  

• Leden vs niet leden – - Op voorhand reserveren - 
Prijsbepalingen op uur/lidtype/federatiekaart type 

• Check-in module via (QR) code – te ontwikkeling tegen 2021 
 

• De Voorzitter geeft aan dat Golf Vlaanderen, onder leiding van Jochem Sueters, het 

beheer en de ontwikkelingen tot zich neemt van de volgende zaken (niet-limitaiteve 

opsomming): 

o Feddb en i-Golf (oa leden- en wedstrijdenbeheer)  

o Starttijdenmodule i-Tee 

o App  

o Betaalplatform BE-money 

 
Vragen inzake IT: 

• Algemeen wordt er nogmaals op gewezen om de vragen te centraliseren via 

it@golfbelgium.be. Van daarruit worden deze besproken met IT-commissie waarin 

drie federaties zijn vertegenwoordigt en tevens bestuursleden. Op regelmatige 

tijdstippen komen deze samen en eventueel aangevuld met experten en/of de 

leverancier.  

• Er is een vraag gesteld om de wijze van het boeken in het boekingssyteem te wijzigen 

ten gevolgen van verschillende mogelijkheden inzake het kunnen kiezen tussen 9 

holes ofwel 18 holes én wanneer dan starttijden opnieuw kunnen worden 

vrijgegeven.  

 

We hebben de vraag ontvangen op de dag van de voorzittersvergadering. Uit een 

eerste reactie/analyse kunnen we stellen dat er verschillende clubs werken met de 

boekingsoptie hole 1-9, hole 1-10 en hole 1-18 (vb The National). Vanuit deze 

configuratie kan een speler eenvoudig kiezen of ze gaan voor 9 holes ofwel voor 18 

holes. Het onderscheid en optie voor de golfer is aanwezig. We moeten dus even 

bekijken, met de club die deze vraag heeft gesteld, dat deze optie treffend is.  

• Time par: Onderliggend begrijpen we een bijkomende vraag die aansluit op de 

huidige tijdsinterval. De huidige tijdsinterval is gekoppeld aan de timepar van een 



wedstrijd die gespeeld wordt in een 4ball formule (geijkte timepars). Wanneer via de 

starttijdenmoduele minder dan 4 spelers opdagen zal deze in realiteit een andere 

snelheid aannemen dan de theoretisch berekende timepar. Het is voorlopig niet 

mogelijk om de time par te wijzigen door de club én we zullen onderzoeken of het 

haalbaar is dat dit kan en of dit uiteindelijk wenselijk is.  

• Opleidingen: Op regelmatige tijdstippen organiseren we in overleg met ISB 

opleidingsmomenten. We zullen dit herhalen maar wanneer gewenst kan een club 

ook met ISB rechtstreeks afstemmen om een persoonlijke club opleiding te 

organiseren.  

 

9. Varia 

 

- Alle clubs hebben in het infopakket ook een geprinte versie ontvangen van ‘brochure 

over de ouders’  en de opleidingsbrochure.  Interessante lectuur waar u zelf mee aan 

de slag kunt 

 

- Paragolf: we gaan de vraag stellen om kennis te maken met de paragolfer gezien dit 

nog niet bekend genoeg is. Soms is er, onterecht, wat weerstand …. Onbekend is 

onbemind. Hou de mail in de gaten van Katrien Pauwels  

 

- Duisburg: vanaf 1/1/2021 zal DMGC Duisburg Military GC de exploitatie over het 

terrein in Duisburg/Tervuren niet meer kunnen uitvoeren.  De gemeente heeft vanaf 

dan de rechten en heeft een nieuw groep aangeduid nl. Golf Park Tervuren. De 

militaire GC zal verder werken zonder terrein.  Wij willen hier officieel DMGC van 

harte bedanken voor de jarenlange, zeer aangename, samenwerking en Roger Van 

Meerbeek, Roger Tutelaars in het bijzonder. 

 

- Ledenwerving : nogmaals een warme oproep om u naar de niet-golfers te richten 

indien u nieuwe leden wil aantrekken. Leden van andere clubs aanspreken om lid te 

worden na een greenfeeronde is niet de bedoeling. Werk deze concurrentie niet in 

de hand aub. Samenwerken met de buurclubs is veel positiever op lange termijn. 

 

- Oproep kandidaten bestuurder GV en KBGF: Bij GV zijn alvast zeker 3 mensen einde 

mandaat en bij KBGF één plaats. Veel plaatsen vrij dus, daarom een warme oproep 

om al een keer na te denken en rond te kijken naar dynamische kandidaat 

bestuurders.  

 

Afsluiting vergadering 17.15 uur.  


