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Aanwezigen
Antwerp Golfschool, Ant. Int. G&C.C. Rinkven, AtGolf, Cleydael Golf & C.C., Damme Golf & C.C., De
Kluizen, Drie Eycken Open Golf Club, Ex. Club Priv. Golf – Zwijnaarde, Golfclub Hasselt, G.& B.
Association Kampenhout, Golf Park Tervuren, Golfschool Gent, I.G.T.C., Kempense Golf, Krokkebaas,
Lilse Golf, Millennium, Nuclea Golf, Open Golfcentrum Ranst, Oudenaarde Golf & C.C., Palingbeek
Golf & C.C., Puyenbroeck Golf, Royal Golf van België, Royal Keerbergen Golf, Royal Latem G.C., Royal
Limburg G.C., Steenhoven Country Club, Ternesse Golf & C.C., Waregem Golf, Wellington Golf,
Westgolf, Winge Golf & C.C., Royal Antwerp G.C.
Afwezigen
Bossenstein Golf & Polo Club, Brasschaat Open G. & C.C., Brussels Droh!me, Dragon Golf, Prac.
Rhode-St-Genese Golf, Royal Ostend GC, Sportclub Taxandria, Steenpoel Golf Club, The National
Brussels, De Wijnvelden Golf Club
Verontschuldigd
Beveren Golf & Polo Club, Brabantse Golf, Ieper Open Golf, Koksijde Golf Ter Hille, Golfforum
Lummen, Lanaken Golfclub, Puurs Breendonk Golf Club, Royal Amicale Anderlecht G.C., Royal Zoute
GC, Witbos Golfclub, Spiegelven GC, WaseGolf

De Vergadering, voorgezeten door Dhr. Emmanuel Rombouts, Voorzitter van G.V., vangt aan om 16.05
uur.

1.

Welkom door E. Rombouts, Voorzitter GV

Nu het eindejaar voor de deur staat blikken we terug op een toch wel bijzonder golfseizoen.
Desondanks de aanhoudende pandemie en de daarbij horende restricties hebben we in Vlaanderen
een ongeziene groei gekend van nieuwe golfspelers en de golfbanen waren zoals nooit voordien druk
bezet.
Dankzij de Park&Play richtlijnen en het ITee reservatiesysteem hebben we praktisch het hele seizoen
onze geliefkoosde sport veilig kunnen beoefenen.

Met de kaap van 50.000 golfspelers in zicht mogen we met vertrouwen stellen dat de populariteit
van de golfsport stevig in de lift zit.
Velen onder jullie hebben via onze nieuwsbrief belangstelling gehad over onze podcasts waar telkens
een verschillende sluier werd opgelicht van de soms minder gekende aspecten van onze sport. U mag
er dan ook op rekenen dat er in 2022 nog vele interessante onderwerpen aan bod zullen komen.
Op sportief vlak mogen we beslist ook fier zijn op onze topatleten.
Een eerste overwinning op de Challenge Tour voor onze Limburger Christophe Ulenaers is jullie zeker
niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Op de Olympische Spelen in Tokyo werd de Belgische ploeg trots vertegenwoordigd door 3
Vlamingen: Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De Roey.
En wie heeft de spannende overwinning van Thomas Pieters op de European Tour in Portugal
gemist?
Volgend jaar is het golf spektakel ook gegarandeerd met maar liefst 4 professionele tornooien in
België: De European Tour Soudal Open op Rinkven GC, de LET Mithra Open op Naxhelet, een
Challenge Tour Trophy en een LETAS tornooi op Millennium GC.
Ik wens het bestuur, de GV bestuurders bij KBGF, de staff en alle clubs, in naam van Golf Vlaanderen
te bedanken voor de steun en de samenwerking en hoop je binnenkort op één van onze golfbanen te
mogen ontmoeten.

2.
a.

GV Financieel door F. Meert, penningmeester GV
Cut off 2021

Inkomsten

Uitgaven

Enkele aandachtspunten:
- stijging van + 5.000 leden => 11%
- lichte stijging sponsoring
- andere inkomsten volgens het budget
- kantooronkosten lager oa door thuiswerk
- impact door covid: minder wedstrijden en minder buitenlandse verplaatsingen
- poliskosten stijgen door grote groei in aantal leden
- magazine was begroot voor 4 nummers. In dit opstartjaar zijn er maar 2 nummers.

Vragen uit de Voorzittervergadering:
- laatste 3 maanden nog 1 miljoen uitgaven? In deze periode worden inderdaad veel subsidies
uitgekeerd aan de clubs
- Hoeveel personen worden bereikt met G-golf: naar initiaties toe een 500-tal en naar de
wedstrijdspelers een 50-tal. Voor 2021 werd een nieuwe subsidieaanvraag ingediend gezien
vanuit Sport Vlaanderen nieuwe reglementen kwamen. Het g-golf fonds zal hierdoor
afgebouwd worden. De nieuwe aanvraag focust op wedstrijden en inclusie. Wanneer deze
niet zou worden goedgekeurd zal op eigen budget het project moeten verdergezet worden.
Eind januari krijgt GV uitsluitsel vanuit Sport Vlaanderen.

b.

Lidgelden 2022

Geen wijzigingen

c.

Voorlopig budget 2022

Inkomsten

Uitgaven

Aandachtspunten :
- Lidgelden : Aantal leden => status quo
- Subsidies : Idem 2020
- Andere Subsidies : G Golf (BF Laagdrempelige sporten) – 40.000 €
- voorzieningen/reserve : 75.000 € : nieuwe kantoren en 40.000 € : congres
- HR : onveranderd + indexering
- Kantooronkosten : + 135.000 € éénmalig ifv Dubbele huur – periode tussen CASCOoplevering nieuwe kantoren en verhuis (6 maanden): 60.000 € + Kosten verhuis en
Inrichtingen: 75.000 €

Vragen uit de Voorzittersvergadering:
- Kantoor was toch een financieel voordeel door samen te gaan? Naar huurkosten is er voor
GV een status quo, behalve in het verhuisjaar door inrichting en verhuis. Naar
werkingskosten is een besparing de doelstelling door oa. kantoorkosten, telefooncentrale,
vergaderruimten, … te delen.
- Wat zijn de huurvoorwaarden en termijn? Termijn 27 jaar, 15 000/ maand voor 1000m² (is de
gezamenlijke oppervlakte die de drie federaties samen benutten)
- Is er nog een mogelijkheid om te kopen? Dit werd besproken maar er was geen consensus
tussen de drie federaties. GV wil dit wel nog verder bespreken.

3.

Nieuwe publicaties ifv Visie 2025 door Marc Verneirt, secretaris-generaal GV

Het infopakket bestaat uit :

-

De Visie 2025: de 25 recepten voor een succesvolle club in 2025

-

Samenwerkingsovereenkomsten met de zelfstandige trainer. Zowel voor de pro als voor de
club is het belangrijk om professioneel te kunnen werken. Ook de Corona crisis toonde dit aan
(cfr. Hinderpremie vs compensatiepremie). Er zijn eigenlijk twee overeenkomsten nodig, 1
waarmee de pro de installatie huurt van de club en 1 waarbij de club de diensten van de pro
inhuurt.

Daarnaast dringen wij erop aan dat de pro, naast het lidmaatschap van de PGA ook aangesloten
is bij GV. Met een federaal nummer geniet de pro van een volledigere verzekering én kan er
gebruik gemaakt worden van de App voor reservaties, i-pro,….
Deze brochure én de modelovereenkomsten kwamen tot stand na overleg met NSZ, PGA en ism
VSF en Pascale Monbailliu van SMA advocaten (willen jullie zelf advies op maat? Contact:
pascale@sma-advocaten.be)
Vragen :
-

Zijn de pro’s vrijgesteld van federale bijdrage? Neen, momenteel niet. Meestal neemt de club dit
op haar budget.

-

Rookvrij golf: GV ondertekende het charter en zal vanaf 2022 haar wedstrijden rookvrij maken
op het terrein. Hieraan gekoppeld is een stappenplan zodat ook u er mee aan de slag kunt en
rookvrij golfen mogelijk maken. Roken op een sportterrein wanneer jeugd aanwezig is, is
eigenlijk uit den boze.

-

Brochure gendervriendelijk communiceren: Met deze brochure willen we aandacht besteden
aan een gendervriendelijke communicatie en thema’s zoals gendergelijkheid en LBGTI gezien
deze niet meer uit de maatschappij weg te denken zijn. Zorg ervoor dat mannen en vrouwen zo
evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd zijn in alle communicaties en breng deze
verslaggevingen ook met dezelfde bezieling. Deze brochure biedt jullie vrijblijvend tips en advies
om binnen het bestuur eens na te denken over deze thema’s zodat wij samen van golf een nog
gastvrijere en open sport kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen bij de
kennismaking maar ook later. In de brochure is er ook aandacht voor Tee it Forward gezien dit
ook kan ingezet worden in dit thema nl. geen gendergebondenheid meer bij de teekeuze.

-

Golf Kompas Duurzaamheid: In samenwerking met het studiebureau 'Route 2030' heeft GV een
duurzaamheidsscan uitgevoerd. Daaruit bleek dat de ganse sector en vooral de Clubs nu al veel
doen rond duurzaamheid, zonder er bij stil te staan. Om dit te bundelen, om te inspireren en
motiveren hebben we een laagdrempelig kompas ontwikkeld. Het kompas geeft inzicht in wat
duurzaamheid allemaal kan betekenen en waar de clubs het verschil kunnen maken. Het kompas
legt niets op maar geeft richting zodat clubs zelf, binnen hun eigen context en volgens hun eigen
niveau aan de slag kunnen.

-

Club API: API staat voor AansPreekpunt Integriteit. GV zelf heeft twee API’s nl. Kevin Dhondt
voor het sportieve en Ymke Vanherp voor het ethische. Daarnaast heeft GV ook een
handelingsprotocol uitgewerkt voor eventuele meldingen. De volgende stap in het verder
professionaliseren inzake ethiek is de aanstelling van club Api’s. u treft twee documenten aan
met tips.

Vragen :
-

Komen er nog basisopleidingen bij Sport Vlaanderen? Wij verwachten van wel en houden jullie
op de hoogte.

4.

GV-Kalender 2022, Kevin Dhondt Sporttechnisch GV

Nieuw in 2022 is de Beker van Vlaanderen by Big Green Egg. Naast Title sponsor organiseren zij
tastings en de Big Green Egg Chip in.
G-golf kalender ism Capa4you: overal zelfde concept, Inclusie dwz samen met valide clubspelers, 8-9
wedstrijden met ranking.

5.

Digitalisering Jochem Sueters , Digitalisering GV

Naast een stand van zaken geven we de belangrijkste conclusies uit de bevraging mee.
-

-

3,87 / 5 is de beoordeling van de helpdesk (i-Golf)
Leden- en wedstrijdenbeheer is een goed functionerende tool
o i-Doc mail is voor verbetering vatbaar
o Wedstrijdopbouw verfijnen
89% van de clubs laten digitale EDS toe
o Vraag naar meer voorwaarden en controles (#keer - hcpniveau)
o Onvoldoende duidelijk wie de voorwaarden moet beheren. Lichte voorkeur dat
federaties deze set (#keer – hcpniveau) instellen
o Clubs vragen meer flexibiliteit in het aanbod van de EDS

Vragen :
- Laatste jaren veel front office aanpassingen maar nu vooral nood aan back office. De
vermelde wijzigingen die voortkomen uit de bevraging zijn inderdaad vooral back office.

6.

Starttogolf 2022

Zal doorgaan op Paasmaandag 18 april 2022 en inschrijving zal lopen via nieuwe module i-Golf.

7.

Uitreiking jeugdlabels en G-Golf

Proficiat aan alle laureaten
-

-

Rabbit – Birdie – Eagle: Rinkven G.C. – G.C. Kampenhout
Rabbit – Birdie: Koksijde Golf ter Hille – R. Keerbergen G.C. – Waregem Golf – Ternesse
G.&C.C. – Ieper Open Golf – G.&C.C. Oudenaarde – Damme G.&C.C. – GS Gent
Rabbit: G.C. Witbos – Golf Puyenbroeck – Winge G.&C.C. – Brabantse Golf – Antwerp
Golfschool – Golf Park Tervuren – G.C. Hasselt – Kempense Golf – G.C. Nuclea – G.C. De
Kluizen – G.C. Beveren – Brussels Dhrome G.C. – G.C. Puurs Breendonk – Wase Golf –
Millennium Golf – G.C. De Wijnvelden
Basis: G.&C.C. de Palingbeek – Brasschaat Open G.&C.C. – Lilse G.&C. - Westgolf

G-Golf Friendly : Golf Club Beveren en Koksijde Golf Ter Hille

8.

Varia
•

WHS voor starters moet aangepast worden om drop out te voorkomen. GV is zich bewust
van het probleem en steunt de vraag van verschillende GV clubs. GV heeft aan KBGF een
analyse gevraagd + een geautomatiseerde oplossing.
De clubs dringen aan op de hoogdringendheid dat KBGF een oplossing moet bieden. Daarbij
wordt opgemerkt om de uniformiteit niet te verliezen.
Naast WHS komt ook het probleem van de hcp nodig voor toelating voor greenfee naar voor.
Het systeem zou moeten toelaten om met ‘best hcp ever’ te werken.

-

Wie doet wat? Een kort en handig overzicht van ‘wie doet wat’ bij de federatie met linken naar
extra info, email contact én beschikbare publicaties.
Afsluiting vergadering 18.00 uur.

