Verslag
Raad van Bestuur 184
1 juni 2021

Aanwezig:
Christophe Bielen (CB)
Johan Delmulle (JD)
Francis Meert (FM)
Jaak Pieters (JP)
Emmanuel Rombouts (ER)
Stephan de Sterck (SDS)
Piet Vandenbussche (PVB)
Paul Van den Eynde (PVDE)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
Nathalie Kadic-Nyssen (NK)

1. Goedkeuring verslag RvB
Het verslag 182 en 183 van de RvB wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de nieuwe
bestuurders die niet aanwezig waren en zich onthouden.
Informatief
2. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt aan alle bestuurders. Er wordt extra uitleg gegeven over verloop de meeting
met U-golf en de contacten met Paardenpunt. Geen verdere vragen.
3. Adviesorganen:
-

SPORT

Eerstvolgende Vergadering Sportcommissie 14/06
- 09/06: Heropstart Wedstrijden: Senioren 4BBB in R. Limburg en week erna Kamp. Senioren
S.Str.play: 15-16/06: Millennium G.
Prijsuitreiking: GV zelf zal momenteel nog geen prijsuitreiking houden, gefaseerd bekijken oa. Ifv
kleedkamers.
- Aanwezigheid bestuurders GV Kampioenschappen in najaar voor oa. Beker van Vlaanderen en Van

Lanschot. Er zal een overzicht gestuurd worden.
- Golf Flanders Letas Trophy: Actie Dameswerkgroep ter ondersteuning van het damesgolf kan
doorgaan. Op vrij 25 en za 26 juni worden de Ladiescaptains uitgenodigd, onder begeleiding en in
groep zal op het terrein gegaan worden.
Vanuit KBGF is aanvraag tot organisatie Sport Vlaanderen gebeurd. Sport Vlaanderen heeft
aangeraden om deze organisatie binnen het concept van breedtesport te organiseren. Eind juni is er
dan al heel wat mogelijk, zelfs met publiek.
Probleem van quarantaine plicht voor internationale speelsters: GV dient attest op te maken om
uitzondering Covid-19 Sport Vlaanderen te voorzien
-

TOPSPORT (Verslag Topsportcommissie 29/04)

Deelname int. Wedstrijden: nog onzekerheid ivm geldende coronamaatregelen
Belgian Team: selecties EK gebeuren op do 03/06
-

MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE: vergadering ma 28/06

-

CLUBONDERSTEUNING volgende vergadering voorzien op 9 juni

4. GV financieel
De penningmeester geeft duiding bij de cutoff die verstuurd werd.
Inkomsten:
- De lidgelden zijn zeer positief.
- Inkomsten sponsoring moet nagekeken worden. MLV zal overzicht opmaken.
Uitgaven in lijn van budget maar halfjaarlijkse cutoff zal een beter zicht geven.
De penningmeester vraagt naar de toekomstverwachting van de Topsportschool en stand van zaken
ivm de upgrade van de inrichting.
- Kunstgras is besteld voor de indoor en driving range. Daarnaast zal in september de nieuwe
fysio ruimte ingericht worden.
- Naar aantal leerlingen wordt verwacht dat er van 7 naar 5 leerlingen gegaan zal worden
volgend schooljaar. Dat heeft een impact op de inkomsten (nl. de bijdrage die per leerling
betaald wordt) maar geen impact op de subsidies gezien dit in het ontwikkelingsprogramma
vervat zit.
De penningmeester vraagt ook een stand van zaken ivm de covid-actie ‘uitstel van betaling’ voor
clubs. MV zal dit opvragen.

5. BEgolf
De Voorzitter geeft duiding over de evaluatie van de samenwerking tussen de drie federaties.

Onder begeleiding van Prof. T. Zintz werken de drie federaties aan een nieuw
samenwerkingsverband.
Er wordt gewerkt in drie fases nl.
1) afbakening competenties
2) Regio’s worden geïntegreerd bij werking KBGF waarbij KBGF rol als facilitator heeft en de regio’s
ondersteund
3) resources en budgetten herzien oa. verdeelsleutel, sponsoring. In dit kader werden enkele studies
besteld bij oa. EY voor BTW en Golazo voor sponsoring
Daarna zullen statuten herzien moeten worden.

De eerste fase zal op een volgende rvb besproken worden.

Te beslissen
6. PV Bijz. Algemene Vergadering
Geen opmerking op het PV, dat vooraf werd doorgestuurd. PV wordt goedgekeurd.

7. Adviesorganen.
De bestuurders worden gevraagd om aan te geven in welk adviesorgaan ze willen zetelen. Tussen
haakjes de initialen van de bestuurders die al zetelen
Sportcommissie (JP, PVDE) met
- Jeugdwerkgroep
- Herenwerkgroep
- Dameswerkgroep
- seniorenwerkgroep (PVDE).
Topsportcommissie (JP)
Clubondersteuning (KVI, FM, SDS, NK)
Medische en ethische Commissie.
Er is geen verplichting om te zetelen maar het kan. Het is de bedoeling om de commissie
clubondersteuning onder te verdelen in 3 thema’s nl. 1) Duurzaamheid 2) Marketing/comm en 3) IT
Ook ivm Medische en Ethische commissie moet een aanpassing overwogen worden gezien de drukke
agenda van de medici. KG zal hierover overleggen met Guido Vyncke.
Te Bespreken
8. Communicatie RCA
PVB had gevraagd om de persberichten van RCA te bespreken. Deze persberichten zijn clubgebonden
en trachten best practices in de kijker te zetten van de Visie 2025. Er is een lijst binnen GV van de
clubs die al aan bod gekomen zijn. Dit zal meegenomen worden in de commissie clubondersteuning.

9. Varia
o
o
o

Park en Play: RvB is akkoord met voorstel van MV.
RvB KBGF wenst ER aan te duiden als de kandidaat voor golf voor de RvB van BOIC.
GV steunt de kandidatuur.
De bestuurders danken de ex-voorzitter voor de attentie en het afscheidswoordje.

Volgende vergadering
24 augustus

