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1. Goedkeuring verslag RvB  

 
Het verslag werd, na een opmerking onder de rubriek GV financieel, aangevuld en opnieuw 
doorgestuurd.  
 
ER wil verduidelijkt zien dat het laatste punt onder 5 BEgolf nog niet definitief beslist is maar ‘in 
bespreking tussen de drie federaties’.  
 
Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.  
 
 

Informatief 
 
2. Activiteitenverslag :  

 
Mv geef extra toelichting over bilateraal gesprek Sport Vlaanderen.  Het jaarlijks gesprek over de 
erkenning en subsidiëring verliep zeer constructief. De BF innovatie dient aangepast te worden 
gezien we geen nieuwe afschrijving/investering kunnen aanvragen omdat we in nhet laatste jaar van 
een 4jarige beleidsperiode zitten.  
 
Partnerdag: we zullen de datum volgend jaar vroeger communiceren zodat er meer bestuurders 
kunnen deelnemen.  
 
 



3. Commissies en werkgroepen  
Sport: 
Wedstrijdseizoen is afgerond, nog enkel scholencompetitie op 12/10 in Kampenhout 
De werkgroepen zijn bezig aan de opmaak van hun kalender voor 2020 
Ev. vergadering Sportcommissie: 21/10 
 
- Topsport: 
- Selecties Kids- + GV- trainingen 2019-2020 zijn opgemaakt en verstuurd naar de clubs 
 
- GV Trainingen: 3 trainingweekends, een nieuw concept, om te evolueren naar 5 trainingweekends 
voor het trainingsseizoen 2020-2021. 
Bedoeling van deze WE’s: zaterdag testen ook technisch en zondag op terrein. 
Gestart met fysieke screening voor de trainingsgroep Future Vlaanderen Girls & Boys. 
Doel: opmaak van een screeningsprotocol voor golfers zodat bij aanvang van volgend 
trainingsseizoen alle geselecteerde spelers fysiek gescreend en opgevolgd kunnen worden. 
Einddoel is ook het in kaart brengen van blessures bij deze doelgroep. 
 
- Aanwezigheid Int. experten: week van 14/10 
 
- Stage Top Golf Vlaanderen El Rompido: 20/10 – 27/10 
 
Ev. vergadering Topsportcommissie: 7/11 
 
- Kalender 2020:  
 
Na overleg met KBGF en Afgolf is een voorstel uitgewerkt om de Gv junior Open en Gv amateur open 
volledig door KBGF te laten organiseren. Nu is er een overlap gezien deze wedstrijd, omwille van 
rankings, via golfbox loopt en in de toekomst wil KBGF alle WAGR wedstrijden zelf organiseren. 
 
De regio’s willen hierin volgen indien de naam aangepast wordt (geen link met GV voor duidelijkheid 
naar de spelers) én indien er eind juni een regionaal kampioenschap (Kampioenschap Vlaanderen 
Heren/dames/meisjes/jongens/ggolf over 2 dagen) voorzien kan worden. Op dezelfde dag ook Afgolf 
Kampioenschap.  
 
De RvB GV keurt dit voorstel goed. De RvB wil graag dat dit gelijklopend is in beide landsgedeelten. 
Wanneer de Afgolf dit niet goedkeurt wil de Rvb het junior open behouden  
 
 
- MEDISCHE COMMISSIE: volgende vergadering in december.  

 
Commissie Clubondersteuning 
 

- Waternota : een meeting zal voorzien worden met Kris Van Ingelgem en enkele experten (oa. 
Paul Van Breda) om dit verder af te werken.  

 
- Fyto: een eerste green deal vergadering is voorzien in oktober met VMM-Sport Vlaanderen – 

VSF en ISB (steden en gemeenten).  Green deal moet er zijn tegen 1/2021. MV zal aanwezig 
zijn als VSF. De vraag werd gesteld aan VMM of de clubs nieuwe aanvragen moeten indien 
voor het laatste jaar 2020. 

 
 
 



4. GV Financieel 
 
De penningmeester geeft toelichting.  
 
Momenteel qua inkomsten op budget. Qua uitgaven is structureel op budget, de communicatie ligt 
te hoog. De uitgavenkant dient in controle gehouden te worden. We maken een cut off derde 
kwartaal begin oktober en sturen deze aan alle bestuurders.  
 

  
5. BEgolf:  
 
De voorzitter geeft toelichting over de volgende punten :  
 

- BEgolf kantoor:  
 

o Onderhandeling lopen met Sterea naar zowel contractduur als prijs. 
o Offerte Alternativ ifv inrichting: Dit is zeer duur maar de Rvb vindt dit nuttig. KBGF 

gaat verder onderhandelen om prijs te drukken.  
o De RvB GV herhaalt de uitgangspunten nl. eigen ingang, eigen vergaderruimte, eigen 

keuken (workcafé). Meeting rooms via sharing. 
o Via een designbureau dat GV kent werd een eerste plan opgemaakt. GV zou haar 

functies op 300 m² kunnen voorzien.  
 
De Raad vraagt op te letten dat het kantoor en de overeenkomst met Sterea niet kan gezien worden 
als een privilege voor The National. 
 
Huidig contract in Zaventem loopt af op 4/2020;  Een voorstel is in uitwerking om met een 3/6/9 te 
verlengen.  De Raad gaat akkoord met deze timing en wacht voorstel af.   

 
 

- Tuchtreglement: Gv geeft aan dat dit dringend is gezien Sport Vlaanderen een verplichting 
oplegt om begin 2020 het GES luik te hebben toegevoegd 
 

- Sponsoring: een meeting met een bureau is in de maak 
 

- Magazine: KBGF besliste geen print meer te doen wegens te duur maar digitaal 
 

- Persattaché: een onafhankelijke persattaché voor Begolf is noodzakelijk en wenselijk. MV 
geeft aan goede contacten en een samenwerkingsvoorstel voor GV 2020 te hebben met PR 
bureau RCA. De raad vraagt om ook de KBGF hiermee in contact te brengen. 
 
 
 

Te Beslissen 
 
6. Voorzittervergadering 
 

- Deze zal samen met KBGF en AFGolf georganiseerd worden. 
- Dagorde: wordt goedgekeurd 
- Financieel: de bestuurders krijgen via mail de cut off derde kwartaal, prognose en eerste 

voorstel budget 2020.  
 



 
 

7. GOSTA, Generatie Z, Visie 2025  
 
Er werden enkele opmerkingen ontvangen oa. geen prijszetting doen ivm groepslessen en 
duidelijkheid van enkele grafieken.  Dit wordt aangepast 
 
De dossiers worden goedgekeurd door de RvB en zullen voorgesteld worden op de 
Voorzittersvergadering.  Daarna sturen we ze door naar alle besturen van de clubs.  
 
   
8. I-Tee EDS 
 
EDS via de App is in finale fase. Er kwamen suggesties om dit onbeperkt toe te laten gezien het 
nieuwe hcp systeem zoveel mogelijk ronden wil laten meetellen.  Momenteel is het max. 5 keer 
zoals het huidige reglement het voorziet.  
 
Uit een poll op de App komt naar voor dat EDS de meest gevraagde innovatie is.  
 
De RvB keurt goed om EDS verder uit te rollen.  
  
9. Route 36 
 
GV zal de verdere uitwerking van het nieuwe GVB op de App op haar nemen. Er zal gewerkt 
worden met 5 ‘te verzamelen’ badges. De theorie zal via de App kunnen op basis van enkele 
eenvoudige etiquette en practische regelvragen (ifv de paaltjes). De test zal zonder boek 
gebeuren.  
 
Daarnaast is het de bedoeling om ‘on the course’ te koppelen aan verkorte banen zodat elke club 
het traject kan volgen.  
 
KVI vraagt of KBGF deze verkorte banen in de Feddb zal voorzien. LF geeft aan dat de clubs dit 
zelf gaan kunnen ingeven en dat elke club het nieuwe GVb moet kunnen afnemen. 
 
 
De RvB Keurt goed om route 36 uit te rollen tegen maart 2020.  
 
Te bespreken 
 
 
10. Varia 
 

- Kantoor: zie punt 5 
 

- Forum voor voorzitters: een informele bijeenkomt om van elkaar te kunnen leren over 
punten zoals stopgeld van event organisers, practicefee voor spelers die geen lid zijn en les 
volgen bij uw homepro.  

 

- Gemeente Duisburg: zou nu toch de golf hebben overgenomen.  Contact zal genomen 
worden.  



- Ggolf: was zeer positief maar er deed zich tussen de begeleiders (ouders) van de ASS 
categorie een incident voor. Een evaluatie zal plaatsvinden en er zal bijgestuurd worden qua 
‘rol ouders’ naar editie 2020.  
 
 
 
Volgende vergadering 10/12/2019 

 


