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1. Goedkeuring verslag RvB  

 
PRW vraagt de financiële cijfers nog eens te herbekijken in het PV. Een update komt op de 
agenda onder punt 4.  
 
Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.  
 
 

Informatief 
 
2. Activiteitenverslag :  

 
Geen vragen.  
 
3. Commissies en werkgroepen  
 
Sport: 
Wedstrijdseizoen loopt op zijn einde.  
Dameswerkgroep: ontslag van Patricia Fagard en dit wegens professionele redenen.  De werkgroep 
kijkt uit naar vervanging.  
Clubs zijn ook bezig met de afwerking van hun jeugddossiers. 
 
Topsport: 
Topsportcommissie 12/08, verslag volgt deze week. In het algemeen: goede prestaties van de GV 



spelers/speelsters tijdens nationale Wedstrijden alsook diverse selecties voor afgelopen EK’s per 
ploeg alsook andere internationale wedstrijden. 
 
GV name deel aan 2 GP Wedstrijden: GP de Lille: winst voor A. Antoin (70-73) en A.E. Kusters (75-77) 
en L. Cuyvers winner U16 en GP de Brigode: runner-up: C. Oliviers + net winnaar J. Geerbaert (12j.) 
 
- MEDISCHE COMMISSIE: geen vergadering.  

 
Commissie Clubondersteuning 
 

1. GEO On course Flanders: De software van GEO is niet gebruiksvriendelijk.  GEO heeft dan 
toch beslist om vertaling te koppelen met Nederland waardoor het later is gekomen dan 
verwacht. Afspraak met Guido Hamelink is gemaakt om de audits voor zijn rekening te 
nemen. Hopelijk afwerking naar winter toe.  Daarna zal Gv blijven inzetten op de promotie 
van GEO bij de clubs maar niet op financiering van de labels.  

2. Water: Constructief overleg met VMM. Een update van de nota van 2012 zal gebeuren. 
Momenteel eerste versie aan het nalezen.   Belangrijk om vast te stellen is dat de locatie 
afhankelijkheid nog groter zal worden om de beste oplossing te bepalen (buffer, 
grondwaterpomp, diepte, aantal m³,..). VMM hanteert hiervoor een GIS systeem, waar zij 
zelf beschikken over data.  
Ivm code oranje en de communicatie van de gouverneurs: dat heeft VMM niet in de hand.  
Het is aan GV om de gouverneurs te benaderen.  
Naar fairwayberegening toe heeft GV vooral ingezet op de term ‘herstelberegening’ gezien 
het vanuit VMM niet evident is dat de fairways beregend mogen worden.  

3. Fyto: Sinds enkele weken is MV aangeduid door de VSF om alle sportfederaties te mogen 
vertegenwoordigen over het thema Fyto. VMM vraagt de sportsector om na te denken over 
het concept green deal.  Een green deal omvat naast afspraken over fyto ook andere 
aspecten zoals opleiding, communicatie, natuur. GV heeft ook gevraagd om subsidies voor 
clubs toe te voegen. Sport Vlaanderen wil de katalysator rol en facilitator van een green deal 
sport op haar nemen. Sport Vlaanderen wil kwalitatieve en veilige sportterreinen.  
Ondertussen hebben we bevestiging gekregen dat de huidige afspraken gelden tot eind 
2020. Dat geeft de tijd voor een green deal. 

4. Erkenning producten : De vraag is gekomen om op te starten voor Axial maar dit lijkt ons niet 
opportuun. Er zijn er nog herbiciden op de lijst 

5. IT:   
- EDS is momenteel in testfase.  
- CCV zal betalingsplatform overnemen met een betere overeenkomst voor GV en 

efficiënter platform.   
- Vragen via het ticketingsysteem zijn nog niet bij Golf Vlaanderen gekomen. Dit zal 

nagevraagd worden. 
- KBGF vraagt naar een nieuwe enquête om te polsen bij spelers en clubs voor nieuwe 

ontwikkelingen en verbeteringen;  GV geeft aan dat dit is opgepikt via enquête 
afgenomen bij clubs en spelers in 2018. Een kleine enquête ifv gewenste nieuwe 
koppelingen zal worden opgesteld. 

 
6. Clubontwikkeling en ondersteuning: 

a. Witbos : RUP is voorlopig goedgekeurd..  
b. Kortrijk :  

Op vraag van Kortrijk stad is er een gesprek geweest met GV. Een innovatieve driving 
range zou hiervoor het beste concept zijn.   

c. Boom : Gv kreeg bericht dat dit niet meer zal doorgaan en vroeg de golfzone te 
compenseren voor onse sector 



d. Puyenbroeck: bestuur van de provincie heeft beslist dat de uitbreiding naar 18 holes 
momenteel niet opportuun is. 

e. Mystery golfers: Er is een bijsturing geweest gezien 1) Het mystery element,  bij de 
reservatie mag het niet zo duidelijk zijn dat het project boekt en 2) Aanpak van een 
evaluatiebezoek. Na het seizoen zal een definitieve evaluatie van het ganse project 
gebeuren.  
 

4. GV Financieel 
 
De penningmeester geeft toelichting bij de halfjaarlijkse cut off.  
 
Tov 2018 is er een daling qua inkomsten gezien daling in subsidies. Ook de uitgaven liggen lager 
waardoor de cutoff binnen budget ligt.  
 
De uitgavenkant dient in controle gehouden te worden zodat de onverwachte kost op oa. enkele 
buitenlandse facturen opgevangen blijft.  
 
De maandbudgetten, aangeleverd door de accountant aan de penningmeester, bevatten nogal eens 
fouten in de excel tabellen. De Raad van bestuur beslist geen maandelijkse balansen meer te 
gebruiken maar wel te focussen op kwartaalbalansen. 

  
5. BEgolf:  

 
 
De voorzitter geeft toelichting over de volgende punten :  
 

- sponsoring: hier beweegt er op BEgolf vlak weinig. GV zal zelf kleinere potentiële partners 
aanspreken met een eigen dossier.  
 

- Tuchtreglement: wachten op advocatenkantoor voor input.  
 

- Denkdag: Een nieuwe ‘denkdag’ is nuttig en wenselijk. Niet zozeer om nieuwe acties te 
creëren maar om de gemaakte afspraken te evalueren.  Inzake sport bleken er deze zomer 
immers verschillende zaken niet te lopen zoals afgesproken door oa. gebrek aan 
communicatie en gezien de sportcommissie niet vergaderde.  
 

- BE golf kantoor: Momenteel worden alle gegevens verzameld om een huurvoorstel te krijgen 
van Sterea.  Kopen bleek te duur. De 3 secretarissen zullen een bureau ontmoeten om 
inrichting te bespreken.  
 

- De drie federaties bespreken of KBGF  de kosten voor I-tee van de regio’s zou kunnen 
overnemen alsook om de meerkost voor huur van kantoor op haar nemen.   
 
 

Te Beslissen 
 

6. Topsport /Sport 
 

- Nieuwe kandidaturen voor Seniorenwerkgroep vanuit Rinkven: Jean Pierre De Jaegere (’52) 
en Herenwerkgroep: Jan Leys 
 
RvB keurt aanstelling goed.  



 
- Aanstelling nieuwe kidscoaches: Vacature ter vervanging van Gilles Morel en nieuwe groep, 

na herindeling van de verschillende kidsgroepen.  +/- 5 vacatures binnengekregen: 
 
Voorstel :  Joelle Van Baarle en Axel De Smet gezien sportcommissie de voorkeur geeft aan 
trainers die uit de vernieuwde Trainer B opleiding komen en de visie, DNA van GV kennen 
 
RvB keurt aanstelling goed. 
 

- statuten lln topsport: 5 aanvragen waarvan 4 herselecties en 1 nieuwe instromer 
 
Herselectie met positief advies topsportcommissie: 
 - Sil Beyers (Puurs): 5e 
 - Brikke De Coster (Rinkven): 5e 
 - Sophie Bert (Waregem): 5e. 
 - Elsie Verhoeven (KGC België): 6e 
 
Nieuwe aanvraag met positief advies: 
 - Christophe Palmans (Spiegelven): 4e 
 
2 leerlingen stoppen na overleg met de GV staff en coaching gezien ze de visie van Topsportschool 
niet willen volgen.     
 
Aanvragen werden overgemaakt naar de selectiecommissie en werden door deze commissie 
goedgekeurd op 20/08.  
 
RvB bevestigd deze selectie en steunt het standpunt dat een leerling de Topsportschool visie moet 
volgen, zo niet is het beter dat ze hun eigen traject volgen.  
 
 
 
7. Aanvraag subsidies  
 
Alle subsidieaanvragen 2020 (basiswerking én erkenning federatie, Beleidsfocus innovatie, BF jeugd, 
BF Laagdrempelig (g-golf) en BF Topsport) werden ingediend.  
 
Het betreft het laatste jaar van de beleidsperiode.  Alles zit in dezelfde lijn dan vorig jaar met extra 
aandacht voor promotiebudgetten (lichte verhoging). 
 
Tegen 1 september 2020 zal een grondig evaluatie worden opgemaakt ifv de nieuwe Olympiade 
2021-2024 en dienen we het nieuwe 4-jarig beleidsplan in te dienen.  
   
Te bespreken 
 
8. GOSTA, Generatie Z en visie 2025 
 
De voorzitter overloopt de drie rapporten en bedankt het GV Team en de secretaris-generaal voor 
het grondige werk.  
 
Feedback ivm GOSTA:  
 
- De 4 exploitatiemodellen zullen nog verder uitgewerkt worden 



- Alle legendes moeten nagekeken worden alsook layout pdf 
- KBGF en AFGolf willen ook tot een GOSTA komen.  GV zal hen hierin helpen zodat de vragen 

vergelijkbaar zijn en een goed Belgische GOSTA bekopen kan worden.  
 
Op basis van de 2 basisrapporten nl. GOSTA en generatie Z (van Herman Konings) werd de 
Visie 2025 opgesteld. Zo krijgen de clubs practische tips ter beschikking op basis van de twee 
fundamentele studies. . 
 
De Visie 2025 werd nagelezen door de PGA of Belgium en zij steunen deze visie.  Hun logo zal 
meegenomen worden op het rapport.  PGA zal zelf een ‘toolbox’ maken voor haar pro’s die 
dezelfde visie heeft en daar zal GV haar steun aan geven.  
 
Feedback Visie 2025:  
 

- MV zal het laatste recept ‘jeugd’ herwerken tot ‘invullen van maatschappelijke rol’ zodat 
verschillende doelgroepen kunnen opgenomen worden (jeugd, g-golf en life time golf) 

 
De drie rapporten zullen voorgesteld en gelanceerd worden op de Voorzittersvergadering van 
november.  
 

 
9. Varia 

 

- Artikel ‘Veelspelers’ opzoeken om door te sturen aan de RvB.  
 
 
 
Volgende vergadering 1/10/2019 
 

 


