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De Rvb wenst haar innige deelneming over te maken aan Karine bij het overlijden van haar vader.
1. Goedkeuring verslag RvB
Het verslag 185 wordt goedgekeurd.

Informatief
2. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt aan alle bestuurders.
Er wordt wat bijkomende info gegeven over Power BI en het Kompas duurzaamheid.
3. Adviesorganen:
SPORT
Sportcommissie 23/9 vond plaats met oa. EK EDGA op Koksijde. Koksijde vraagt logistieke steun van
GV. Eind okotber vindt een meeting plaats tussen EDGA, Koksijde en KBGF. Daarna zal de
taakverdeling bekeken worden en zal GV een rol opnemen.
TOPSPORT
• Topsportcommissie: verslag van augustus werd overgemaakt.
• Topsportstatuten schooljaar 2021-2022: Julian Geerebaert (R. zoute) is ingestroomd.
• Clubworkshops Visio Puttting eind oktober door George MacKechnie: clubs krijgen pakket
cadeau. Er wordt ook uitleg gegeven over regionale trainingen.

•

Meeting Belgian Team samen met de coaches: nieuwe aanpak over periode van 3 jaar met
kleine groepen. KBGF moet duidelijkheid geven over aantal dagen dat Michel beschikbaar is
voor oa. meer mee te gaan naar buitenland en coach-to-coach sessies om onze regionale
coaches in te schakelen.

•

Sportcommissie KBGF ifv kalender 2022 vond plaats.

MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE
Uitgesteld. Maar via mail werd een voorstel ‘ Generatie Rookvrij’ gedaan. De rvB steunt dit voorstel.

CLUBONDERSTEUNING
•
•

8/9 was dag van de clubondersteuning met : Duurzaamheid – communicatie – IT – Together
for golf als thema’s. Verslag werd overgemaakt.
Project Aquafin: na overleg tussen Drie Eycken, KVI en MV is overeengekomen dat Kris dit
project verder zal coördineren. Stand van zaken zie bijlage.

Te beslissen
4. GV Financieel: budget voorstel 2022
Cut off ziet er zeer mooi uit dankzij de grote groei in leden.
Budget 2022 zal nog verder verfijnd worden maar zit op lijn van 2021 met enkele
vernieuwingen waaronder betere ondersteuning voor wedstrijden.
Ifv van G-golf moet opgemerkt worden dat er een nieuwe subsidieaanvraag werd ingediend
en dat hierbij geen zekerheid is dat het project zal verkregen worden. Indien niet, zal GV op
eigen middelen een deel van het project moeten verderzetten.
RvB gaat akkoord met dit voorlopig budget.
5. Dagorde Voorzittersvergadering 17/11
Dagorde wordt besproken. Er zullen vooral enkele dossiers ifv Visie 2025 aangekondigd
worden.
RvB is akkoord.

Te bespreken
6. Samenwerkingsakkoorden Together for Golf en BTW studie ifv Together for golf
(kantoor/sponsoring)
De nieuwe nota wordt besproken.

Aangaande de samenstelling RvB zijn er volgende opmerkingen :
- AV Regio en KBGF niet laten samenvallen
- De Rvb vindt dat 2 mandaten van 4 jaar voldoende is (=max 8), maar dat men na een
onderbeking ongelimiteerd terug kandidaat kan zijn zolang de leeftijdslimiet niet bereikt
is.
- Continuïteit is nodig dwz niet iedereen mag einde mandaat zijn op zelfde moment
- Profiel voorzitter is nodig met oa. 3-taligheid
- Bij eventuele herverkiezing van een voorzitter KBGF dient de regionale Raad van Bestuur
geconsulteerd te worden.
De verdeelsleutel van de lidgelden zal vanaf 2023 herzien worden. Dit zou de beste werkwijze
zijn ifv huur.
Een BTW studie uitgevoerd olv FM. Na overleg met oa. de accountant blijkt de creatie van
een BTW eenheid te complex maar kan, als de BTW ermee akkoord gaat, gewerkt worden
met de BTW volgens het werkelijk gebruik. Dit zou van toepassing kunnen zijn voor de BTWaftrek op sponsoing en éénmalige verrichtingen. Voor de huur zou een overeenkomst voor de
terbeschikkingstelling van een kantoorruimte kunnen opgesteld worden tussen de KBGF als
exploitant en GV als begunstigde. AFGolf zou dezelfde overeenkomst met de KBGF moeten
opstellen. De maandelijkst forfaitaire vergoeding (waarin alle kosten zouden moeten
ondergebracht worden) is vrij van BTW.
Daarnaast is waakzaamheid is geboden ivm de GV vertegenwoordigers op verschillende
KBGF-niveaus nl. sportcommissie, IT, EDGA, …

7. Procedure nieuwe commissieleden en leeftijdslimiet
Statuten: Oproep in November om in januari te kunnen samenstellen. Voorstel is om nu al op te
roepen zodat we op 7 december kunnen samenstellen. De RvB gaat akkoord.
Leeftijdslimiet:
RIO stelt voor iedereen (rvb + adviesorganen): geen 72 zijn de dag van verkiezing/benoeming.
Voorstel: voor senioren verhogen?
zal later besproken worden gezien huidige oproep volgens huidig RIO moet verlopen. Een
wijziging RIO moet immers op de AV gestemd worden met gewone meerderheid.

8. Fee voor de clubs ifv kalender 2022
NU voor volwassenen: clubvergoeding 1250 euro per dag en Wedstrijdfee voor de speler
idem KBGF voor Kampioenschappen, voor andere 30 euro.
2 opmerkingen nl. 1) we vinden geen banen (of altijd dezelfde) oa. omdat vergoeding te laag
is en 2) sommige clubs vinden wedstrijdfee van 30 euro te laag voor hun baan als bv. een
greenfee 80à100 euro is.

Voorstel: wedstrijdfee verhogen voor recreatief aanbod naar 50 euro om 50% van de fee
door te storten aan de club bovenop club vergoeding. (is zoals het vroeger bij GV was). RvB is
akkoord dit zo verder uit te werken.

9. Varia
-

Personeel: de RvB is akkoord met het voorstel om de staff een bonus uit te reiken gezien de
grote groei in aantal leden.
De RvB vindt het positief om de volgende vergaderingen op een club te houden om meer
binding te hebben. Oa Hasselt en Kapellen zullen we aandoen.

Volgende vergadering
17 november VV
7 december RVB : bezoek Topsportschool Hasselt

Proefproject irrigatie van golfgrassen
met Effluentwater van de RWZI
Aartselaar.
Doel van het project
Onderzoek van de visuele kwaliteit van golfgrassen na irrigatie met aanwezig
beregeningswater enerzijds en effluentwater van een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
anderzijds.

Grondplan van de site

9 september inzaai

Oorsprong van het irrigatiewater
De kwaliteit van het beregeningswater is bij opstart niet gekend. Dit is wellicht op vele
golfclubs het geval.
De kwaliteit van het beregeningswater is niet gekend en wordt bij voorkeur bemonstert om
een vergelijk te krijgen
Het irrigatiewater van Aquafin heeft een behandeling ondergaan met een UV pilootinstallatie
Hier is een buffer voorzien van 10 m³. Dat water kan onttrokken worden met een zuigwagen.
Drie Eycken voorziet op de site een betonnen citern van 20 m³ en zal instaan voor het
transport.
Transport van het effluentwater gebeurt met 3 citernen van 1.000 liter. Het vullen van de
citern zal dus de eerste keer gebeuren door 7 ritten uit te voeren heen en weer.
Later is er gesproken over 10 m³ . Het is nog niet duidelijk wat er komt.

Installatie van automatische beregening
Op 28 september hebben we een plaatsbezoek gedaan met de irigatieinstallateur.
Het is best dat deze installatie semi-automatisch kan aangestuurd worden.
In het voorjaar van 2022 (maart) zal dwars door het midden van de greens een irrigatieleiding
sleufloos worden ingegraven. In het midden van elke green komt een sprinkler.
Greens 1,2 en 3 worden aangesloten op de beregeningsinstallatie. (aftakking vanaf tee)
Er wordt een stop geplaatst en greens 4,5 en 6 worden aangesloten op de citern, die met een
pomp wordt bediend (gevoed vanuit de naburige serres)
De beregening zal gebeuren op dezelfde tijdstippen en gestuurd worden met een
batterijgevoede programmator.
De kwaliteit van het beregeningswater is bij opstart niet gekend. Dit is wellicht op vele
golfclubs het geval.

Aansluitpunt vanaf de tee met op de achtergrond de site
Na de installatie van de beregening zullen we beoordelen of er zones nog moeten bijgezaaid
worden.

Agronomie
De greens zullen nutriënten moeten toegediend worden. Het is nog niet duidelijk wie het
nutriëntenprogramma zal opstellen en wie de nutriënten zal leveren.
Er zijn diverse grassoorten gebruikt die vaak voorkomen op golfgreens, golftees en fairways.
Als nevenproject kunnen we de onderlinge prestaties van de verschillende grassen monitoren.

Financiering
Wie betaalt wat:
Factuur Golf Vlaanderen voor aanleg
Manuren maai onderhoud gefinancierd door 3 Eycken

Installatie irrigatie ( + uitbreiding automatisering)
Aankoop Nutriënten

Verloop van het project
Voorbereiden site
Teelaarde opvoeren
Inzaai op 9/9/2021
winterBemesting
voorjaarsbemesting
installatie irrigatie
doorzaai voor jaar indien nodig
maaien
maaifrequentie 3 x per week
maai hoogte :
omgeving Fairway hoogte +/- 15 mm
greens op voorgreenhoogte +/- 9 mm
bij voorkeur later in het project op een maaihoogte van +/- 5 mm

Op te volgen
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kris zal maandelijks een plaatsbezoek doen om enkele foto’s te trekken en
verslag uitbrengen naar de betrokkenen, communicatie vanuit Golf
Vlaanderen.
Agronomie: wie stelt het nutriëntenprogramma op ? Kan via donatie van
leveranciers , maar wie betrek je en wie niet ? Wie beslist of er aan
gewasbescherming wordt gedaan: inzetten van Fungiciden en Herbiciden.
Bepalen van de maaihoogte in welke fase van het project
Installatie irrigatie: Wie bewaakt de planning ?
Exacte Inhoud Citern en wie bewaakt het peilniveau van deze citern.
Bij extreme droogte zal de citern aan een hogere frequentie moeten gevoed
worden.
Kwaliteit van het beregeningswater: Zorgt Aquafin voor de bemonstering van
het irrigatiewater (effluentwater en irrigatiewater) ?
Kan Aquafin input geven over de UV installatie en het zuiveringsproces ?
Onvoorziene omstandigheden: Hittegolf, droogteperiode,
schimmelaantastingen, ongewenste grassen
Looptijd van de test: 1/04/2022 tot 1/11/2022
Financiering (aanleg, onderhoud, nutriënten, irrigatiekosten)

