
 
 

Verslag 
Raad van Bestuur 178 

6 september 2020 

 
 
 

 
Aanwezig:  

Francis Meert (FM) 
Luc Feremans (LF) 
Philippe Roberti de Winghe (PRW) 
Kris Van Ingelgem (KVI) 
Nathalie Kadic (NK) 

 
Via Teams:  

Cedric de Woot (CdW)  
Johan Delmulle (JD)    
Emmanuel Rombouts (ER) 
 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG) 
 
Verontschuldigd: 
Jaak Pieters (JP)  
Stephan de Sterck (SDS) 
 
 

1. Goedkeuring verslag RvB  
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.  
 

Informatief 
 
2. Activiteitenverslag :  geen vragen   
 
3. Adviesorganen:  

 
SPORT 
 
In september vonden een aantal GV wedstrijden plaats waaronder GV U12-U14, Senioren 4BBB 
Keerbergen en de Finale Beker van Vlaanderen in Spiegelven. A.s. zaterdag is er nog het 
scholenkampioenschap. 
 
GV was ook aanwezig op de Nat. Junioren in Cleydael en Millennium.  Iedereen (zowel spelers als 
ouders) waren zeer tevreden dat wedstrijd uiteindelijk toch nog georganiseerd werd.  
 
Jeugdsportfonds:  Alle dossiers zijn digitaal ingediend. Auditcommissie op do 15/10.   



 
Het reglement GV Jeugdsportfonds 2020 werd aangepast gezien de annulatie van tal van  
jeugdwedstrijden op nationaal en regionaal niveau. Hierdoor zijn er heel wat normen die wegvallen 
of niet meer haalbaar zijn. Er is ook heel wat onzekerheid omtrent andere normen zoals bv. de 
scholen. Door het wegvallen van heel wat normen verliezen de labels hun kwaliteitswaarde. Vandaar 
de beslissing dat er binnen het GV Jeugdsportfonds 2020 geen labels zullen worden uitgereikt. Er zal 
wel financiele ondersteuning zijn obv de behaalde punten per club. 
 
- Werkgroepen zijn bezig aan de opmaak van wedstrijdkalender 2021. 
 
Topsport: 
 
Selecties voor het GV Trainingsseizoen zijn gemaakt en tevens doorgestuurd naar de clubs. 
Idem voor de kidsselecties. 
GV Trainingen gaan van start op 17/10. 
 
Verschuiving van de GV Trainers binnen de GV Trainingsgroepen gezien Dany Vanbegin gestopt is als 
GV Coach.  Dit wegens Prive maar ook gezien hij te weinig beschikbaarheid was voor de club.  
 
1ste meeting met de nieuwe samenstelling Belgian Team vond plaats.  
Fanny Cnops , belgian Team Manager, Michel Vanmeerbeek (head coach) samen met  AFGolf (Emilie 
Geury & head coach L. Richard) en GV (Head Coach George MacKechnie en KG) 
 
Opzet: het voeren van een nat. Topsportbeleid voor de komende jaren met respect voor het 
gevoerde beleid van de regio’s.   
 
De eerste meeting verliep zeer goed.  Het wederzijdse respect is duidelijk voelbaar. Naar spelers toe 
is het heel belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt.  
 
MVM vindt een aantal aspecten, criteria cruciaal voor opname Belgian team mn ball striking, ball 
flight.  Dit zal hij ook nog bespreken met de 2 head coaches van de regio. 
 
Doel: vanaf januari 2021 trainingen ifv EK’s te organiseren in kleine groepen.  Onder de noemer 
“Training & preparation”. Selecties worden doorgegeven door de regio’s. 
Rol van MVM naar GV Trainingen toe: observatie alsook gesprek spelers 
Rol van MVM naar clubpro’s & PGA: coaching ipv technisch lesgeven! 
 
Belangrijk is om een zicht te hebben over beschikbare budgetten ifv Deelname int. Wedstrijden, EK’s 

 
 
CLUBONDERSTEUNING 
 
Er vond geen vergadering plaats sinds vorige RvB.  
 

- Golf en Water nota is in afwerking.   
- Er is contact met Aquafin ifv effluentwater 
- WHS/Route36: infosessies voor de clubs vonden vanuit Golf Vlaanderen plaats.  
- NK vraagt st v z ivm afwerken van de ronde via EDS. Het is duidelijk dat de beslissing van de 

KBGF, om geen hcp verhoging door te voeren bij het niet indienen, vragen oproept.  We 
zullen de clubs bevragen hierover om een standpunt in te nemen.  

 
MEDISCHE:  Geen vergadering geweest 



 
4. GV Financieel 
 
De Penningmeester FM geeft een stand van zaken. Aantal leden blijft goed evolueren. Begin 
augustus werd het eindgetal van 2019 gehaald, dat is 4-5 weken vroeger dan andere jaren.  
 
De inkomsten blijven in lijn met vorig jaar.   
 
De uitgaven : enkele besparing door annulaties maar meer uitgaven inzake clubondersteuning en 
communicatie.  
 
De effecten van de TV spot, deze is nog niet ingeboekt, worden later gemeten via de 
communicatiebureaus.  Vandaag stellen we vast dat de clubs, die focussen op starters, zeer positieve 
feedback geven.  
 
Fintro: transacties zijn getekend ifv reserve en TAK26 
 
5. Covid-19 
 
MV geeft een samenvatting van de laatste weken.   
 

- Protocol: werd zo algemeen mogelijk geschreven in de laatste versie. 
- Kalender: GV heeft hier samen met KBGF en Afgolf haar schouders ondergezet.  GV stelde 

een baan ter beschikking zodat NK kan doorgaan 
- Maand van de sportclub is geannuleerd door Sport Vlaanderen. GV blijft laatste deel van de 

zomeractie uitrollen in september met oa. bring-a-friend en radiospot 
- We werken een nota uit voor de clubs ‘wat als één van de leden positief test op covid19?’  
 
 

6. Begolf 
 

- T. simoens gaat KBGF verlaten.  
- Achter de schermen  is er heel wat werk gerealiseerd door de 3 Voorzitters + 2 SG om de 

verschillende activiteiten en pijlers van KBGF, en de samenwerking, te onderzoeken.  
Bedoeling is om naar meer en betere synergiën te gaan ifv BE golf House.  

 
Te beslissen 

 
7. Beleidsplan 2024 en subsidieaanvragen 2021 

 
MV presenteert het beleidsplan 2024 alsook de subsidieaanvragen Topsport, Jeugdsport,  
Laagdrempelig (ggolf) en innovatie.  
 
Na debat zijn er enkele laatste opmerkingen vanuit de RvB die zullen verwerkt worden (oa. 
conclusie GOSTA over de greenfeetarieven).  
 
De Raad van Bestuur keurt het Beleidsplan en de verschillende subsidieaanvragen unaniem goed.  
 
Herbenoeming van Karine Guerman als TDT door de RVB is voor de komende beleidsperiode  
unaniem goedgekeurd 

 
 



 

8. Ondersteuning TGV spelers :  
De RVB keurt het voorstel van de Topsportcommissie 17/08 goed.  

 
9. Hernieuwing mandaten werkgroepen 

 
Herbenoeming: 
Dameswerkgroep: Claudine Morelle en Katrien Van Canegem 
Jeugdwerkgroep: Bruno Vermeire 
Seniorenwerkgroep: Thierry Vandermeersch en Marc Van Hove 
 
Ontslag: Daniel Van Leeuw als voorzitter van de Herenwerkgroep wegens afname van interesse en 
enthousiasme in de Golfsport 
 
De Raad van Bestuur keurt dit voorstel unaniem goed.  

 
 
 
Te bespreken 
 
10. Varia 
- 24/9 zal Partnerdag doorgaan;  
 
 
 
 

Volgende vergadering 6/10/2020  
 


