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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
Cutoff 30/09/2020 – Prognose 31/12/2020
Covid 19 heeft zowel de inkomsten als de uitgaven t.o.v. het budget 2020 sterk beïnvloed.
Inkomsten:
- Lidgelden: verdere stijging met 3% t.o.v. het budget en 4,5% t.o.v. 2019
- Sponsoring: lichte achteruitgang
- Subsidies: in lijn volgens het budget
- Uitzonderlijke inkomsten voor een bedrag van 149.200 EUR ! (KBGF subsidie Corona +
Noodfonds Sport Vlaanderen)
Uitgaven:
- Structureel: volledig in lijn met het budget
- Competitief, Recreatief en Kaderopleiding en Bijscholing: forse vermindering van de uitgaven
– invloed Covid19
- Clubondersteuning: volgens het budget - verdere inspanningen voor de ontwikkeling van het
informaticaplatform
- Communicatie: volgens het budget
- Promotie: invloed van de promotiecampagne “zomeractie” (+ 150.000 EUR)
- Jeugdbeleid en Topsport Ontwikkelingsprogramma: volgens budget.
Budget 2021
Inkomsten:
- Lidgelden: beperkte groei maar verhoging bijdrage (zie hieronder)
- Basissubsidies: ongewijzigd
- Sponsoring: onzekerheid door einde bestaande contracten - Mercedes stopt
- Bijdrage Topsportschool: beïnvloed door het aantal leerlingen
- Andere inkomsten werking: worden beïnvloed door het aantal competities
- Andere Subsidies: budget wordt beïnvloed door het aantal aanvragen voor subsidies
(rechtstreeks gelinkt met de gebudgetteerde uitgaven)
Uitgaven:
- Structureel: indexaanpassing 2% - rest volledig in lijn met het budget 2020
- Competitief, Recreatief en Kaderopleiding en Bijscholing: in lijn met het budget 2020.
- Clubondersteuning: grotere inspanningen naar de clubs toe (informaticaplatform)
- Communicatie: vooral mobiele communicatie - verdere ontwikkeling van de App
- Promotie: vergelijkbaar met 2019
- Jeugdbeleid en Topsport Ontwikkelingsprogramma: afhankelijk van het aantal lopende
dossiers (zie hierboven “Andere Subsidies”
- Voorziening nieuwe kantoren: verhuis en inrichtingen (75.000 EUR verdeeld over 3 jaren met
schijven van 25.000 EUR)

5. BEgolf
-

-

De rvB KBGF heeft beslist Ben Ooms aan te stellen als nieuwe secretaris-Generaal.
Prioriteiten zijn day-to-day beheer en een reorganisatie/optimalisatie realiseren op termijn
van 2 jaar.
Fanny Cnops is recent gestart als Belgian Team Manager.

-

Meeting PGA : LF samen met Dhr. Baugniet van Afgolf zullen met PGA gesprekken voeren ifv
samenwerking Begolf
Werkgroep ifv reorganisatie/optimalisatie zal bestaan uit LF + Piet Vandenbussche + een
academicus voor GV en Philippe Delhaye, Carole Verbrugghe en Prof. Thiery Zintz voor
Afgolf.

Te beslissen
6. Voorzittersvergadering/BAV

PRW en NK hebben nog belangrijke vragen bij de aanpassing van statuten ifv wet op de
vennootschappen. Daarom zullen we deze niet agenderen en kan het een gewone
voorzittersvergadering zijn. NK en PRW werken dit verder uit.
Agenda is als volgt:
Dagorde GV- Voorzittersvergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ontvangst
Beleidsplan 2021-2024
GV Financieel: prognose jaarrekening 2020
Lidgelden 2021
Budget 2021
Zomeractie resultaten
Golf en Water
Route 36
Hoe kan GV u beter helpen?

7. Duisburg – Golf Park Tervuren
Het betreft het golfterrein op de voormalig site ‘Sportcentrum Defensie Tervuren’ dat sinds 2020 in
concessie is bij de Gemeente Tervuren. Wij hebben de nodige informatie voor de overname van de
exploitatie door ‘Golf Park Tervuren vzw’ vanaf 1 januari 2021 ontvangen:
•
•
•
•
•
•

Brief Golf Vlaanderen overname golfterrein V1 (01102020).
Overeenkomst exploitatie gemeente Tervuren.
Oprichtingsakte Golf Park Tervuren vzw.
Akte Bestuursorganen Golf Park Tervuren vzw.
Akte Betreffende de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen.
Bijkomend Info Dossier ‘Golf Park Tervuren’.

Ook KBGF kreeg deze vraag.
Er is ook contact genomen met ons huidige lid Duisburg Military GC die ons de overname
bevestigde.
De RvB keurt deze aanpassing goed. DMGC zal als lid stopgezet worden vanaf 31/12/2020 en
GolfPark Tervuren zal opgestart worden. Dit zal ook geagendeerd worden op de
eerstvolgende Algemene Vergadering.

Te bespreken
8. Beats of Golf
Deze indoor golf maakte publiciteit dat de speler indoor zijn GVB kan halen. Dit is ondertussen,
na tussenkomst van MV én de clubs waarmee een samenwerking is nl. ATgolf, aangepast op hun
website.
Naar de toekomstvisie toe (reorganisatie/optimalisatie) dient de rol van indoor golf centra
meegenomen te worden. Zij bereiken een nieuw publiek en zijn zeer nuttig. De doorstroming
naar de clubs dient echter voorzien te worden ipv de huidige concurrentiële positie.

9. Varia
- Verzekering : zeer positieve polis statistiek.
- Bestuursaansprakelijkheid zal een upgrade krijgen gezien groei van GV de laatste jaren.
- FLOG : een anonieme organisatie in Wallonië die vandalisme en schade aanbrengt aan golf
(Sart-Tilman). GV sloot zich aan bij de klacht van KBGF en Afgolf tegen onbekenden.

Volgende vergadering 8/12/2020

