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1. Goedkeuring verslag RvB
Het verslag 189 wordt goedgekeurd.

Te bespreken
2. House of Golf
-

Er is een akkoord met de bouwheer over de manier van werken nl. er zal opgeleverd worden
met een minimale casco waarbij verschil verrekend wordt met Verelst.
Werfvergadering vond plaats op 1 februari
8/2 meeting intern met GV ivm technische aspecten
14/2 meeting met Afgolf en KBGF om definitief te beslissen ifv Verelst

3. Together for golf
-

De bijeenkomst vond plaats in Louvain-La-Neuve waar een princiepsakkoord is gevonden
over de nota.
In de discussiepunten werd de nota grotendeels gevolgd. Dat is een positief resultaat.
Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur zal elke regio beslissen hoe ze het exact doen
nl. allemaal dubbele mandaten of een verhouding 4/1 of 3/2. 3 vs 2 is hetgeen Afgolf
vandaag al doet.

-

-

Via mail heeft CB gereageerd en JD treedt dit bij in de vergadering dat de vorm, locatie,
presentatiewijze, taalkeuze tijdens de vergadering beneden alle peil was. Een profielopmaak
is nodig voor mandaat bij KBGF.
Volgende stap is de workshop met de clubs op 23/2 in Aalst ter voorbereiding van de AV
KBGF.
Daarna zal statutenwijziging moeten uitgewerkt worden. Ook GV zal haar statuten moeten
herwerken en afstemmen.
Er zal worden toegezien dat er geen frans gesproken wordt tijdens de GV vergadering door
KBGF vertegenwoordigers.

Te beslissen
4. GV Financieel
We bespreken punt per punt de jaarrekening 2021 en het budget 2022.
Inkomsten :
- Lidgelden : +12% in de jaarrekening – budget is defensief
- Basissubsidies: zijn goedgekeurd en kennen een lichte daling in budget
- Sponsoring: bevestigde bedragen werden opgenomen in budget
- Andere inkomsten : stijging omwille van hoger wedstrijdfees in budget
- Andere subsidies: topsport budget moet nog officieel bevestigd worden
- Terugname reserve: in de jaarrekening niet ingeboekt dankzij grote groei
- +200 K extra inkomsten in jaarrekening
Uitgaven :
- Volledig in lijn
- Loonkost budget: 2 indexaties werden gebudgetteerd
- Kantoorkost: op de AV zal een woordje uitleg gegeven worden over de verhuiskosten,
dubbele huur en inrichting
- Competitief: Jaarrekening kent een daling omwille van Covid impact, budget stijging door
verhoging clubfees en extra omkadering
- Clubondersteuning: g-golf werd inclusief golf en ontvangt een nieuwe subsidie
- Communicatie: magazine kent in 2022 4 uitgaven en door groei in aantal leden zijn er meer
kosten.
- Begolf: dit is het doorstorten van de sponsoring Van Lanschot + kosten die de drie federaties
samen nemen.
168 K winst 2021 jaarrekening. Zal geboekt worden als beschikbare reserve.
De Raad van Bestuur keurt jaarrekening en budget 2022 goed.
5. Dagorde AV
De Raad keurt het voorstel van de statutaire Dagorde goed. In Varia zal ook clubstatus worden
opgenomen met oa. golfschool gent.

6. Top Golf Vlaanderen
Toekenning financiële ondersteuning 2022 Top Golf Vlaanderen spelers ifv van behaalde
doelstellingen 2021 aan de hand van transparant Top Golf Vlaanderen reglement
evaluatiegesprekken met spelers Top Golf Vlaanderen programma
- A. De Bondt en Y. Van Doren: na jaar 2: top 30 satellite tour en meer bepaald Pro Golf Tour:
7.500€
- K. Ulenaers: na jaar 1: full status Challenge Tour: 15.000€
Ondersteuning Sport Vlaanderen stopt voor M. De Roey wegens bereiken doelstelling
GV ontwikkelingsprogramma +18j.
Sport Vlaanderen is bereid om verdere ondersteuning te bekijken ingeval van openheid budget 2022
GV bekijkt op haar beurt hoe Manon verder ondersteund kan worden: ambassadrice Meisjesgolf,
start-to-golf campagne meisjes
Ch. De Corte heeft beslist om uit het TGV programma te stappen gezien het niet haar intentie is om
full time Playing Professional te worden vanwege stabiele professionele situatie bij Nike
RVB keurt voorstel van ondersteuning goed.

Informatief

7. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt, geen vragen

8. Adviesorganen : Sport- Topsport - Clubondersteuning – Medische

Sport: Verslag Sportcommissie 25/01
Topsport: Topsportcommissie 03/02:
- Top Golf Vlaanderen: evaluatiegesprekken en toekenning budgetten
- Topsportschool:
o Aanwezigheid van Shortgame expert M. Tipper
o Buitenlandse stage Portugal van 13/02 tem 20/02
- Functioneringsgesprekken Coaches
- GV Trainingen:
o Tussentijdse evaluaties
o Buitenlandse stage El Rompido Krokus
o Functioneringsgesprekken GV Coaches
- Belgian Team:
o Evaluatie BT trainingen: gefrustreerde bondscoach, spelers maken niet snel genoeg
progressie, moeten constant evolueren, dezelfde fouten komen constant
terugkomen. Indien dit jaar geen resultaten, gefaald als bondscoach
- Invites Soudal Open

o
o

Vanuit de Stuurgroep Topsport van Sport Vlaanderen werd een diepgaande analyse
gemaakt over de werking van de topsportfederaties,
Subsidies Topsport: 2022: 432.733€, iets minder wegens wegvallen steun M. De Roey

Medische: geen vergadering plaatsgevonden
Clubondersteuning: geen vergadering plaatsgevonden

9. Varia
-

Leden werkgroepen: de Raad van Bestuur is akkoord om leden te coöpteren op voorstel van
de werkgroepen en commissies gezien gebrek aan kandidaturen. De seniorenwerkgroep zal
hiervoor een communicatie doen aan de seniorencaptains. Op de AV zal ook over
vrijwilligers gesproken worden.

-

Workshops Letass: deze worden inderdaad voorzien. Eén voor senioren, één voor eldias en
één voor jeugd. De data zullen vastgelegd worden.

-

Beats of Golf : een indoor, niet-erkende club, levert een GVB af aan de mensen.
o Zij bieden lessenreeks aan olv PGA of Belgium en pro’s.
o PGA levert een attest af.
o Communicatie is misleidend
o Elke club kan beslissen waar ze deze indoor spelers in hun starttraject inpassen.
o MV zal met de PGA in gesprek gaan hierover alsook met Beats of golf op het ogenblik
dat ons voorstel klaar is ifv reserveringsysyteem.

Volgende vergadering
19 april
met bezoek aan de Topsportschool te GC Hasselt

