Verslag
Raad van Bestuur 179
Via Teams
8 december 2020
Aanwezig:
Cedric de Woot (CdW)
Johan Delmulle (JD)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Nathalie Kadic (NK)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
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 en TOPSPORT
Alle verslagen werden overgemaakt. Er zijn geen vragen.
-

Technisch Directeur Topsport 100%: naar optimalisatie toe, en gezien het in de praktijk geen
wijzigingen geeft, zal Karine Guerman vanaf 2021 100% (ipv 70%) de taak als TDT opnemen.
Wedstrijdfee : voorstel om homeclubleden korting te geven. De RvB is niet akkoord met dit
voorstel gezien het een wedstrijdfee betreft en geen greenfee.
Subsidies Bovenlokaal Topsport: het dossier om een GV Topsportcentrum te voorzien is in
voorbereiding. Locatie is Drie Eycken gezien dit rechtover de Topsportschool Antwerpen ligt.
Het Top sport Actieplan van Sport Vlaanderen steunt als het centralisatie creëert nl.
Antwerpen Gent of Leuven.

CLUBONDERSTEUNING
KVI overloop het verslag van oktober:
-

EDS: Wijzigingen inzake WHS hebben ervoor gezorgd dat de EDS +0.1 knop voor de clubs is
verdwenen. De Commissie vraagt naar verduidelijking bij KBGF inzake functie “Penalty
Score”. Voorlopig is de knop verdwenen maar krijg hierover van veel clubs opmerkingen.

De RvB volgt het standpunt van KBGF om dit niet te voorzien gezien WHS richtlijnen en gezien het de
bevoegdheid is van elke hcp commissie apart van elke club.
Daarnaast is overeengekomen met KBGF om EDS toe te laten voor een persoon met hcp 54 maar
alleen als de marker 36 is of beter. Elke club kan beslissen of haar leden dit kunnen spelen.
-

-

-

-

-

-

-

Route 36 en WHS: GV heeft webinars georganiseerd voor de clubs. Daarna verwerkten we de
feedback van de clubs in het badgesysteem. Er is op elke badge een tussenstap voorzien
waarbij de club de optie heeft om een niveaubepaling in te bouwen. Wordt verder afgewerkt
om te lanceren in februari 2021.
Green deal: wachten op officiële goedkeuring door de 2 betrokken ministers. Officiële naam
zal Green Deal duurzame Sportdomeinen worden. Er wordt nu nagegaan wie mee zou
ondertekenen en in welk type en niveau (stuurgroep, partners, ondersteuners).
Golf en Water: de nota wordt samen doorgenomen. Er is op vraag van VMM toch twee types
beregening gedefinieerd voor een fairway. Nl. herstelberegening en instandhouding gezien
zij voor de verguninning van grondwater een referentie nodig hebben. Deze nota is
ondertussen afgewerkt en gepubliceerd.
Aquafin : gesprekken zijn opgestart om grijs water ter beschikking te krijgen van clubs. Er
liggen een 10-tal clubs binnen 2km van een waterzuiveringsstation die zouden kunnen
aansluiten. Cleydael en AGS zullen pilootstudie zijn op vraag van Aquafin. Er wordt nu
nagegaan of er knelpunten zijn inzake waterkwaliteit.
Clubs: Duisburg : Op de RvB besproken. Vanaf 1/1/2021 overname door Golf Park Tervuren
Producten: Signum staat op fytoweb en kan gebruikt worden.
Aanpassing van opleidingskalender GAB door Covid. Bedoeling si om begin 2021 in kleine
groepen meerdere sessies te houden. KVI is gevraagd om er over GV haar projecten (oa
water) te praten.
De zomeractie 2020 kende mooie resultaten. Veel starters en een breed bereik met de TV
spot alsook gerichte acties via influencers en social media (met oa. Wesley Sonck). Naar
2021 zullen we, op basis van het noodfonds, een specifieke actie doen naar jeugd toe.
Route 2030: een jong bedrijf dat begeleiding geeft inzake de 17 sustainable Development
Goals. GV heeft bij hen een duurzaamheidsscan besteld (1500 euro). Daarna evalueren
waarop we verder inzetten maar dit is een kans om milieuwetgeving en GEO een nieuwe
positieve dynamiek te geven.

MEDISCHE: Geen vergadering geweest
4. GV Financieel
De Penningmeester FM geeft een stand van zaken

Cutoff 30/11/2020
Voornaamste opmerkingen:
- Bevestiging forse stijging lidgelden: + 4,61% t.o.v. November 2019
- Sponsoring: - 25% t.o.v. het budget!
- Uitzonderlijke inkomsten:
Noodfonds Sport Vlaanderen + 50.657,83 EUR => totaal met de “Corona”-subsidie komende
van het budget van de KBGF (was al geboekt in Oktober): 138.157 EUR
- Uitzonderlijke uitgave promotiecampagne: +115.000 EUR t.o.v. het budget 2020
- Nog niet geboekt: 25.000 EUR – Voorziening nieuwe kantoren (verhuis + inrichtingen) alsook
VIA middelen 28K (ipv 22K gebudgetteerd)
5. BEgolf

-

Beleidsplan Be golf

De startvergadering voor het BEgolf en KBGF beleidsplan vond plaats.
Na een debat werd overeengekomen om een gezamenlijke inventarisatie van behoeften en middelen
op te maken en vervolgens het subsidiariteitsbeginsel toe te passen. Dit beginsel vraagt om de
bevoegdheden maximaal te ontplooien op het lokale of regionale niveau en de restbevoegdheden te
plaatsen op het nationale niveau. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de juridische
context waarin de verschillende entiteiten moeten opereren. Er moet getracht worden om
complementariteit in de samenwerking te bereiken.
De 3 SG zitten samen op 15 december om het « day-to-day organisatie » plan te bespreken. Vervolgens
zal een vergadering worden belegd met prof. Thierry Zintz met als doel de méthodologie voor de
ontwikkeling van het strategisch plan vast te leggen.
Timing is om in April een eerste visie te hebben en tegen November 2021 een afgewerkt beleidsplan.

-

Ivm sponsoring 2021 hebben we bevestiging van Van Lanschot als BEgolf sponsor. Ethias gaat
enkel verder met de twee regionale federates. Op GV niveau hebben alle partners
bevestiging gegeven voor 2021.

Te beslissen
6. PV Voorzittersvergadering
Het verslag met oa.
-

Welkomstwoord door Luc Feremans
Voorstelling en goedkeuring Beleidsplan 21-24 door Marc Verneirt met oa.
Elke 4 jaar maken we vanuit GV een algemeen beleidsplan en verschillende dossierspecifieke
beleidsplannen die meer technisch zijn. Voor deze beleidsperiode is dat topsport, innovatie,
jeugd en laagdrempelig sporten. Naast de wettelijke verplichting is dit ook de houvast voor
onze Raad van Bestuur. Het beleidsplan is opgebouwd uit een basis bestaande uit een aantal

-

-

-

analyses nl. externe studie van Herman Konings en intern met Gosta en de bevraging bij club
en spelers. Meer dan 4000 spelers namen deel. De beleidsuitdagingen hebben we
gepresenteerd ovv visie 2025. Daarop gebaseerd werden per departement doelstellingen en
KPI (key performance indicators) opgesteld. Er is specifieke aandacht voor goed bestuur en
ethiek in de sport. Oa. het lidmaatschap bij het nieuwe Vlaamse Sport tribunaal is voorzien.
GV Financieel: prognose jaarrekening 2020 door Francis Meert: Covid 19 heeft zowel de
inkomsten als de uitgaven t.o.v. het budget 2020 sterk beïnvloed. Dankzij het noodfonds kan
alsnog een positief resultaat gehaald worden. Dit fonds komt in 2020 tussen in het verlies
van inkomsten wedstrijden en Corona onverwachte uitgaven. Voor 2021 komt de fonds ten
goede van acties (verplicht voor -18j of kansengroepen) nl. Start to Golf Jeugd en Start to
Golf G-Golf.
Aanpassing Lidgelden 2021
• Op de AV van Golf Vlaanderen in maart 2020 werd verhoging goedgekeurd indien
het op de KBGF ook zou worden goedgekeurd met duidelijke weergave waar de
verhoging zou aan gespendeerd worden.
• AV KBGF van 1 juli : KBGF gaf een aan waar de verhoging ging ingezet worden bij hen
en bij de regio’s. er vond een goedkeuring van de verhoging plaats
• AV KBGF 18/11/2020 : budget 2021, op basis van verhoging, goedgekeurd
• Vandaag VV GV met eerste versie budget 2021 op basis van de verhoging. Definitief
budget wordt goedgekeurd op de AV maart 2021.
Voorlopig Budget 2021 door Francis Meert
Zomeractie resultaten
Golf en Water
Route 36 door Jochem en andere IT projecten -

PRW vraagt de term ‘paragolfer’ te vermijden gezien dit verwarring schept. Het is echter de
merknaam van het toestel
Het verslag wordt goedgekeurd door de RvB.
De bestuurders geven compliment aan het GV team voor de mooie voorbereiding van de digitale
vergadering en de aanlevering van de verschillende documenten.
Agenda is als volgt:

7. Top Golf Vlaanderen
Na beslissing van de Topsportcommissie notuleert de RvB een verhoging voor Alan De Bondt na
deelname Qschool Alps Tour. Zo komt hij op gelijk niveau met de andere spelers met hetzelfde
profiel.
8. Goed Bestuur
-

Personeelsevaluatie
Er vonden individuele evaluatiegesprekken plaats. De Voorzitter za look nog een afsluitend
gesprek hebben met iedereen.
Intern is het unaniem goed tot zeer goed. De verschillende teamleden kennen hun rol/taak,

voelen zich goed in het team en doen hun job met enthousiasme. De workload stijgt jaar na
jaar en dat brengt, zeker in corona tijden, uitdagingen met zich mee qua interne
communicatie/support.
Werkpunten : Thuiswerk is een thema om een goed evenwicht te vinden na Corona en heel
wat teamleden zijn vragende partij voor een efficiëntere samenwerking met KBGF (maar ook
PGA) gezien dat nu te vaak moeizaam is/was.
-

Zelfevaluatie RvB

Elke bestuurder was voldoende aanwezig. Er waren geen belangenconflicten of deze werden
voorkomen doordat de bestuurder zich teruggetrokken heeft in het dossier.
Er zijn geen opmerkingen over de werking in de vergadering. De bestuurders krijgen nog de
mogelijkheid om feedback te geven via mail, na deze meeting (werkwijze, verslaggeving, …)
Aanpassing charter vrijwilliger/bestuurder: Er werd een aanpassing gedaan ifv Grensoverschrijdend
gedrag. Het CHARTER BESTUUR & VRIJWILLIGERS met de ORGANISATIE NOTA/ GEDRAGSCODE/
GOOD GOVERNANCE en BENOEMINGSBRIEF GOLF VLAANDEREN Versie 2021 wordt goedgekeurd.
-

Mandaten bestuurders + oproep kandidaten:
Timing is als volgt :

11/12: Gv schrijft bestuurders aan die einde mandaat zijn ifv herkiesbaar (ook hun homeclub moet
bevestiging geven)
18/1: GV schrijft clubs aan met ‘oproep tot kandidaat bestuurder GV én KBGF’
18/2 Deadline om vanuit de clubs een kandidaat aan te reiken
23/2 Raad van bestuur GV
24/2 Kandidaturen worden bekend gemaakt aan de clubs
24 maart 2021 Algemene vergadering GV met:
- Verkiezing GV bestuurders
- Verkiezing kandidaat bestuurder KBGF
- Aansluitend eerste raad van bestuur in nieuwe samenstelling voor oa. aanduiding voorzitter
28 April 2021 Algemene Vergadering KBGF met oa. benoeming bestuurders KBGF
RvB keurt de oproepingsbrieven en timing goed.

-

Werkplan 2021 en vergaderdata

RvB keurt het werkplan en de data goed.

9. Varia
- De RvB geeft complimenten ivm persactie over groei van golf.
- Partnerdag zal voorzien worden op de 20e verjaardag van GV nl. 13/10/2021.

Volgende vergadering 12/1/2021

