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De Voorzitter dankt in naam van de RvB het werk van het GV-Team en in het bijzonder Marc Verneirt
en Jochem Sueters voor het vele werk tijdens de Covid-19 lock down. Ook ISB krijgt een zeer
verdiende pluim om zo snel te kunnen schakelen in deze periode.
1. Goedkeuring verslag RvB
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.
Informatief/Te beslissen
2. Activiteitenverslag :
KVI vraagt extra info ivm RCA. RCA is het persagentschap waarmee GV persberichten maakt en
uitstuurt. Zij ondersteunen GV bij de zomeractie.
3. Adviesorganen:
SPORT
Sportcommissie en Werkgroepen hebben online hun meetings verdergezet.
Belangrijk: aanpassingen van het reglement Jeugdsportfonds 2020 vanwege Covid-19. Ondertussen
aan de clubs bezorgd.

- Document: overzicht huidige adviesorganen
Gezien de wijziging in RIO betreffende leeftijd en duur mandaten (bekrachtigd op de AV van 11/03)
werden de mandaten van werkgroepen verlengd tot 11/03 ipv eind december 2019.
Een oproep voor kandidaten werkgroepen zal uitgestuurd worden naar de clubs. De Raad is akkoord
8 als max. aantal leden per werkgroep vast te leggen.

TOPSPORT
- Verslag Topsportcommissie 05/05, volgende vergadering 18/06
Belangrijke punten;
- Toekenning gedeeltelijke financiële Ondersteuning Manon De Roey ter compensatie van
gemaakte kosten januari – begin maart in Australië en Zuid-Afrika
- Topsportschool: standpunt werd ingenomen over de rol van de persoonlijke pro van de
topsporters. Speler mag nog persoonlijke pro hebben maar technische werkpunten,
wijzigingen worden uitgezet door de trainers van de topsportschool en dienen opgevolgd te
worden door de persoonlijke pro.
Meerderheid van de topsportcommissie steunt deze visie. Na besprekeing beslist de Raad
van Bestuur deze visie te steunen en keurt deze aanpassing goed.
- C de Woot heeft vanwegen professionele redenen zijn ontslag aangeboden in de
topsportcommissie. De raad aanvaardt zijn ontslag.
- Aanstelling van G. Mackechnie als full time head coach van GV: meer aanwezige rol binnen
het GV Topsportbeleid en meer bepaald opmaak trainingsprogramma’s, sturing GV Coaches,
coach to coach momenten, contacten met clubpro’s ivm jeugdwerking, talentdetectie….
Hij zal ook uren overnemen van andere pro’s wat financieel een verschuiving is. Daarnaast is
er een verhoging in subsidie waardcoor dit financieel mogelijk is.
De Raad keurt dit goed.
- Stopzetting Raf Vanbegin als Kidscoach: Hij kan dit niet meer combineren met werking in club
en privé
CLUBONDERSTEUNING
Volgende vergadering 24/6.
Ivm droogte is er beslist geweest om te communiceren naar de spelers. Het artikel gouden fairways
werd daarna nog gedeeld.
ivm project : project Witbos haalde de pers doordat GRUP niet goedgekeurd zou zijn. GV vraagt een
gesprek aan met kabinet van de minister Natuur en volgt dit verder op.
MEDISCHE
Geen vergadering geweest
4. GV Financieel
De Penningmeester FM geeft een stand van zaken. Aantal leden is goed. Het is afwachten wat de
impact zal zijn door het missen van een opendeurdag.
De inkomsten liggen in lijn met vorig jaar. De uitgaven en impact van lockdown worden in detail
bekeken op de halfjaarlijkse cutoff.

De steunmaatregel nl. uitstel van betaling: 7 clubs zijn ingestapt voor 74000 euro. Gv zal dit bijgevolg
op haar eigen middelen dragen.
De penningmeester zal de offerte inzake TAK26 laten actualiseren.

5. Covid-19
MV geeft een samenvatting van het verloop van de lockdown. Het teamwerk was belangrijk want
het ganse GV Team heeft, achter de schermen meegewerkt aan het protocol en de verschillende
maatregelen. MV en Jochem waren de front office maar een grote pluim voor de backoffice.
Daarbij is ook belangrijk om het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen te melden alsook het UZA. Zij
waren grote steun bij het uitwerken van het protocol.
De aangepaste kalender is uitgewerkt: de Raad keurt deze goed zoals voorbereid door Kevin en
Karine.
Promotie: zomeractie wordt gelanceerd via Katrien, Ymke en Marc.
Voorstel starttogolf-dag : de Raad keurt hjet voorstek goed om geen nationale dag te organiseren
maar in te haken op ‘maand van de sportclub’. September is de STG-maand.
Naargelang steun vanuit KBGF is het de ambitie om de zomeractie (met oa. Mediahuis, mediaplanet
special en radiospot) uit te breiden met een TV spot ‘boodschap van algemeen nut’.
KVI vraagt aan KBGF om zeker nationaal te ondersteunen gezien het belang om de clubs te
herlanceren met starters.

6. Begolf
KBGF heeft de huurovereenkomst met Sterea afgesloten. GV wordt onderhuurder van KBGF.

Te bespreken
7. Varia
- 24/9 zal Partnerdag doorgaan
- Noodfonds sport: via de gemeenten is er 87 miljoen euro voor sportclubs vrijgemaakt. Elke
golfclub zal dit goed moeten opvolgen bij haar lokale gemeente.

Volgende vergadering 25/8/2020

