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1. Goedkeuring verslag vorige RvB  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Bezoek Topsportschool 
 

• De bestuurders zijn zeer onder de indruk van de nieuwe infrastructuur. Zowel school, 
internaat als op de golfclub.  

• Het is echter niet goed gekend dat de Topsportschool zo een evolutie heeft doorgemaakt.  
Daarom zal een video gemaakt worden om dit te presenteren in een campagne.  

• Naar instroom toe zal een brief gestuurd worden naar potentiële kandidaten.  Dat zijn er 
echter niet veel maar we nodigen hen uit tot een bezoek.  

• Naar de problematiek omtrent communicatie en dan vooral van en naar de ouders zal een 
zelfaudit gemaakt worden.  Er wordt nagedacht om ons hierin te laten begeleiden. Het doel 
is om, ook in de toekomst, de ouders te betrekken als partners maar de ouders zien zich 
vandaag als ‘klant’ van de school en hebben geen respect voor de structuren noch personen.  

• Op lang termijn moet er ism de clubs gewerkt worden aan betere spelers. We zijn met meer 
golfers dan ooit maar de competitiviteit van jeugd gaat achteruit. 

 
3. Activiteitenverslag 
Zie overzicht.  Vraag ivm indoor golf. Het idee om indoors via reservatiesysteem toe te laten (ook 
naar niet golfers) en een beperkt traject route 36 te geven wordt verder uitgewerkt. Dit komt naar de 
commissie clubondersteuning later dit jaar.  



 
4. Sport Vlaanderen feedback ledenaangifte 
 

- GV moet aantonen dat C leden clubgebonden zijn. We mogen daarbij zelf voorstel hoe 
(hcp historiek, reservatie,..) anders worden ze niet meer gesubsidieerd. Subsidie = 
ongeveer 3 euro per lid.  

- Indoor Golf:  opvallend is dat deze voor Sport Vlaanderen kunnen aanzien worden als 
subsidieerbaar lid. Staat dus los van outdoor infrastructuur maar ze moeten een 
jaaraanbod hebben. De mogelijkheid bestaat maar het momenteel niet de bedoeling 
om deze speler te federeren.  

- Rode: vraagt federale kaarten zonder de verplichte velden (adres) in te vullen.  Zijn niet 
subsidieerbaar voor SV.  KBGF zou geen kaarten mogen afleveren indien de verplichte 
velden niet ingevuld zijn (GV ART 3 RIO). RvB is akkoord om adres verplicht te laten 
zetten en zal dit op RvB KKBGF brengen.  

 
5. GV Financieel 
 

• lidgelden : + 4% momenteel 

• andere inkomsten : 22K dit moet boekhoudkundig nagekeken worden.  

• Vraag om extra middelen in Tak 26 te plaatsen : RvB is akkoord maar vraagt nog even te 
wachten om zicht te krijgen op de totale budgettering voor het kantoor (Verelst) 

• Evolutie federale kaarten: 
 
 
 
 
 
 
-  stand van zaken verhuis 
 

• Addendum huurovereenkomst : hier is een consensus over.  Vanaf 1 juni start 
huurovereenkomst van KBGF dwz KBGF is huurder.  
 
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de ‘Terbeschikkingstelling’.   
 
Er is overeengekomen dit via de ledenbijdrage te verrekenen.  
 
GV wenst hier snel duidelijkheid over gezien de startdatum van 1 juni. 
 

• Verrekening op basis van aantal m² 
o Golf Vlaanderen: 300,37 m² 
o Gemeenschap: 226,16 m² 
o Sanitair: 82,17 m² 
o KGBF: 186,02 m² 
o AFGolf: 186,02 m² 

 
300.37 m² = 30.63% van totaal voor Gv, KBGF 50.40% en AFgolf 18.97% 
 
Gemeenschappelijke ruimte (ook sanitair) is zoals vastgelegd voor KBGF.  De verhoging lidgelden 
waren voor dit doel.  
 

DATE update %

2022 2021 2022 2021 2022 2021

AFGOLF GV Total AFGOLF GV Total AFGOLF GV Total AFGOLF GV Total

31/03 21563 36494 58057 21158 35041 56199 2157 4080 6237 2142 4060 6202 263 250 94 145 65277 63753 1524 2,39%

2022 20212022 2021

ADULTS JUNIORS TOTAL
BGSCA

Artisans

JUNIORS 

'STARTPAS'



• Offertevraag meubilair is lopende bij Soulbricks om vgl met Bulo mogelijk te maken 
 
 
6. Adviesorganen  
 

- Sport en Topsport: zie bespreking topsportschool en verslag.  

- Clubondersteuning : vergadering uitgesteld naar latere datum 

- Medische: nog geen vergadering geweest 
 
7 Together for Golf  

 
 

- AV KBGF: momenteel geen statutenwijzigingen Together for Golf 
 
Wat kan GV zelf doen bv. ifv dubbele mandaten ? ifv  juiste profielen in RvB 
(man/vrouw, sportief profiel / economisch profiel, …) ?  
 
Naar aanleiding audit Cycling Vlaanderen zal SV nieuwe ‘goed bestuur’ regels opleggen 
ivm verhouding Vlaamse en Belgische federatie.  Ook deze moeten waarschijnlijk in 
statuten verankerd worden. 
 
MV, NK en CB zullen voorstellen uitwerken.   
 
 

- Trainers 
Op AV KBGF werd meegedeeld dat er een nieuwe opleiding zou komen (instructeur) en 
dat overleg lopende is met PGA 
 
Voor GV zijn volgende onderdelen dringend:  
1) instructeur vanaf 9.4 kan opgestart worden (is onze eigen bevoegdheid).  RvB is 
akkoord deze opleiding op te starten.  
2) dat initiators vergoeding kunnen krijgen (ook als zelfstandige) én amateurstatuut 
kunnen houden (in theorie 100% bevoegdheid KBGF gezien amateurstatuut).  RvB GV 
vraagt de KBGF deze maatregel goed te keuren binnen de uitzonderingsmogelijkheden 
van het amateurstatuut. 
3) federale kaart : vanaf 2023 mogelijk maken dat clubs een kaart aanvragen met 
melding ‘pro’.  Nu kan alleen PGA dit. (in theorie bevoegdheid 3 federaties). RvB is 
akkoord dit uit te voeren.  

 
 

- WHS 
o voor 54-36 hcp: aanpassing uitgevoerd. 

 
o voor 18.5-36: Non WHS compliant vs WHS compliant optie.  

 
Werd op AV KBGF voorgesteld maar Rvb KBGF heeft uitvoering uitgesteld.  Dat 
was echter niet heel duidelijk voor de clubs.  
 
RvB GV haar visie is om dit tijd te geven.  Het is aan KBGF een analyse te maken 
maar wenst geen overhaaste beslissingen.  
 



 
 

- EGA Sustainablity 
 
MV en Valentine Godin zullen België vertegenwoordigen op EGA Sustainability day in 
Amsterdam.  
 
MV is gevraagd voor de commissie EGA maar zal dit afwegen na Amsterdam (evt kan 
Valentine gaan).  
 
echter :  alle (on)kosten voor deze functie zijn voor de regio’s niet voor KBGF gezien het 
een regionale bevoegdheid is.   
 

- Sponsoring:  
 
Golazo : weinig progressie oa. gezien Soudal Open 
 
Vraag aan GV van Rob Vanhees om samen te werken. Dat geeft de kans om naast het 
‘together for golf’-dossier ook een eigen dossier op punt te houden.  
 
De RvB is akkoord dat Rob Vanhees het sponsordossier van GV herwerkt. Budget rond 
3K (excl BTW).  
 

 
 
 
7. Varia :  
 
Nieuw vergaderschema 
 
Doel: vooraf aan rvb kbgf om dagorde RvB KBGf te kunnen bespreken en standpunten te vormen.  
 
GV      KBGF      
 

10/5/2022     17/05/2022    

23/06/2022 in Millennium   28/06/2022    

23/08/2022 (ifv SV kan niet vroeger) 23/08/2022 

13/09/2022     20/09/2022 

4/10/2022     18/10/2022 

16/11 VV     15/11/2022 

6/12/2022     13/12/2022 

 
 

 
 

Volgende vergadering  
DONDERDAG 23 juni 

Millennium – Letas Throphy 


