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Aanwezig:  
Christophe Bielen (CB) 
Johan Delmulle (JD)   
Nathalie Kadic-Nyssen (NK) 

Francis Meert (FM) 
Jaak Pieters (JP)  
Emmanuel Rombouts (ER) 
Stephan de Sterck (SDS) 
Piet Vandenbussche (PV) 
Paul Van den Eynde (PVDE) 
Kris Van Ingelgem (KVI) 
 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG) 
 
Verontschuldigd: 
- 
 
 
Gezien de Voorzitter einde mandaat is zit Dhr. Francis Meert de vergadering voor als oudste zoals 
de statuten het voorzien.  
 
FM heet iedereen welkom en wenst alle verkozenen en herverkozenen proficiat.  
 
1. Aanduiding Voorzitter 

 
Laatste weken vóór de Bijzondere Algemene vergadering is de vraag gekomen vanuit 
verschillende bestuurders naar meer transparantie en betrokkenheid. GV staat immers voor 
goed bestuur met een hoge transparantie, democratie met een degelijke interne controle.  
 
De toekomstige voorzitter zal het profiel moeten hebben om aan deze verwachtingen te 
voldoen. 
 
FM vraagt aan de bestuurders of MV en KG de zaal verlaten.  Het Bestuursorgaan is unaniem 
akkoord dat de staff de aanduiding kan bijwonen.  
 
Uit een informatieronde blijkt er één kandidaat nl. Emmanuel Rombouts.  
 
Het bestuursorgaan is unaniem en benoemd Dhr. E. Rombouts als voorzitter van GV.  
 
De nieuwe voorzitter, Dhr. Rombouts, neemt het woord en zit de vergadering voor.  
 



De voorzitter dankt alle collega’s voor de eer en het vertrouwen. Er zijn verschillende punten 
aangehaald waar de voorzitter 100% achter staat.  Communiceren en transparant zijn, in de 
twee richtingen, is uiterst belangrijk. Het bestuursorgaan is een plaats om te discussiëren 
maar, na debat, moeten we als 1 ploeg naar buiten komen en de nodige confidentialiteit aan 
de dag brengen.  
 
De voorzitter sluit af met een dankwoord voor Luc Feremans, de vorige voorzitter, voor zijn 
dynamische aanpak om met een zeer sterk evoluerende golfwereld om te gaan. 
 
 
2. Aanduiding ondervoorzitter, penningmeester 
 
Het bestuursorgaan benoemt unaniem, Nathalie Kadic-Nyssen tot ondervoorzitter en Francis 
Meert tot penningmeester.  
 
Ook de sportcommissie heeft een nieuwe voorzitter nodig.  Jaak Pieters wordt unaniem 
benoemd tot voorzitter sportcommissie.  
 
3. Aanduiding erevoorzitter 
 
Het bestuursorgaan stelt Philippe Roberti de Winghe voor als erevoorzitter. PRW was de 
eerste 8 jaar van onze federatie voorzitter en daarna 8 jaar bestuurder en ondervoorzitter.  
 
Hij voldoet aan de statutaire voorwaarde nl. meer dan 10 jaar actief en einde leeftijd voor 
een mandaat 
 
Het bestuursorgaan is unaniem akkoord. 
 
4. Kick off en vergaderplanning  
 
De verschillende data worden gedeeld. Kick off zal plaatsvinden op 1/6 om 15 uur.  Naast de 
nieuwe bestuurders zijn ook de andere bestuurders welkom.  Om 16 00 uur is er dan 
bestuursorgaan.   
 
 

Volgende vergadering  
1 juni 


