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1.

Goedkeuring verslag RvB

Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.

Informatief
2.

Activiteitenverslag :

Er wordt meer duiding gegeven over:
• Visualstar : een communicatiebureau ifv fotoshoot voor start to golf maar momenteel, wegens
budgettaire redenen, niet op ingegaan
• Sportsterrendagen: momenteel lopen heel wat promodagen ism sport Vlaanderen voor sholen
• Call Geoffroy : overleg met onze hoofdsponsor Van Lanschot ifv mogelijke ambassadeur start to
golf
3.

Commissies en werkgroepen

- SPORT:
Wedstrijdseizoen is volop bezig. De herenkalender loopt moeizaam: annulatie GV Heren 4BBB 9 holes
17/05: G.C. Beveren (10 inschrijvingen)
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- TOPSPORT
Op do 13/06 is er Topsportcommissie met de nieuw samengestelde topsportcommissie bestaande uit
een Vertegenwoordiger Topsporttrainers, Bestuurders, Afgevaardigde medische commisie, Secretaris
Generaal, Dossierbeheerder Sport Vlaanderen en de TDT
Topsportschool (TSS) :
Er is rechtstreeks contact opgenomen met sport Vlaanderen door één van de ouders om een probleem
persoonlijke coach/coach TSS aan te kaarten inzake technische visie TSS. De RvB vindt dit jammer
gezien de open communicatie en beleid die we voeren binnen GV, maar iedereen is echter vrij de
stappen te zetten die ze wensen. GV apprecieert dat Sport Vlaanderen aandrong op aanwezigheid van
Karine. Meeting zal eerstdaags plaatsvinden.
Top Golf Vlaanderen: meeting met Y. Van Doren is voorzien ifv opname en ondersteuning
- MEDISCHE COMMISSIE: geen vergadering. Wel vonden 2 EHBO EN AED opleiding plaats

Commissie Clubondersteuning
Er heeft geen vergadering plaatsgevonden. Een stand van zaken:
- Water : een update van de nota van 2012 zal gebeuren. Momenteel verzameld VMM alle
opmerkingen hierop.
- Fyto: er was een overleg VMM en Sport Vlaanderen. Sinds enkele weken is MV aangeduid door
de VSF om alle sportfederaties te mogen vertegenwoordigen over het thema Fyto. Volgende
week is er overleg met enkel de sportsector om de voorstellen van VMM (green deal
Vlaanderen) te bespreken.

4.

GV Financieel

De penningmeester geeft toelichting bij de maandrapportage.
- INKOMSTEN:
Lidgelden+4% tov vorig jaar. Ook de subsidies zitten op schema waardoor de inkomsten 102% zijn tov
vorig jaar.
- UITGAVEN:
Er zijn nog verschillende details in opvraag en er is nog een boekhoudkundige onduidelijkheid waarover
advies wordt ingewonnen. Er zal een gedetailleerde halfjaarlijkse cutoff gebeuren ism de
penningmeester.
5.

BKO evaluatie

GV stond in voor de 525 vrijwilligers en dat liep zeer vlot. Veel vlottere samenwerking met de club, de
horeca, de logistiek, Pieters Productions. Ook intern was de samenwerking veel vlotter.
De secretaris-Generaal geeft een pluim aan het GV-team gezien ze 24/24 voor BKO beschikbaar waren,
in opperbeste sfeer, lange werkdagen en dit zonder extra recuperatiedagen of overuren gezien GV dit
niet hanteert.
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Ook de RVB dankt het team en zag dat het team zeer veel werk leverde en goed op elkaar was
ingespeeld. De algemene evaluatie moet nog gebeuren met PietersProductions maar vooral
gebrek aan publieksopkomst viel op.

6.

BEgolf:
-

sponsoring:
Het bureau dat werd aangesproken blijkt te duur. GV dringt aan op snel een andere bureau
gezien nieuwe sponsors dringend zijn. Anders zullen we opnieuw zelf actie moeten
ondernemen.

-

Magazine: inhoudelijk blijft GV vragen naar een betere content.

-

Bureau : De RvB van Afgolf heeft haar akkoord gegeven om de kantoren in Sterrebeek verder uit
te werken. Als het op die locatie is zijn ze akkoord om kantoor in Vlaanderen te houden.
Belangrijk is dat GV een eigen inkom, keuken en kleine vergadermogelijkheid afzonderlijk wenst
te hebben. Grote vergaderruimte zijn te sharen.

Te Beslissen
7.

Head Coach Topsport

Taak van head Coach: het mee aansturen van de verschillende ontwikkelingsprogramma’s met de TDT.
Naar topsportschool toe contact met de persoonlijke trainers, een bruggenbouwer. Daarnaast ook de
contactpersoon met M. Vanmeerbeek op nationaal niveau ifv terugkoppeling bevindingen nat.
Trainingen of input gespeelde wedstrijden.
Voorstel : George Mackechnie
Budgettair heeft dit weinig impact gezien George via de subsidies nog dagen beschikbaar was.
De Raad keurt het voorstel goed.

8.

Adviesorganen

Clubondersteuning: Nathalie Kadic zal deze vervoegen
Seniorenwerkgroep: kandidatuur vanuit Kempense Golf nl. Dhr Mark Wijnen.
Standpunt RvB : De raad is akkoord.

Te bespreken
9.

Opmaak visie 2025

MV stelt de draft van zijn nota voor.
De golfmarkt, alsook de maatschappij verandert snel. Met deze visietekst willen we de clubs helpen
om nu proactief en innovatief te anticiperen op wat komen gaat.
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De redenen om nog aan te sluiten in een club of om deel uit te maken van een clubgemeenschap
lijken te verdwijnen, de klassieke clubgolfer lijkt plaats te maken voor de greenfeespeler, te weinig
tijd of prioriteit voor golf in een druk leven… . De opkomende generaties, hun wensen en
verwachtingen lijken razendsnel te veranderen. Daarnaast is er ook de opkomst van vele externe
organisaties waar hun aanbod vaak sterker is dan binnen de traditionele club.
Maar is dit zo?
Om de clubs beter te begeleiden en instrumenten aan te reiken neemt Golf Vlaanderen het initiatief
om 25 recepten uit te werken voor een succesvolle club in 2025. Deze recepten kwamen tot stand
na aan analyse van twee studies die Golf Vlaanderen uitvoerde.
De eerste studie is de GOSTA, het 3e Golf Statistieken rapport dat GV elke 5 jaar uitvoert, waarbij de
spelers en de clubs bevraagd werden maar waarbij ook een analyse werd gedaan van de database
(drop out, re-activatie,…).
De tweede studie kwam tot stand dankzij een samenwerking met Herman Konings. Herman,
trendanalyst en consumentenpsycholoog, maakte een analyse van de nieuwe generaties en linkte
de waarden van golf met de verwachtingen van deze generaties.
Elke club moet op zoek gaan naar zijn eigen identiteit, zijn eigen karakter. Het is belangrijk om
keuzes te maken en een duidelijke eigen visie uit te stippelen met behulp van deze 25 recepten.

De Rvb wordt gevraagd om tegen midden juli haar feedback te geven. De verschillende
nota’s worden via mail gestuurd (GOSTA, Visie 2025, ….)
10. Varia

-

Jaak Pieters deelt een artikel ivm personeelsstructuren voor horeca. Dit zal verstuurd worden
naar de bestuurders
Vergaderdata

DI 27/08
DI 01/10
WOE 20/11 VV
DI 10/12
En op 27/9 Partnerdag in Waregem
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