
 
 

Verslag 
Raad van Bestuur 180 

Via Teams 
8 december 2020 

 
 

Aanwezig:  
Cedric de Woot (CdW)  
Johan Delmulle (JD)    
 
Stephan de Sterck (SDS) 
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: 
- 
 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en wenst alles bestuurders en de staff een gelukkig 
nieuwjaar.  
 

1. Goedkeuring verslag RvB  
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.  
 

Informatief 
 
 
2. Adviesorganen:  

 
SPORT en TOPSPORT 
 
Sport: 

- Mail werd verstuurd aan de clubs ivm uitsluiting Bert Neels wegens positieve dopingtest. Tijdens de 
finale BVV van 03/10ll. in Spiegelven.  
 
Uitsluiting uitgesproken door de disciplinaire commissie van Nado Vlaanderen. Speler is 
geschorst/uitgesloten en dit voor een periode van 8 maanden die aanvangt op 8 december 2020 en 
loopt tot 08 augustus 2021. 
 



Een uitsluiting houdt in dat het voor dhr. Bert Neels gedurende vooropgestelde periode verboden is 
om aan georganiseerde sportactiviteiten deel te nemen. Dat verbod omvat wedstrijden, trainingen en 
andere clubactiviteiten (zoals fitnessen in een club) in om het even welke sport (dus niet alleen de 
sport waarin de sporter de dopingpraktijken pleegde) als sporter of medewerker (trainer, 
medeorganisator, seingever ...). Hij mag wel vrij golfen (greenfee,…) 
 
Topsport 
 
Verslag Topsportcommissie 03/12.   
 
- Subsidies Topsport 2021: 447.930.  2020: 355.062€, dwz 93.000€ meer 

 
Verschil ligt in grotere subsidiëring Loonkost TDT, Loonkost George en meer budget voor int. 
Wedstrijden en buitenlandse stages.  

 
- Evaluatiegesprekken spelers TGV:  zal besproken worden op de topsportcommissie van 04/02 

 
- Ifv aanvraag subsidies Topsportinfrastructuur lopen gesprekken met Topsportschool Antwerpen.  

Hier zijn knelpunten inzake het uurrooster.   
 
Indien verhuis niet kan doorgaan van Hasselt naar Antwerpen kan ook geen subsidie verkregen 
worden voor de infrastructuur.  Dit gezien het decreet voor Topsport en de focus op 
centralisatie in Antwerpen of Gent of Leuven.  
 
GV werkt uurroosters verder uit om na te gaan of er oplossingen zijn om huidige daling in 
trainingsuren op te lossen.  Daarnaast zijn gesprekken voorzien met Sport Vlaanderen hierover.  

 
 
CLUBONDERSTEUNING 
 
Er is geen vergadering geweest.  
 
Twee actuele punten :  
  

- Documenten ivm pesticidengebruik 2021 werden gepubliceerd door VMM 
- Steunmaatregelen Corona en andere subsidiemogelijkheden werden gecommuniceerd aan 

de clubs. 
 

Tijdens de digitale infosessie van 14/1 zal hieraan ook aandacht gegeven worden.  
 
 
MEDISCHE:  Geen vergadering geweest 
 
 
3. GV Financieel 
 
De Penningmeester FM geeft aan dat afsluiting boekhouding in voorbereiding is. 
 

- Ivm uitstel van betaling ifv steun covid19 zijn er nog drie clubs die hier gebruik van maken.  
Deze drie clubs krijgen een schrijven om de voorzien 50% te betalen tegen 31/3/2021.  

 



- Ivm betalingsherinneringen: GV stuurt haar eigen herinneringen en de federale kaarten 
zullen pas geproduceerd worden als de club in orde is met KBGF en GV en dit zowel voor 
2020 als voorschotfactuur 2021 (+ 50% van het uitstel voor de drie betrokken clubs).   

- Ivm IT:  
 
GV staff heeft heel wat investeringen gedaan voor de ontwikkeling en opzet van het IT 
platform voor gans België.  In 2021 moet hiervoor een oplossing komen dwz de kosten die 
gegroeid zijn moeten doorgerekend worden aan KBGF en/of Afgolf.  
 
Daarnaast is gevraagd aan Acerta om een profiel op te maken voor de functie van IT en 
digitaal verantwoordelijke. Zo kan een aanpassing doorgevoerd worden.  
 
Het Bestuur GV alsook de KBGF voorzitter is met deze principes eens en vraagt dit uit te 
werken.  
 

 
4. BEgolf 
 
 

- Begolf commissie (3 secretarissen generaal) werken korte termijn samenwerkingsnota uit  
- 20/1 is er een eerste vergadering ism Prof. Zinz over lange termijnsplan Begolf en KBGF 
- Kantoren : afspraak met de aannemers is voorzien op 13/1 
- European Tour: KBGF geeft aan dat er goede hoop is op een event in België in 2022 
- LET in België in mei 2021 zal niet plaatsvinden 
- GV App: zal van maart onder de nieuwe PWA technologie draaien. Hierdoor komt hij echter 

niet meer in de app stores en zal hij te downloaden zijn op 1 site voor het ganse land. Er 
werd gekozen om dit op de Begolf website te plaatsen. Het icoontje op de telefoons zal dan 
ook Begolf worden.  Na inloggen zal de look&feel wel Regionaal zijn maar ook de clubs 
krijgen meer mogelijkheden.  

 
 
Te beslissen 

 
5. AV GV: oproep kandidaturen 
 

Timing:  
Heden: GV schrijft clubs aan met ‘oproep tot kandidaat bestuurder GV én KBGF’ 
13/2 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 
 

 
Mandaten GV :  

3 einde mandaat:  Luc Feremans, Philippe Roberti de Winghe en Cedric de Woot  

4 mandaten herkiesbaar: Jaak Pieters, Stéphane De Sterck, Emmanuel Rombouts en Francis Meert 

Totaal 7 mandaten beschikbaar 



Ter info: Kris Van Ingelgem (AGS), Johan Delmulle (Oudenaarde) en Nathalie Kadic (Rinkven) hebben 

nog mandaat.  

Mandaten KBGF :  

1 einde mandaat: Jan-Peter Baert  

1 mandaat niet verlengd wegens professionele redenen: Cedric de Woot 

2 mandaten herkiesbaar: Emmanuel Rombouts, Piet Vandenbussche  

Totaal 4 mandaten beschikbaar 

Ter info: Luc Feremans (Drie Eycken) heeft nog mandaat.  

 

De Raad van Bestuur van GV geeft de voorkeur aan dubbele mandaten of minstens aan bestuurders 
KBGF die ooit gezeteld hebben in de Raad van GV.  
 
Raad keurt de procedure goed.  

 
Te Bespreken  
 
 

- VSF bevraging :  
 
VSF organiseert een financiële studie.  Het is wat kort dag dit nog naar alle clubs te sturen maar de 
bestuurders zijn een goede steekproef. MV vraag aan de bestuurders de bevraging in te vullen voor 
einde van de week.  
 

- Statuten:  
 

Statuten en Rio zijn bijgewerkt en aangepast op basis van de nieuwe vennootschapwetgeving.  Er zijn 
geen inhoudelijke wijzigingen. 
 
Ook inzake Tucht zijn er enkele nieuwe wettelijke verplichtingen die bij een eerstvolgende 
statutenwijziging moeten voorzien worden. MV ism NK en PRW werken dit uit.  
 
Goedkeuring is noodzakelijk van zowel Statuten, RIO als tucht op de volgende Raad.  

 
6. Varia 

-  C kaarten en federale wedstrijden:  KBGF heeft beslist om, voor haar wedstrijden, 30 euro 
greenfee te vragen bovenop de wedstrijdfee aan deze type spelers.   
 
GV raad beslist deze tarieven ook toe te passen voor haar regionale wedstrijden.  

 
 

Volgende vergadering 23/2/2021  
 


