Verslag
Raad van Bestuur 167
12 februari 2019

Aanwezig:
Stephan de Sterck (SDS)
Cedric de Woot (CdW)
Benoît Levecq (BL)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Chantal Rudduck (RD)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
De voorzitter heet iedereen welkom en dankt, gezien het vandaag de laatste Raad van Bestuur is en zij
einde mandaat zijn, Chantal Rudduck en Benoit Levecq hartelijk danken voor hun jaren inzet.
1.

Goedkeuring verslag RvB

Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.

Informatief

2.

Activiteitenverslag

MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.
Er wordt meer duiding gegeven over:
Congres NVG
Clubbezoeken ifv jeugdsportfonds door Kevin Dhondt. PRW benadrukt dat Kevin dit zeer goed doet
en dat dit door de clubs zeer geapprecieerd wordt.
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3.

Commissies en werkgroepen

SPORT– TOPSPORT
- Sport: verslag van 18/12 werd verstuurd, volgende commissie 26/02
- Topsport: verslag van 13/12 werd verstuurd daarnaast vond er ook een meeting plaats vorige
donderdag: 07/02
Topsportsubsidies:
2018: totaal van 325.757€
2019: totaal van 332.569€
- Topsportschool: Rust teruggekeerd binnen Topsportschool en internaat
Stage El Rompido: 27/01 tem 03/02: goed verlopen, goede terreincondities en goede sfeer in groep,
geen incidenten
- Top Golf Vlaanderen: 09/01 evaluatiegesprekken: evaluatie van seizoen 2018 + bespreking
doelstellingen 2019 + werkpunten

MEDISCHE
Er heeft geen commissie plaatsgevonden sinds vorige vergadering

CLUBONDERSTEUNING
KVI overloopt het verslag, dat iedereen ontvangen heeft, van de vergadering van 6/2/19.
-

Fyto controle – feedback wat controleren ze?
VMM : enquête droogte
On course Flanders: st v z
Melding van lid Koksijde ivm greenkeeping en gebruik producten
VMM overleg sportsector
Fyto st v z Wallonië en KBGF
Moet er nog een Nationale Commissie zijn? De Raad van Bestuur vraagt dat GAB de
bewaking zou doen inzake nood voor de aanvraag van een product via zgn. ‘kleine teelt’.
Zodat op het juiste moment een nationale commissie kan bijeenkomen.

-

Opleidingssessies GAB

-

Wetgeving : Zonevreemd uitbreiden en st v z van enkele clubdossiers
IT: ontwikkelingen in kader van beleidsfocus innovatie Sport Vlaanderen.
Opleidingen:20/3 inspiratie dag Zoo Antwerpen
Clubontwikkeling
Mystery golfers: oproep tot deelname werd gelanceerd. Momenteel 17 clubs die
deelnemen. PRW dringt aan bij de collega-bestuurders dat hun clubs zeker zouden
deelnemen.
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4.

GV Financieel

Francis Meert geeft toelichting bij de jaarrekening en voorstel budget 2019 dat iedereen ontvangen
heeft.
Het resultaat van de balans is -45 000 maar er werd in het steeds 80 000 euro, via de reserve genoteerd
(zo ook voorgesteld op de AV) oa. voor de eenmalige financiële ondersteuning van BKO en de
organisatie van de vrijwilligers. Hierdoor kunnen we concluderen dat we +35 000 uitkomen tov het
budget.

B. Budget 2019
INKOMSTEN:
1.
2.
3.
4.

Lidgelden: +2%
Basissubsidie Sport Vlaanderen: idem 2018
Sponsoring: idem 2018
Andere Subsidies: Idem in 2018

UITGAVEN:
1. Structureel: indexaanpassing
2. Promotie: BKO budget voor start to golf village en Vrijwilligerstent is opgenomen binnen het
jaarlijks budget
3. Topsport Ontwikkelingsprogramma => éénmalige subsidie 2018 valt weg.

VRAGEN RVB :
Uitgaven : de uitgaven van de werkgroepen dienen nagekeken te worden. Zij deze
correct ingeboekt?
Inkomsten online betalen dient nagekeken te worden.
Budget 2019: inkomsten lidgelden naar +1.5% ipv +2% brengen
Budget 19: uitgaven IT kunnen wat lager
Budget 19: makelaarskosten polis nakijken.
Deze vragen zullen nagekeken worden door MV en de penningmeester en zullen bijgestuurd
worden waar nodig.
In het algemeen zal in 2019 zeker sterkere budgetcontrole nodig zijn bij de verschillend events
om het budget te halen.
5.

BEgolf: Denkdag
-

Gezamenlijke sponsoring : zal via een gespecialiseerde firma gebeuren
Events : ook hier zal een gespecialiseerde firma aangesproken worden
Communicatie : golf meer in het nieuws daarom zal een specialist aangetrokken worden
De secretarissen-generaal zullen overleg onderling via een vergadering optrekken naar
2-wekelijks.
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-

-

-

Sportieve : omkadering Belgian Team aan het herbekijken. Vanaf heden komt dit onder
directe bevoegdheid van de sportcommissie. Gesprekken lopen om een performance
coach aan te trekken voor het Belgian Team.
Paragolf : persmoment op 21/2 om gezamenlijk plan te lanceren. Nu het moment,
gezien EDGA en wereldranking, om een nationale structuur te lanceren. Ambassador :
Adem Wahbi.
Kantoor: noden inventariseren via een externe firma.
MV vult aan dat GV einde contract is april 2020.
LF vult aan dat het geen achteruitgang mag zijn voor ons personeel, noch naar
werkruimten noch naar bereikbaarheid.

Te Beslissen
Niet geagendeerd maar te beslissen :
Budgetten Top Golf Vlaanderen : de Raad van Bestuur keurt het voorstel van de Topsportcommissie
goed.

6.

Algemene Vergadering / inspiratiedag 20/3

Programma Inspiratiedag : iedereen heeft dit ontvangen
Dagorde AV: : iedereen heeft dit ontvangen
Kandidaten RvB:
KANDIDATEN STATUTAIRE VERKIEZINGEN GV
Uittredend en niet herkiesbaar :
- Benoit Levecq (Koninklijke Limburg Golf)
Uittredend en stelt zich niet herkiesbaar :
- Chantal Rudduck (Brasschaat OGC)
Uittredend en herkiesbaar :
- Kris Van Ingelgem (AGS)
Er zijn bijgevolg 3 mandaten beschikbaar:

KANDIDATEN voor Raad van Bestuur GV

-

Johan Delmulle (Oudenaarde GCC)
Nathalie Kadic – Nyssen (Rinkven G)
Kris Van Ingelgem (AGS)

BL maakt de opmerking dat het eigenlijk niet logisch is dat een club geen kandidaat kan afvaardigen
omdat het een bestuur heeft in een anderen vzw (nl. de KBGF). De statuten zijn op dit moment echter
wel zo opengesteld.
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Er werd vastgesteld dat de nieuwe statuten nog steeds onder de naam VVG staan en niet Golf
Vlaanderen
KANDIDATEN voor STATUTAIRE VERKIEZINGEN KBGF
Uittredend en herkiesbaar :
- Luc Feremans (Cleydael GC)
Er is bijgevolg 0 of 1* mandaat beschikbaar:
*afhankelijk van wie voorzitter GV zal worden gezien de voorzitter automatisch ondervoorzitter KBGF is
en zetelt in de RvB KBGF.

GV KANDIDATEN voor KBGF
- Luc Feremans (Cleydael GC)
Jaarverslag :
Dit is versie 1 zonder financieel. Dat gedeelte zal aangevuld worden nar de AV voor de publicatie van
het definitieve jaarverslag.
Volgende punten staan in het jaarverslag :
Verslag raad van bestuur
Jaaroverzicht
Verslag adviesorganen
Partners GV
GOSTA
Kerncijfers
Van Lead tot Lid
BKO18
Visie 2020
Jaarplan 2019: acties en doelen
Good bestuur : rapport GV score 76%
Opmerkingen worden verzameld door MV. Het jaarverslag versie 1 zal niet op voorhand gestuurd
worden maar ter plekke uitgedeeld worden.

RvB keurt de punten inzake AV unaniem goed
Te bespreken
7.

Memorandum

FM legt uit wat zijn initiatief was na onze laatste RvB.
Ivm zwart spelen en ABC status zou het interessant kunnen zijn om een charter of memorandum op
te stellen waarin de visie van GV goed uitgelegd wordt gezien er nu soms sprake is van een dilemma
of contradictie bij de clubs Nl. ontvangen de clubs op korte termijn de greenfee of denken ze mee
op lange termijn (lidgelden en federatiekaarten ).
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We zullen dit punt als eerste punt agenderen op de volgende RvB. En een eerste tekst zal
voorbereid worden.
8.

Varia

-

Chantal Rudduck en Benoît Levecq danken de bestuurders voor de samenwerking en sluiten af
met ‘we gaan jullie missen’.
Vergaderdata

WOE 20/03 : Elisabeth Center Antwerpen ontvangst vanaf 13.00 uur
DI 23/04
DI 07/05
DI 11/06
DI 27/08
DI 01/10
WOE 20/11 VV
DI 10/12
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