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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 (PVB) 
Paul Van den Eynde (PVDE) 
Kris Van Ingelgem (KVI) 
 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG)  
 
Verontschuldigd: 
- 

 
De voorzitter heet iedereen welkom op de laatste vergadering van het jaar.  Helaas is deze opnieuw 
digitaal. De volledige staff van GV is aanwezig voor de opening van de vergadering.   
 
Dankzij de sterke groei en de sterke dossiers heeft de Raad van bestuur beslist om de staff een 
beloning toe te kennen ovv consumptiecheques en een bonus. De penningmeester zal dit in 
uitvoering brengen.  
 
 
1. Goedkeuring verslag RvB  

Het verslag 186 wordt goedgekeurd. 
 
 

Te bespreken 
 
2. Opleidingsstramien Instructeur en Trainer B 

 
- Te kort aan pro’s in de clubs oplossen via :  

 
Optie 1) Bevoegdheid initiator uitbreiden – binnen nieuwe amateurstatuut? 

 
PGA werkt samen met indoor golf waar ze initiatoren laten geld verdienen als amateur. Dat kan 
trouwens binnen huidige amateurstatus maar is discriminatie tov golfclubs waar het niet kan.  
 
Standpunt GV: De Gv RvB steunt het voorstel om de bevoegdheid uit te breiden (bv. tot hcp 36). 



 
Optie 2) instructeur vanaf hcp 9 toelaten 
 
Pga wil voor vrouwen hcp limiet omhoog brengen wegens te kort aan dames.  
 
GV standpunt : Geen verschil in gender creëren dwz voor iedereen want tekort aan pro’s is algemeen 

 
Discriminatie tov buitenland.  In NL en FR kan je een opleiding volgen vanaf hcp 9, daarna sluit je aan 
bij de PGA van dat land en daarna kom je naar België en wordt je aanvaardt door PGA of Belgium. 
Maar via België kan dit niet.  
 
Oplossing : Nu bestaat instructeur niet. Maar de opleiding trainer b kan opgesplitst worden in 2 
modules nl instructeur (vanaf hcp 9) en trainer b.  
 
De Raad van bestuur staat unaniem achter dit standpunt en vraagt ook de sportieve niveaus voor 
start van de opleiding bij andere sporten te bekijken.  

 
- Ivm amateurstatus:  

 
GV heeft zich geïnformeerd via de NGF alsook ervaring vanuit Tennis Vlaanderen ingewonnen.  
 
De Raad van Bestuur van GV vraagt aan KBGF om een communicatie voor te bereiden naar alle clubs 
en spelers, met daarin aandacht voor volgende punten :  
 

- Indien een speler een overeenkomst maakt met een privé sponsor moet hierin voorzien zijn 
dat de speler vrij is van sponsorverplichtingen bij het aanvaarden van een selectie om de 
club, regionale federatie en/of nationale federatie te vertegenwoordigen.  

- Ivm fiscaliteit: de speler moet er op gewezen worden dat hij zelf zijn fiscaliteit in orde moet 
brengen en best een fiscaal expert erbij betrekt maar het is, gezien de vele verschillende 
mogelijkheden, niet aan de federaties om hierin te sturen. 

- Wedstrijd organisator: een wedstrijdorganisator kan voorwaarden stellen aan de visibiliteit 
voor privé sponsoren.  Hierbij wil GV de voorwaarden opleggen dat de spelers geen 
visibiliteit kunnen geven aan tabak/alcohol/commerciële gokbedrijven tijdens de regionale 
wedstrijden en best is dit gealigneerd met de nationale wedstrijden. Er dient wel rekening 
gehouden te worden met Nationale Loterij die visibiliteit krijgen van de KBGF.  

 
 

3. House of Golf 
 

PVDE volgt dit dossier zeer goed op, waarvoor dank.  
 

- Ivm meerkost inrichting 
 

Op basis van de inrichtingsplannen die door ons (KBGF, AFGolf en GV) zijn opgemaakt wordt er een 
meerkost aangerekend van €250.000 + BTW voor bijkomende installaties van verwarming/AC, 
verluchting, verlichting en elektrische capaciteit. 
De KBGF heeft een schrijven gericht met daarin verschillende punten / argumenten inzake de 
meerkost (250 000 euro).  Oa.  
 
- Het is juridisch onmogelijk om te antwoorden voor de datum van 30/11/2021, aangezien dit soort 
besluit een zaak is voor het bestuur of zelfs de Algemene Vergadering.  Er is sprake van buitensporig 
korte termijnen. 



-  De extra kosten zijn NOOIT ter sprake gekomen in gesprekken voorafgaand aan de ondertekening 
van het huurcontract. 
- Op basis van de informatie waarover KBGF beschikt, is dit bedrag van meer dan 250.000 euro 
volstrekt onaanvaardbaar. Van in het begin was er een gebrek aan beschrijving van de oplevering 
casco. 
- Onze architect Alternativ heeft ons ook niet ingelicht bij het ontwerp van de inrichtingsplannen dat 
dit een belangrijke meerkost zou meebrengen.  
 
Urbion heeft geantwoord en de punten weerlegt.   Een gesprek is voorzien begin December.  
 
 

- Ivm koopoptie 
 

Overleg heeft plaatsgevonden op 23/11/2021.  De Heer Monstrey bevestigde ons dat zij zeker 
aankoop willen bekijken. Uiteraard dienen zij dit juridisch en fiscaal af te toetsen, daar er 
vermoedelijk voor hen consequenties aan verbonden zijn. PVDE en Adrien Colmant (Afgolf) werken 
een bod uit.  
 

- De Raad van bestuur van GV vraagt om alles juridisch te laten begeleiden door een expert 
om onze opties te kunnen bepalen. De KBGF heeft ook reeds juridisch advies aangevraagd. 
 

- De Raad geeft voorkeur om over te gaan tot aankoop of indien er geen oplossing bestaat om 
de kosten aanzienlijk in te perken de mogelijkheid te beschouwen om eventueel het contract 
te kunnen ontbinden. 
 

4. Together for Golf (oa. nota en sponsoring) 
 

A) Sponsoring ism Golazo 
 

Golazo leverde drie nota’s op: . 
 

1) De Audit 
 

In de audit worden de ‘assets’ opgesomd en een voorstel gedaan naar ‘branding’.  Hieruit volgde de 
bevestiging van Begolf maar ondertussen is er vanuit Afgolf en de voorzitter KBGF de wens om af te 
stappen van de naam Begolf. Nog te bekijken hoe dit evolueert 

 
Uit de audit volgde ook een waardering van de return.  Dat kwam neer op Afgolf 47,3K – GV 70,7 K 
en KBGF 54,2 K Ofwel  Afgolf 27,5%, GV 41%, KBGF 31.5% 

 
2) Sponsor voorstel :  Presentatie voor sales werd afgewerkt 

 
3) Financiële split 

 
Op basis van een theoretisch voorbeeld werd een financiële split gemaakt met oa. de voorziene 
commissie op de sales 15% + kosten voor return.  Deze oefening toont dat er aan de basis 
ongeveer 108 K + BTW te verdelen is onder de 3 federaties bij verkoop aan 150K. 

 
De aandacht moet gaan naar de split in de audit, dit is niet zoals in het verleden 1/3e, 1/3e, 1/3e 

Maar wel  Afgolf 27,5% GV 41% en KBGF 31.5%  dwz  op 108 K: Afg 29.7K – Gv 44,28K en KBGF 
34.04 K.  

 



Daarenboven is de App het sponsorrecht van GV dwz als een partner een actie wil op de App dit 
niet in deze return zit.  Dat laatste zal ook nog moeten uitgewerkt worden.  

 
De Raad van bestuur is hiermee akkoord en de GV bestuurders binnen KBGF zullen dit opvolgen.  
 
 
 

B) Together for Golf samenwerkingsakkoord / strategisch plan KBGF 
 
Op de AV van de KBGF werden slides (oa. bij visie en Belgian Team) getoond die niet besproken 
en voorgelegd zijn geweest.   Er is een meeting (30/11) geweest met de 3 SG’s en 3 VZ waar dit 
werd uitgesproken.  KBGF voorzitter excuseerde zich voor de slechte communicatie inzake de 
slides en bevestigde zijn standpunt over de samenwerking op basis van het 
subsidiariteitsprincipe.  
 
Op 1/12 hebben de drie secretarissen een werkmeeting gehad over de samenwerkings-
akkoorden.  Fanny zal deze nu verwerken in de tekst.  
 
Belangrijke uitgangspunten voor GV zijn :  
 

- KBGF faciliteert en coördineert de taken die haar vanuit het 
subsidiariteitsprincipe zijn gegeven door de regionale federaties om deze 
regionale federaties te versterken in hun opdracht. 

- KBGF is de ontmoetingsplaats van de twee regio’s om de taken, toegewezen op 
nationaal niveau, uit te voeren en coördineren.   

- RvB én commissies van KBGF zijn steeds paritair samengesteld door 
afgevaardigden aangeduid door de RvB van de Regio. 

 
 
Paritair?  

- 62% van de leden zijn GV en 38 % Afgolf 

- Momenteel is de RVB 5 Afgolf (+stem VZ telt dubbel) vs 5 GV dwz GV in 
minderheid 

- Stemrechten op de AV?  GV 744– Afgolf 547   
GV 744 Ipv 809 = 65 stemmen tellen niet (650 spelers) 
Afgolf 547 op 566 = 19 stemmen tellen niet (190 spelers) 
 
Dwz GV 57,6% vs 42.4 %  ipv 62-38% door stemsysteem (infrastructuur en 
plafonds) 
 

Gv Raad van Bestuur is akkoord dat een paritaire samenstelling de basis is, maar de afgevaardigden 
moeten enkel aangeduid worden door de regionale raden van bestuur en beslissingen moeten in 
consensus. Wanneer het 5 tegen 5 is moet het dossier herwerkt worden en niet doorgeduwd via 
dubbele stem voorzitter.  
 
Good governance: alles staat of valt met de mentaliteitswijziging op KBGF niveau nl. zij werken als 
facilitator en moderator tussen de regio’s.   
 
 
 
 



5. WHS stand van zaken 
 

Een overleg werd georganiseerd (30/11) om uit te klaren wat de noodzakelijke aanpassingen zouden 
moeten zijn.  Een consensus is gevonden voor de starters.   
 
Het komt erop neer dat enkele de scores van +34 punten in rekening worden gebracht.   
Tot hcp 45 zal de beste score van de laatste 3 tellen en tussen 45 en 36 zullen de laatste 5 genomen 
worden.  
 
Gv Raad van Bestuur vindt het goed dat er een voorstel is uitgewerkt waarbij de clubs hun starters 
even goed kunnen laten doorstromen als vroeger.  
 
Ons land moet gebruik maken van de vrijheden die het systeem geeft aan elk land.  

 
Te beslissen 
 

6. PV Voorzittersvergadering: zie bijlage van dit document 
 

Raad van bestuur keurt het PV goed.  
 

7. Golfschool Gent status A  
 

Op 9/9/2021 ontvingen we de formele bevestiging dat Golfschool Gent een baan heeft over 9 
verschillende holes met een minimale afstand van 1375m. De baan werd geijkt door de KBGF. 

 
Strikt volgens de statuten is dit correct om naar A status te promoveren maar de Raad van bestuur 
GV vraagt dit punt te verdagen naar latere vergadering omdat er een onderscheidt nodig is binnen de 
A Status.  Bv. A9-A18-A27.. of Tournament venues.  Hieraan gekoppeld zijn er ook de stemrechten en 
plafonds die herbekeken moeten worden (zie punt 4 ).  
 
Daarenboven dient meer in detail gekeken worden naar ‘verschillende holes’ en veiligheidsaspecten.  
 
Informatief 

 
8. GV Financieel : zie bijlage 

  

 
 

JR 2020 Budget 2021 Oktober Budget oktober % tov budget YTD Oktober Oktober vorig jaar % tov vorig jaar

I10LID LIDGELDEN 993.408,78 1.090.000,00 1.214.670,00 1.083.374,61 112% 1.214.670,00 981.095,10 124%
I20SUB BASISUBSIDIES 465.584,20 465.000,00 406.289,81 437.564,93 93% 406.289,81 412.157,93 99%

I30SPON SPONSORING 155.769,67 150.000,00 165.838,45 115.335,48 144% 165.838,45 124.769,67 133%

I40TSS TOPSPORTSCHOOL 7.975,00 0,00 0,00 0,00  0,00 6.590,92  

I50AIW ANDERE INKOMSTEN 76.000,68 86.000,00 80.022,62 76.528,46 105% 80.022,62 60.344,42 133%

I60ASUB ANDERE SUBSIDIES 462.919,28 643.382,00 447.283,03 556.627,22 80% 447.283,03 426.436,48 105%

I70AND ANDERE 138.385,10 71.322,00 152.503,17 45.237,11 337% 152.503,17 87.850,74 174%

I80RES TERUGNAME VOORZIENING (reserve) 0,00 65.000,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

  

2.300.042,71 2.570.704,00 2.466.607,08 2.314.667,81 107% 2.466.607,08 2.099.245,26 117%

U0STR000 STRUCTUREEL 851.219,48 899.850,00 658.790,66 719.805,60 92% 658.790,66 719.445,64 92%
U1COMP000 COMPETITIEF 8.893,50 37.500,00 15.040,10 36.545,33 41% 15.040,10 9.745,42 154%

U2RECR000 RECREATIEF 31.918,23 77.500,00 43.330,81 43.141,32 100% 43.330,81 26.708,07 162%

U3OPL000 KADEROPL & BIJSCHOLING 12.610,66 25.000,00 10.073,95 21.686,79 46% 10.073,95 10.409,66 97%

U4OND000 CLUBONDERSTEUNING 278.368,08 301.300,00 273.275,27 205.561,37 133% 273.275,27 193.076,23 142%

U5COMP000 COMMUNICATIE 100.197,84 257.000,00 97.287,65 150.747,82 65% 97.287,65 72.147,79 135%

U6PROM000 PROMOTIE 307.890,60 258.000,00 180.021,66 224.308,94 80% 180.021,66 255.173,16 71%

U7JEUGD00 JEUGDBELEID 89.104,99 91.752,00 171.195,92 23.876,60 717% 171.195,92 23.247,36 736%

U8TSO0000 TOPSPORT ONTWIKKELINGSPR. 367.817,76 612.975,00 376.184,38 344.586,68 109% 376.184,38 267.023,41 141%

  

2.048.021,14 2.560.877,00 1.825.200,40 1.770.260,45 103% 1.825.200,40 1.576.976,74 116%

TOTAAL INKOMSTEN

TOTAAL UITGAVEN



Een BTW studie uitgevoerd olv FM. Na overleg met oa. de accountant blijkt de creatie van een BTW 
eenheid te complex maar kan, als de BTW ermee akkoord gaat, gewerkt worden met de BTW volgens 
het werkelijk gebruik.  Dit zou van toepassing kunnen zijn voor de BTW-aftrek op sponsoring en 
éénmalige verrichtingen. Voor de huur zou een overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een 
kantoorruimte kunnen opgesteld worden tussen de KBGF als exploitant en GV als begunstigde. 
AFGolf zou dezelfde overeenkomst met de KBGF moeten opstellen. De maandelijkse forfaitaire 
vergoeding (waarin alle kosten zouden moeten ondergebracht worden) is vrij van BTW. 
 
Alle cijfers zijn in lijn zoals meegedeeld in november. Een winstprognose zal uitgewerkt worden 
tegen de volgende vergadering.  

 
 

9. Activiteitenverslag 
  

Werd overgemaakt. Geen specifieke vragen.   
 
 
10. Adviesorganen : Sport- Topsport - Clubondersteuning – Medische 

 
 

- Topsportcommissie:   20/10 en 2/12 
o Stand van zaken en toekomst TSS: bezoek TSS verplaatst naar latere datum, 

 
o Top Golf Vlaanderen:  

 
▪ Manon De Roey: goede prestaties afgelopen weken met 2 Top 10 plaatsen, 

Top 37 OOM Costa del Sol 
▪ Charlotte Decorte: in voorbereiding European Q school final stage later deze 

maand 
▪ Alan Debondt: cat. 3 pro golf tour, doelstelling 2021 bereikt   
▪ Yente Van Doren: cat. 3 pro golf tour, doelstelling 2021 bereikt 
▪ Kristof Ulenaers: Full card challenge tour met beperkt speelrecht European 

tour in 2022 
▪ Evaluatiegesprekken met de spelers volgende week ingepland. 

 

o In het kader van het Topsport Actieplan V Vlaanderen (2020-2024) organiseert 
Sport  Vlaanderen een vormingsprogramma voor ‘topsport coaches.  Programma 
bestaat uit 8 modules, en neemt in totaal ongeveer 17 dagen in beslag (7 sessies van 
2d en 1 sessie van 3d) gespreid over een periode van 18 maanden. Aantal GV 
Coaches kandidaat gesteld, uiteindelijk 1 coach per federatie wegens het groot 
aantal inschrijvingen.  Naar alle waarschijnlijkheid,  deelname van onze head coach 
G. Mackechnie  

 
- Feedback Sportcommissie KBGF 25/11 met oa.   

o kalender 2022,  
o Interclubs: hoogste divisies verhoging max. hcp 24.4 naar 28.4,  
o Interclubs: Team advisor,  
o Junior Tour: ouders op het terrein.  Voorstel Afgolf dat GV nu intern zal bespreken. 
o nieuwe regels amateurstatuut 2022,  
o Interclubs senioren: verre verplaatsingen (vraag vanuit GV Seniorenwerkgroep) 



 
 

- Feedback Belgian Team 29/11.    
o Feedback nationale trainingen - Training squads - Ontmoeting Men – Ladies: do 

23/12 
o Selectiecriteria int. Wedstrijden en EK’s - Coaches & captains EK’s –  
o Invites CT  
o Nieuwe regels amateurstatuut: Sponsoring spelers, Prijzengeld amateurspelers 

 
- PVDE: Feedback Medische & Ethische Commissie 25/10 

o Doc. Generatie rookvrij 
o EHBO opleiding  
o nieuwsbrief + mailing clubs  
o stand van zaken ethisch verantwoord sporten  
o G-Golf 

 
- Vraag PVDE ivm aanpassen wedstrijdfee, terreinvergoedingen 2022 

o Het is zeer moeilijk banen te vinden oa. omwille van de lage vergoeding. 
o GV staff zal simulaties uitwerken om hogere fee te kunnen geven aan de clubs en 

deels kosten te recupereren via deelnamefees.  
   

- Vraag PVDE ivm dresscode prijsuitreiking wordt uitgesteld naar volgende vergadering wegens 
tijdsgebrek. 
  
 

- Kandidaturen Adviesorganen: 
 
Dameswerkgroep: 
Herbenoeming: 
Tine Fournier (Palingbeek) 
Jane Wright (Kampenhout) 
Katrien Troch (Oudenaarde) 
Claudine Morel (Zwijnaarde) 
Nicole Clement (At Golf) 
 
Jeugdwerkgroep: 
Nieuw: Nadine Syoen (Ieper) 
 
Medische Commissie: 
Herbenoeming: Guido Vyncke (Winge) 
Nieuw: Dirk Peeters (Palingbeek) 
 
Clubondersteuning :  
Salembier Frank:  Herbenoeming  
 
 

De GV Raad keurt deze kandidaturen goed. Per commissie zal er besproken worden of er profielen 
ontbreken om nog mensen aan te spreken.   

 
 
 
 



11. Varia 
 

- GOOD GOVERNANCE 
 

o Personeelsevaluatie:  
 
Evaluatiegesprekken werden afgerond. De Voorzitter zal ook nog een afsluitend gesprek hebben met 
iedereen. Door het thuiswerk is hier wat vertraging. 
 
Binnen het team is het zeer goed met twee aandachtspunten nl. 1) de verhuis en 2) elk department 
moet evenwichtig in de kijker geplaatst worden.   
 
Werking is het unaniem goed tot zeer goed. We verwijzen naar de introductie van de voorzitter van 
deze vergadering.  
 
 

o Zelfevaluatie:  
 
Zelfevaluatie Bestuur werd gemaakt via digitale weg en was anoniem.  
 
Eén bestuurder gaf een onvoldoende op de vergaderingen van de Rvb. Bij de overige 
bestuurders was de laagste score 4/5 (oa. voorbereiding, dagorde, vergaderverloop) en was 
de feedback unaniem positief en wordt de open debatcultuur positief geëvalueerd.  
 
Wanneer er in de loop van de vergaderingen iets niet duidelijk is mag dit steeds meegedeeld 
worden aan de SG.  
 
CB dringt erop aan om vanaf heden op een AV steeds met biljet te stemmen.  GV zal het goede 
voorbeeld moeten geven zodat ook de andere federaties dit overnemen. De wijze waarop de 
AV KBGF verlopen is, is niet voor herhaling vatbaar.  
 

o Werkplan / Data 2022:  

- 18/01 

- 08/02 

- 16/03 AV 

- 19/04 

- 07/06 

- 23/08 

- 04/10 

- 16/11 VV 

- 06/12 
 

- KVI vraagt of teambuildings nog mogen vanuit corona maatregelen en wat naar golf clinics 
toe? MV zal dit nog eens nakijken maar binnen de sport regels was hier tot heden geen 
signaal over gekomen. 

 
- NK zal voor Rinkven de vrijwilligers coördineren voor de Soudal open. Voor Gv zal dit Jochem 

Sueters zijn ism Peter van Baekel als vrijwilliger.  
 

Volgende vergadering  
18 januari 



 

Verslag Voorzittersvergadering 
17 november 2021 

Diegem 
Voorzittersvergadering 17/11/2021 

Aanwezigen 
Antwerp Golfschool, Ant. Int. G&C.C. Rinkven, AtGolf, Cleydael Golf & C.C., Damme Golf & C.C., De 
Kluizen, Drie Eycken Open Golf Club, Ex. Club Priv. Golf – Zwijnaarde, Golfclub Hasselt, G.& B. 
Association Kampenhout, Golf Park Tervuren, Golfschool Gent, I.G.T.C., Kempense Golf, Krokkebaas, 
Lilse Golf, Millennium, Nuclea Golf, Open Golfcentrum Ranst, Oudenaarde Golf & C.C., Palingbeek 
Golf & C.C., Puyenbroeck Golf, Royal Golf van België, Royal Keerbergen Golf, Royal Latem G.C., Royal 
Limburg G.C., Steenhoven Country Club, Ternesse Golf & C.C., Waregem Golf, Wellington Golf, 
Westgolf, Winge Golf & C.C., Royal Antwerp G.C. 
Afwezigen 
Bossenstein Golf & Polo Club, Brasschaat Open G. & C.C., Brussels Droh!me, Dragon Golf, Prac. 
Rhode-St-Genese Golf, Royal Ostend GC, Sportclub Taxandria, Steenpoel Golf Club, The National 
Brussels, De Wijnvelden Golf Club 
Verontschuldigd 
Beveren Golf & Polo Club, Brabantse Golf, Ieper Open Golf, Koksijde Golf Ter Hille, Golfforum 
Lummen, Lanaken Golfclub, Puurs Breendonk Golf Club, Royal Amicale Anderlecht G.C., Royal Zoute 
GC, Witbos Golfclub, Spiegelven GC, WaseGolf 
 
De Vergadering, voorgezeten door Dhr. Emmanuel Rombouts, Voorzitter van G.V., vangt aan om 16.05 
uur.  
 
1. Welkom door E. Rombouts, Voorzitter GV 

 
Nu het eindejaar voor de deur staat blikken we terug op een toch wel bijzonder golfseizoen. 
Desondanks de aanhoudende pandemie en de daarbij horende restricties hebben we in Vlaanderen 
een ongeziene groei gekend van nieuwe golfspelers en de golfbanen waren zoals nooit voordien druk 
bezet. 
Dankzij de Park&Play richtlijnen en het ITee reservatiesysteem hebben we praktisch het hele seizoen 
onze geliefkoosde sport veilig kunnen beoefenen. 
Met de kaap van 50.000 golfspelers in zicht mogen we met vertrouwen stellen dat de populariteit 
van de golfsport stevig in de lift zit. 
Velen onder jullie hebben via onze nieuwsbrief belangstelling gehad over onze podcasts waar telkens 
een verschillende sluier werd opgelicht van de soms minder gekende aspecten van onze sport. U mag 
er dan ook op rekenen dat er in 2022 nog vele interessante onderwerpen aan bod zullen komen. 
Op sportief vlak mogen we beslist ook fier zijn op onze topatleten. 
Een eerste overwinning op de Challenge Tour voor onze Limburger Christophe Ulenaers is jullie zeker 
niet onopgemerkt voorbijgegaan. 
Op de Olympische Spelen in Tokyo werd de Belgische ploeg trots vertegenwoordigd door 3 
Vlamingen: Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De Roey. 
En wie heeft de spannende overwinning van Thomas Pieters op de European Tour in Portugal 
gemist? 
Volgend jaar is het golf spektakel ook gegarandeerd met maar liefst 4 professionele tornooien in 
België: De European Tour Soudal Open op Rinkven GC, de LET Mithra Open op Naxhelet, een 
Challenge Tour Trophy en een LETAS tornooi op Millennium GC. 
Ik wens het bestuur, de GV bestuurders bij KBGF, de staff en alle clubs, in naam van Golf Vlaanderen 
te bedanken voor de steun en de samenwerking en hoop je binnenkort op één van onze golfbanen te 
mogen ontmoeten. 



 
 
 
 
 
2. GV Financieel door F. Meert, penningmeester GV 

 
a. Cut off 2021 

 
Inkomsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele aandachtspunten:  
- stijging van + 5.000 leden => 11% 

- lichte stijging sponsoring 
- andere inkomsten volgens het budget 

- kantooronkosten lager oa door thuiswerk 
- impact door covid: minder wedstrijden en minder buitenlandse verplaatsingen 
- poliskosten stijgen door grote groei in aantal leden 
- magazine was begroot voor 4 nummers.  In dit opstartjaar zijn er maar 2 nummers. 

 
 
Vragen uit de Voorzittervergadering:  

- laatste 3 maanden nog 1 miljoen uitgaven? In deze periode worden inderdaad veel subsidies 
uitgekeerd aan de clubs 

- Hoeveel personen worden bereikt met G-golf: naar initiaties toe een 500-tal en naar de 
wedstrijdspelers een 50-tal. Voor 2021 werd een nieuwe subsidieaanvraag ingediend gezien 
vanuit Sport Vlaanderen nieuwe reglementen kwamen.  Het g-golf fonds zal hierdoor 
afgebouwd worden. De nieuwe aanvraag focust op wedstrijden en inclusie.  Wanneer deze 
niet zou worden goedgekeurd zal op eigen budget het project moeten verdergezet worden.  
Eind januari krijgt GV uitsluitsel vanuit Sport Vlaanderen.  
 



 
b. Lidgelden 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen wijzigingen 
 
 
 
c. Voorlopig budget 2022 
 
Inkomsten 
 

 
Uitgaven 
 

 
 
 
Aandachtspunten :  

- Lidgelden : Aantal leden => status quo 
- Subsidies :  Idem 2020  



- Andere Subsidies : G Golf (BF Laagdrempelige sporten) – 40.000 € 
- voorzieningen/reserve :  75.000 € : nieuwe kantoren en  40.000 € : congres 
- HR : onveranderd + indexering 
- Kantooronkosten : + 135.000 € éénmalig ifv Dubbele huur – periode tussen CASCO-

oplevering nieuwe kantoren en verhuis (6 maanden): 60.000 € + Kosten verhuis en 
Inrichtingen: 75.000 € 

 
 
Vragen uit de Voorzittersvergadering:  

- Kantoor was toch een financieel voordeel door samen te gaan? Naar huurkosten is er voor 
GV een status quo, behalve in het verhuisjaar door inrichting en verhuis. Naar 
werkingskosten is een besparing de doelstelling door oa. kantoorkosten, telefooncentrale, 
vergaderruimten, … te delen.  

- Wat zijn de huurvoorwaarden en termijn? Termijn 27 jaar, 15 000/ maand voor 1000m² (is de 
gezamenlijke oppervlakte die de drie federaties samen benutten) 

- Is er nog een mogelijkheid om te kopen? Dit werd besproken maar er was geen consensus 
tussen de drie federaties. GV wil dit wel nog verder bespreken. 
 

 
 

3. Nieuwe publicaties ifv Visie 2025 door Marc Verneirt, secretaris-generaal GV  

Het infopakket bestaat uit :  
 
- De Visie 2025: de 25 recepten voor een succesvolle club in 2025 

 
- Samenwerkingsovereenkomsten met de zelfstandige trainer.  Zowel voor de pro als voor de 

club is het belangrijk om professioneel te kunnen werken.  Ook de Corona crisis toonde dit aan 
(cfr. Hinderpremie vs compensatiepremie). Er zijn eigenlijk twee overeenkomsten nodig, 1 
waarmee de pro de installatie huurt van de club en 1 waarbij de club de diensten van de pro 
inhuurt.   
Daarnaast dringen wij erop aan dat de pro, naast het lidmaatschap van de PGA ook aangesloten 
is bij GV. Met een federaal nummer geniet de pro van een volledigere verzekering én kan er 
gebruik gemaakt worden van de App voor reservaties, i-pro,….   
Deze brochure én de modelovereenkomsten kwamen tot stand na overleg met NSZ, PGA en ism 
VSF en Pascale Monbailliu van SMA advocaten  (willen jullie zelf advies op maat? Contact: 
pascale@sma-advocaten.be) 

 
Vragen :  
- Zijn de pro’s vrijgesteld van federale bijdrage? Neen, momenteel niet. Meestal neemt de club dit 

op haar budget. 

 
- Rookvrij golf: GV ondertekende het charter en zal vanaf 2022 haar wedstrijden rookvrij maken 

op het terrein.  Hieraan gekoppeld is een stappenplan zodat ook u er mee aan de slag kunt en 
rookvrij golfen mogelijk maken. Roken op een sportterrein wanneer jeugd aanwezig is, is 
eigenlijk uit den boze.  

 
- Brochure gendervriendelijk communiceren: Met deze brochure willen we aandacht besteden 

aan een gendervriendelijke communicatie en thema’s zoals gendergelijkheid en LBGTI gezien 
deze niet meer uit de maatschappij weg te denken zijn. Zorg ervoor dat mannen en vrouwen zo 
evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd zijn in alle communicaties en breng deze 
verslaggevingen ook met dezelfde bezieling. Deze brochure biedt jullie vrijblijvend tips en advies 

mailto:pascale@sma-advocaten.be


om binnen het bestuur eens na te denken over deze thema’s zodat wij samen van golf een nog 
gastvrijere en open sport kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen bij de 
kennismaking maar ook later.  In de brochure is er ook aandacht voor Tee it Forward gezien dit 
ook kan ingezet worden in dit thema nl. geen gendergebondenheid meer bij de teekeuze. 

 
- Golf Kompas Duurzaamheid: In samenwerking met het studiebureau 'Route 2030' heeft GV een 

duurzaamheidsscan uitgevoerd. Daaruit bleek dat de ganse sector en vooral de Clubs nu al veel 
doen rond duurzaamheid, zonder er bij stil te staan. Om dit te bundelen, om te inspireren en 
motiveren hebben we een laagdrempelig kompas ontwikkeld. Het kompas geeft inzicht in wat 
duurzaamheid allemaal kan betekenen en waar de clubs het verschil kunnen maken. Het kompas 
legt niets op maar geeft richting zodat clubs zelf, binnen hun eigen context en volgens hun eigen 
niveau aan de slag kunnen. 

 
- Club API: API staat voor AansPreekpunt Integriteit. GV zelf heeft twee API’s nl. Kevin Dhondt 

voor het sportieve en Ymke Vanherp voor het ethische.  Daarnaast heeft GV ook een 
handelingsprotocol uitgewerkt voor eventuele meldingen. De volgende stap in het verder 
professionaliseren inzake ethiek is de aanstelling van club Api’s.  u treft twee documenten aan 
met tips.  

 
Vragen :  
- Komen er nog basisopleidingen bij Sport Vlaanderen? Wij verwachten van wel en houden jullie 

op de hoogte.  

 
 
 
4. GV-Kalender 2022, Kevin Dhondt Sporttechnisch GV 

 
Nieuw in 2022 is de Beker van Vlaanderen by Big Green Egg. Naast Title sponsor organiseren zij 
tastings en de Big Green Egg Chip in.  

 
G-golf kalender ism Capa4you:  overal zelfde concept,  Inclusie dwz samen met valide clubspelers, 8-9  
wedstrijden met ranking. 

 
 

5. Digitalisering Jochem Sueters , Digitalisering GV 
 

Naast een stand van zaken geven we de belangrijkste conclusies uit de bevraging mee.  
 

- 3,87 / 5 is de beoordeling van de helpdesk (i-Golf) 
- Leden- en wedstrijdenbeheer is een goed functionerende tool 

o i-Doc mail is voor verbetering vatbaar 
o Wedstrijdopbouw verfijnen  

- 89% van de clubs laten digitale EDS toe 
o Vraag naar meer voorwaarden en controles (#keer - hcpniveau) 
o Onvoldoende duidelijk wie de voorwaarden moet beheren. Lichte voorkeur dat 

federaties deze set (#keer – hcpniveau) instellen 
o Clubs vragen meer flexibiliteit in het aanbod van de EDS 

 
Vragen :  

- Laatste jaren veel front office aanpassingen maar nu vooral nood aan back office. De 
vermelde wijzigingen die voortkomen uit de bevraging zijn inderdaad vooral back office. 



 
 
6. Starttogolf 2022 
 
Zal doorgaan op Paasmaandag 18 april 2022 en inschrijving zal lopen via nieuwe module i-Golf.  
 
 
7. Uitreiking jeugdlabels en G-Golf  

 
Proficiat aan alle laureaten  

 
- Rabbit – Birdie – Eagle:   Rinkven G.C. – G.C. Kampenhout 

- Rabbit – Birdie:  Koksijde Golf ter Hille – R. Keerbergen G.C. – Waregem Golf – Ternesse 

G.&C.C. – Ieper Open Golf – G.&C.C. Oudenaarde – Damme G.&C.C. – GS Gent 

- Rabbit:  G.C. Witbos – Golf Puyenbroeck – Winge G.&C.C. – Brabantse Golf – Antwerp 

Golfschool – Golf Park Tervuren – G.C. Hasselt – Kempense Golf – G.C. Nuclea – G.C. De 

Kluizen – G.C. Beveren – Brussels Dhrome G.C. – G.C. Puurs Breendonk – Wase Golf – 

Millennium Golf – G.C. De Wijnvelden 

- Basis: G.&C.C. de Palingbeek – Brasschaat Open G.&C.C. – Lilse G.&C. - Westgolf 

 
G-Golf Friendly : Golf Club Beveren en Koksijde Golf Ter Hille 

 
 
 

8. Varia 

 
• WHS voor starters moet aangepast worden om drop out te voorkomen. GV is zich bewust 

van het probleem en steunt de vraag van verschillende GV clubs. GV heeft aan KBGF een 
analyse gevraagd + een geautomatiseerde oplossing.  
 
De clubs dringen aan op de hoogdringendheid dat KBGF een oplossing moet bieden. Daarbij 
wordt opgemerkt om de uniformiteit niet te verliezen.  
 
Naast WHS komt ook het probleem van de hcp nodig voor toelating voor greenfee naar voor.  
Het systeem zou moeten toelaten om met ‘best hcp ever’ te werken.  

 
 

- Wie doet wat? Een kort en handig overzicht van ‘wie doet wat’ bij de federatie met linken naar 
extra info, email contact én beschikbare publicaties.  

 
Afsluiting vergadering 18.00 uur.  


