
 
 

Verslag 
Raad van Bestuur 188 

18 januari 2021 

 
 

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 eerste vergadering van het jaar en wenst iedereen een 
gelukkig en gezond 2022.   
 
 
1. Goedkeuring verslag RvB  

Het verslag 188 wordt goedgekeurd. 
 
 

Te bespreken 
 
2. House of Golf 

 
- Er is een akkoord met de bouwheer over de manier van werken 
- Dank aan PVDE voor zijn inzet in dit dossier 
- Er zal opgeleverd worden met een minimale casco 
- De federatie(s) zal rechtstreeks met Verelst werken voor de afwerking 
- Creditnota zal opgemaakt worden in het voordeel van de federatie(s) 
- Verhuis moet mogelijk zijn in oktober 2022 

 
 

3. Together for golf 
 

- In de laatste gesprekken over de voorstellen komt naar voor dat GV progressiever denkt en 
verder wil gaan tov de Afgolf, waar ze minder verder willen gaan.   



- 26/1 is er een fysiek overleg met alle bestuurders van de 3 federaties waar T Zintz zal 
modereren. 

- Doel is om voorstellen te doen aan de AV waar 3/4e van de stemmen moet behaald worden 
- De eerste stap is om na 26/1 een gezamenlijke visie en voorstellen te bekomen 

 
De RvB GV vraagt een voorbereidende vergadering op maandag 24/1 om 15 uur. MV zal deze 
vastleggen en voorbereiden. 
 
4. Stemrechten 

 
Op vraag van de vorige RvB werden de verschillende statussen en stemrechten geëvalueerd.   
 
MV maakte een voorstel met een nieuw systeem.  
 
Belangrijkste wijzigingen zijn:  

- Definiëren van ‘Tournament Venues’ binnen de A status.  Zo ontstaat er een A9 status en 
vanaf A18 = Tournament Venues 

- De plafonds van max. aantal stemmen gaat met +3 omhoog gezien er in het huidige systeem 
14 clubs geplafonneerd zijn. Dat betekent ook dat GV 40 tot 50  stemmen geplafonneerd 
heeft tov Afgolf.  

- Infrastructuur moet beloond worden waardoor een compact (definitie Route 36  baan) +2 
stemmen krijgt. 

- Enkele correcties werden doorgevoerd  
 

Opmerking: als een grote wedstrijd ontvangen wordt zou dit extra moeten doorwegen zodat de clubs 
gestimuleerd worden om wedstrijden te ontvangen. 
 
De RvB vraagt dit verder op te nemen met de KBGF en Afgolf om na te gaan of er draagvlak is om het 
systeem aan te passen. 
 
  

Te beslissen 
 
-  

 
Informatief 

 
5. GV Financieel  
 
De cut off en prognose werden overgemaakt.  

- Groei met 12%  
- Inkomsten andere: grote stijging komt door éénmalige steun corona 

 
Naar 2022 toe werd confirmatie gekregen van de subsidies nl. basiswerking, innovatie, jeugd én 
laagdrempelig.  
 
Op de RvB van februari zal jaarrekening ‘21en daarop aangepast budget   ’22 voorgeteld worden.  

 
6. Activiteitenverslag 

  
Werd overgemaakt.  
 



Er worden enkele vragen gesteld over  
- Sirfish : nieuw communicatiebureau ifv social media 
- Podcast : nieuwe uitzendingen met kerstperiode. 
- Rol Jochem in Soudal Open.  We werken met enkele vrijwilligers via Verenigingswerk om 

werklast te ontlasten gezien Jochem niet, zoals op BKO, vrijgemaakt kan worden. 
 
 
7. Adviesorganen : Sport- Topsport - Clubondersteuning – Medische 

 
 

- Sport:   verslag werd overgemaakt 
1ste vergaderingen van de adviesorganen en topsportcommissie staan de ek. week ingepland 
 
Amateurstatus: 23/12: een mail aan de GV Spelers is verstuurd 

 
Ivm nieuwe amateurstatuut stelt MV vast dat het jammer is dat de KBGF nog steeds geen 
communicatie gedaan heeft.  Andere landen doen dit wel en dit geeft gemiste kansen voor 
de spelers en de sponsoren.  
 

- Topsportcommissie: Verslag 02/12 werd verstuurd. Volgende vergadering op 03/02 en 
Belgian Team Meeting vergadering 31/01 
 

- Medische: volgende vergadering 21/02 
 

- Clubondersteuning: verslag werd overgemaakt. KVI licht er twee punten uit nl. 
o Opmerking ivm internationale link voor Hcp.  Dat heeft een nadeel gezien voor 

Belgen in buitenland het de reden wegneemt om terug aan te sluiten in België. De 
RvB beaamt dit en neemt dit mee naar KBGF. 

o EDS aanpassingen op clubniveau. Welke zaken kan een club juist aanpassen? MV 
vraagt dit na. 

 
 

8. Varia 
 

- Nota Route 36:  
 
MV geeft context bij de opmaak van deze nota:  

o Vorige Rvb vroeg na te denken over meer lesgevers en bevoegdheid initiator uit te 
breiden 

o Amateurstatus geeft daarbij mogelijkheden gezien ‘the national governing body’ een 
programma kan erkennen dat afwijkt van het amateurstatuut 

o Route 36 kan dat programma zijn gezien er al afgeweken wordt van WHS en 
registratie banen én gezien de initiator net in dat traject actief is 
 
In het debat komt oa. de commercialiteit naar voor van de pro’s en dat we moeten 
opletten dat de initiators dit niet overnemen.   
 
RvB is akkoord dat dit een goede stap is en vraagt MV dit verder uit te werken met 
Afgolf en KBGF.  
 
Ivm amateurstatus : De PGA club moet besproken worden met de PGA of Belgium 
gezien dit tegen het nieuwe amateurstatus is. 



 
 

- Wedstrijdfees: zoals gevraagd door de RvB werden simulaties gemaakt en een scenario  werd 
gekozen in samenspraak met de penningmeester en voorzitter. In bijlage de nieuwe tarieven. 
 
De KBGF en AFGolf zullen geïnformeerd worden over onze nieuwe tarieven voor de 
wedstrijdfees in 2022. 
 

- Dresscode: na debat wordt overeengekomen om dezelfde beschrijving te houden als vorig 
jaar. 
 

Volgende vergadering  
8 februari 

 

 

BIJLAGE  

Wedstrijdfees vanaf 2022 

Na opmaak van verschillende simulaties  werd het voorstel gekozen om te stijgen naar 2000 
euro voor een weekdag en 2500 voor een weekenddag (nu: 1250 voor beide) en 750 voor 
een kids dag in weekend.  
  
Qua uitgaven is dat €21750 meer tov 2021  
  
De deelnamefees voor de deelnemers zouden stijgen naar:  
  

Kids 10 (nu 5) 

1 dag 40 (nu 30) 

2 dagen 60 (nu 50) 

  
Dwz   Inkomsten +/- €14000 meer tov 2021.  
Dat resulteert in €7500 meerkost,  
 
Dit  zal als voordeel hebben dat we:  

- gemakkelijker aan banen zouden kunnen geraken  
- Ook de clubs vonden dat GV hun banen te goedkoop ter beschikking stelden.  
- waar we €2000 & €2500 betalen vragen we greenfee om te verdelen onder sponsors 

en prijzentafel (In totaal verkrijgen we dan 22 duo greenfees).  
  
 

 


