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Aanwezig:
Christophe Bielen (CB)
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:
Johan Delmulle (JD)

1. Goedkeuring verslag vorige RvB
Het verslag wordt goedgekeurd.

Te bespreken
2. Adviesorganen

SPORT
Verslag Sportcommissie 29/03
-

Seniorenwerkgroep: 2 nieuwe kandidaturen
- Puyenbroeck: Yolande Verniers
- Zwijnaarde: Yves Robijt: Men’s captain / Starters captain

RvB is akkoord beide te aanvaarden en staat open voor nieuwe kandidaturen om regionale spreiding
te verbeteren.
-

Aandachtspunt Jeugdwerkgroep:

Starttogolf campagne meisjes met Ambassadrice van deze campagne: M. De Roey. We zitten wel Ok
naar aantallen toe, maar naar deelname wedstrijden van de meisjesleden stelt zich een groot
probleem, gebrek aan competitieve meisjes. NGF alsook hockey doen campagnes. Wij zullen dit ook
meenemen in onze campagne.
Probleem is aangekaart op de startmeeting Jeugdsportfonds van ma 28/03ll. en zal mee opgenomen
worden in de clubbezoeken door Head Coach G. Mackechnie in kader van talentdetectie. Tevens
aankaarten op de workshop Visioputting van morgen 20/04 in Waregem.
Ook aanbod voor 18-21jarigen moet bekeken worden binnen deze problematiek.
-

GV wedstrijdseizoen

Dat is van start gegaan op 14/04 met de 1ste Capa4You in de G.C. de 3Eycken
De 1ste kidswedstrijd U12-U14 van ma 04/04 in de R. Ostend geannuleerd wegens
weersomstandigheden.

TOPSPORT
Meeting Topsportcommissie do 21/04 as
- Topsportschool:
Momenteel geconfronteerd met bepaalde groep van ouders die elkaar tijdens de wedstrijden
opjutten. TSS is een levenswerk van meer dan 20j. dat uitgegroeid is tot een krachtig instrument
binnen GV Topsportbeleid met de nodige resultaten.
Daarnaast stellen we vast dat één van de spelers, broer van een leerling, leerlingen opjut om niet
akkoord te gaan met de GV Visie. Zijn goed recht maar de leerlingen hebben een charter
ondertekend om steeds positieve uitstraling van GV naar de buitenwereld toe te tonen, wat ze onder
invloed van deze speller, niet doen.
GV heeft kort op de bal willen spelen en is een gesprek aangegaan met de betrokken leerlingen.
Maar één van de ouders is niet akkoord met deze werkwijze.
Telefonisch onderhoud vond plaats waarbij de vader GV beschuldigde van machtsmisbruik.
De Raad van Bestuur neemt akte van de situatie en adviseert om rust te laten terugkeren en tijd te
gunnen. Inzake het aantal leerlingen naar 2022-2023 toe steunt de Raad de actie om pro-actief te zijn
naar potentiële instromers.
Daarbij moeten we bewust zijn dat er maar een beperkt aantal spelers opgenomen in één van de GV
Trainingsgroepen voldoen aan de vereiste criteria voor instroom. Onze vijver is heel beperkt. Een
belangrijk werkpunt voor GV naar de clubs toe.
-

Top Golf Vlaanderen: Goede resultaten spelers Pro Golf Tour:

De Bondt, Top 2 en Winst bij 1ste wedstrijd
Yente Van Doren Winst, Top 5 en Top 7 plaatsen
K. Ulenaers: moeilijke periode Challenge Tour. mental issue: samenwerking met K. Morris
-

GV Invite tijdens Soudal Open: actie voor voorzitters en captains van de GV clubs op za 14/5.

CLUBONDERSTEUNING
-

-

-

-

Green Deal
De Green Deal werd gelanceerd via een persbericht en vrijdag as. Is er een eerste
infosessie. GV en GAB zijn beide deelnemers. Vanuit de Green deal was er contact met
Vlakwa die een interreg dossier aanmaakt ifv subsidies. Voor GV is dit echter een te
grote stap.
Golf en water : Aquafin project
Na debat gaat de commissie akkoord om de testen verder te zetten met als doel :
“nagaan wat het effect is op de verschillende grassoorten door gebruik van effluent” om
als kapstok te kunnen dienen om communicatie te voeren omtrent het gebruik effluent
water en waar er alvast rekening mee moet gehouden moet worden.
Starttogolf : reacties zijn positief. Evaluatieformulier zal opgemaakt worden oa. om
bijsturingen van het nieuwe inschrijvingssyteem te voorzien.
Players 1st – voorstel wordt verder uitgewerkt
WHS : Gv had bedenkingen geuit bij de uitwerking voor de cat. 18.5-36. RvB KBGF heeft
beslist deze uitwerking uit te stellen tot na het seizoen zodat een goede analyse kan
gebeuren.
Milieu: op de dagorde van KBGF werd de aanduiding geagendeerd van een nationale
coördinator Phyto. Er was geen vooroverleg hierover én het betreft regionale
bevoegdheid. Na debat is beslist dat de beide regionale verantwoordelijken overleg
moeten hebben.

MEDISCHE
Meeting 21/02
-

Dr. Peeters is een nieuw lid.
Er zal gesensibiliseerd worden naar g-golfers inzake doping en het verplicht attest TTN
(inname medicijnen: toestemming wegens therapeutische noodzaak)
Een campagne over opwarming en blessurepreventie is voorzien ism K. Marx

3. House of Golf
-

4.

Afwerking is gestart ism Verelst
Het is dringend dat het addendum bij het huurcontract wordt ondertekend door de
voorzitter van KBGF. Nathalie Kadic zal dit mee opvolgen. GV stelt nog steeds de vraag
inzake doorfacturatie én de overname na 27jaar.

Together for golf
-

-

-

AV KBGF : GV heeft de vraag gesteld om op de AV van KBGF duidelijk te zijn dat, gezien er
geen statuutswijzigingen haalbaar zijn, er ingezet wordt op verschillende projecten zoals
nieuwe procedure federale kaart, PGA opleiding, WHS voor beginners.
PGA: overleg was positief om meer vergoeding mogelijk te maken voor initiatoren én om een
nieuwe opleiding (vanaf hcp 9.4) te starten. MV werkt dit uit en hopelijk krijgt dit snel
goedkeuring vanuit KBGF en de betrokken actoren. MV zal het voorstel delen met de
bestuurders.
MV heeft een mail gericht aan het bestuur met verschillende bezorgdheden. Op dit ogenblik
steekt GV staff veel energie in KBGF en de return hiervoor, dan bedoelen we interne

communicatie, overleg en rekening houden met feedback, zijn nihil. Aan de GV bestuurders
in KBGF is de vraag om in de RvB KBGF steeds de vraag te stellen of het desbetreffende punt
besproken is met de regio. Wat de impact is op de regio en/of het al dan niet een
bevoegdheid is van de regio. Samen met de Rvb moeten we nagaan hoe we onszelf beter
organiseren.
De RvB Gv deelt de bezorgdheden van het GV Team en het vergaderschema zal aangepast
worden zodat verslagen en dagorde van KBGF kunnen doorgesproken worden en er een
betere voorbereiding is naar KBGF RvB toe.

Te beslissen
5. PV AV GV
Geen opmerkingen. De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed.
Informatief

6. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt.
Sport Vlaanderen : rapportering werd ingediend en ledenaangifte sluit daarop aan.
Daarop is een opmerking gekomen van Sport Vlaanderen ivm C kaarten en subsidieerbaarheid.
SV stelt de vraag om ism de club onderscheid te maken tussen spelers die gebruik maken van de
installatie en niet. Daarover is een officieel bilateraal overleg gevraagd gezien deze vraag juridisch
onderbouwd moeten zijn vooraleer wij hierop ingaan. Dit zou voor GV een verlies tot 5000
subsidieerbare leden kunnen betekenen.

7. Varia

Volgende vergadering
10 mei
Golf Club Hasselt & Topsportschool

