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Aanwezig:
Stephan de Sterck (SDS)
Cedric de Woot (CdW)
Benoît Levecq (BL)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
Chantal Rudduck (RD)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
De voorzitter wenst iedereen een gezond en gelukkig 2019 en bedankt de ondervoorzitter, Benoit
Levecq in het bijzonder voor zijn jaren als bestuurder en ondervoorzitter bij VVG en GV. In Maart zal
Benoit einde mandaat zijn en zijn steun en inzet waren altijd zeer constructief.
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:

Oudercontact Topsportschool : verliep moeizaam gezien een drietal
Meeting Herman Konings; voorstel om een inspirerende toekomstvisie op te maken met een
voorstelling 2020-2030 alsook om dit te presenteren op 20/3. Budget 5000 euro. Andere sprekers op
congres zijn : Horeca Vlaanderen, Paul Van Den Bosch en iemand ivm IT. RvB is akkoord.
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3.

Commissies en werkgroepen

SPORT 18/12– TOPSPORT 13/12
Verslagen volgen nog.
MEDISCHE - CLUBONDERSTEUNING :
er heeft geen commissie plaatsgevonden sinds vorige vergadering

4.

GV Financieel

Francis Meert geeft toelichting bij de maandelijkse st v z en prognose.
December is een maand waarbij heel wat uitgaven worden gedaan. de lidgelden en structureel zitten op
schema. De andere posten zijn nog onderhevig aan eventueel wijzigingen want de afsluiting moet nog
gebeuren met oa. voorziening subsidies, afschrijvingen, stock.
Het budget 2020 ivm federale kaarten zal voorzichtig opgemaakt worden gezien we meer en meer
vaststellen dat mensen over de grens (taalgrens of landsgrens) federatiekaarten aankopen. Daarom is
het belangrijk te blijven inzetten op de diensten via onze App én de clubs nog meer te overtuigen om
goed het systeem A, B en C status te gebruiken.

5.

IT Commissie
-

6.

BEgolf: GVB
-

7.

Naar verwachting zullen een 20-tal clubs instappen in het voorstel om ‘online ‘ te gaan.
Er vonden besprekingen plaats met 2 nieuwe producten om deze eventueel te koppelen aan de
iGolf en de App nl. een strokesaversysteem en WAMP (matchplay)

Een nieuwe bespreking vond plaats om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen ivm GVB.
Clubs blijven controle houden: bv. via de App. Of papier voor theorie, 54-37 als baanpermissie of
gvb

Sport Vlaanderen

GV heeft een nieuwe dossierbeheerder. Vanaf nu zal Bert Menten ons begeleiden. Een
startvergadering/kennismaking is volgende week voorzien.
Subsidies 2019: de bevestiging voor erkenning 2019 alsook subsidie basiswerking (zelfde lijn als 2018)
alsook de beleidsfocussen werd ontvangen. Jeugdsportfonds en laagdrempelig sporten ligt lager dan
2018 dwz minder geld in het fonds om uit te delen onder de clubs. Voor jeugd 50647 euro subsidie ipv
68000 en laagdrempeling 38500 ipv 52000.
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Te Beslissen
-

Te bespreken

8.

Varia
-

9.

4/2 zal een opvolgingsvergadering plaatsvinden BEgolf denkdag. Evaluatie van 2018 en
objectieven 2019 zullen besproken worden
Internationale Federatie Pitch en Putt contacteerde KBGF. MV geeft aan dat het belangrijk kan
zijn om aan te sluiten gezien het niet wenselijk is dat nieuwe federaties zouden ontstaan.
KVI dankt de Rvb voor de steunbetuigingen
Mail van speler in Koksijde aangaande sproeien van producten tijdens wedstrijden. De schrijver
zal een telefoontje krijgen om mee te delen dat we zijn melding en bezorgdheid goed hebben
ontvangen en dat de commissie clubondersteuning een antwoord zal formuleren.

Vergaderdata

DI 12/02
WOE 20/03 : Zoo Antwerpen start 13.30 uur om 16 uur AV
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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