Verslag
Raad van Bestuur 182
Via Teams
20 april 2021

Aanwezig:
Stephan de Sterck (SDS)
Cedric de Woot (CdW)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Nathalie Kadic (NK)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
Johan Delmulle (JD)

1. Goedkeuring verslag RvB
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.
Informatief
2. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt aan alle bestuurders. Er wordt extra uitleg gegeven over verloop Starttogolfcampagne en lancering App. Geen verdere vragen.
3. Adviesorganen:
SPORT : Verslag van commissie 15/03 werd overgemaakt. Geen verdere vragen
TOPSPORT: volgende vergadering do 29/04
- Topsportschool
18/03: meeting met Fl. Nippon Hasselt ivm overeenkomst lange termijn en verbetering
trainingsinfrastructuur op korte en lange termijn.
Project om één van de vergaderzalen in te richten als fysieke ruimte, zal dienst doen als indoor voor
trainingen Koen Marx.
Week voor paasvakantie: Trainingen online & opvolgmoment tijdens 2de week paasvakantie

GV Trainingen: extra trainingsdagen voor de verschillende trainingsgroepen met
aandacht Q-kaart Ifv opdoen nodige wedstrijdritme.
Diverse meetings Belgian Team ivm Invites Challenge Tour. Gesprek met spelers TGV ifv herverdeling
beschikbare invites vond plaats. Terugkoppeling Belgian Team. Reglement opgemaakt voor invites +
Reglement beurzen professionele spelers
Sterke prestatie van K. Ulenaers op de pro Golf Tour in Egypte. Eindigt 2de met -11 (3 ronden) op 2
slagen van de winnaar
MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE: 29/03
Verslag van commissie werd overgemaakt. Geen verdere vragen

CLUBONDERSTEUNING
Er is geen vergadering geweest.
Enkele actuele punten :
-

Verschillende dossiers komen tegelijk in beweging oa. Water, renovaties, uitbreiding en
nieuwe.
Overleg met verschillende clubs, overheden (vmm, sport vlaanderen) vonden plaats
Een meeting met Kabinet Demir is dringend ifv water

De RvB bevestigt de rol van MV in begeleiding op algemeen belang maar geen consultancy op
projectniveau.

4. BEgolf
Onder begeleiding van T. Zintz werken de drie federaties aan een nieuw samenwerkingsverband.
Er zijn al verschillende oefeningen uitgewerkt maar er zal nu een eerste fase (ifv AV KBGF) worden
afgerond met de missie en visie van KBGF.
In deze missie en visie komt vooral het subsidiariteitsprincipe naar voor. De regio’s doen autonoom
de taken die door wetgeving en decreten zijn toegewezen. De andere taken worden besproken hoe
en wie ze uitvoert. Dat kan samen zijn of afzonderlijk de KBGF. De KBGF zal als missie hebben om de
competenties van de regio’s te versterken, te faciliteren en coördineren.
Naar eind van 2021 toe zal dan een actieplan en daaraan verbonden statutenwijziging voorgesteld
worden.
Daarnaast is een indeling voor het BEgolf House overeengekomen tussen de drie federaties.
5. GV Financieel
-

De ledengroei zet zich sterk door
Uitgaven is wat vroeg op het jaar maar zitten in de lijn van de verwachtingen.

Vragen:
- European Tour: GV zal instaan voor vrijwilligers ism Rinkven maar er is geen budget voorzien
voor bv. catering of tent. Dat werd meegedeeld aan Golazo.
- Campagne OS: Er werd een official bag aangekocht en een campagne op social media zal
voorzien worden
- Stand van zaken Letas en sponsor: RvB GV steunt het voorstel van de voorzitter om, indien er
geen sponsor is, het bedrag van de sponsoring op Gv te nemen. Letas is sportief zeer
belangrijk voor onze jonge dames, we kunnen een 20 jaar GV Pro-am organiseren, en de
prijsuitreiking kan gebruikt worden voor oa. de overdracht van voorzitter en
afscheidnemende bestuurders te danken. MV werkt dit verder uit.

Te beslissen
6. PV Algemene Vergadering
Geen opmerking op het PV, dat vooraf werd doorgestuurd. PV wordt goedgekeurd.

7. Procedure verkiezing
Zal toch digitaal moeten plaatsvinden omwille van Coronamaatregelen.
1. Oproep stemgerechtigden loopt
2. Verkiezing digitaal begin mei ism extern bureau (geheimhouding)
3. 7 mei digitale BAV met aankondiging resultaten verkiezing RvB’s
De statuten, RIO en tucht worden uitgesteld naar november
4. Vóór de AV van KBGF dient een eerste RvB plaatsgevonden te hebben bij GV om een
voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester aan te duiden.
Gezien de KBGF hun AV pas op 2 juni heeft, is het niet noodzakelijk om vóór 7 mei onze eerste RvB te
houden. Zo blijft de kans op een fysieke RvB met de nieuw samengestelde ploeg.

Te Bespreken
8. Varia
- Corona verwachting:
o Na 26/4 naar verwachting terug groepsles met 10
o Na 8/5 naar verwachting terug reguliere wedstrijden maar afwachten ifv
prijsuitreiking,…

Volgende vergadering
Maand mei (met nieuwe samenstelling)

