Verslag Raad van Bestuur 157 van 5/12/2017
Aanwezig :
Stephan de Sterck (SDS)
Benoît Levecq (BL)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Chantal Rudduck (RD)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd
Cedric de Woot (CdW)
De voorzitter heet iedereen welkom en wenst de voltallige Raad van bestuur en het VVG
bureau, vanaf heden dus het Golf Vlaanderen bureau, proficiat voor de zeer succesvolle
Bijzondere Algemene Vergadering.
1. Goedkeuring verslag RvB
Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd
Informatief
2. Activiteitenverslag
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.
- Er zijn sollicitatiegesprekken lopende voor de vervanging van Lieve de Meester.
- Bezoek NGF om van gedachte te wisselen maar ook om na te gaan of we elkaar
kunnen versterken. Onder andere uitwisseling inzake communicatie, informatica en
topsport know-how werden besproken.
Er zijn geen verdere vragen.

3. Commissies en werkgroepen
Na oproep kandidaten voor commissies en werkgroepen beslist de RvB tot volgende
samenstelling:

SAMENSTELLING SPORTCOMMISSIE
Einde mandaat:
•

R. Limburg G.C: Dhr Baert Jan Peter

•

Keerbergen G.C: Dhr. Walter Verrijcken
Bestuurders:

•

Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G&CC)

•

Cédric de Woot, Golf Vlaanderen-bestuurder (Koninklijke GC België)

•

Jaak Pieters (Millennium Golf)

Leden:
•

Bruno Vermeire, Verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren GC)

•

Verantwoordelijke Seniorenwerkgroep TBA

•

Verantwoordelijke dameswerkgroep TBA

•

Verantwoordelijke herenwerkgroep TBA

Extra vertegenwoordigers kunnen nog toegevoegd. De RvB geeft PRW hiervoor het
mandaat.
SAMENSTELLING SENIORENWERKGROEP
Einde mandaat:
•

Flanders Nippon G&B.C. Hasselt : Dhr. Scheepers Lucien

•
•
•

Keerbergen G.C: Dhr. Walter Verrijcken
R. Limburg G.C : Dhr. Paesen Jef
Ternesse G&C.C. : Dhr. De Smet Pieter

Stopt: Myriam De Schutter (Ternesse G&CC)
Leden:
•

Royald Colpaert (Waregem Golf)

•

Thierry Vandermeersch (G&CC Oudenaarde)

•

Marc Van Hove (ECPG Zwijnaarde)

Nieuw:
•

Keerbergen G.C. Paul Van Den Eynde

•

Ternesse Golf Walter Rommens

•

Damme Golf Frank Depauw (motivatiebrief ontbreekt nog)

SAMENSTELLING DAMESWERKGROEP
•

Karine Guerman

•

Katrien Pauwels
Nieuw:

•

G&BA Kampenhout Jane Wright (motivatiebrief ontbreekt nog)

•

Drie Eycken Isabelle Van den Bosch

•

Atgolf Nicole Clement (motivatiebrief ontbreekt nog)

•

ECPG Zwijnaarde Claudine Morel

•

GCC Palingbeek: Tinne Depaepe-Fournier
De RvB vraagt aan de bestuurders van Limburgse clubs na te gaan of er een dame interesse
zou hebben in de dameswerkgroep gezien de zonale spreiding.
SAMENSTELLING JEUGDWERKGROEP
Einde mandaat

•

Keerbergen G.C.: Dhr. Erik Cauwenbergh

•

Westgolf: Mevr. Natasja Monballieu

Stopt: Marlyse Verbeiren (Damme G&CC)
Bestuurder
•

Philippe Roberti de Winghe, Golf Vlaanderen-bestuurder (Winge G&CC)

Leden
•

Els Van Goethem (Waregem Golf)

•

Bruno Vermeire (Beveren GC)

•

Roger Kusters (Spiegelven Golf)

•

Nieuw : Keerbergen G.C.: Dhr. Erik Cauwenbergh

SAMENSTELLING HERENWERKGROEP

Vertegenwoordigers dienen gezocht worden. De RvB geeft PRW hiervoor het mandaat.

SAMENSTELLING MEDISCHE COMMISSIE
Einde mandaat:
•

Winge G&C.C : Dhr. Budts Werner

•

R. Limburg G.C.: Dhr. Busschots Rens

Leden:
•

Hendrik Delport (Ternesse G&CC)

•

Liesbeth Meylaerts (Koninklijke Limburg GC)

•

Guido Vyncke (Winge G&CC)
Nieuw: Steenhoven Erwin van Damme

SAMENSTELLING COMMISSIE CLUBONDERSTEUNING
Einde mandaat
•

Rinkven G.C: Dhr. Lipschutz Robert

•

Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.)

•

Philippe Mallaerts (GAB / Brabanste Golf)

•

Stephan De Sterck (Golf Puyenbroeck)

•

Francis Meert (Royal Latem)

•

Kris Van Ingelgem, Voorzitter (Antwerp Golfschool)
Geen nieuwe kandidaten. Extra managers zullen nog aangesproken worden door de KVI.

KG : Sport en Topsportcommissie.
Sport:
Finalisering van de wedstrijdkalenders van de verschillende doelgroepen is bezig.
Jeugd: afwerking van het jeugdsportfonds en in het bijzonder nazicht van de onkostennota’s
Ladies: jaarlijkse vergadering op ma 20/11 in Rinkven
Senioren: ma 04/12: laatste vergadering van de huidige werkgroep
Topsport:
Stage TGV (Manon, Leslie en Fanny) van 6/11 tot 13/11 in Denia Golf Resort ter voorbereiding van de
Q-School

Manon: volledige LET Kaart voor 2018
Fanny en Leslie: hebben zich geplaats voor de Final stage Q-School: 16-20/12 in Marrokko
Leslie heeft afgelopen week ook deelgenomen aan de Finale Stage LPGA Tour maar haalde jammer
genoeg niet de finale ronde. Ze heeft wel een Cat. op de Symmetra Tour.
Extra subsidiering van 13.000
Vergadering topsportcommissie op 14/12

Medische commissie: vergadering voorzien op 18/12 om 19u30

4. VVG Financieel
FM geeft een de cut off en overzicht van de financiële.
De lidgelden (cut off 1/11) overschrijden de prognose wat dus goed nieuw is. Alle andere
posten zitten op schema.
Op de BAV werd de vraag gesteld om een extra bank aan te stellen maar de Raad is akkoord
dat 4 voldoende is.
Ook vraag naar mee detail wordt besproken. Tijdens de AV van maart sturen we op
voorhand alle details maar de presentatie op scherm is efficiënter in een samenvattende
vorm.
De RvB is akkoord de accountant te vragen om automatisering in de maandelijkse
rapportage te voorzien.
5. BEgolf
-

Magazine: eerste redactievergadering had plaats om het golfbelgium magazine om te
vormen naar #BEgolf. De RvB uit de visie dat de inhoud zoveel mogelijk golfers moet
interesseren en zeker ook de recreatieve spelers. De inhoud dient daardoor breder te
gaan ipv nu te veel topsport.

-

Partners:
o Van Lanschot heeft het contract ondertekend om 3 jaar Gold Partner te zijn
van BEgolf.
o Om het voorstel naar een tour operator af te werken is het belangrijk dat Golf
Vlaanderen kan laten blisteren (2 maal per jaar) met het BEgolf magazine. De
drie voorzitters bespreken dit.
o Andere partners zijn in bespreking.

Te beslissen
6. Bijzondere Algemene vergadering
PV (zie bijlage): geen opmerkingen het PV wordt goedgekeurd.
Statuten: artikel 17 voorlaatste alinea staat nog tekst die geschrapt werd. In bijlage de
definitieve versie. De Raad is akkoord dit over te maken aan het Staatsblad.

7. Personeelsbeleid
De voorzitter vraagt aan MV en KG de vergadering te verlaten.
Afspraken personeelsevaluatie en functioneringsgesprekken
1) Elk najaar zal individueel functioneringsgesprek van het personeel onder leiding van
de directie plaatsvinden met afsluitend een teamgesprek en een teambuildinguitstap.
Daarnaast zal individueel gesprek plaatsvinden met de Voorzitter, in naam van de
RvB, ifv welzijn op het werk
2) Voorjaar:
Directie doet voorstel verloning.
Het voorstel is gebaseerd op de loonbenchmarking van Acerta. De benchmark zal om
de 4 jaar een update krijgen (telkens halfweg het mandaat van de voorzitter).
Het voorstel wordt geëvalueerd door penningmeester en voorzitter. Gezien het
raakvlak tussen recht op privacy van het personeel en good governance van het
bestuur respecteren de penningmeester en voorzitter de confidentialiteit en discretie
inzake verloning.
Budgetopmaak naar de Av van maart zal hierop gemaakt worden. Een aanpassing
loon gaat bijgevolg in vanaf 1/4
De Raad van Bestuur is akkoord met deze werkwijze en is akkoord om als Golf
Vlaanderen stapsgewijs te evolueren naar P75 tov de mediaan van de sector. De
penningmeester en voorzitter kijken na in welke stappen dit aan te pakken.

8. De dag van … opleiding
MV legt het voorstel voor om 4 dagen te organiseren als bijkomende opleiding voor de clubs.
Elke dag ifv een doelgroep.
De RvB is akkoord voor bijkomende opleiding maar wil het programma bijsturen gezien de
grote nood aan technische opleiding met informatica zoals reservatie, statistieke van eigen
clubs uit de database.
Het voorstel zal herwerkt worden.

Te bespreken
9. Varia
-

-

-

-

-

Werkplan RvB 2018 (zie bijlage): MV heeft naast een kalender ook een werkplan met
oa. jaaroverzicht, de procedure inzake dagorde, verloop van vergadering,
besluitvorming opgesteld. De RvB is hiermee akkoord.
GVB: MR geeft inzage en een stand van zake in het voorstel GVB. De RvB is blij te
zien dat vereenvoudigde en efficiëntere regelkennis vereist zou zijn. Het opmaak GVB
wordt verder uitgewerkt door Piet Vandenbussche (KBGF).
ABC: zal op de kaart staan, indien een wijziging van licentie nodig is zal dit aan de kost
van een duplicata gebeuren.luc
#Begolf gala was een groot succes. Enkele suggesties vanuit Golf Vlaanderen zijn :
locatie en de overlapping van enkele awards en prijzen. Maar zeker een sterke
upgrade tov vorige jaren.
Verzekering: er is bevestiging gekomen dat ook beroepsspelers onder de polis van
Golf Vlaanderen vallen maar ze moeten een lidnummer (licentie) hebben. Dit zal
voor 2018 opgevolgd worden.
De opleidingssessie greenkeeping loopt af. Er warden 6 deelnemers voor de
lessenreeks. De tweede (een hoger niveau) zal starten in februari.
Voor een nieuwe blazer en das is er een contact lopende.

De vice voorzitter, BL, dankt en feliciteert de voorzitter voor zijn aanpak en wijze van leiding
nemen. De BAV was hiervan een zeer positief resultaat.
Ook ER, als voorzitter KBGF, wenst de goede samenwerking te benadrukken alsook met de
secretaris-generaal.
De Vergadering is tijdig afgesloten om 18.15 uur.

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:
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BIJLAGE

Bijzondere Algemene Vergadering
22 November 2017
Diegem
Aanwezig :
Atgolf Vlaanderen, International Golf Training Center, Wase Golf Club, Antwerp Golfschool,
Golfschool Gent, Golfcentrum Puurs, Golfcentrum Ranst, The National, G.C. Beveren, Brasschaat
Open G.C., De Drie Eycken, Duisburg Military Golf Club, Golfforum, Ieper Open Golf, Lilse Golf &
Country, Golf Puyenbroeck, Westgolf, Wijnvelden, G.C. Witbos, Brabantse Golf, Cleydael Golf & C.C.,
Golf & BCA Kampenhout, Keerbergen G.C., Kempense G.C., Royal Latem Golf Club, Koninklijke
Limburg Golf Club, Millennium Golf, Royal Ostend G.C., Golf & C.C. De Palingbeek, Spiegelven G.C.,
SteenhovenG. & C.C., Waregem Golf Club, Winge Golf Club, Damme Golf Club, Flanders Nippon GBC ,
Koksijde Golf ter Hille, Royal Golf Club de Belgique, Ternesse Golf & C.C., G& C.C. Oudenaarde, Antw.
Int. Golf & C.C. Rinkven, Royal Zoute Golf Club, Royal Antwerp G.C., Bossenstein Golf
Afwezig
Golfclub Nuclea Mol, Golfclub Lanaken, Golf Parc. St.-Genesius-Rode, Royal Amicale Anderlecht,
Steenpoel G.C., Taxandria Golf, Wellington Golf, Dragon Golf , Golfclub De Kluizen, Golfclub Lanaken,
Verontschuldigd
Brussels Droh!me G.C., Executive Club Private Golf , Golf Club Krokkebaas
Ontvangst-Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans, Voorzitter van de V.V.G., vangt aan
om 17.50 uur. De Voorzitter dankt de voorzitter KBGF en AFG alsook de 3 secretarissen-generaal voor
de goede samenwerking.

1. Statuutswijziging;
Er werden verschillende vragen en opmerkingen ontvangen. De voorzitter en secretarisgeneraal geven de nodige duiding.
-

Artikel 7: sportvereniging
Elke vereniging bestaande uit ten minste twee personen, die tussen hen een
verenigingscontract hebben getekend, niet beantwoordend aan de criteria van de golfclub,
beschikkend over de infrastructuur zoals bepaald in artikel 8 van de statuten, behorend,
hetzij tot een private en/of publieke rechtspersoon, hetzij tot een openbaar bestuur.
Onder golfclub verstaat men elke publieke en/of private rechtspersoon die op een
bestendige en exclusieve wijze beschikt over de infrastructuur zoals bepaald in artikel 8 van
de statuten.

Concreet:
- Vandaag zijn er geen sportverenigingen lid
- In de toekomst kunnen eventuele sportverenigingen enkel toegetreden leden zijn.
-

Artikel 8: afzonderlijke club categorie maken voor A18 holes en A9 holes
Momenteel niet voorzien gezien dit tov KBGF en AFG niet tijdig besproken is. Zal in debat
genomen worden voor de toekomst binnen de RvB VVG.

-

Artikel 10.2 ‘en omgekeerd’ toevoegen
Artikel 11.3: procedures (typfout)
Artikel 11.8 vervangt volledig het oude 11.7 met oa. bicolore kaart
De oude tekst werd niet geschrapt weergegeven

-

Statuten 11.2 heeft het over diensten van GV in ruil voor de licentie/eenheidsbedrag.
In RIO Art 7 toevoegen: Naast de verzekering zal de golfspeler slechts kunnen genieten van
de overige aangeboden diensten (oa. Informatica, App, communicatie, wedstrijden, …) door
GOLF VLAANDEREN vanaf het ogenblik van aflevering van de licentie.

-

-

RIO: erefuncties
ere-bestuurder toevoegen als mogelijkheid
Minimum 10 jaar of tenzij uitzonderlijke omstandigheden
RIO Art 17. ivm privacy : zou ook bij KBGF moeten komen en naar statuten verplaatsen. Zal
later bekeken worden.
Stemming:
-

In totaal zijn er 667 stemmen bij VVG
2/3e van 667= 445 stemmen
Er zijn vandaag 587 aanwezig. Dat wil zeggen dat er rechtsgeldigheid is.

Resultaat van de stemming:
Ja: 523
Neen: 59
Ongeldig en blanco: 5
De statuutswijziging is met 89% (meer dan de vereiste 2/3e) ja stemmen aanvaard.

2. VVG financieel;
Naast Cut off, Prognose 2017 en een voorlopig budget 2018 zal ook de financiële situatie en de
federale bijdrage gepresenteerd worden. Dhr. Francis Meert - Penningmeester is verontschuldigd
waardoor Marc Verneirt - Secretaris-Generaal de presentatie geeft.

Toelichting
PROGNOSE
INKOMSTEN:
-

-

Lidgelden: 2017: stijging van ledenaantal met ca. 4,5 % in Vlaanderen t.o.v. 2016 –
vertaalt zich in een stijging van ca. 2% van de lidgelden
Topsportschool: minder leerlingen

UITGAVEN:
-

Structureel: daling t.o.v. 2016 door ontslag bediende communicatie
Kaderopleiding & Bijscholing: extra budget voor opleiding trainers via VTS en VVG
Communicatie: App 2017 – prognose 35.000 EUR t.o.v. 10.000 EUR gebudgetteerd.
Voornamelijk ontwikkelingskosten. Oa. inkomst subsidie innovatie

VOORLOPIG BUDGET
INKOMSTEN:

-

Lidgelden: Budget: + 1,5% t.o.v. de prognose
Andere Subsidies:
▪ BeGold : 25.000 EUR valt weg (spelers zijn financieel autonoom of niet op de
ontwikkelingslijn)
▪ Toerisme Vlaanderen: 60.000 EUR valt weg
Terugname voorziening (reserve) 80.000 EUR deelname in de kosten van de
European Tour (financieel + manpower)
Overgedragen winst: 60.000 EUR zal gebruikt worden voor extra promotie

-

Structureel voor 2018: indexaanpassing + ½ kracht communicatie

-

-

UITGAVEN:

-

-

-

-

Kaderopleiding & Bijscholing: extra budget voor opleiding trainers maar ook
bijkomende opleiding voor de clubs
Clubondersteuning: extra budget van 35.000 EUR voor de overgang van Label Golf &
Milieu naar GEO
Communicatie: VVG App: Voor 2018: 41.000 EUR op basis van extra subsidie
innovatie
Promotie:
Project Toerisme Vlaanderen valt dus volledig weg
Eenmalige Ondersteuning European Tour: 80.000 EUR
Extra promotie: 60.000 EUR (zie I80RES20 – overgedragen winst)

Zoals elk jaar is er vanaf 1 oktober een korting van 50% op het bedrag van de federale
bijdrage.

Vragen:
-

De vraag wordt gesteld om toch na te denken over nog meer spreiding. Dit zal besproken
worden met de penningmeester
Is het mogelijk om de volledige balans te zien met alle details. Deze krijgen de club op de
Algemene Vergadering in het voorjaar nadat het boekjaar (=kalenderjaar) is afgesloten.

3. Vernieuwingen 2018
Het Bureau presenteert, elk binnen zijn of haar domein, de verschillende nieuw projecten.
-

-

-

Rebranding naar Golf Vlaanderen
Nieuwe opleidingen:
- Initiator, trainer B en A
- Workshops pro’s en captains zoals coaching met M Factor, ….
- In 2018 3 tot 4 keer een thema
- Centraal infopunt op golfvlaanderen.be
- Greenkeeping (nieuwe reeks net gestart)
- Nieuw in 2018: de dag van …. De jeugd, de pro, club
Digitalisering
- Opleiding gebruiker
- Digitale scorekaart
- Open aanbod, bent u er klaar voor?
Jeugdopendeurdagen
- 29 clubs, 42 dagen
- 783 deelnemers
- 70 kinderen directe doorstroming
- 69% was tussen 8-12 jaar

-

-

-

Nieuwe labels jeugdsport
- Rabbit Label (22 clubs):
Antwerp Golfschool - G.C. Beveren - Brasschaat Open G.&C.C. - Rinkven G.C. Ternesse G.&C.C. - Flanders Nippon G.&B.C. Hasselt – Golfforum - G.C. Nuclea Spiegelven Golf - G.C. Witbos - Brabantse Golf - G.C. Kampenhout - Keerbergen G.C. Winge G.&C.C. - G.C. De Wijnvelden - Golfschool Gent - Ieper Open Golf - G.&C.C.
Oudenaarde - Golf Puyenbroeck - Waregem Golf - Koksijde Golf Ter Hille Golfcentrum Puurs Breendonk
- Birdie Label (13 clubs):
Damme G.&C.C. - Golfschool Gent - Ieper Open Golf - G.&C.C. De Palingbeek - Golf
Puyenbroeck - Waregem Golf - Koksijde Golf Ter Hille - Brabantse Golf - G.C.
Kampenhout - Keerbergen G.C. - Winge G.&C.C. - Rinkven G.C. - Ternesse G.&C.C.
- Eagle Label (3 clubs):
Waregem Golf - Keerbergen G.C. - Rinkven G.C.
- Financiële Ondersteuning (7 clubs): G.C. De Kluizen – Westgolf - Brussels Droh!me
G.C. - Kempense G.C. - Millennium Golf - Royal Antwerp G.C. - The National
Nieuw label G Golf Friendly
- Het G-golf project heeft als doel om mensen met een beperking te begeleiden in het
hele proces van kennismaking met golf tot duurzame beoefening van de sport.
In totaal hebben 10 clubs een aanvraag ingediend en een budget ter beschikking
gekregen: Antwerp Golfschool, Golfclub Beveren, Golf Puyenbroeck, Koksijde Golf
Ter Hille, Golfclub Bossenstein, Golfclub Witbos, Ieper Open Golf, Winge Golf &
Country club, Millennium Golf en de Kempense Golf Club.
- 2 golfclubs G-golf friendly label: Golf Puyenbroeck en Koksijde Golf Ter Hille
Begolf : Met het project #BEgolf is er een nieuw elan in de samenwerking tussen Golf
Vlaanderen, AFGolf en de KBGF. De drie federaties leveren, elk afzonderlijk binnen hun
domeinen en bevoegdheden, goed werk. Om dit goede werk beter naar buiten te brengen,
werd een gezamenlijk platform en een supporters hashtag gecreëerd. De federaties zullen op
vlak van sponsoring, communicatie en trainingen voor talentvolle spelers met dit
overkoepelend logo naar buiten komen.

Vragen:
Ivm informatica wordt de vraag gesteld om een bevraging te organiseren bij de clubs om samen
een visie op te maken voor de toekomst. De Raad van Bestuur zal deze vraag agenderen.

4. Ledenregister.
The National is vanaf heden aan A status club.

Dhr. Feremans dankt alle aanwezigen. De Bijzondere Algemene Vergadering wordt beëindigd om
19.10 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders

Secretaris-Generaal

STATUTEN NA BAV
GOLF VLAANDEREN
1930 Zaventem – Leuvensesteenweg 643

STATUTENWIJZIGING
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
(versie 2017)
Historiek

De vereniging zonder winstoogmerk “Vlaamse Vereniging voor Golf” werd opgericht bij onderhandse
akte op 13 oktober 2001, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 maart
2002 onder nummer 4926/2002 door:

De Heer Eddy AVONTS, Dennenlaan, 22 te 2180 EKEREN
De Heer Frank DONCK, H. Frère Orbanlaan, 27 te 9000 GENT
De Heer Willy DONCKERS, Salvialaan,11 te 3191 HEVER
De Heer Luc FEREMANS, Sint Hubertuslaan, 25 te 2970 SCHILDE
De Heer Raymond KILIAN, Fruithoflaan, 13 te 2600 BERCHEM
De Heer Benoit LEVECQ, St Truidersteenweg, 23 te 3540 HERK –DE – STAD
De Heer Philippe ROBERTI de WINGHE, Leuvensesteenweg, 252 te 3390 SINT JORIS WINGE
De Heer Eddy VAN DAELE, Kerkstraat 109 te 2222 ITEGEM
De Heer Jean VANDEPUTTE, Roermondlaan, 12 te 3500 HASSELT
De Heer Paul VERBEECK, Vriesdonklei, 26C te 2930 BRASSCHAAT

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6 oktober 2004 blijkt dat de
v.z.w. Vlaamse Vereniging voor Golf een statutenwijziging heeft aangenomen.
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 november 2012 blijkt dat
de V.Z.W. Vlaamse Vereniging voor Golf een statutenwijziging heeft aangenomen.
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2017 blijkt dat
de V.Z.W. Vlaamse Vereniging voor Golf een volgende statutenwijziging heeft aangenomen.

STATUTEN
HOOFDSTUK I. - Algemene inlichtingen, naam, zetel, doel, duur.
OPRICHTING
Artikel 1. De Vlaamse Vereniging voor Golf, vereniging zonder winstoogmerk, werd opgericht bij
onderhandse akte op 13 oktober 2001, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21
maart 2002 onder nummer 4926/2002. Bij buitengewone algemene vergadering van 22 november

2017 werd de naam van de Vereniging zonder winstoogmerk gewijzigd in GOLF VLAANDEREN
goedgekeurd en dit met onmiddellijke ingang.

RECHTSVORM
Artikel 2. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk,
onderworpen aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 en aan alle wettelijke beschikkingen
betreffende de vzw’s. Elk stuk of document afkomstig van de vereniging dient te vermelden: de
benaming van de vereniging voorafgegaan of gevolgd door de rechtsvorm "vereniging zonder
winstoogmerk" of afgekort: "v.z.w." alsook het adres van de zetel van de vereniging.

NAAM
Artikel 3. De naam van de vereniging luidt GOLF VLAANDEREN, hierna genoemd, de “Vereniging”.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Artikel 4. De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 643, gerechtelijk arrondissement Brussel. De Raad van Bestuur kan eveneens één
of meerdere administratieve zetels vestigen in elke plaats in Vlaanderen of Brussel.
DOEL
Artikel 5. De Vereniging heeft als doel het beheer, de organisatie, de aanmoediging van en de
controle over de ontwikkeling en de praktijk van het golf in Vlaanderen en Brussel in de meest ruime
zin.
Zij tracht haar doel te bereiken door:
-

De golfregels zoals deze vastgesteld zijn door de "Royal and Ancient Golf Club of
St. Andrews" in Schotland en de U.S.G.A. te doen eerbiedigen en toepassen.

-

Het classificatiesysteem van de golfbanen aan te nemen zoals dit vastgesteld is door de "Royal
and Ancient Golf Club of St. Andrews", de "U.S.G.A." en de “E.G.A.”.

-

De beginselen, geformuleerd door de "Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" en de
"U.S.G.A." inzake het amateurstatuut en het
Professioneel statuut , te doen eerbiedigen en toepassen.

-

Het aannemen van en het zich schikken naar de beginselen geformuleerd door de European
Golf Association.

-

Het geheel van de door de hierboven vermelde internationale instanties uitgevaardigde regels
alsook haar eigen reglementering en deze van de Koninklijke Belgische Golffederatie (KBGF),
hierna de “KBGF” door alle leden van de Vereniging te doen eerbiedigen en toepassen.
-

In Vlaanderen en Brussel, alle regionale competities te laten plaatsvinden. Zij mag de
organisatie van deze wedstrijden toevertrouwen aan de clubs, waarvan de banen
beantwoorden aan de door haar vastgestelde criteria die het goede verloop van de diverse
competities waarborgen.

-

-

Door nieuwe sportwedstrijden in het leven te roepen, die voor de ontwikkeling van het golf
nuttig worden geacht en door de voorwaarden ervan te bepalen.

-

Door te waken over de naleving van de eer, de fair-play, de tucht en de golfetiquette, alsmede
door het sanctioneren van inbreuken, gepleegd tijdens de regionale competities of daarbuiten,
zowel jegens spelers als jegens aangesloten clubs.

-

Door in België als officiële vertegenwoordiger op te treden van de Vlaamse en Brusselse
golfspelers, leden van een bij de Vereniging aangesloten club en door in België en in het
buitenland bekendheid te geven aan de verschillende Vlaamse en Brusselse golfbanen.

-

Door het selecteren, trainen en samenstellen van de regionale ploegen, aangeduid om
Vlaanderen en Brussel te vertegenwoordigen.

-

Door informatie te verstrekken, door op alle vlakken raad te geven, zowel aan haar leden, als
aan nieuwe clubs of aan elke publieke of administratieve overheid.

-

Door betrekkingen aan te knopen met de Association Francophone de Golf vzw (AFG) of haar
eventuele rechtsopvolgers zowel op sportief als op administratief vlak, en met haar in de KBGF
als overkoepelend orgaan samen te werken.

-

Door haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot de
professionele en andere golfers wanneer het taken betreft die haar toegewezen worden vanuit
de regionale wetgeving zoals onder meer (doch geenszins limitatief) materies inzake doping,
kaderopleiding, trainersopleiding, topsportprogramma’s, ed. en dit steeds in overleg met haar
partners in het algemeen en de PGA of Belgium in het bijzonder wat betreft de professionele
golfer.

-

Samengevat, door als enig door de KBGF erkend regionaal orgaan op te treden, welke zowel
het herengolf als het damesgolf in Vlaanderen en Brussel verenigt; door op te treden als
scheidsrechter voor alle betwistingen welke haar worden voorgelegd en door als laatste
instantie, zonder mogelijkheid tot verhaal, in toepassing van haar discretionaire bevoegdheid
uitspraak te doen omtrent alle golfaangelegenheden; door zich, onder geen enkel
voorwendsel, in te laten met het intern bestuur van de aangesloten clubs, behoudens in de
gevallen uitdrukkelijk voorzien door de statuten en reglementen van de Vereniging of op
gezamenlijk verzoek van clubs van de Vereniging betrokken in een onderling geschil.
Tenslotte, door het verspreiden en handhaven in heel Vlaanderen en Brussel van de wezenlijke
belangen en de echte geest van het golf, overeenkomstig de oorspronkelijke en edele tradities.

DUUR
Artikel 6. De vereniging bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - Leden
Titel 1: Categorieën, definities, toelatingsvoorwaarden

Artikel 7.
7.1

De Vereniging erkent slechts twee soorten leden:
•

de effectieve leden:
o
o

•

die in drie categorieën worden onderverdeeld: A, B en C (zie artikel 8);
die enkel over stemrecht op de algemene vergaderingen genieten;

de toegetreden leden:
o

die slechts een raadgevende stem op de algemene vergaderingen hebben, en waarvan
de rechten en plichten beperkt zijn tot hetgeen in de huidige statuten en in het
Reglement van Inwendige Orde bepaald is.

7.2

De leden vormen hetzij een golfclub hetzij een sportvereniging.

7.3

Onder golfclub verstaat men elke publieke en/of private rechtspersoon die op een
bestendige en exclusieve wijze beschikt over de infrastructuur zoals bepaald in artikel 8 van
de statuten.

7.4

Onder sportvereniging verstaat men elke vereniging bestaande uit ten minste twee personen,
die tussen hen een verenigingscontract hebben getekend, niet beantwoordend aan de criteria
van de golfclub, beschikkend over de infrastructuur zoals bepaald in artikel 8 van de statuten,
behorend, hetzij tot een private en/of publieke rechtspersoon, hetzij tot een openbaar
bestuur.

7.5

Er kan slechts één golfclub of sportvereniging zijn per infrastructuur die reeds door de
Vereniging erkend is of per nieuwe infrastructuur die nog door de Federatie erkend moet
worden.

7.6

De toetreding en de uittreding van de effectieve leden (clubs) worden ingeschreven in een op
de zetel van de Vereniging bijgehouden register.

7.7

Alleen de effectieve leden beschikken over het inzagerecht voorzien in artikel 10 alinea 3 van
de wet. Een schriftelijke aanvraag dient minstens 10 werkdagen op voorhand aan de
Vereniging gericht te worden en de inzage gebeurt in aanwezigheid van een bestuurder en de
secretaris-generaal of een tweede bestuurder in geval de secretaris-generaal belet is.

Artikel 8.
8.1

De effectieve leden A van de Vereniging zijn:

a.
b.
c.

elke private en/of publieke rechtspersoon, die rechtspersoonlijkheid bezit,
georganiseerd is in een golfclub,
die in België over een infrastructuur beschikt die voldoet aan de criteria van de European Golf
Association voor het organiseren van kwalificatiewedstrijden voor spelers van alle handicaps,

namelijk een baan geijkt door de Federatie die minstens over 9 verschillende holes beschikt en
niet korter is dan 2.750 meter voor 18 holes of 1.375 meter voor 9 holes.
8.2
a.
b.
c.

8.3
a.
b.
c.

De effectieve leden B van de Vereniging zijn:
elke private en/of publieke rechtspersoon, die rechtspersoonlijkheid bezit,
georganiseerd is in een golfclub,
die in België over een infrastructuur beschikt die minstens 6 verschillende holes telt
waarvan de lengte berekend over 9 holes minimum 687 meter bedraagt en 1375 meter
over 18 holes, die niet voldoet aan de criteria van de European Golf Association voor de
organisatie van kwalificatiewedstrijden voor spelers van alle handicaps.

De effectieve leden C van de Vereniging zijn:
elke private en/of publieke rechtspersoon, die rechtspersoonlijkheid bezit,
georganiseerd is in een golfclub,
die in België over de volgende minimale structuren beschikt:
o
o
o
o

8.4
a.
b.

c.

Een DRIVING RANGE met een minimumlengte van 180 m, uit gras of
synthetisch en beschikkende over minstens 10 matjes;
Een PUTTING GREEN, uit gras of synthetisch,
Een APPROACH (chipping & pitching), uit gras of synthetisch,
Een parkeerterrein en kleedkamers die voldoende groot zijn om aan
de behoeften van alle spelers, leden en/of bezoekers, te voldoen.

De toegetreden leden van de Vereniging zijn:
elke private en/of publieke natuurlijke of rechtspersoon,
georganiseerd in een golfclub of in een sportvereniging die golf organiseert op
infrastructuren toebehorend aan een openbaar bestuur of aan een natuurlijke of
rechtspersoon
die beschikt over of golf organiseert op infrastructuren zoals ze voorlopig erkend werden
overeenkomstig het artikel 8.7 maar die nog niet voldoen aan de criteria van de artikels
8.1.c, 8.2.c of 8.3.c van de statuten. Deze toegetreden leden kunnen effectieve leden A, B
of C worden door aan de voorwaarden vermeld in de artikels 8.1 tot 8.3 te voldoen.

8.5

Wanneer de Raad van Bestuur vaststelt dat een effectief lid dat over een infrastructuur
beschikt in de zin van de artikels 8.1.c, 8.2.c of 8.3.c van de statuten, niet meer beantwoordt
aan de hierboven opgesomde criteria, dan wordt dit lid als ontslagnemend beschouwd.

8.6

Een golfclub of een sportvereniging die niet beantwoordt aan de criteria van de artikels 8.1.C
of 8.2.C of 8.3.C of 8.6 van de statuten kan niet om aansluiting bij de Federatie verzoeken.

8.7

Iedere kandidaat die effectief lid A of B of C of toegetreden lid wenst te worden, moet hiervoor,
zoals bepaald in het Reglement van Inwendige Orde, een aanvraag indienen bij de Raad van
Bestuur. Iedere aanvraag tot aansluiting brengt voor de betrokken kandidaat een formele
instemming met zich mee met de statuten en reglementen van de Vereniging. Hij verbindt zich
ertoe toegang te verlenen tot zijn infrastructuur onder de voorwaarden voorzien in het
Reglement van Inwendige Orde, met name voor de organisatie van wedstrijden waarvan de

organisatie door zijn infrastructuur mogelijk wordt gemaakt overeenkomstig de bepalingen
van de artikels 8.1 tot 8.4, en slechts toegang te verlenen tot zijn infrastructuur aan deze
golfleraars die beantwoorden aan de criteria en voorwaarden voorzien in het Reglement van
Inwendige Orde. Hij verbindt er zich eveneens toe bij te dragen tot het beheer en de
centralisatie
van
alle
handicaps
van
zijn
leden.
Wanneer de Raad van Bestuur vaststelt dat de kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden
voldoet, gaat hij over tot zijn voorlopige aanvaarding als toegetreden lid; de definitieve
aanvaarding als effectief lid wordt onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende
Algemene Vergadering, die beslist bij meerderheid van drie/vierden van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
8.8

Een alfabetische lijst van de leden, met aanduiding van hun maatschappelijke zetel, wordt
neergelegd overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 9.
9.1

De verbondenheid van de effectieve of toegetreden leden aan de Vereniging of de AFG wordt
bepaald door de geografische ligging van de infrastructuur. Een golfclub of een sportvereniging
van de Vlaamse regio kan zich niet aansluiten bij l’Association Francophone de Golf of haar
rechtsopvolgers en een golfclub of sportvereniging van de Waalse Regio kan niet om zijn
aansluiting bij Golf Vlaanderen verzoeken.

9.2

De Brusselse golfclubs of sportverenigingen hebben echter de keuze tussen een aansluiting bij
één van deze twee regionale verenigingen of bij beide.

9.3

Indien de infrastructuren bepaald in het artikel 8 gedeeltelijk in twee regio’s zouden liggen of
grensoverschrijdend zijn met een buurland, zal de Raad van Bestuur in samenspraak met AFG
en/of KBGF indien nodig het RIO aanpassen.

9.4

De beslissing van de Vereniging om het statuut van een lid te wijzigen van effectief naar
toegetreden lid, brengt gelijktijdig dezelfde wijziging bij de Federatie met zich mede.

UITTREDING EN UITSLUITING DER LEDEN
10.1

Elk lid is vrij om op ieder ogenblik uit de Vereniging te treden door zijn ontslag aan de Raad van
Bestuur aan te bieden. Het uittredend lid heeft geen recht op het maatschappelijk bezit van
de Vereniging.

10.2

Zo wordt een lid dat zijn hoedanigheid van lid bij de Vereniging of de AFG verliest, of dat geen
lid meer zou zijn van een regionale vereniging, eveneens als uittredend of uitgesloten bij de
Federatie beschouwd en omgekeerd.

10.3

De clubbijdragen die op het ogenblik van het ontslag voor het lopende jaar betaald werden,
blijven een verworven actief van de Vereniging en alle op hetzelfde ogenblik nog verschuldigde
bijdragen moeten vereffend worden alvorens het ontslag aanvaard wordt.

10.4

De uitsluiting van een effectief lid dient voorafgaandelijk het voorwerp uit te maken van een
beraadslaging in de schoot van de Raad van Bestuur. Deze laatste zal een behoorlijk
gemotiveerd voorstel tot uitsluiting voorleggen aan de Algemene Vergadering.

10.5

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door een Algemene
Vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wet.

10.6

De uitsluiting van een toegetreden lid geschiedt door de Raad van Bestuur, bij gewone
beslissing, behoorlijk gemotiveerd.

10.7

Vooraleer wordt overgegaan tot uitsluiting, moet het effectief of toegetreden lid opgeroepen
worden voor de Raad van Bestuur en hiervoor tenminste acht dagen voordien een
aangetekend schrijven ontvangen met een korte beschrijving van de grieven die hem ten laste
worden gelegd.

CLUBBIJDRAGEN EN LICENTIES
11.1

De effectieve leden alsook de toegetreden leden betalen jaarlijks een clubbijdrage aan de
Vereniging gebaseerd op het aantal spelers/licentiehouders gedurende het kalenderjaar. Het
eenheidsbedrag per licentiehouder wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Het mag
niet meer dan honderd (100) euro per licentiehouder bedragen. Het eenheidsbedrag per
licentiehouder is identiek voor de effectieve leden alsook voor de toegetreden leden.

11.2

Elk effectief lid alsook toegetreden lid verbindt zich ertoe jaarlijks het volledig aantal van zijn
leden bekend te maken aan de Vereniging en voor elk van hen een licentie aan te vragen
binnen de eerste maand dat de spelers of leden gebruik maken van de infrastructuur, zelfs
indien de speler of lid al een buitenlandse licentie heeft. Het eenheidsbedrag moet op de
Vereniging toekomen binnen de maand volgend op de aansluiting van de speler bij de club of
sportvereniging. Voor de betaling van de eenheidsbijdrage/clubbijdrage zal de Vereniging
diverse diensten verzorgen voor de leden en de licentiehouders.

11.3

Elk effectief lid alsook toegetreden lid draagt de afhandeling en organisatie van alle
tuchtgerelateerde procedures over aan de Vereniging (voor zover als nodig via een
lastgevingsovereenkomst) inzake incidenten gepleegd door haar licentiehouders voor zover er
een aanknopingspunt terug te vinden is met het in de statuten van de Vereniging gestelde doel
(artikel 5).

11.4

De effectieve leden alsook de toegetreden leden verbinden zich ertoe de licentie te vragen
alvorens een speler/licentiehouder toe te laten hun infrastructuur te gebruiken.

11.5

Wordt als ontslagnemend beschouwd, het effectief lid alsook het toegetreden lid dat, drie
maanden na de vervaldag en na een herinnering per aangetekend schrijven, verzonden bij het
verstrijken van de drie maanden, de clubbijdrage of alle andere verschuldigde bedragen niet
betaalt.

11.6

Het niet betalen van de clubbijdragen, berekend op het aantal licenties, en van overige
verschuldigde sommen kan tevens aanleiding geven tot uitsluiting van het effectief lid alsook
het toegetreden lid, volgens de procedure bepaald in artikel 10.

11.7

Vanaf de ontvangst van de betaling van het eenheidsbedrag per speler zal door de Vereniging
de licentie afgeleverd worden, die verplicht is om toegang te bekomen tot de erkende
golfbanen in België in de mate die hierna in detail zal worden uiteengezet.

11.8

Er bestaan volgende categorieën van licenties die door de Vereniging kunnen afgeleverd
worden:
a. De “licentie” (volwassen of junior) uitgereikt voor het kalenderjaar aan de speler van
een effectief lid of toegetreden lid bestaande uit het type “A”, “B” of “C”. Dit is
afhankelijk van de aanvraag door het voormelde effectief of toegetreden lid en de
infrastructuur over dewelke deze beschikt (zie artikel 8). Hierbij zal elk effectief of
toegetreden lid een vrije keuze kunnen maken welk type zij voor haar lid aanvraagt
voor zover zij echter in de voorwaarden zit wat betreft de infrastructuur.
Per aanvraag voor een individuele speler zal echter slechts één type aan een licentie
kunnen worden gekoppeld:
- een type “A” wordt gekoppeld aan de licentie die wordt aangevraagd voor een
infrastructuur als vermeld in artikel 8.1.c
.
- Een type “B” wordt gekoppeld aan de licentie die wordt aangevraagd voor een
infrastructuur als vermeld in artikel 8.2.c.
- Een type “C” wordt gekoppeld aan de licentie die wordt aangevraagd voor een
infrastructuur als vermeld in artikel 8.3.c.
b. De “licentie S” (stagiair - volwassen of junior) uitgereikt aan de speler van een effectief
of toegetreden lid die nog geen hcp-niveau heeft, daartoe een aanvraag doet en
waarvan de geldigheid van 1 maand tot maximum 12 maanden kan bedragen. Deze
licentie is één keer hernieuwbaar.

11.9

De invoering van nieuwe categorieën van licenties moet door de Raad van Bestuur voorgelegd
worden aan de Algemene Vergadering die volgens artikel 19 van de statuten beraadslaagt.

11.10 De licentie is erkend door de buitenlandse federaties, leden van de internationale
golforganisaties. Enkel de spelers en stagiairs voor wie het eenheidsbedrag van de clubbijdrage
bij de Vereniging is toegekomen, genieten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
en vergoeding van lichamelijke letsels die door de Vereniging werd afgesloten en dit voor de
volledige geldigheidsduur van hun type van licentie en zullen tevens kunnen genieten van de
overige diensten aangeboden door de Vereniging.
11.11 De houder van een licentie type « A », « B » of « C »(volwassen of junior) kan:
a. deelnemen aan het examen van het golfvaardigheidsbewijs;
b. een EGA/CLUB-handicap bekomen overeenkomstig het Handicapreglement van de
Federatie en Vereniging;
c. deelnemen aan door de Vereniging georganiseerde wedstrijden onder de
voorwaarden voorzien in het reglement van de betrokken wedstrijden.
11.12 De houder van een licentie « S » (volwassen of junior) kan:
a. deelnemen aan het examen van het golfvaardigheidsbewijs;
b. een EGA/CLUB-handicap bekomen overeenkomstig het Handicapreglement van de
Federatie en de Vereniging;
c. deelnemen aan wedstrijden, doch enkel in de club waar hij als lid-stagiair (volwassen
of junior) staat ingeschreven.

HOOFDSTUK III. - Bestuur
Titel 1: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormt en haar
vertegenwoordigt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. Ten aanzien van derden, en in het
bijzonder voor alle akten opgesteld met tussenkomst van een ministeriële ambtenaar, wordt zij
eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
De Raad van Bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn machten, geheel of gedeeltelijk
overdragen aan één of meerdere van zijn leden, of zelfs, mits een bijzondere volmacht, aan een derde.
Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging ervan mogen toevertrouwd worden hetzij aan één
of meerdere bestuurders, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan een derde die alleen optreedt en
die de titel zal dragen van secretaris-generaal of een door de Raad van Bestuur te kiezen titel. Deze
functie van secretaris-generaal is bezoldigd.
Titel 2: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13. De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit tenminste acht (8) bestuurders, verkozen door
de Algemene Vergadering.
Elke bestuurder kan door een andere bestuurder bij middel van een schriftelijke volmacht
vertegenwoordigd worden.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Alle bestuurders worden benoemd overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Reglement van
Inwendige Orde (RIO).
In de raden van bestuur van de Verenigingen (GOLF VLAANDEREN en KBGF) mag slechts gelijktijdig
éénzelfde persoon per effectief lid zetelen, maar deze persoon kan in beide raden van bestuur zetelen
indien hiervoor verkozen. Een effectief lid kan dus geen twee verschillende vertegenwoordigers
hebben in de raden van bestuur van de Verenigingen (GOLF VLAANDEREN en KBGF).
De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring door de Algemene Vergadering het aantal bestuurders voor
dat weerhouden zal worden voor de volgende verkiezingen. Dit aantal wordt door de Raad van Bestuur
aan de effectieve en toegetreden leden vóór de oproep tot kandidatuurstelling medegedeeld.
De Raad kiest in zijn schoot een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitter(s). Deze krijgen hun
bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
De mandaten zijn niet bezoldigd, hebben een duur van vier jaar, zijn te allen tijde herroepbaar en zijn
aansluitend éénmaal hernieuwbaar. Na een tussenperiode van twee jaar kan een nieuw mandaat
worden opgenomen en hiervoor een kandidatuur worden ingediend.
Artikel 14. Tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren alle daden die niet uitdrukkelijk door
de wet, door de statuten of door het Reglement van Inwendige Orde aan de Algemene Vergadering
voorbehouden zijn.

HOOFDSTUK IV. - Algemene Vergaderingen
MACHTEN - BEVOEGDHEDEN
Artikel 15. De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de Vereniging. Zij wordt voorgezeten
door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste ondervoorzitter(s)
en ingeval van afwezigheid van de ondervoorzitter(s), door de oudste van de Bestuurders.
Vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering :
- het benoemen en afzetten van bestuurders;
- het benoemen en afzetten van de commissaris(sen) belast met de controle van de jaarlijkse
rekeningen;
- het wijzigen van de statuten en van het Reglement van Inwendige Orde;
- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; de kwijting aan de bestuurders en de
commissaris(sen).
- het vrijwillig ontbinden van de Vereniging;
- de aanvaarding van een effectief lid;
- de uitsluiting van een lid;
- de vaststelling van de licenties en andere bijdragen voor het boekjaar.
- elke handeling door de wet aan de bevoegdheid van de algemene vergadering voorbehouden.

GEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16. De Gewone Algemene Vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats gekozen door de Raad van Bestuur, de derde woensdag van de maand
maart.
De dagorde van de jaarlijkse Algemene Vergadering dient verplichtend de volgende punten te
bevatten:
verslag van de Raad van bestuur;
verslag van de commissaris;
goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
kwijting van de bestuurders;
voorstelling van de begroting van volgend boekjaar
vaststelling van de licenties en andere bijdragen
aanstelling van een commissaris
statutaire verkiezingen alsook het aantal bestuurders dat voor de volgende verkiezingen
weerhouden zal worden.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17. Telkens een vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt, wordt een Buitengewone
Algemene Vergadering samengeroepen. Zij mag ook door de Raad van Bestuur, wanneer hij het nodig
acht, opgeroepen worden.
OPROEPINGEN
Artikel 18. De oproepingen voor de Algemene Vergaderingen, zowel gewone als buitengewone, gaan
uit van de Raad van Bestuur. Zij vermelden plaats, dag, uur en dagorde van de vergadering en worden
naar alle effectieve en toegetreden leden van de Vereniging, liefst dertig dagen maar ten minste
veertien dagen voor de vastgestelde datum, verstuurd, per brief, telegram, telefax of e-mail.

De dagorde wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Ieder voorstel dat door een twintigste van de
effectieve leden wordt aangebracht, en dat minstens één maand voor de datum van de vergadering
schriftelijk bij de Raad van Bestuur toekomt, moet op de dagorde gebracht worden.
BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19. Behalve in de gevallen waarin de wet en de statuten het anders voorzien, kan de Gewone
Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden. Alleen de
effectieve leden genieten stemrecht. De toegetreden leden hebben een raadgevende stem.
Behalve in de gevallen waarin de wet en de statuten het anders voorzien, wordt elke beslissing
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; elk effectief lid
mag zich laten vertegenwoordigen per schriftelijke volmacht door een ander lid. Een lid kan slechts
één ander effectief lid vertegenwoordigen.
De Buitengewone Algemene Vergaderingen, bijeengeroepen voor een andere reden dan een
statutenwijziging beraadslagen slechts geldig indien de helft van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De punten van de dagorde moeten goedgekeurd worden bij gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de Voorzitter en minstens 2
bestuurders en op de maatschappelijke zetel bijgehouden. Elk lid ontvangt een afschrift van de notulen
ten laatste bij de oproepingsbrief van de volgende Algemene Vergadering. Derden die een wettelijk
belang aantonen krijgen een uittreksel van de notulen, beperkt tot de beslissingen die hen betreft.

AANTAL STEMMEN EN CATEGORIEËN VAN INFRASTRUCTUUR
Artikel 20.
20.1

Elk effectief lid heeft recht op minstens één (1) stem op de Algemene
Vergaderingen.

20.2

Het aantal stemmen waarover elk lid op de Algemene Vergadering mag beschikken, hangt af
van twee toekenningscriteria, enerzijds van het aantal honderd spelers en stagiairs kenbaar
gemaakt aan de Vereniging op datum van 31 december voorafgaand aan de Algemene
Vergadering en voor dewelke het lidgeld werd betaald, a rato van één stem per honderdtal
spelers en stagiairs, en anderzijds van de belangrijkheid van zijn infrastructuur a rato van één
tot zestien bijkomende stemmen.

20.3

Het aantal stemmen waarover elk effectief lid kan beschikken bij toepassing van de combinatie
van de twee toekenningscriteria der stemmen mag nooit het in artikel 20.5 bepaalde maximum
overschrijden.

20.4

De infrastructuren zijn ingedeeld in zes categorieën en de daaraan verbonden criteria worden
als volgt bepaald:
1. een infrastructuur zoals bepaald in artikel 8.3.c.;
2. een infrastructuur zoals bepaald in artikel 8.2.c.;

3. een baan van 9 holes die beschikt over een infrastructuur zoals bepaald in het
artikel 8.1.c;
4. een baan van 18 holes die beschikt over een infrastructuur zoals bepaald in
het artikel 8.1.c;
5. een baan van zevenentwintig holes die beschikt over een infrastructuur zoals
bepaald in het artikel 8.1.c;
6. een baan van zesendertig holes en meer die beschikt over een infrastructuur
zoals bepaald in het artikel 8.1.c.
20.5 De toekenning van het aantal stemmen aan de leden die over de in artikel 20.4 vermelde
infrastructuren beschikken, gebeurt als volgt:
1. een lid dat beschikt over een infrastructuur van de categorie 1 beschikt over één (1)
stem voor zijn infrastructuur en een totaal van maximum vier (4) stemmen, ongeacht
het aantal honderd leden en stagiairs dat wordt opgegeven;
2. een lid dat beschikt over een infrastructuur van de categorie 2 beschikt over twee (2)
stemmen voor zijn infrastructuur met een totaal van maximum acht (8) stemmen,
ongeacht het aantal honderd leden en stagiairs dat wordt opgegeven;
3. een lid dat beschikt over een baan met negen (9) holes EGA beschikt over vier (4)
stemmen voor zijn infrastructuur met een totaal van maximum twaalf (12) stemmen,
ongeacht het aantal honderd leden en stagiairs dat wordt opgegeven;
4. een lid dat beschikt over een baan met achttien (18) holes EGA beschikt over acht (8)
stemmen voor zijn infrastructuur met een totaal van maximum twintig (20) stemmen,
ongeacht het aantal honderd leden en stagiairs dat wordt opgegeven;
5. een lid dat beschikt over een baan met zevenentwintig (27) holes beschikt over twaalf
(12) stemmen voor zijn infrastructuur met een totaal van maximum achtentwintig (28)
stemmen, ongeacht het aantal honderd leden en stagiairs dat wordt opgegeven;
6. een lid dat beschikt over een baan met zesendertig (36) holes en meer beschikt over
zestien (16) stemmen voor zijn infrastructuur met een totaal van maximum
zesendertig (36) stemmen, ongeacht het aantal honderd leden en stagiairs dat wordt
opgegeven.

Titel 7: STATUTENWIJZIGINGEN, WIJZIGINGEN VAN HET DOEL
Artikel 21. Een Algemene Vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen over statutenwijzigingen
indien het voorwerp ervan speciaal vermeld staat in de oproeping en indien de vergadering
twee/derden van de effectieve leden verenigt.
Geen enkele wijziging kan worden goedgekeurd zonder een meerderheid van twee / derden van de
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De wijziging van het doel daarentegen kan slechts
goedgekeurd worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
Indien de twee / derden van de effectieve leden op de eerste vergadering niet aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, mag –na een termijn van 15 dagen - een tweede Algemene Vergadering
worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
Elke statutenwijziging moet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK V. - Boekjaar, ontbinding
BOEKJAAR
Artikel 22. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Elk jaar, bij het einde van het boekjaar en overeenkomstig artikel 17 van de wet van 1921, maakt de
Raad van bestuur de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar op, legt dezen voor aan de
commissaris die benoemd werd op de Algemene Vergadering en onderwerpt ze aan de goedkeuring
van de Algemene Vergadering van het volgend jaar.
ONTBINDING
Artikel 23. Een Algemene Vergadering kan de ontbinding van de Vereniging slechts uitspreken indien
de twee/derden van haar effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing
goedgekeurd wordt met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
Indien de eerste voorwaarde niet vervuld is, mag een tweede Algemene Vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
effectieve leden, maar de beslissing moet met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van
de alsdan aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden worden genomen.

VEREFFENAARS
Artikel 24. Bij de ontbinding van de Vereniging, worden door de Algemene Vergadering één of
meerdere vereffenaars benoemd. Zij zullen het batig saldo kunnen toewijzen aan een andere
vereniging of persoon met een zelfde of aanverwant doel als dat van de Vereniging, ofwel zich schikken
naar de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering die hen aanstelde.

VARIA
Artikel 25. De spelers aangesloten bij de effectieve leden van de Vereniging zullen geen vergoedingen
ontvangen die hen zou uitsluiten van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar zoals
bepaald in het decreet van 24 juli 1996 en moeten beantwoorden aan de bepalingen van het decreet
van 27 maart 1991 inzake de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening.
Artikel 26. De Vereniging en haar effectieve leden aanvaarden de principes van de democratie en
onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag
betreffende de Rechten van het Kind.

GOLF VLAANDEREN
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
22/11/2017

INLEIDING
Artikel 1. Huidig reglement heeft tot doel de statuten van GOLF VLAANDEREN op
bepaalde punten aan te vullen en te verduidelijken, het wordt opgesteld door de Raad
van Bestuur en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Het
voorstel van reglement van inwendige orde (hierna “RIO” of de voorstellen van
wijzigingen ervan zijn in extenso bijgevoegd aan de oproeping voor de algemene
vergadering.

Wijzigingen aan het RIO kunnen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden, door de Algemene Vergadering goedgekeurd
worden mits voorafgaandelijke mededeling van de voorgestelde wijzigingen en
vermelding in de oproeping tot de Algemene Vergadering, en met een gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
BEVOEGDHEDEN KBGF / GOLF VLAANDEREN – AFG (artikel 5 van de statuten)
Artikel 2. De verschillende bevoegdheden van de Koninklijke Belgische Golf Federatie
vzw (KBGF) enerzijds en van GOLF VLAANDEREN vzw en van l’Association
Francophone de Golf vzw (AFG) of hun rechtsopvolgers anderzijds worden, naast de
statutaire bepalingen, hierna verder toegelicht.
De bevoegdheden van KBGF en AFG of hun rechtsopvolgers blijven uiteraard
afhankelijk van hun statuten en elke wijziging in hun statuten kunnen tevens een
wijziging van hun bevoegdheden met zich meebrengen zonder inspraak van GOLF
VLAANDEREN. Doch op ogenblik van het opstellen van huidig RIO kunnen de taken
als volgt worden afgelijnd:
De KBGF vervult de volgende taken :
1. De organisatie, in de breedste zin, van alle internationale wedstrijden in België
of in het buitenland. Zij kan aan GOLF VLAANDEREN of de AFG haar
goedkeuring geven voor het organiseren van dergelijke wedstrijden.
2. De organisatie, in de breedste zin, van alle nationale wedstrijden. Zij kan aan
GOLF VLAANDEREN of de AFG haar goedkeuring geven voor het organiseren
van dergelijke wedstrijden.
3. het selecteren, trainen, samenstellen , omkaderen en organiseren van de
nationale ploegen.
4. de technische organisatie van het golfspel in België ten einde de reglementen
en de toepassing ervan te uniformiseren (Baan, Handicap,GVB enz.).
5. De contacten en akkoorden met nationale organisaties van professionelen in
de golfwereld, de PGA of BELGIUM inbegrepen, behalve datgene wat

krachtens de wetgeving tot de specifieke bevoegdheid van de
gemeenschappen en gewesten behoort.
6. de implementatie van de licenties op basis van de inlichtingen door de clubs via
GOLF VLAANDEREN en de AFG gegeven.
7. de verwezenlijking, bij middel van informatica, van een eenvormig systeem van
toekenning en bestuur van de handicaps.
8. de communicatie aan al haar leden van alle informatie die haar aanbelangt.
9. Op nationaal niveau, de contacten met de media, de organisatie van
evenementen, de promotie van de golfsport, volgens haar bevoegdheden
beschreven in de statuten en in het RIO, en de sponsoring.
10. De coördinatie van het olympisch project in samenwerking met GOLF
VLAANDEREN en de AFG.
GOLF VLAANDEREN en l’Association Francophone de Golf vervullen respectievelijk
de volgende taken :
1. de organisatie, in de breedste zin, van recreatieve en competitieve wedstrijden
in haar regio;
2. het selecteren, trainen en begeleiden van spelers voor wedstrijden, stages, …
voor individuele deelname en/of deelname van regionale verenigingen;
3. op regionaal vlak, de ontwikkeling van de golfsport, en in het bijzonder op school
en in het hoger onderwijs.
4. het begeleiden van de clubs in hun werking met de integratie van de golfsport
en de golfinfrastructuur in de ruimtelijke ordening en het milieubeleid in het
bijzonder;
5. op regionaal niveau, de contacten met de media, de organisatie van
evenementen , de promotie van de golfsport en de sponsoring , alsook de
communicatie naar hun leden of naar de nationale federatie.
6. op medisch vlak, de ontwikkeling van en het toezicht op de golfsport
7. de organisatie van de vorming teneinde de praktijk van het golfspel te
bevorderen;
8. de strijd tegen doping
9. met betrekking tot de professionele en andere golfers, de bevoegdheid en
verantwoordelijkheid voor de taken die haar toegewezen worden vanuit de
regionale wetgeving zoals onder meer (doch geenszins limitatief) materies
inzake doping, kaderopleiding, trainersopleiding, topsportprogramma’s, ed. en
dit steeds in overleg met haar partners in het algemeen en de PGA of Belgium
in het bijzonder wat betreft de professionele golfer.

Artikel 3. Bij toepassing van artikel 7 tot 9 van de statuten van de Vereniging, wordt
over de toelating van een nieuw effectief of toegetreden lid, beslist door de Algemene
Vergadering, na onderzoek door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal het dossier nagaan op basis van volgende punten:
I AANVRAAGDOSSIER in te dienen tijdens/bij de aanleg
1. Statuten of verenigingscontract van de club

Er wordt aan herinnerd dat de statuten, wanneer zij verplichtend zijn, niet
tegenstrijdig mogen zijn met deze van de Vereniging maar hetzelfde doel moeten
beogen. Wat betreft de rechtspersonen van publiek recht, moet de beslissing van
het organiserend- of voogdijorgaan aangehecht worden. Wat de verenigingen
betreft, moet het verenigingscontract worden aangehecht, met vermelding van
de verantwoordelijke voor het betalen van het federaal lidgeld.
2. De golfclub of sportvereniging zal het bewijs leveren dat hij/zij eigenaar is van
het terrein waarop de golfbaan in aanleg is of aangelegd is, of dat hij/zij er huurder
van is en over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt, of dat hij/zij de
toelating heeft om het domein te gebruiken.
3. Het dossier moet een kadastraal plan van de golfbaan of golfinfrastructuur
bevatten.
4. Het dossier zal een layout-plan van het terrein bevatten.
5. De golfclub of sportvereniging zal moeten aantonen dat ze conform is met alle
vergunningen betreffende ruimtelijke ordening en milieu. Een kopie van de juiste
vergunningen zal overgemaakt worden.
6. Het dossier zal een aanvraag tot aansluiting bij de KBGF omvatten.
Deze erkenningsaanvraag wordt ingediend op het secretariaat van GOLF
VLAANDEREN t.a.v. de secretaris-generaal. Daarna zal de Raad van Bestuur deze
aanvraag onderzoeken en eventueel opmerkingen formuleren om uiteindelijk te
kunnen overgaan tot goedkeuring, dan wel weigering op gemotiveerde gronden.
Na de goedkeuring wordt de club als toegetreden lid opgenomen. Het lidmaatschap
als toegetreden lid wordt pas van kracht na effectieve opening van de
golfinfrastructuur.
Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt deze aanvaarding voorgelegd
ter bestendiging.

II Dossier in te dienen bij opening
1. Het dossier bevat een lijst met de namen van de verantwoordelijken van de
golfclub of van de sportvereniging, met vermelding van hun bekwaamheden op
het vlak van de golfsport o.m. Voorzitter, secretaris en de golfleraar(s) met
vermelding van hun, door Golf Vlaanderen erkende, trainersdiploma’s.
2. De naam van de Kapitein moet worden meegedeeld, alsook de namen van de
leden van de sportcommissie en van de handicapcommissie, die belast zijn met
de spelproblemen en het beheer van de handicap.
3. De lijst met alle leden van de golfclub of de sportvereniging zal worden
meegedeeld aan GOLF VLAANDEREN met minimaal vermelding van naam,
voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, nationaliteit, handicap.

4. Het dossier moet de informatie inzake toetredingsvoorwaarden om lid te worden
van de golfclub of sportvereniging bevatten.
5. Indien het plan tijdens de aanleg gewijzigd werd zal het dossier een nieuw layoutplan bevatten.
6. Het verslag van de technische commissie KBGF waarin in het bijzonder volgende
punten werden nagegaan:
de Course Rating in geval van qualifying terrein;
de markering van het terrein;
de vaststelling van de plaatselijke regels;
de ervaring van de leden van de sport- en handicapcommissie;
de veiligheid inzake het beoefenen van de golfsport.
De erkenningsaanvraag fase II wordt ingediend op het secretariaat van GOLF
VLAANDEREN t.a.v. de secretaris-generaal. Daarna zal de Raad van Bestuur deze
aanvraag onderzoeken en eventueel opmerkingen formuleren om uiteindelijk te
kunnen overgaan tot goedkeuring.
Wanneer de club aanvaard wordt door de Algemene Vergadering zal zij erkend
worden als effectief lid (binnen de desbetreffende categorie volgens artikel 7 en 8
van de statuten) en stemrecht verkrijgen binnen de structuren van GOLF
VLAANDEREN.

III Dossier in te dienen om tot verandering van categorie (A,B,C) te komen
1. Het dossier zal het layout-plan met afstanden bevatten van het terrein, waarbij
de veranderingen aangeduid worden om tot een andere categorie te komen
2. Het verslag van de technische commissie KBGF waarin in het bijzonder volgende
punten werden nagegaan:
- de Course Rating in geval van qualifying terrein;
- de markering van het terrein;
- de vaststelling van de plaatselijke regels
;
- de veiligheid inzake het beoefenen van de golfsport.
De Raad van Bestuur GOLF VLAANDEREN zal deze aanvraag onderzoeken en
eventueel opmerkingen formuleren om uiteindelijk te kunnen overgaan tot
verandering van de categorie. De Raad van Bestuur kan ook zelf initiatief nemen
om verandering van categorie door te voeren.
Wanneer het een degradatie van categorie of schrapping betreft, zal de Raad van
Bestuur dit eerst vaststellen en de club hiervan op de hoogte brengen. Daarna zal
dit geagendeerd worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering om,
behoudens nieuwe elementen in de loop van het jaar, degradatie of schrapping in
voege te laten treden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

IV Grensoverschrijdende clubs
Wanneer een infrastructuur gelegen is volgens artikel 9.3 van de statuten, nl.
gedeeltelijk in Vlaanderen en gedeeltelijk in een andere regio of gedeeltelijk in
Vlaanderen en gedeeltelijk met een buurland, zal de Raad van Bestuur de volledige
infrastructuur erkennen. Hierbij dient de erkende infrastructuur een maatschappelijke
zetel in Vlaanderen te hebben en al haar leden met een domiciliering in Vlaanderen
aan te sluiten bij GOLF VLAANDEREN, daarna kunnen deze leden ook aansluiten bij
de andere federatie of vereniging (en vice versa).

DEFINITIE EN ORGANISATIE (artikel 7 van de statuten)
Artikel 4. Aanduiding van een kapitein, voorzitter en secretaris in de clubs of
sportverenigingen.
Het begrip golfpraktijk verplicht de effectieve leden, georganiseerd als golfclubs of als
verenigingen, over te gaan tot de aanduiding van een Kapitein (Heer of Dame), die
verantwoordelijk zal zijn voor de toepassing van de Etiquette, de Golfregels, en het
amateurstatuut, zoals voorzien in het Artikel 5 van de Statuten der Vereniging, tevens
voor de organisatie van het G.V.B. ( golfvaardigheidsbewijs), de organisatie van
competities, de toepassing van het Federale Handicappingsysteem, voor de naleving
van de reglementen en de richtlijnen van de Vereniging en voor de opmetingen van de
baan zoals bepaald door de Vereniging. De Kapitein wordt bijgestaan in zijn taak door
een sportcommissie en/of een handicapcommissie. Naast de Kapitein zullen de
effectieve en toegetreden leden tevens een Voorzitter en Secretaris aanduiden
dewelke als aanspreekpunt voor GOLF VLAANDEREN kunnen dienen.

Artikel 5. Ter beschikking stellen van de terreinen
Bij toetreding tot de Vereniging, verbinden de clubs zich ertoe, volgens hun
mogelijkheden, hun terrein ter beschikking te stellen van de Vereniging voor de
wedstrijden die deze ieder jaar organiseren.
Wanneer een club een wedstrijd aanneemt, verbindt hij zich ertoe de richtlijnen van de
Vereniging in acht te nemen voor de voorbereiding van het terrein en mee te werken
aan de goede organisatie van de wedstrijd.
De spelers zullen erop toezien dat zij het reglement van inwendige orde respecteren
dat van kracht is in de bezochte clubs.

Artikel 6. Vrije-banen-kaarten en gebruiken tussen de clubs
Elk jaar wordt de lijst van de begunstigden van een vrije-banen-kaart op voorstel van
de betrokken instanties, door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De begunstigde
spelers moeten de regels uitgevaardigd door de clubs in het algemeen eerbiedigen en
meer specifiek wat betreft het aantal bezoeken per jaar. Het gebruik wil dat de in functie

zijnde Voorzitter, Kapitein en Secretaris of Directeur van de clubs die lid zijn van GOLF
VLAANDEREN, alsook de bestuurders van de Vereniging als genodigden worden
beschouwd wanneer zij andere clubs bezoeken.
Artikel 7. Verzekering en licenties (artikel 11 van de statuten)
Iedere persoon die golf wenst te spelen op een terrein van een effectief lid moet houder
zijn van een licentie die tevens zijn golfverzekering is. Ingeval van een ongeval en bij
gebrek aan verzekering van de verantwoordelijke dader, zullen GOLF VLAANDEREN
en haar verzekeraars niet verantwoordelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Naast
de verzekering zal de golfspeler slechts kunnen genieten van de overige aangeboden
diensten (oa. informatica, App, communicatie, wedstrijden, …) door GOLF
VLAANDEREN vanaf het ogenblik van aflevering van de licentie.

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING (artikel 13 van de statuten)
Artikel 8. De Raad van bestuur doet een oproep tot kandidatuurstelling als bestuurder
bij de effectieve leden twee maanden vóór de Algemene Vergadering. De Raad deelt
het aantal openstaande plaatsen van bestuurder mee.
Elke kandidaat moet voorgesteld worden door een effectief lid. Hij moet houder zijn
van een federale kaart van spelend lid en op het ogenblik van de Algemene
Vergadering geen 69 jaar of ouder zijn.

De kandidaturen voor de openstaande mandaten van bestuurders moeten, op straffe
van nietigheid, dertig dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk worden
bezorgd aan het secretariaat van de Vereniging.
Elke uittredende en herkiesbare bestuurder dient daarenboven drie maanden voor de
algemene vergadering de bevestiging van het effectief lid om hem al dan niet opnieuw
voor te stellen, mee te delen aan de Vereniging, op straffe van nietigheid van zijn
kandidatuur.
De Raad van Bestuur is bevoegd om bij elke statutaire verkiezing een kandidaat naar
keuze voor te dragen die voldoet aan dezelfde voorwaarden van verkiesbaarheid,
maar de Raad van Bestuur zal dit kunnen doen nadat ze de clubs minstens vijftien
dagen voor de Algemene Vergadering geïnformeerd heeft. De kandidaat voorgesteld
door de Raad van Bestuur mag geen uittredende bestuurder zijn.

VERKIEZINGSPROCEDURE (artikel 13 van de statuten)
Artikel 9.
De Vereniging stuurt een brief aan de effectieve leden met stemrecht waarbij het aantal
stemmen en de categorie vermeld worden. De toegetreden leden krijgen een brief met
bevestiging van hun status zonder stemrecht.

Deze brief opgesteld volgens artikel 20 van de Statuten wordt naar alle leden
opgestuurd in de maand januari van elk jaar. Aanpassingen kunnen door de leden
slechts in de maand februari gevraagd worden, zodat voor begin maart het aantal
stemmen voor elk lid vaststaat.

De Vereniging maakt het stembiljet op met de namen van de kandidaten in alfabetische
orde gerangschikt. Ingeval van homoniemen, zal de jongste kandidaat voor de oudere
geplaatst worden op de lijst. Naast elke naam wordt een vakje gedrukt.
De Vereniging controleert de aanwezige en vertegenwoordigde personen. Zij verdeelt
aan ieder effectief lid het aantal stembiljetten ad hoc.
De Voorzitter zit de Algemene Vergadering voor en stelt een Bureau aan
samengesteld uit 2 stemopnemers en 2 getuigen. De Voorzitter laat de exemplaren
van de oproep van kandidaten, van de oproeping en het proces-verbaal van de
Algemene Vergadering ondertekenen door het Bureau dat de regelmatigheid van de
procedures controleert.
GELDIGHEID VAN DE STEMMING
Artikel 10. Enkel het stembiljet overhandigd door de Vereniging is geldig. Per
stembiljet, is het maximum aantal stemmen dat mag uitgebracht worden gelijk aan het
aantal te begeven functies. Bijvoorbeeld : indien er vijf functies te begeven zijn en
twaalf kandidaten, dan is het mogelijk te stemmen voor één, twee, drie, vier of vijf
kandidaten maximum. Iedere andere formulering maakt het stembiljet ongeldig. Het
stembiljet mag geen enkele doorhaling noch aanmerking bevatten.

HET TELLEN VAN DE STEMMEN
Artikel 11. De Voorzitter sluit de stemverrichtingen.
Het bureau zit de verrichtingen van de telling voor. Het Bureau telt het aantal
stemgerechtigden aangeduid op de lijst van de effectieve leden met stemrecht
bijgehouden door de Vereniging . Deze is gehecht aan het proces-verbaal.

De kandidaten zullen geklasseerd worden volgens het aantal behaalde stemmen,
rekening houdend met het feit dat ten einde de verscheidenheid van de effectieve
leden weer te geven er in de Raad van Bestuur minstens 1 bestuurder
vertegenwoordigers van clubs met minder dan 18 holes, 1 bestuurder
vertegenwoordigers van clubs met 18 holes en meer bij de KBGF vóór 1985
aangesloten, en 1 bestuurder vertegenwoordigers van clubs met 18 holes en meer bij
de KBGF na 1985 aangesloten, benoemd worden voor zover er hiervoor de nodige
kandidatuurstelling bestaat.
Bij gelijkheid van stemmen voor de toekenning van het laatste mandaat zal de jongste
weerhouden worden als definitief verkozen
Iedere wijziging in de schoot van de Raad van Bestuur moet binnen de maand het

voorwerp zijn van een publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

KANDIDATUUR ALS BESTUURDER VAN DE KBGF
Artikel 12. Het Reglement van Inwendige Orde van de KBGF voorziet op heden onder
meer dat men door GOLF VLAANDEREN of de AFG voorgesteld moet worden om
kandidaat- bestuurder te zijn bij de KBGF.
Gelijktijdig met de statutaire verkiezingen van GOLF VLAANDEREN, zullen er
bijgevolg verkiezingen zijn voor kandidaat-bestuurder van de KBGF: het aantal te
verkiezen kandidaat-bestuurders van de KBGF zal gelijk zijn aan het aantal
openstaande mandaten van de KBGF bestuurders die dat jaar aan GOLF
VLAANDEREN toekomen.
De kandidaten zullen geklasseerd worden volgens het aantal behaalde stemmen. Bij
gelijkheid van stemmen voor de toekenning van het laatste mandaat zal de jongste
van de kandidaten verkozen worden.
De verkiezingsprocedure eerbiedigt artikel 8,9,10, 11 al.1 van het RIO alsook artikel
13 van de statuten.

WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13. Bij toepassing van artikel 13 van de Statuten van de Vereniging, verkiest de
Raad van Bestuur in haar schoot een Voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters
en wijst de functies toe van financieel verantwoordelijke, en van voorzitter van de
verschillende commissies.

VACATURES, ONTSLAG
Artikel 14. Ingeval het mandaat van bestuurders door de titularis niet meer kan
waargenomen worden omwille van overlijden, ziekte, ontslag, afwezigheid of enige
andere reden, kan de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aanduiden. Deze zal het
mandaat voltooien dat bekrachtigd zal moeten worden op de volgende Algemene
Vergadering.

VERGADERINGEN
Artikel 15. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls dit nodig geacht wordt, op
bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders
De uitnodigingen vermelden de dagorde en worden acht dagen op voorhand naar de
bestuurders verstuurd per brief of e-mail.
De raad moet vergaderen indien drie van zijn leden er om verzoeken.
De raad kan slechts geldig vergaderen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn; elke bestuurder mag bij schriftelijke volmacht

vertegenwoordigd worden door een ander lid van de Raad. Een bestuurder kan slechts
voor één andere bestuurder volmachtdrager zijn.
De vergaderingen van de Raad worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens
afwezigheid, door de (oudste) ondervoorzitter en ingeval van afwezigheid van de
ondervoorzitter(s), door de oudste bestuurder.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
van de vergadering beslissend.

BIJZONDERE TAKEN
Artikel 16. De Raad van Bestuur zal jaarlijks aan de gewone Algemene Vergadering
ter goedkeuring voorleggen en toelichten:
- de begroting voor het volgende boekjaar;
- de clubbijdragen en eventueel de andere bijdragen voor het volgende jaar;
- de aanduiding van een commissaris;
- de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
- het beleidsplan;
- eventuele actieplannen.
De Raad mag een Reglement van Inwendige Orde opstellen, dat aan de Algemene
Vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
De Raad moet daarenboven, in voorkomend geval, de redenen onderzoeken om een
lid uit de Vereniging uit te sluiten en de uitsluiting van een effectief lid ter goedkeuring
voorleggen aan de Algemene Vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden
voorzien in artikel 10 van de statuten.
BUDGETTEN - CLUBBIJDRAGEN - LICENTIES – BESTUUR VAN DE HANDICAPS
Artikel 17. De Vereniging legt haar eigen budget en clubbijdragen vast.
GOLF VLAANDEREN, de AFG en de KBGF of hun rechtsopvolgers zullen samen de
noodzakelijke samenwerkingsmethodes betreffende het geïnformatiseerd beheer
(betaling, verwerking en verzending) van de licenties en van de handicaps
overeenkomen.
Wat betreft personaliagegevens van de licenties heeft de Vereniging consultatie- en
inzagerecht, maar uitsluitend voor intern gebruik alsook voor reglementaire en
decretale verplichtingen. GOLF VLAANDEREN verbindt zich ertoe deze niet door te
geven aan derden.

DE VERGADERINGEN DER VOORZITTERS
Artikel 18. De Vergadering der Voorzitters is een raadgevend orgaan van de
Vereniging dat minstens één keer per jaar samenkomt in oktober/november en telkens
de Raad van Bestuur of één / vijfde van de effectieve leden erom verzoekt.
Artikel 19. De oproepingen gebeuren zoals voorzien in artikel 18 der statuten. De
Vergadering der Voorzitters kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige
effectieve leden en is een open forum voor alle onderwerpen die golf aanbelangen.
In geval een motie gevraagd wordt over een bepaald punt, dan zal dit gebeuren op
basis van één (1) stem per effectief lid en per handopsteking.
Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen per schriftelijke volmacht door een ander lid.
Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

DE ADVIESORGANEN
Artikel 20. De Adviesorganen
Bij toepassing van artikel 14 van de statuten van de Vereniging, staat de Raad van
Bestuur in voor het creëren en ontbinden van de adviesorganen, meer specifiek de
Commissies en de Werkgroepen. De Raad bepaalt het aantal leden, benoemt en
ontslaat ze, stelt de werkingsregels van haar adviesorganen op en wijzigt ze. De
adviesorganen zijn samen met het secretariaat verantwoordelijk voor de uitvoering van
de gestemde begroting. De Secretaris-Generaal én de Sporttechnisch Directeur
kunnen elk adviesorgaan bijwonen.
Artikel 21. De Commissies
Bij toepassing van artikel 14 van de statuten van de Vereniging, staat de Raad van
Bestuur in voor het creëren en ontbinden van commissies. De Raad bepaalt het aantal
leden, benoemt en ontslaat ze, stelt de werkingsregels van haar commissies op en
wijzigt ze. De commissies zijn samen met het secretariaat verantwoordelijk voor de
uitvoering van de gestemde begroting. De Commissies doen voorstellen aan de Raad
van Bestuur, waarna de Raad van Bestuur de eigenlijke beslissingen neemt.

Artikel 22. De Werkgroepen
De Raad van Bestuur kan, of op voorstel van de commissies of op eigen initiatief,
werkgroepen oprichten die ofwel van een commissie ofwel rechtstreeks van de Raad
van Bestuur afhangen. De Raad van Bestuur bepaalt hun bevoegdheden, de duur
alsook de modaliteiten van oprichtingen en werking. De werkgroepen adviseren de
Commissies dan wel de Raad van Bestuur rechtstreeks bij afwezigheid van bevoegde
Commissie.

Artikel 23. Werking van de Adviesorganen
1.Duurtijd
De Commissies en Werkgroepen worden opgericht voor een periode van 4 jaar. Om
de 2 jaar dienen de commissies en werkgroepen voor de helft hernieuwd te kunnen
worden. De Raad van Bestuur kan steeds, op elk moment, beslissen tot een
vervroegde ontbinding.

2.Benoeming van de leden
Bij de vernieuwing van de Commissies en Werkgroepen, worden de kandidaturen in
de maand november door de clubs voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Per
commissie en per werkgroep kunnen de clubs maar 1 kandidaat voorstellen gezien in
één werkgroep of commissie geen 2 personen van dezelfde club (homeclub) kunnen
zetelen, behalve wanneer de Raad van Bestuur een bestuurder delegeert.
De leden van de Commissies worden vervolgens in de maand december benoemd
door de Raad van Bestuur.
Een afgevaardigde van het personeel van de Vereniging neemt van rechtswege deel
aan de vergaderingen, met raadgevende stem, behoudens tegengesteld bericht van
de Raad.
Als de Raad het nodig acht, kan de Raad van Bestuur op elk moment, op eigen
initiatief, leden ontslaan, in hun vervanging voorzien, alsook bijkomende leden
benoemen.

3.Benoeming van de Voorzitter
De Voorzitter van elke commissie of werkgroep wordt ten laatste in de maand januari
benoemd door de Raad van Bestuur. Elke twee jaar in de maand december, zal de
Voorzitter zijn mandaat opnieuw ter beschikking stellen van de Raad van bestuur.
4.Leeftijdslimiet
Het lid van de Werkgroep en/of Commissie moet houder zijn van een licentie van
spelend lid van een effectief lid en per 1 november van het jaar waarin hij of zij zich
kandidaat stelt geen 69 jaar of ouder zijn.

5.Organisatie van het werk
De Voorzitter van elke Commissie of Werkgroep is verantwoordelijk voor de kalender
van de vergaderingen. Hij zal erop toezien, samen met het secretariaat, dat de
verslagen regelmatig worden opgestuurd en ter beschikking gesteld worden van de
Raad van Bestuur. Hij zal, samen met de zijn Commissie of Werkgroep, de objectieven

voor elk jaar vastleggen en ze overmaken aan de Raad van Bestuur, voor de
vergadering van de maand december.
6.Reglement
Elk reglement, dat een commissie of werkgroep wenst uit te vaardigen, moet vooraf
onderworpen worden aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur.

7. Volgende commissies en werkgroepen kunnen voorzien worden (niet limitatief):
de Sportcommissie met de volgende werkgroepen :
• heren
• dames
• senioren
• jeugd
- de Commissie Clubondersteuning
- de Medische Commissie
-

Artikel 24. Opdrachten van de Commissies
A. De Sportcommissie heeft onder meer als opdracht:
1.Het bevorderen van de spelkwaliteit in het algemeen en bij de jonge spelers in het
bijzonder, en in samenwerking met de technische commissie de vorming van
Kapiteins van de golfclubs of sportverenigingen te verzekeren.
2.Het houden van toezicht op de organisatie van stages en het trainingsprogramma.
3.Het organiseren van de scouting en de opleiding van de jonge beloften, op regionaal
vlak.
4.Het jaarlijks opstellen van de kalender van de regionale wedstrijden, het nemen van
alle maatregelen voor hun organisatie, hun controle en de registratie van hun
resultaten, met inbegrip van de archivering ervan.
5.Het doen respecteren, tijdens het verloop van deze wedstrijden en op een meer
algemene wijze, op de golfbanen, van de regels van de etiquette en deze van de
“Royal and Ancient Golf Club of Saint-Andrews”.
6.Het voorbereiden en verspreiden van de selectieprocedures.
7.Het organiseren van ontmoetingen.
8.Het voorbereiden en organiseren van de verplaatsingen van de regionale ploegen.
9.Het opstellen van de regels van de regionale individuele wedstrijden.
10.Het opstellen van de toelatingsvoorwaarden tot de regionale wedstrijden, in
samenspraak met de technische commissie.
11.De studie van alle aangelegenheden inzake de opleiding van de golftrainers en
pro’s
12. De aanwezigheid van het golf verzekeren op de school en de universiteit.
De Werkgroepen Heren, Dames, Senioren en Jeugd geven advies aan de koepel van
de sportcommissie voor de ontwikkeling van de golfsport, specifiek voor wat betreft
hun categorieën van spelers. De adviezen die door deze vier werkgroepen worden

genomen, moeten overeenstemmen met de algemene doelstellingen van de
sportcommissie.

B. De Commissie Clubondersteuning heeft onder meer als opdracht :
1. De clubs in Vlaanderen en Brussel in te lichten over de nodige stedenbouwkundige
vergunningen.
2. Contacten te leggen met de gemeentebesturen (in het kader van het opstellen van
het gemeentelijk structuurplan), met de provinciebesturen (in het kader van het
opstellen van het provinciaal structuurplan) en de Vlaamse bevoegde ministeries en
het Hoofdbestuur van Stedenbouw (in het kader van het opstellen van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen).
3. Het streven naar de regularisatie van bestaande stedenbouwkundige situaties en
naar nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor de golfsport in Vlaanderen en
Brussel.
4. Aandacht te besteden aan het ecologisch aspect van de golfinfrastructuren en
zodoende initiatieven te coördineren in het kader van een milieuvriendelijke en
ecologische benadering van de aanleg en het onderhoud van de golfinfrastructuren.
Ter zake aan de leden voorstellen te doen.
5. Opvolgen en uitbouw van dienstverlening voor de clubs en advies geven ter zake
met betrekking tot onder meer (doch niet limitatief): wetgeving, clubontwikkeling,
management, ed..

C. De Medische Commissie heeft onder meer als opdracht:
1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische
gezondheid voor alle golfers.
2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s voor
de verschillende leeftijdscategorieën ( van kind tot senior , van kandidaat-pro tot
weekendspeler)
3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden van
de regionale ploegen.
4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de regionale
ploegen.
5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers.
6. Het opsporen en bestrijden van doping.
7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij ongevallen,
uitbouwen van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten, enz…

DE TOPSPORTCOMMISSIE
De Topsportcommissie valt buiten artikel 20 t.e.m. 24 van dit reglement gezien ze
wordt samengesteld en de taken vervult zoals voorzien door het Decreet van Sport
waar de Vereniging onderhevig aan is om erkenning als topsportfederatie te bekomen.

Artikel 25. De Topsportcommissie wordt voorgezeten door de Technisch Directeur
Topsport en bestaat verder minstens uit een vertegenwoordiger van de Raad van
bestuur,
de
desbetreffende
dossierbeheerder
Sport
Vlaanderen,
een
vertegenwoordiger van de topsporters, een vertegenwoordiger van de
topsporttrainers, een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering
van de topsporters.
De topsportcommissie heeft minimaal de volgende bevoegdheden inzake topsport: het
opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan en jaaractieplan
topsport bij de raad van bestuur van de sportfederatie, en het uitvoeren, opvolgen en
bijsturen van het beleids- en actieplan.

Dit houdt in: de voorbereiding en de deelname aan internationale wedstrijden, de
structurele topsportwerking, het ontwikkelingsprogramma met o.a. de topsportschool,
de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren
en jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en
talentontwikkeling aanvullend op de werking van de topsportschool.

EREFUNCTIES
Artikel 26. Ten individuele titel en op voorstel van de Raad van Bestuur, kan de
Algemene Vergadering aan fysieke personen de titel toekennen van Ere-voorzitter,
Ere-ondervoorzitter, Ere-bestuurder of Erelid van GOLF VLAANDEREN of van haar
organen. Om deze titel te bekomen moeten deze persoonlijkheden, tenzij
uitzonderlijke omstandigheden, minimum gedurende 10 jaar eminente diensten
geleverd hebben aan GOLF VLAANDEREN of haar Commissies en geen actieve
functie, lopende of toekomstige, meer hebben bij GOLF VLAANDEREN. Zij mogen in
deze hoedanigheid aanwezig zijn op de Algemene Vergadering en de Vergadering van
de Voorzitters maar niet deelnemen aan de stemming, noch in de debatten
tussenkomen. In geval van misbruik of negatieve houding tegenover GOLF
VLAANDEREN, kan de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur
beslissen deze titel in te trekken.

GEDRAGSCODE
Artikel 27. Conform de statuten en het Reglement van Inwendige Orde zowel van de
Vlaamse Vereniging voor Golf als van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en van
l'Association Francophone de Golf, zijn zowel de effectieve leden als de spelers en elk
met de golfsport betrokken persoon, gehouden om zorg te dragen voor:
1.
de naleving van de fundamentele beginselen van waardigheid en integriteit van
het golf zowel in het sportgebeuren als op alle andere vlakken die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het golfgebeuren binding hebben.
2.
de toepassing van de golfregels, de reglementen en het behoud van de
sportiviteit.

3.

de disciplinaire en administratieve bestraffingen van de daarop begane
inbreuken.

Om dit te verwezenlijken wordt er verwezen naar het Reglement terzake.
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WERKPLAN 2018
WERKPLAN RVB
JANUARI
Aantal stemmen aan de clubs

Secr. Gen.

Indien nodig: oproep kandidaturen
als bestuurder VVG en als kandidaat
bestuurders KBGF aan de clubs
(oproep versturen samen met een
'profiel' bestuurder)

Cut off van de maand en Financieel
overzicht
Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
FEBRUARI
Dagorde AV aan de clubs
Budget aan clubs
Cut off van de maand en Financieel
overzicht + jaarrekening
Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten oa.
- Rapportering Sport
Vlaanderen
- Jaarverslag
MAART:
AV derde woe van de maand
Eventueel verkiezing RvB
Goedkeuring jaarrekening en
budget
Jaarverslag ifv beleidsplan
Ledenregister

APRIL
Cut off van de maand en Financieel
overzicht
Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten
MEI
Cut off van de maand en Financieel
overzicht

Penningmeester en RVB
Verantw. Comm of werkgr
RvB

RvB
Secr. Gen.
Penningmeester en RVB
Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB

AV
Penningmeester / Revisor / AV
Secr. Gen./AV
AV

Penningmeester en RVB
Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB

Penningmeester en RVB

Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten
JUNI
Cut off van de maand en Financieel
overzicht
Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten
AUGUSTUS
Beleidsplanning
Cut off van de maand en Financieel
overzicht
Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten met oa. aanvragen
subsidies Sport Vlaanderen
OKTOBER
Dagorde statutaire VV aan de clubs
Budget aan clubs en
gezondheidsindex nakijken ivf
licentiebijdragen
Cut off van de maand en Financieel
overzicht
Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten
NOVEMBER:
Statutaire Voorzittersvergadering (VV)
Indien nodig: oproep kandidaat voor
de commissies en werkgroepen bij
de clubs
Voorlopig budget + vaststelling
licentiebijdragen
Beleidsplan en jaaracties
Ledenregister
DECEMBER
Cut off van de maand en Financieel
overzicht

Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB

Penningmeester en RVB
Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB

Secr. Gen en TDT
Penningmeester en RVB
Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB

RvB
Secr. Gen.

Penningmeester en RVB
Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB

Secr. Gen en TDT

Penningmeester / VV
Secr. Gen./GV Team / /VV
VV

Penningmeester en RVB

Informatief: commissies en
werkgroepen
Te beslissen en te bespreken
punten met oa.
- Personeelsbeleid:
functionering personeel en
directie
- Zelfevaluatie en evaluatie ifv
governance
- Werkplan en kalender
volgend jaar

Verantw. Comm of werkgr en RVB
RvB
Secr. Gen./ RvB
Secr. Gen./ RvB
Secr. Gen./ RvB

RVB KALENDER 2018
17/1 : nieuwjaarslunch + Rvb
6/2
14/3 AV
03/4 27/3
1/5
8/5
5/6
28/8
2/10
14/11 VV
4/12
PROCEDURE RVB VERGADERING
STATUTEN EN RIO
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormt en
haar vertegenwoordigt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. Ten aanzien
van derden, en in het bijzonder voor alle akten opgesteld met tussenkomst van een
ministeriële ambtenaar, wordt zij eveneens geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk handelen.
De Raad van Bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn machten, geheel of
gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere van zijn leden, of zelfs, mits een
bijzondere volmacht, aan een derde.
Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging ervan mogen toevertrouwd
worden hetzij aan één of meerdere bestuurders, hetzij aan een directiecomité, hetzij
aan een derde die alleen optreedt en die de titel zal dragen van secretaris-generaal of
een door de Raad van Bestuur te kiezen titel. Deze functie van secretaris-generaal is
bezoldigd.
Bij toepassing van artikel 13 van de Statuten van de Vereniging, verkiest de Raad van
Bestuur in haar schoot een Voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters en wijst de
functies toe van financieel verantwoordelijke, en van voorzitter van de verschillende
commissies.
Ingeval het mandaat van bestuurders door de titularis niet meer kan waargenomen
worden omwille van overlijden, ziekte, ontslag, afwezigheid of enige andere reden, kan
de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aanduiden. Deze zal het mandaat voltooien
dat bekrachtigd zal moeten worden op de volgende Algemene Vergadering.

De vergaderingen van de Raad worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens
afwezigheid, door de (oudste) ondervoorzitter en ingeval van afwezigheid van de
ondervoorzitter(s), door de oudste bestuurder.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
van de vergadering beslissend.

De Raad van Bestuur zal jaarlijks aan de gewone Algemene Vergadering ter
goedkeuring voorleggen en toelichten:
- de begroting voor het volgende boekjaar;
- de clubbijdragen en eventueel de andere bijdragen voor het volgende jaar;
- de aanduiding van een commissaris;
- de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
- het beleidsplan;
- eventuele actieplannen.
De Raad mag een Reglement van Inwendige Orde opstellen, dat aan de Algemene
Vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
De Raad moet daarenboven, in voorkomend geval, de redenen onderzoeken om een
lid uit de Vereniging uit te sluiten en de uitsluiting van een effectief lid ter goedkeuring
voorleggen aan de Algemene Vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden
voorzien in artikel 10 van de statuten.
AGENDA
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls dit nodig geacht wordt, op bijeenroeping
van de voorzitter of van twee bestuurders De uitnodigingen vermelden de dagorde en
worden acht dagen op voorhand naar de bestuurders verstuurd per brief of e-mail. De
raad moet vergaderen indien drie van zijn leden er om verzoeken.
De raad kan slechts geldig vergaderen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn; elke bestuurder mag bij schriftelijke volmacht
vertegenwoordigd worden door een ander lid van de Raad. Een bestuurder kan slechts
voor één andere bestuurder volmachtdrager zijn.
Een lid van de Raad van Bestuur kan, op eenvoudige vraag via de secretaris-generaal,
een punt op de dagorde laten toevoegen tot 8 dagen voorafgaand aan de vergadering.

VERLOOP VAN DE VERGADERING
-

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
De dagorde wordt overlopen en is steeds onderverdeeld in 3 delen nl. informatief,
te beslissen, te bespreken.
Goedkeuring van het verslag en het verslag dat publiek geplaatst wordt.
Elk punt van de dagorde wordt ingeleid door de respectievelijke bestuurder, de
secretaris-generaal of technisch directeur waarna een open debat/gesprek/overleg
plaatsvindt.

-

-

Elk punt wordt afgesloten door de voorzitter met een duidelijke conclusie, indien
nodig is er een stemming. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend (zoals RIO voorziet)
De vergadering wordt afgesloten door de Voorzitter (max 2.5 uur na aanvang).

