Verslag Raad van Bestuur 154 van 21/06/2017
Aanwezig :
Stephan de Sterck (SDS)
Cedric de Woot (CdW)
Benoît Levecq (BL)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Chantal Rudduck (RD)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Verontschuldigd
Jaak Pieters (JP)
Karine Guerman (KG)

1. Goedkeuring verslag RvB
Er is een typfout nl. BGA ipv GAB.
Het verslag van de RvB van 23/5 wordt goedgekeurd
Informatief
2. Activiteitenverslag
MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.
Er wordt meer uitleg gegeven over de recente meeting tussen de 3 voorzitters waarin
overeengekomen werd om:
- Het tuchtreglement beter op elkaar af te stemmen
- Naar een gezamenlijke statuutswijziging toe te werken in november 2017
- Een verbeterde samenwerking met PGA te realiseren: gesprekken zijn opgestart
- Het BEgolf project uit te werken met prioriteit inzake sponsoring
- De BGCOA vanuit de 3 secretarissen-generaal te laten leiden.

3. Commissies en werkgroepen
KG : Sport en Topsportcommissie.
- Meeting sportcommissie 19/06: geannuleerd
- Vergadering Topsportcommissie 15/06
Topsportschool: einde schooljaar nadert, evaluatievergadering ouders 21/06. Er zijn 2
afgestudeerden m.n. Seppe Vanhondeghem en Shasa Decker. Seppe zet studies verder aan
VUB, Shasa gaat naar Schotland, sterling University om golf en studie te combineren.
Samenstelling beroepscommissie is nodig ingeval van negatief advies topsportcommissie ivm
aanvraag Topsportstatuut schooljaar 2017-2018 . Bestaat uit: 2 bestuurders – secretaris
generaal – 1 arts, gekozen uit de leden van de medische commissie, TDT heeft raadgevende
stem en fungeert als secretaris van de commissie.
De Raad is akkoord om ER en BL af te vaardigen voor de beroepscommissie.
Top Golf Vlaanderen:
- Goede prestatie K. Hesbois: KPMG Challenge Trophy
- M. De Roey: momenteel T5 OOM Letass Ranking
- T. Detry: ev. wedstrijden: 22/06: BMW – Duitsland gevolgd door French Open
- Leslie: afgestudeerd: Pro: Symetra Tour: 1ste 2 wedstrijden cut gemist
Be Gold: bekijken voor 2018, komt momenteel nog niet in aanmerking
Subsidie Topsport 2018: tegen 01/09 moet een geactualiseerd beleidsplan topsport
ingediend worden voor de olympiade 2017-2020 én moet een functioneringsevaluatie van
de TDT plaatsvinden door de Raad waarin duidelijk de autonomie, verantwoordelijkheden en
realisaties van de TDT aan bod komen. We informeren naar de juiste verwachting bij Sport
Vlaanderen qua evaluatie.
- Pedagogisch diploma : Ellen, Patsy en Frank geslaagd voor Lio 2 en 3. Start LIO 1 in
september
- Jeugdsportfonds 2017: 33 clubs nemen deel.
- 23-25/06: Facilicom Amateur Open – Cleydael
- PRW voegt toe dat de bijdrage van Jaak Pieters in de Topsportcommissie zeer gewaardeerd
is. Het was een goede beslissing van de RVB JP toe te voegen.
KVI : Commissie Golf en Omgeving
-

Er was geen vergadering.
Fyto: Aanvraag Caramba is lopende.
De droogte is een probleem. Vooral in West Vlaanderen gezien het politiebesluit op
verbod van captatie van de gouverneur. Momenteel betreft dit waterlopen en de

golfclubs capeteren hier niet uit. Zij hebben hun eigen reserve in vijvers. MV heeft
contact met de clubs om hen te ondersteunen en hun specifieke situatie op te volgen.
Medische Commissie heeft niet plaatsgevonden.

4. VVG Financieel
FM geeft een verkorte cut off, overzicht van de financiële middelen en een stavaza federale
kaarten aan de Raad van Bestuur. Het boekhoudpakket zal aangepast worden om
maandelijkse rapportering eenvoudiger te maken.
Groei van het ledenaantal is hoger dan de laatste jaren.
Cut off zit volledig op lijn van de verwachtingen. Er zijn drie types uitgaven nl. structureel die
met 1/12e evolueert, events waarbij veel begin van het jaar uitgegeven worden en topsport
en sport waarbij dit meer naar het najaar is.
5. BE golf
#BEgolf bestaat uit 4 onderdelen:
- sponsordossier #BEgolf
- #BEgolf magazine
- website www.begolf.be
- uniformen
TO DO opmaak #BEgolf logo : dit zal KBGF op haar nemen
HET SPONSORDOSSIER: Iedereen is akkoord met de principes zoals opgemaakt door Golf
Vlaanderen. KBGF vult aan tegen haar return mogelijkheden. Daarna kan dit afgewerkt
worden door MV.
HET MAGAZINE: Momenteel is een eerste Golfbelgium magazine in aanmaak. Het tweede
nummer zal BEgolf zijn met 16 pagina's door de regio's aan te leveren.
WEBSITE http://www.begolf.be : Deze website vervangt de websites van de 3 federaties
niet. Het is een gezamenlijk portaal met linken naar de federatie websites. De url is al in het
bezit van de KBGF gezien deze blijkbaar door Francis Lelièvre is aangekocht destijds
UNIFORMEN en BEGOLF TEAM: Iedereen plaatst het BEgolf logo bij op haar uniformen (dwz
eigen logo + BE golf logo). KBGF denkt over het voorstel na om de naam Team Belgium door
BEGOLF TEAM te vervangen zodat dit 1doel en 1 communicatielijn creëert.

6. Subsidies Bovenlokaal sportinfrastructuur
Op 28 en 29/6 zijn er infosessies over deze subsidie. Dat werd snel gecommuniceerd
aan de clubs.
Na de eerste communicatie kwam er reactie vanuit de clubs dat ze dit laattijdig
ontvangen maar VVG stuurde dit de dag zelf door nadat we de info kregen.
Clubs hun verwachtingen qua lobbywerk liggen soms niet realistisch maar ook de
informatie die wij sturen wordt blijkbaar niet gelezen of doorgestuurd naar het
bestuur zodat ze niet altijd weten wat we al allemaal doen voor hen.
7. GVB
Er zijn verschillende mails en brieven vanuit golfers die gefrustreerd zijn van de soms
zeer lange weg van hcp 54 naar 36. Er zijn zeer grote verschillen tussen clubs.
Piet Vandenbussche (KBGF Techn. Comm.) zal dit behandelen. KVI wil dit graag
opvolgen. MV zal dit doorgeven aan PVB.
8. Golf4All, GolfIT,…
MV heeft verschillende organisaties ontmoet die een clubwerking hebben zonder
infrastructuur. Verschillende van hen willen graag erkenning als club (D club) en
sommigen hebben een login op de Fed DB.
De 3 voorzitters (KBGF, AFG, VVG) hebben dit besproken en willen het werk van de
werkgroep ‘light engagement’, zoals voorgesteld op de Algemene KBGF Vergadering
in Cleydael terug opnemen. Dwz. A,B,C status clubs creëren, dit melden op de
federatiekaart, afschaffen tweekleurige kaart en vervangen door het recht dat elke
club een C kaart kan aanbieden.
Voor D status (clubs zonder terrein) zijn nog verdere besprekingen noodzakelijk.
Daarnaast zullen alleen officieel erkende club een login krijgen op de Fed DB. De andere
organisaties moeten via de clubs werken.
Te beslissen
9. Toekenning budget Top Golf Vlaanderen
Financiële ondersteuning Leslie Cloots op Symetra Tour:
De Raad is akkoord.

Te bespreken
10. Statuutswijzigingen
MV heeft een document voorbereid met te bespreken suggesties voor aanpassing statuten,
Rio en Tuchtreglement. De doelstelling is de tekst goed te keuren op een Bijz. Alg.
vergadering van 15 november.
Een tekstvoorstel zal voorgelegd worden op de volgende Raad (29/8).

11. Varia
-

Kledijvoorschriften:
o We behouden onze voorschriften voor prijsuitreiking nl. omgekleed, hemd en
blazer of das.
o Met het nieuwe logo dient een badge/Ecuson, pins, das voorzien te worden.
Momenteel zullen de nieuwe bestuurders het dus nog even zonder moeten
stellen tot het nieuwe logo er is.

De Vergadering is tijdig afgesloten om 18.45 uur.

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur
Di 29/8

