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Aanwezig:  

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

 
1. Goedkeuring verslag RvB  

 
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.  
 

Informatief 
 
2. Activiteitenverslag :  

 
KVI vraagt extra info ivm green deal.  Startnota is in laatste fase om officiële procedure te starten.  
 

 
Te Beslissen 
 

3. Algemene vergadering 
a. PV werd al via mail goedgekeurd en verstuurd aan de clubs.   

Er kwam reactie ivm stemming met handopsteking.  De statuten laten dit echter toe 
maar gezien er geen unanimiteit was is de uitslag dus een soort peiling.  

b. De AV van KBGF van 22/4 is vanwege Covid19 uitgesteld. Maar het blijft de bedoeling 
dat op de AV bijkomende informatie zal gegeven worden over de verghoging en wat 
met de extra budgetten zal gerealiseerd worden.  Indien dat goedgekeurd wordt zal 
GV dit volgen en uitwerken naar de Voorzittersvergadering.  



 
 
4. COVID 19 
 
a. stand van zaken  

 
MV geeft stand van zaken van een zeer hectische periode. In eerste fase was er de 
opvolging van sluiting - In tweede fase realisatie steunmaatregelen en raming 
inkomstenverlies– daarna communicatie met golfers en clubs – nu in de fase met 
protocol voor eventuele heropstart.  
 
Op vlak van i-tee reservatiesysteem zal KBGF en GV dit voorzien aan de 25 clubs die 
het systeem nog niet hebben zodat ook zij  correct kunnen werken bij heropstart 
gezien verplichte reserveringen.  
 
In communicatie aan de clubs zullen we ook wijzen op hun verantwoordelijkheden, 
gezien 1 club het kan verpesten voor alle clubs.  
 
Een Corona verantwoordelijke met bevoegdheid zal belangrijk worden om 
samenscholing op parking te vermijden. 
 
De Raad van bestuur  dankt het werk van het ganse GV Team en MV in het bijzonder.   
 
b. Steunmaatregelen 
 
1/3e van de clubs geven aan cash flow problemen te hebben. 3/4e vraag extra steun.  
 
Alle bestuurders hebben het voorstel ontvangen om clubs een terugbetaling te doen van het 
voorschotfactuur en hen 4 jaar de tijd te geven om terug te betalen.   
 
PRW geeft aan dat er bij de verwijzing naar de statuten door de accountant iets niet klopt. 
Dit wordt nagekeken maar heeft geen impact op het voorstel.  De wet laat toe dat vzw’s dit 
initiatief kunnen nemen.  Publicatie van statuten wordt nagekeken.   
 
Na debat is de RVB unaniem over volgend voorstel :  
- GV richt een brief aan de clubs met de vraag of ze uitstel van betaling wil van het 

voorschotfactuur van de federatiekaarten. 
- Club betaalt deze over 2 jaar terug . Dat wordt nagekeken met de bank om krediet van 4 

naar 2 jaar te brengen. 
- Brief maakt melding ‘gezien verlies van greenfee inkomsten en gezien onderhoudskosten 

infrastructuur doorlopen’. 
- De interest wordt vermeld in het schrijven 
- De raad is zich bewust van het risico dat een club zou kunnen failliet gaan 
- LF en JP kijken het voorstel van Belfius nog na 
- MV doet voorstel van brief aan de clubs en stuurt deze aan de RVB 
 
 
Daarnaast zal KBGF op haar AV een solidariteitsactie uitwerken, ism regio’s,  op basis van de federale 
bijdrage 2021 en eventuele verhoging.  
 



GV en AFGolf werken bijkomende promotieacties uit (stg in september en een zomeractie) als 
ondersteuning.  Hiervoor kan budget uit reserve opgenomen worden maar na de lockdown 
herwerken FM en MV het budget.  
In het voorstel van brief staan nog enkele vormfouten (NK geeft deze door aan MV). 
 
 
 

 
Te bespreken 
 

 
5. Varia 

 
De ondervoorzitter dankt in naam van de RvB het werk van de voorzitter.  Hij steekt er 
ontzettend veel tijd, energie in voor alle clubs.  
 
 
 

Volgende vergadering 9/6/2020  
 


