Verslag
Raad van Bestuur 181
Via Teams
23 februari 2021

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

1. Goedkeuring verslag RvB
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.
Informatief

2. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt aan alle bestuurders. Geen vragen.
3. Adviesorganen:
SPORT
Op 15/03: 1ste vergadering sportcommissie van 2021. Tegen dan zullen alle werkgroepen hun 1ste
online-vergadering gehouden.
Herenwerkgroep: ontslag van Danny Thaens, wegens prof. redenen. Midden 2020 ook al ontslag van
D. Van leeuw. Fredrik Raison, aangeduid als verantw. Van de werkgroep en vertegenwoordiger van
de werkgroep in Sportcommissie

Jeugdwerkgroep
16/03: 19u30: online meeting jeugdsportfonds 2021
TOPSPORT:
Verslag Topsportcommissie 04/02 werd overgemaakt.
Aantal belangrijke punten in opgenomen oa. stand van zaken aanvraag dossier Bovenlokaal Topsport
2021. Verhuis naar Antwerpen kan niet doorgaan vanwege het gebrek aan flexibiliteit in uurrooster
in de school te Antwerpen. Beslissing genomen ism Sport Vlaanderen. Daarom zal extra ingezet
worden in Hasselt voor de Topsportschool.
Top Golf Vlaanderen programma:
Definiëring van Prof. Sporter ifv indoor trainingen werd opgemaakt. Daarnaast is er een Park & Play
Topsport.
Voorstel van ondersteuning TGV Spelers, op basis van document opgemaakt door George
MacKechnie, head coach met duidelijke transparante criteria.
Krachtlijnen Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) warden voorgesteld door Sport
Vlaanderen.
Organisatie Symposium ter ere van 10j. D. Petrie: ‘still believing in basics’. Initiatief van mevr. Petrie.
Koksijde en GV zullen hier hun schouders onder zetten.
Verdeling invites Challenge Tour. Blijkbaar zijn er spelers die al bevestiging hebben gekregen van
wild cards en andere niet. Een transparante methodiek is nodig. GV vraagt dit na bij KBGF.
Vanuit KBGF komt info dat Belgian Open 2022 ism Golazo zal georganiseerd worden. GV heeft
principieel toezegging gegeven om vrijwilligersorganisatie te doen. KBGF zal financieel ondersteunen.
Letas in juni 2021. Er is een zoektocht naar 35K sponsoring om dit te kunnen laten doorgaan. KBGF
vraagt om uit te kijken naar mogelijkheden.
MV geeft aan dat Sport Vlaanderen subsidies tot mogelijkheid behoort wanneer GV betrokken is in
de organisatie. Info zal doorgegeven worden aan KBGF.

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

Green Deal: infosessie vond plaats. GV heeft haar opgegeven als partner van de green deal
Aquafin: een testcase is in opmaak om kwaliteit van effluent water na te gaan.
Route 36 : op 9/3 zal er een infosessie zijn voor de clubs

MEDISCHE: Geen vergadering geweest

4. Covid 19
Het basisprotocol werd overgemaakt. Golfwedstrijden en grotere groepen voor starters zijn
opgenomen in de eerste versoepeling.
Er werd lobbywerk verricht. Rechtstreeks door GV maar ook ism VSF en enkele andere
buitensporten (kajak, kano, paarden, zeilen en surf).
Op 26/2 nieuwe veiligheidsraad met hopelijk versoepelingen in de loop van maart voor golf.
Te beslissen
5. GV Financieel
De Penningmeester FM geeft voorstelling van jaarrekening.

➢
➢
➢
➢
➢

Historische stijging van het aantal spelers: +35.000 €
Corona subsidies van KBGF + Noodfonds SV: +138.385 €
Verlaging loonkosten door éénmalige Corona bijdrage: -30.000 €
Forse daling uitgaven Topsport: -126.500 €
Terugbetaling subsidies Topsport: 40.000 € i.p.v. verwachte 130.000 €
Uitzonderlijke winst: +252.000 €

BOEKING 2 mogelijkheden:
➢ Voorziening :
✓ Uitsmeren over meerdere jaren voor toekomstige bekende verplichtingen of
verwachte verliezen (stabiliseren resultaat jaar in jaar uit)
✓ Niet onmiddellijk beschikbaar
➢ Reserve (bruikbare) :
✓ Winst behouden voor toekomstig gebruik (verhoging van het EV)
✓ Wordt toegevoegd aan de bestaande reserves
Voorstel boekhoudkantoor ARCANUS => Reserve
BESTEMMING:
➢ Uitsluitend éénmalige projecten
➢ Daarnaast is er ook wat extra ruimte in het budget dankzij:
✓ De verhoging van de lidgelden,
✓ Groei
✓ subsidies (verhoging/verschuiving).

Olympische Spelen Tokyo - Promo campagne
Topsportschool infrastructuur Hasselt 2021
Kantoor verhuis en inrichting
Congres
Indoor Oefencentrum Topgolf Vlaanderen

2021
2021
2022
2022
2024

De Penningmeester FM geeft voorstelling van het Budget 2021

Belangrijkste aandachtspunten
- Inkomsten
- lidgelden: verhoging lidgelden, geen groei +95K
- Subsidies: stijging geconfirmeerd +150K
- 2e schrijf corona noodfonds + 71K (eenmalig)

15.000,00
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-

-

Beschikbare reserve: +65k
(eenmalig)

Uitgaven
- Recreatieve wedstrijden: extra inzet op beleving/gamification
- Clubondersteuning: extra opleidingen informatica + innovatie
(+ KBGF neemt licentiekosten over)
- Communicatie: opwaardering van communicatie naar de speler
GV heeft 3 pijlers: clubs (=clubondersteuning) / niet spelers (=starttogolf) / spelers
(naast digitaal ook print). Samenwerking met nieuw magazine Approach van Golazo
media.
-

Promotie: extra starttogolf-actie voor jeugd en g-golf en extra actie in kader van
Tokyo 2021
Topsport/sport: extra opwaardering topsportschool

Vragen :
- Komt de samenwerking met Golazo voor het magazine tussen in de oproep tot
sponsorconsultancy? Neen, deze staan los van elkaar.
- Magazine: gezien verhoging van federale bijdrage voor de speler wil GV ook extra inzetten
voor de speler. Dit magazine is een initiatief van Golazo waarin GV participeert. Wij staan in
voor oa. verdeling aan de leden thuis. Krijgen 7 pagina’s per nummer vrij in te vullen en
kunnen daarbij ook extra return geven aan de sponsoren.

Raad van Bestuur keurt het GV financieel voorstel goed.

6. Algemene Vergadering
De raad beslist om juridisch na te gaan om al het financiële te behandelen via de AV digitaal en een
Bijzondere AV te organiseren op 28/4 voor de verkiezingen en de statuten stemming.
Voor nieuwe kandidaten is een digitale verkiezing een mogelijk nadeel.
Alle kandidaten voor de verkiezing worden aanvaard.
Jaarverslag, dat ter inzage werd doorgestuurd, wordt goedgekeurd.
7. Statuten, RIO en Tucht
Nathalie Kadic en Philippe Roberti hebben samen met MV en YVH alles grondig uitgewerkt.
Bij het begeleidingstraject kwam nog een laatste opmerking nl. om RIO in volledige bevoegdheid te
nemen op niveau van de Raad maar dat vinden we een te grote inhoudelijke wijziging en nemen we
nu niet op. RIO blijft ter goedkeuring van de Av.

Te Bespreken

8. Begolf nota 2.0
Iedereen heeft de nota kunnen inlezen. Deze nota voorziet een verbeterde samenwerking en
integratie van regio’s met KBGF voor 2021. Dit is de korte termijn nota maar ook de start van een
lange termijn visie die onder begeleiding van prof. T Zintz wordt opgemaakt.

9. Varia
- Emanuel Rombouts neemt het woord om zijn appreciatie te uiten voor de jarenlange inzet van
Philippe Roberti de Winghe die nu einde mandaat en jammer genoeg de leeftijdslimiet heeft
bereikt.
Daarnaast is het, normalerwijze, ook de laatste vergadering van Luc Feremans als voorzitter. De
bestuurders danken hem voor zijn enthousiasme en dynamisme.
Alle bestuurders sluiten zich aan bij de dankwoorden voor beiden.

Volgende vergadering 20/4/2021

