Verslag
Raad van Bestuur 168
23 april 2019

Aanwezig:
Johan Delmulle (JD)
Stephan de Sterck (SDS)
Nathalie Kadic (NK)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
Cedric de Woot (CdW)
1. Verwelkoming
De voorzitter heet de twee nieuwe bestuurders welkom. Nathalie Kadic is juriste, bestuurder van
Rinkven. Johan Delmulle is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen, bestuurder van Ouderaarde
GCC.
2.

Goedkeuring verslag RvB

Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.

Informatief
3.

Activiteitenverslag

MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.
Er wordt meer duiding gegeven over:
•
•

Atletenvolgsysteem : Vanuit Topsport en Wetenschap: project: Atleetvolgsysteem: digitaal
opvolgingssysteem voor topsporters waar trainers en andere actoren toegang op hebben ifv
dagelijkse opvolging atleet.
Beats of Golf: Er werd samengezeten met dit nieuwe initiatief om elkaar te steunen waar kan.
We zullen samen met BKO en Beats of Golf een promo doen ifv BKO. Decathlon is een partner
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maar maakt geen actieve reclame via Beats of Golf. Er zal een link gelegd worden naar
Starttogolf.

4.

Commissies en werkgroepen

Sportcommissie 26/02
•
•
•

Beslissing om geen vergaderingen van de sportcommissie meer te houden tijdens
wedstrijdseizoen gezien de werkgroepen dan toch op regelmatige basis samenkomen.. Zinvoller
om samen te komen na het seizoen ter evaluatie ter voorbereiding van volgend seizoen.
Samenwerking met G. Morel als kidscoach in overleg beëindigd gezien Gilles van Oudenaarde
naar R. Zoute is overgestapt en zich door de jeugdwerking daar zich niet meer kan vrijmaken
voor de kidstrainingen.
1ste GV evenement Seniorenwerkgroep: 24/04: Prijs Seniorencaptains in Kempense G.C.

Medische Commissie 18/02
•
•
•

Opleidingen EHBO en AED ism Rode Kruis: 3/05: kantoor GVen 11/06: Waregem
Opmaak tekst meest voorkomende golfletsels
Aanvraag tot classificateur (bepaling van fysieke hcp criteria voor deelname wedstrijden) J.
Barbier ingediend.

Topsportcommissie 04/04
•

Opmaak document kostprijs, budget, criteria, niveau US College en Touring Professional: KG en
JP zullen dit uitwerken.

Commissie Clubondersteuning
KVI meldt dat er geen vergadering heeft plaatsgevonden.
MV geeft verslag ivm het project Vlierzele. MV vertegenwoordigt in dit project de Raad van bestuur in
de adviescommissie van de RVB van de eigenaar (ILVA/SOLVA).
Er waren twee dossiers. Beide dossier waren niet 100% conform en hadden vragen bij opgelegde
voorwaarden. Het advies is gegeven dat de openbare aanbesteding stopgezet wordt zodat de
voorwaarden kunnen bijgestuurd worden gezien ze niet realistisch zijn (oa. uitvoeringstermijnen).
Daarna zal een nieuwe oproep komen.
Opvallend is dat één van de dossiers door de PGA is ingediend waarbij ze in het dossier over de
amateurfederaties het volgende schrijven :

Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem • Tel. 02 752 83 30 • Fax. 02 752 83 39
E-mail: info@golfvlaanderen.be • www.golfvlaanderen.be

3

Standpunt RvB : De Raad van bestuur Golf Vlaanderen geeft dit door aan de KBGF en vraagt uitdrukkelijk
om naar de PGA, in het kader van de samenwerking onder BEgolf, een schrijven naar hen te richten.

4.

GV Financieel

Francis Meert geeft toelichting bij de maandrapportage.
- INKOMSTEN:
Lidgelden sneller binnengekomen dan verleden jaar. Of deze tendens zich verder zal doorzetten zullen
we pas na de zomervakantie kunnen waarnemen. Verleden jaar was de groei in 2de helft van het jaar
niet goed.
Subsidies voor 85% t.o.v. het budget geboekt.
- UITGAVEN:
Structureel: 28.000 EUR meer uitgave dan het budget en 30.000 meer dan 2018.
Topsport: 62.000 EUR meer uitgave dan het budget, slechts 9.000 t.o.v. 2018.
Standpunt RvB : Budgetten zijn opgemaakt op jaarbasis, op maandbasis is louter indicatief en het
verschil ligt vermoedelijk in de verdeling op maanden. Zal opgevolgd worden door MV.

5.

BEgolf:
-

Statuten en reglmenten :
gezamenlijk overleg vond plaats met advocaat Maesschalk. Nog geen concreet voorstel ivm
tuchtreglement maar wij vragen om via bevoegdheidsverdeling te werken en niet via
geografische spreiding.
Standpunt RvB : Wij vragen ook dat de advocaat ons steeds in copij zet van de communicatie
met KBGF zodat wij directer kunnen volgen.

-

Performance coach: Standpunt van RVB ivm topsportbeleid GV.
Deze vraag komt er naar aanleiding van de persconferentie KBGF waar het Project “Sport &
Golf” werd voorgesteld, een project i.s.m. M. Vanmeerbeek (MVM) en TNT.
Ook de staff van GV staat voor de volle 100% achter de aanstelling van Team MVM alsook met
TNT. Naar overdracht van kennis en delen van ervaring, het verbeteren van de prestaties van de
spelers die deel uitmaken van Belgian team alsook de jonge pro’s is dit een meerwaarde.
De bezorgdheid bestaat echter dat er een overlap is met de bestaande programma’s van GV.
In een overleg met Sport Vlaanderen, over de samenstelling topsportcommissie, kwam ook deze
vraag. GV is erkent als topsportfederatie en ontvangt subsidies voor 2
ontwikkelingsprogramma’s voor een bedrag van +/-400.000€. Ingeval van overlapping of
overname kan dit niet alleen onze subsidies kosten maar ook onze erkenning. Het is de
opdracht, zoals vastgelegd in het decreet, van de TDT om hierop te anticiperen
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De TDT heeft gemeld aan sport Vlaanderen dat het de bedoeling is om aanvullend te werken,
wel degelijk als performance coach, delen van kennis via coach to coach met regionale coaches,
doelgroep Belgian team en jonge profs. Sport Vlaanderen kan zich daar volledig in vinden.
Dit is de aanzet geweest tot de opmaak van een interne nota door MV en KG om de rol goed te
coördineren met de bestaande programma’s.
De Raad ontvangt deze nota.
Standpunt RvB : de RvB GV gaat 100% akkoord met de visie in de opgemaakte nota en ER, als voorzitter
KBGF, bevestigt dat dit is ook de manier is waarop dit sportplan zal uitgewerkt worden. De KBGF zal de
coach goed inlichten zodat de communicatie hierop afgestemd is en dit volledig past binnen het decreet
en de topsporterkenning.
Daarnaast is dit onderdeel van BEgolf dwz de regio’s werken met BEgolf binnen hun regionale trainingen
en KBGF werkt op niveau van de Belgian teams ook met BEgolf. Op deze wijze is iedereen betrokken bij
elk niveau en toont dit de complementariteit aan.
De Performance coach is altijd welkom om binnen de GV-ontwikkelingsprogramma’s zijn kennis en
ervaring te delen, en wij zijn vragende partij dat dit zou gebeuren, maar steeds via de regio’s.
-

Sponsoring: er is geen akkoord gevonden met het consultancybureau. Er wordt een nieuw
contact gelegd. GV vraagt om van bij het eerste contact betrokken te zijn.

-

GVB en golfregels:
o
o

7.

GVB zal worden goedgekeurd op de AV KBGF van 24/4. Daarna is het aan de regio’s dit
te implementeren. De Raad wenst dit zo snel als mogelijk via de App beschikbaar.
Golfregels: De RvB GV én KBGF zijn akkoord dat de regio’s zelf publicaties maken inzake
golfregels zolang er een officiële scheidrechter bij betrokken is.

IT : GV-App
De opmerking is gekomen dat niet alle clubs op de App staan op de homepage.
De Voorzitter licht toe dat vooraf duidelijk werd gecommuniceerd dat het enkel de online
boekbare clubs zijn die hier geplaatst werden. Deze aanpak werkt gezien verschillende clubs nu
ook hun starttijden openzetten voor alle golfers. Belangrijk is dat het voldoende is om slechts 1
dag te openen om in te stappen. De clubs die instappen krijgen ook een financiële
ondersteuning van GV.

Te Beslissen
8.

Algemene Vergadering / inspiratiedag 20/3

Feedback : RvB is zeer tevreden over het format. We hopen volgend jaar op nog meer clubbestuurders.
Locatie was voor West-Vlaanderen moeilijk bereikbaar.
Verslag : de Raad keurt het verslag goed maar vraagt het begeleidend schrijven te herwerken.

9.

Topsportcommissie samenstelling

Hervorming Topsportcommissie: Op advies van Sport Vlaanderen tijdens bilateraal gesprek oktober
Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem • Tel. 02 752 83 30 • Fax. 02 752 83 39
E-mail: info@golfvlaanderen.be • www.golfvlaanderen.be

5

Reden: momenteel enkel feedback over de afgewerkte programma’s. er wordt weinig inhoudelijk
gepraat, wat kan beter, evaluatie van afgewerkte programma’s, evaluatie trainers.
Bedoeling met met deze commissie in 2020 een evaluatie te maken van het beleid van de afgelopen
olympiade.
Huidige commissie is samengesteld uit 3 bestuurders, alle verantw. Trainers m.n. ES (TSS), FD (regionale
trainingen), GM (Top Golf Vlaanderen) + mentale, fysieke, trainers TSS + MDR (vertegenwoordiger
Topsporters) + HD vertegenwoordiger medische commissie
Ingeval van voltallige aanwezigheid: 12 personen.
Voorstel Hervorming:
- vertegenwoordiger RVB
- dossierbeheerder Sport Vlaanderen
- vertegenwoordiger topsporters
- vertegenwoordiger topsporttrainers
- vertegenwoordiger sportwetenschappelijke omkadering
Bij voorkeur 1 Topsporttrainer die de verschillende programma’s aanstuurt en richtlijnen geeft naar de
andere trainers.
Standpunt RvB : De raad is akkoord en geeft het mandaat aan KG en PRW dit verder uit te werken.
10. Functies en Samenstelling adviesorganen
-

Gezien de wijzigingen in RvB dient een nieuwe ondervoorzitter benoemt te worden: Philippe
Roberti de Winghe wordt unaniem benoemd tot ondervoorzitter

-

JD en NK worden gevraagd naar hun interesse om eventueel toe te treden tot een adviesorgaan.
Gezien dit nu nog te vroeg is om te beslissen stelt de RvB hen voor om ons dit later kenbaar te
maken. Dan zullen op dat moment de commissie of werkgroep aanpassen.

-

Mail Walter Rommens ivm 2/3 aanwezigheid
Standpunt RvB : de RvB beslist om Dhr Rommens te informeren dat, gezien de vergadering
vooral in het de winterperiode doorgaan en hij dan niet kan aanwezig zijn, het beter is zijn plaats
door te geven aan iemand die er wel altijd kan bij zijn.

Te bespreken
11. Opmaak visie 2025
Ivm zwart spelen, ABC status, de nieuwe generaties, drop oiut….wil GV een actieplan/charter
opstellen waarin de visie van GV goed uitgelegd wordt voor de toekomst.
MV werkt dit verder uit met de bedoeling om dit op de Voorzittersvergadering november 2019 te
lanceren. Eerste versie vóór de zomer

12. Varia
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-

BKO:
GV staat in voor :
Sportieve organisatie vrijwilligers en briefings vrijwilligers (samenwerking met Rinkven loopt
trouwens stroever dan vorig jaar)
logistiek vrijwilligers : infopunt vrijwillgers, back office, eten, ambiance
Prijsuitreiking: afsluitende drink met de vrijwilligers
Starttogolf ism beatsogolf
Promo events en communicatie vooraf ism BKO

Alsook Begolf tent hospitality ism KBGF
Met KBGF zal overleg plaatsvinden voor uitnodigingen. Er zullen ook gewone tickets gekocht
worden.
Daarnaast is er een gesprek geweest met Event Flanders voor financiële steun aan BKO 2020.

-

Starttogolf
2019 was een goed Starttogolf jaar meer dan 3000 voorinschrijving en samen met de eigen
clublijsten is de kaap van 4000 overschreden.
We denken na over een ambassadeur voor toekomstige campagnes.

-

Aanwezigheden wedstrijden: MV stuurt data door.

-

Vergaderdata
De meeting van mei zal, door drukke agenda’s, niet doorgaan.

DI 11/06
DI 27/08
DI 01/10
WOE 20/11 VV
DI 10/12
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