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Jochem Sueters (JS) werd gevraagd om een aantal dossiers in te leiden zoals Indoor golf – WHS  - 
Federale kaart – contract i-golf.  
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige RvB  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
Te Bespreken/Beslissen 

 
2. Together for Golf  
 
Vraag tot overleg door GV kreeg een antwoord KBGF Voorzitter: “Ik zou graag zien dat het gevoel dat 
de regionale federaties buitenspel worden gezet, in de ijskast wordt gezet.  Altijd dezelfde 
argumenten gebruiken is vermoeiend en contraproductief.  Trop is te veel.’   
 
Laatste overleg met 3 Sg’s was april, met 6 (3 voorzitters en secretarissen) van maart geleden. Er zijn 
echter tal van lopende dossiers. 
 
1/7 is er een nieuwe vergadering voorzien met 6.   
 
Lopende dossiers zijn oa. :  
 



• PGA meeting: er is een meeting geweest waar GV niet bij aanwezig kon zijn.  Echter geen 
verslag. 28/6 nieuwe meeting 

 
 

• Federale kaarten procedure  
 
JS geeft een stand van zaken (zie bijlage)  
 
De Raad van Bestuur staat unaniem achter de verdere digitalisatie en de voorstellen in de efficiëntie-
oefening. 
 
Ook het loskoppelen van betaling en productie wordt gesteund, echter een goede rappel procedure 
én sancties (op clubniveau) dienen uitgewerkt te worden.   
 
 

• IT commissie ivm contract ISB 
 
Er was een open gesprek met ISB over de mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken.  
 
Vooruitgang werd geboekt en wordt verder uitgewerkt.  
 
Een opmerking vanuit de GV Raad is dat GV een federatie is van clubs dwz dat, voor verschillende 
projecten, het belangrijk is om via de clubs te werken en niet rechtstreeks met de golfer.  De 
federaties zijn er bv. niet op voorzien om helpdesk te zijn voor alle golfers.  
 
 

• Stand van zaken House of Golf en verdeelsleutel 
 
Twee jaar geleden is de federale bijdrage van 52 naar 60 euro gegaan. Daarvan heeft KBGF 5 euro 
verhoging ontvangen oa. om de gemeenschappelijke ruimte van het nieuwe kantoor te kunnen 
financieren. KBGF gaat er vanuit dat gemeenschappelijke ruimte enkel de vergaderruimte is en niet 
de inkom/sanitair. (Incl. sanitair/inkom =  33.42%) 
 
Standpunt GV secretaris-generaal: GV moest enkel instaan voor haar eigen m² dwz  300.37 m² = 
30.63% van totaal voor GV maar laat de beslissing aan de RvB GV.   
 
De voorzitter laat weten dat hij het gemaild heeft naar de Raad en dat er geen negatieve reactie is 
gekomen bij de antwoorden.  Enkele bestuurders vragen dit in de toekomst te kunnen bespreken ipv 
via mail. 
 
De Raad vraagt om dit op 1/7 terug op de agenda te plaatsen om te bespreken. Ook duidelijkheid 
vragen over het toepassen van dit % op kelder, inrichting, op andere facturen…  
 
 

• Inrichting GV kantoor 
 
Er zijn meerdere offertes  gevraagd ivm inrichting. Voorstel GV staff is om te werken met EB 
projects/Verelst voor kasten en keuken en Bulo voor stoelen en bureaus en deels recuperatie van 
eigen meubilair.  
 



Andere firma’s hebben voorstellen gedaan maar niet naar wens van GV noch naar technische 
specificaties.  

De Raad is akkoord om via Bulo en EB te werken.  De meerkost is een meerwaarde in standing en 
uitstraling en over 20jaar maakt dit minder dan 1000 euro per jaar verschil.  
 
Stockageruimte GV is voorzien met dubbele deur in de parkingruimte. Dit is zeer belangrijk voor GV 
en we danken PVDE voor zijn inzet en overleg met iedereen zodat dit gerealiseerd kan worden. 
 
 
3. GV Financieel 

 
De bestuurders hebben alle details gekregen van de cut off.  Alles zit op lijn van het budget.  Enkel bij 
de kidstrainingen is er een foute budgettering.  Gezien corona werden training afgelast.  Nu gaan 
deze opnieuw door waardoor een budgetoverschrijding verwacht moet worden.  

 
Subsidies ledenaangifte. Sport Vlaanderen heeft ons meegedeeld dat een C-kaarten enkel 
subsidieerbaar zijn als lokaal gebruik van de club kan aangetoond worden. In de subsidieberekening 
zal maar deels (enkel de leden op beperkt aantal km) de leden van Atgolf opgenomen worden door 
Sport Vlaanderen.  
  

 
4. Voorstel evolutie GV staff  
 
Na overleg met de voorzitter is er een voorstel bestaande uit twee delen nl.   
 
I. gezien het toenemend aantal taken de laatste jaren voor de staff, gezien de laatste jaren geen 
uitbreiding is geweest en gezien er een opportuniteit is wil GV de staff uitbreiden met 1 persoon. Er 
is nood aan iemand die golf zeer goed kent en de brug vormt tussen sport en communicatie.  
 
in 2012 laatste uitbreiding van 6 naar 7.  Toen budget 1.6 miljoen en 34 000 leden, nu 2.6 miljoen en 
48 000 leden. 
 
II. Er is ook de behoefte om meer direct contact te hebben met de clubs en opleiding te geven zodat 
deze onze visie en tools meer gebruiken.  Naar budget 2023 zal gekeken worden om ook inzake 
digitalisatie en groen meer te doen.  
 
De Raad keurt het voorstel goed. Het is niet voorzien in het budget maar het kan opgevangen 
worden gezien het in 2022 een korte periode zal zijn én gezien we de opportuniteit niet mogen laten 
voorbijgaan. Naar 2023 moet het tweede deel verder uitgewerkt worden. 
  

 
5. Adviesorganen  
 
Sport - Topsport - Sportcommissie KBGF 
 
 
SPORT 
 
KG geeft overzicht afgelopen Wedstrijden. 
 
Kamp. Van Vlaanderen Senioren S.Str. Play 08-09/06 in R. Keerbergen G.C. Impact WHS op deelname.  
De deelnemers vragen of wedstrijd Qualifying is of niet.  Een countingsysteem zou nuttig zijn.  



Jammer dat we alle voorziene workshops van de verschillende werkgroepen tijdens de GV Letas 
hebben moeten annuleren wegens onvoldoende inschrijvingen. Is dit gebrek aan interesse of 
overaanbod aan activiteiten?   
 
Ook de campagne “yes, Girls & Ladies can” juni is geen succes, clubs hebben niet ingeschreven voor 
de opendagen.  Campagne wordt volgende periode wel verdergezet.  
 
Mail PVDE: De betrokkenheid van de Vlaamse golfclubs t.o.v. GV voor wat betreft hun deelnames 
aan de sportevents of andere initiatieven die door GV worden georganiseerd. 
GV is er voor de Vlaamse golfclubs, doch de golfclubs hebben een engagement t.o.v. van GV 
(statutair opgenomen). Het ganse GV team, samen met de diverse werkgroepen werken zich uit de 
naad om diverse events op touw te zetten. De participaties van de golfclubs en haar leden is beneden 
niveau.  
 
De Raad stelt voor om een analyse te maken, bevraging, aan de clubs ivm aanbod vanuit GV. 
  
TOPSPORT 
 
Feedback topsportcommissie 16/06, verslag wordt asap verstuurd. 
 

- Topsportschool: 
 
Einde schooljaar met individuele oudercontacten. Er zijn 2 uitstromers: J. Skeet en Christophe 
Palmans, proclamatie di 28/06. Ondertussen is E. De Blieck gestopt en overgestapt naar keuzesport 
Golf, volgend jaar in andere school. Op de oudercontacten zal meer duidelijkheid komen over de 
bedoelingen J. Geerebaert en V. Estas voor volgend schooljaar.  
 
Diverse gesprekken gehad met nieuwe potentiële instromers 

- Pieter Janssen 
- Arthur Haghedoren 
- Lucas Pauwels 
- Chari Tsaklanos 
- Quinten Aalders 

  
Bezoek van inspectie onderwijs, het zgn. thema-onderzoek, is goed verlopen. Er waren gesprekken 
met K. Dhondt en coaches. Aandachtspunt was de communicatie School – Internaat – Federatie.  
Algemeen verslag over alle Topsportscholen heen, zal worden opgemaakt. 
 
 

- Tijdens wedstrijdseizoen extra trainingen ingepland voor de GV Spelers 
 
Voornamelijk in het teken staan van oefenrondes nationale wedstrijden. Start wedstrijdseizoen voor 
de spelers, ook deelname aan 3 GP wedstrijden op het programma 
 
 

- TGV Spelers 
Goede prestaties van US College speler: M. Besard 
 

- Belgian Team Commissie: selecties EK per ploegen 
 
 



SPORTCOMMISSIE KBGF 
  

- Feedback Interclubs: 
 
Bevraging zal gebeuren bij de clubs over verdere toekomst interclubs: op de zelfde manier, anders? 
Binnen KBGF is er een werkgroep Interclubs opgericht. Daarna meeting clubs gepland 
 

- 2023 zal het EK per ploeg Heren in  R. Waterloo doorgaan. 
 

- Wedstrijdkalender 2023 
 

moeilijke opdracht gezien verschillen in vakanties Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Ook 
impact op data start-to-golf wegens start interclubs div 1 15-16/04 en andere divisies 22-23/04. 
 
 
JP vraagt dat de sportcommissie KBGF een vaste vergaderkalender kan voorzien.  
 
 
Clubondersteuning   

 
Indoor Golf:  
 
JS: Binnen de commissie clubondersteuning hebben we de rol van indoor golfen besproken.  
De vraag was en is om  te kijken of we Indoor Golf een plaats kunnen geven binnen het huidige 
golflandschap.  
 
Rekening houdend met onze Visie 2025 kan indoor golf een belangrijke rol kan spelen voor de 
verdere promotie van golf in de brede zin. We zien het als het ware als een extensie van de huidige 
start to golf initiatieven maar ook als alternatieven in de steeds beperktere ruimte/klimaat waarin we 
leven.  
 
We wensen graag een hand te reiken naar deze indoor initiatieven en hebben hiervoor een kader 
gecreëerd met randvoorwaarden. Twee belangrijke randvoorwaarde is dat we deze initiatieven niet 
erkennen als een golfclub, maar dat ze een tool kunnen gebruiken om boekingen te gaan beheren.   
 
De gegevens kunnen in 2 richtingen worden gebruikt: 

- Golfers kunnen indoor golf reserveren  
- Niet golfers kunnen golf reserveren 

 
In beide richtingen hebben we een track & trace van de gegevens. Deze gegevens kunnen worden 
ingezet om de verdere stappen binnen de golfsport te promoten. Het uiteindelijke doel is om de 
huidige clubs te ondersteunen in de instroom van nieuwe leden.  

 
Binnen de commissie is er debat over. Ook KVI stuurde zijn bezorgdheden die werden besproken.  

 
De Raad van Bestuur is akkoord dat een samenwerking met Indoor golf of e-golf nodig is om ze een 
plaats te geven bij GV. Een officiële erkenning als golfclub met bijhorend de golf federatiekaart of 
handicapping toelaten via indoor is niet het doel.  

 
Naar analogie met ‘event organisers’ keurt de Raad het project goed om hen toegang te geven tot 
een reserveringssysteem via de App.  De verdere voorwaarden (licentie) kunnen uitgewerkt worden.   

 



 
WHS 
 
JS gaf een overzicht en een stand van zaken van de evolutie (zie bijlage) 
 
De RVB vraagt aan KBGF een grondige analyse en statistieken.  Er lijkt de voorkeur om met een 
countingsysteem op niveau van het wedstrijdcomité te werken indien WHS dit toelaat.  
 
 
Medische  
 

Vergadering 27/06 as 
 
 
Informatief 
 
6. Activiteitenverslag: werd overgemaakt.  
 
7. Varia :  
 

- MV is verkozen als bestuurder VSF.  Het is een primeur dat iemand vanuit golf verkozen is in 
een sport overkoepelend orgaan in België.  De Raad feliciteert Marc. 

 
 

Volgende vergadering  
 23 augustus  

 
 

  



BIJLAGE 
 

Procedure federale kaarten 
- Probleem: Productie federale kaarten & EM group 
- Foutieve ingebrekestelling KBGF  
- Foutieve communicatie naar clubs 

 
Rvb KBGF heeft een werkgroep opgericht omtrent de federale kaarten, vrijdag 17 juni is deze groep 
voor het eerst bij elkaar gekomen. 
 
Werkpunten federale procedure kaarten 
 

1. Administratieve last inzake boekhouding/facturatie t.a.v. clubs 
 

In de huidige procedure ontvangt een club teveel facturen vanuit de federaties. Clubs moeten deze 
inboeken e.d. In de huidige werking kan een bestelling pas doorgaan na het ontvangen van een 
betaling. We wensen dit principe los te koppelen van elkaar wat veel tijdwinst kan opleveren en een 
administratieve vereenvoudiging is.  
 

2. Timing van aanvraag tot effectieve aflevering federale kaart 
 

We merken teveel dat een club een kaart aanvraagt en dat een speler maanden later meld dat de 
kaart niet is geleverd.  
Het zou aangewezen zijn om deze procedure inzichtelijk (backoffice en app) te maken voor alle 
federaties, betrokken club en speler (naar analogie e-commerce, via de app of mail…).   
 

3. Verschillende datums die gehanteerd worden i.f.v. sportieve redenen (IC, suspend hcp,…) 
 

 
Er zijn verschillende datums die gehanteerd worden. Het zou aangewezen zijn om alle datums te 
koppelen aan één systeem data. We stellen 1 maart voor als finale datum om als lid/club in orde te 
zijn. 
 

4. Derde leveranciers: bv. EM Group - problematiek zoals hierboven beschreven. 
 
Er zal een beheersovereenkomst moeten komen met derde leverancier(s). 

 
5. Beleidsmatig redenen i.f.v. herverdeling federale bijdrage doende er geen dubbele BTW 

dient betaald te worden.  
 
Volgens wettelijke bepalingen (Sport Vlaanderen) moet Golf Vlaanderen de gelden rechtstreeks 
innen via de aangesloten clubs. Daarnaast is er – in het dossier van het nieuwe kantoor – een issue 
i.v.m. dubbele BTW betalingen.  
Wanneer we een hervorming van deze procedure doorvoeren, zou het opportuun kunnen zijn om de 
verdeling van de lidgelden op een andere manier te organiseren. Dit zou willen zeggen dat Golf 
Vlaanderen / AFGolf de lidgelden kan innen en ze kan doorstorten, rekening houdend met de 
huurkosten. Op deze manier zou er geen nodeloos verlies zijn van BTW-gelden. 
Hierbij moet KBGF steeds transparant inzage hebben in de inkomsten. Rappel procedure moet 
afgesproken worden.  Bij rappelprocedure zijn sancties voor niet betalende clubs belangrijk. Moet 
uitgewerkt worden door staff van de verschillende federaties. 
Let op: Dit impliceert geenszins een afbreuk in de werking van KBGF. Dit is een efficiëntie oefening.  
 



6. Digitale ontwikkelingen - 2024 
 
Er zijn mogelijkheden om meer te doen met de digitale kaart. Vandaag de dag is deze reeds 
beschikbaar in de app maar zit deze een beetje verstopt en is er niet veel aandacht besteed aan de 
lay-out.  
 
 

a. Spelers ontvangen bij de activatie van hun lidmaatschap een automatische mail. In bijlage 
van deze mail zouden we een bestand kunnen toevoegen.  

a. PDF 
b. Wallet item  

b. Digitale kaart in de app  
a. Op een prominentere plaats (bv. naam aanklikken? ) 
b. Betere lay-out + mogelijkheden om dit te beheersen (cfr sponsoren) 
c. Gegevens zijn dynamisch (club, hcp, sponsoren,…) 

c. (huidige) Fysieke kaart vervalt (31/03/2024) 
d. Clubs met fysieke toepassingen krijgen een “golf key card” 

a. Kunnen dit bestellen via procedure  
b. Spelers kunnen dit bestellen binnen een gegeven periode in het jaar 
c. Spelers kunnen duplicaat bestellen en rechtstreeks betalen aan federatie 

e. Key card 
a. Eenmalig geleverd aan de leden van de clubs met toepassingen 
b. Geen einddatum op de kaart, onbeperkt geldig.  

i. Is dit wenselijk ifv diefstal, … Ik denk dat het aangewezen is dat je een kaart 
kan deactiveren? 

c. Andere lay-out dan digitale kaart / Werkt enkel bij een geldig lidmaatschap van de 
golfclub en federaties 

f. Carta + of andere partijen?  
 
Aandachtspunt is de beveiliging van deze systemen zodat golfers dit niet kunnen doorgeven aan 
vrienden/familie.  
 

 
Figuur 1: Voorbeeld NGF pas 

 
 
 
 
 
 



 
WHS  

- AV KBGF november 2021 – probleem bij beginnende golfers  
- AV geeft de opdracht om voor de startende golfers een aanpassing te voorzien.  
- Februari gezamenlijke oplossing vanuit de federaties wordt uitgerold  
- KBGF rvb neemt de beslissing om een aanpassing te voorzien voor alle doelgroepen (0-54).  
- IT-com reageert door te stellen dat de aanpassingen ongelegen komen en dat er over de 

voorgestelde aanpassingen geen grondige analyses zijn gedaan.  
- KBGF rvb neemt de beslissing om de nieuwe ontwikkelingen voor WHS aan het einde van het 

seizoen te voorzien. 
 
Er zijn gegevens beschikbaar om analyses te maken.  
 

 

 
Als we naar de WHS-wijziging kijken is de aanpassing ingrijpend.  

- Het is de speler die zal mogen beslissen volgens welke WHS mode men zal spelen 
o FC : Fully compliant: Handicapberekening gebeurt volledig conform de WHS-ruling, 

dus handicap kan dalen en stijgen tot 54 
o RO 36 : Reduction Only 36  (huidige werking)  

▪ Handicaps kunnen niet meer stijgen tussen 36,0 en 54 
▪ Handicaps <= 36 (kleiner dan 36 of gelijk aan 36) kunnen niet meer stijgen 

(kunnen maximum tot 36,0 stijgen) 
o RO 18,5 : Reduction Only 18,5 

▪ Handicaps kunnen niet meer stijgen tussen 18,5 en 54 
▪ Handicaps <= 18,5 (kleiner dan 18,5 of gelijk aan 18,5) kunnen niet meer 

stijgen (kunnen maximum tot 18,5 stijgen) 
▪ Wat met range 18,6 en 54 ? (kunnen niet stijgen) 

- Wat is de rol/bevoegdheid van de club.  
- Hoe zal een organisatie van een wedstrijd eruit zien? 
- Klassementen? 
- On the long run – als je opnieuw naar één systeem wil gaan?  



- Impact en gedrag op IT infrastructuur 

We hebben vanuit het verleden een mogelijkheid gegeven aan de clubs om wedstrijden Q te 
organiseren, Qualifying Counting of NQ.  

We zouden toch graag deze piste onderzoeken, daar de impact minimaal is en onmiddellijk 
beantwoord kan worden aan de vraag, ander pistes zijn mogelijk maar graag een degelijke 
onderbouwing (methodiek).  

 
 
 
 
 
 
 


