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1. Goedkeuring verslag vorige RvB  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
Te Bespreken/Beslissen 

 
2. Together for Golf  
 
Er is een vergadering geweest op 18/8 met de 3 Voorzitters en 3 Secretarissen.  
 
Ivm AV van november: er is een besef bij KBGF dat er concrete punten moeten worden voorgesteld 
aan de clubs. Hopelijk een meer gestructureerde aanpak dan momenteel het geval is. 
  
Ivm Kantoor werd aangedrongen om tijdig de gemeenschappelijke zaken op te starten zoals internet, 
telefonie, onderhoud, … . Het onderverhuurcontract zal worden overgemaakt aan de regio’s vanuit 
de KBGF.  
 
Ivm PGA: er is een akkoord bereikt over aanpassing opleidingstramien.  GV heeft daarover aan de 
clubs gecommuniceerd.  
  
 
 



 
 

3. GV Financieel 
 
- Maandcontrole:  
o 2% groei was in juni nog steeds bereikt maar laatste weken kalft die voorsprong af.  
o Structurele kosten zijn hoog gezien oa. indexaties 
o Voor het overige geen verrassingen 
 
- Ivm online betalingen is er zeer positief nieuws. Er is een akkoord uitgewerkt, door Jochem, 

met CCV. Hierdoor zal een lagere commissie zijn én een lagere administratieve last.  
  
- Aanwerving Emma Van de Rostyne: gestart op 16/8.  Haar takenpakket bestaat uit 

communicatie met een link naar sportieve ondersteuning in de events. Emma heeft stage 
gelopen bij GV voor haar opleiding sportmarketing.  Daarna heeft ze een Master 
communicatie behaald.  Emma is fanatiek golfster en haar jonge enthousiasme en dynamiek 
zal zeker een aanwinst zijn.  

 
 
 
4. Statuten – Rio 
 
We bespreken in de vergadering elke voorstelling tot wijziging.  NK, CB en MV hebben deze 
teksten uitgewerkt.  
 
Belangrijkste feedback is:  
- Huishoudelijke reglement ipv RIO 
- Adres niet verplicht 
- 8 vrij kiezen + 2 coöpteren is een goed principe 
- 2 ipv 3 personen van het minst vertegenwoordigde geslacht  
- Om kandidaat KBGF te zijn moet je bestuurder GV zijn op het moment van verkiezing. 
- 1 stem maar vermenigvuldigd met gewicht 
- Gewichten op basis van infrastructuur nog herbekijken om cumulatief te werken.  
 
Alle bestuurders zullen een update ontvangen en tijd krijgen om te reageren. Volgende Raad 
dienen ze worden goedgekeurd indien we ze ter stemming willen voorleggen in November op 
een BAV (ter gelegenheid met de voorzittersvergadering). 
 
 
5. Handelingsprotocol 
 
Er is een aanpassing van het handelingsprotocol inzake Grensoverschrijdend gedrag. Hierbij krijgt 
de API de bevoegdheid om zeer ernstige gevallen autonoom te melden.  
 
De Raad van Bestuur keurt het nieuwe protocol goed.  
 
6. Adviesorganen  
 
Sport - Topsport - Sportcommissie KBGF 
 
 



SPORT 
 
  

Afgelopen periode druk qua wedstrijden met oa. :  
- Ontmoeting AFGolf – GV voor Senioren dames 
- Prijs seniorenwerkgroep 
- Cap-Am Heren: geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen. 

 
De toekomst van deze werkgroep moeten we evaluaren want evenementen 
organiseren blijft een lastige.  

 
- Aantal capa for you G-Golfwedstrijden in Witbos, Lilse, Ternesse, Beveren. 
- ½ Finales Van Lanschot Trofee in Waregem en Kempense 
- GV U12 – U14 in Brabantse en Rinkven 
- 4 ½ finales Kids Trofee 

 
Op de planning staan nog oa.  

-  ½ finales BVV in R. Keerbergen en Hasselt 
- 31/08: Finale Kids Millennium 
- 06/09: Finale Van Lanschot in The National 
- 10-11/09: GV Amateur Ch’Ship in Kampenhout 
- 24/09: R. Latem 
-  

Te noteren: partnerdag: do 06/10: Kampenhout 
 
 
TOPSPORT 
 
Meeting Topsportcommissie vond plaats op 16/08 
 
Topsportschool:  Volledig nieuwe en jonge groep van instromers: 

- 1ste graad 1ste lj. 
Pieter Janssen: 12/02/2010 

- 1ste graad 2de lj. 
Arthur Haghedooren: 04/09/2009 

- Lucas Pauwels: 22/07/2009 
- 2de graad 1ste lj. 

Jonas Legein: 24/11/2008 
- Chari Tsaklanos: 05/04/2008 

 
GV Trainingen:  Er waren vooral trainingen ifv nationale wedstrijden. GV jeugd heeft tijdens 
deze wedstrijden goed gepresteerd. 
 
Deelname aan een aantal Grand Prix Wedstrijden in Frankrijk:  doel ervaring opdoen 
Vorige week winst M. Waumans GP d’Ableiges, dit Weekend deelname GP de Brigode 
 



Top Golf Vlaanderen:  Met nog 3 wedstrijden te gaan staan Alan en Yente: momenteel top 1 
en top 5 Pro Golf Tour.  Voorstel om éénmalige bijkomende financiering van 8.700€ Sport 
Vlaanderen te besteden aan ondersteuning Q-School Yente en Alan wordt goedgekeurd. 
 
Belgian Team:  
EK per ploegen: 
Winst Boys, volgend jaar terug in div. 1 
Mooie Top 8 plaats Girls 
Ladies: T17/20, Men: T14/19 
 
Deze week start WK Dames in Frankrijk (Le National en st nom la Breteche), week erop WK 
Heren 
 
Afwerking beleidsplan Topsport 2023. Indiening: 01/09 
 
In dit kader keurt de Raad unaniem de aanstelling van Karine Guerman als TDT goed.  
 
 
SPORTCOMMISSIE KBGF 
  

- Enquête ivm interclubs is lopende bij de clubs 
- KBGF overweegt, uit budgettaire redenen, om invites Challenge Tour te kopen ipv het event 

te organiseren.  GV geeft aan dit jammer te vinden gezien dit hét event is dat volledig in 
handen is van KBGF en waar ze mee kan uitstraling geven.  

- Verschuiving vakanties Wallonië geven kalenderproblemen.  
- KBGF heeft vraag gesteld om Kids Tour over te hevelen naar de regio. GV is hier steeds 

vragende partij geweest gezien dit logisch is naar bevoegdheden toe. Afgolf wenst dit 
blijkbaar niet.  

 
 
CLUBONDERSTEUNING   
 
- Aquafin project: dit project loopt moeizaam.  Alle installaties zijn eindelijk klaar maar Aquafin 

liet ons weten dat ze geen water meer leveren, uit veiligheid, behalve wanneer het een 
officieel proefproject is. MV heeft eer proefplan opgemaakt en ondertussen ziet het er naar 
uit dat dit toch kan doorgaan als officeel proefproject.  Maar ondertussen is het 
beregeningseizoen 2022 achter de rug. 

- Droogte: er kwam de vaag van Afg om te helpen bij communicatie naar pers. MV heeft dit 
niet gedaan gezien het beter is om, als golf, geen extra aandacht te hebben in dit onderwerp.  
Naar de maatschappij toe is het immers moeilijk om goed te doen.  MV vroeg ook aan Afgolf 
om GV of Vlaanderen niet te melden in hun antwoorden.  

 
MEDISCHE  
 

 
EHBO:  eerder de taak van de medische & ethische commissie om de clubs te motiveren zelf 

opleidingen te organiseren. Voorstel is om een brief of mail naar de clubs te sturen.  

 

Opwarming : Er is een 1ste reeks van 8 opwarmingsvideo’s opgenomen die voornamelijk dienen voor 

jeugdspelers. En in het najaar zullen met Koen fysieke workshops gepland worden voor clubs.  



 

Hitteplan:  de vraag werd gesteld of er regels zijn omtrent wedstrijden en hittegolf.  Bij extreme hitte 

(code rood) zou het mogelijk moeten zijn om een wedstrijd af te lasten of aan deelnemers mee te 

delen dat zij deelnemen op eigen risico. Er zal worden bekeken of dit kan opgenomen worden in 

reglement. Ook KBGF zou een plan moeten hebben. 

 
 
Informatief 
 
7. Activiteitenverslag: werd overgemaakt.  

 
8. Varia :  
 

- 4/10 is er een BOIC event waardoor de Raad moet verplaatst worden naar 6/10 

- Marc Vandevijvere heeft zijn functie als voorzitter van Beveren doorgegeven aan Dirk Noens. 
Hij dankt alle leden van de Raad van Bestuur en de staff van GV voor de zeer fijne 
samenwerking in de 23 jaar dat hij Voorzitter was.  

- Believe in Basics golfcongres op 14/10 in Koksijde.   
 

 
Volgende vergadering  

6 oktober 9.30 Kampenhout, voorafgaand aan de Partnerdag 
 
 

  



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).  

 
 
 
 
 
 

 


