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Aanwezig:  
Stephan de Sterck (SDS)  
Christophe Bielen (CB) 
Johan Delmulle (JD)   
Francis Meert (FM) - Penningmeester 
 
Jaak Pieters (JP)  
Emmanuel Rombouts (ER) -  Voorzitter 
Piet Vandenbussche (PVB) 
Paul Van den Eynde (PVDE) 
Kris Van Ingelgem (KVI) 
 
Marc Verneirt (MV) 
Karine Guerman (KG)  
 
Verontschuldigd: 
 Nathalie Kadic-Nyssen (NK) - ondervoorzitter 
 
De voorzitter heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkig en gezond 2023.  
 

1. Goedkeuring verslag vorige RvB  
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Te Bespreken 

 
2. Samenwerking PGA  
 

Er werden al 3 jaar geleden gesprekken opgestart om in te stappen in BEgolf met oa. 
House of Golf maar de voorstellen bleven steeds zonder feedback.  
 
In juli van 2022 werd akkoord gegeven door de gemandateerde over de nieuwe opleiding 
‘instructeur’.  
 
Daarna werd alles opgestart in uitvoering. Nu, 6 maand later, komt er een heftige, 
onaanvaardbare en intimiderende reactie waarbij PGA de samenwerking opschort.  
 
Er werd door PGA een mail verstuurd aan hun leden, de lesgevers, alsook aan onze clubs.  
 
Een meeting is voorzien op 25/1.  
 
Het bestuur is volledig akkoord met de voorzitter nl.  
- De lesgevers zijn zelfstandigen en kunnen zich niet positioneren als vast benoemden.  



- Het is geen beschermd beroep. 
- In Nederland bestaat dezelfde opleiding waar deze wel erkenning heeft van de PGA 

en CPG.  
- Indien de samenwerking en erkenning wegvalt zal GV de opleiding laten doorgaan 

vanuit de erkenning van Sport Vlaanderen / VTS.  Dit heeft weinig effect voor onze 
clubs.  Dat zal enkel een impact hebben om eventueel naar het buitenland te gaan 
maar dat is niet de hoofddoelstelling van GV.  

 

3. Algemene Vergadering 
 

- Verkiezingsprocedure: alle clubs hebben de oproep ontvangen ivm kandidatuurstelling.  
Daarnaast werd ook het overzicht met aantal stemmen meegestuurd. Deadline is begin 
februari.  Zal op volgend bestuursorgaan besproken worden.  
 

- Lidgelden: MV vraag aan het bestuur hun standpunt ivm eventuele verhoging bijdrage GV.  
 
Naar de clubs toe is het belangrijk dit in maart te agenderen en te beslissen zodat de club, 
die soms als facturen opmaken vanaf oktober, correct kunnen handelen naar het volgende 
jaar toe.  
 
Het bestuur beslist om niet, per definitie, gelijk te stellen aan KBGF noch Afgolf.  Het principe 
dat GV zelf haar budget in controle heeft is prioritair.  
 
Indien we het bestaande indexatiemechanisme van GV toepassen nl. elke 3 jaar 50% van de 
huurindex dan kan er naar 2024 een verhoging voorgesteld worden van 1 euro.  
 
Het bestuur is hiermee akkoord onder voorwaarde dat dit gekoppeld is aan een actieplan. 
 
MV verduidelijkt dat het inderdaad de basis zou vormen om een extra personeelslid aan te 
werven ifv clubondersteuning.  De vraag naar GV ondersteuning in de club zelf neemt toe en 
we wensen daarop in te gaan.  

 
- Toegetreden leden  

 
Zal geagendeerd worden op de AV met een voorstel tot reglement. Voorstel wordt op 
volgend bestuur besproken. 

 
- GV financieel 

 
Subsidies zullen pas gekend zijn op 15/3 wat niet evident is ifv de AV. Jaarrekening is in 
opmaak en zal besproken worden met de penningmeester.  

 
4. Budget TGV Spelers 
 

Overeenkomstige financiële ondersteuning volgens reglement: A. De Bondt & Y. Van Doren: 
15.000€ 
 
K. Ulenaers: na debat gaat de commissie akkoord met voorstel van ondersteuning van 
7.500€. Het Top Golf Vlaanderen reglement vraagt om een aanpassing gezien geen rekening 
werd gehouden met het uitzonderlijke afgelegde traject van Kristof (start Pro Golf Tour 



2021, via WC start Challenge Tour 2021 met overwinning, verlies Challenge Tour kaart 2022 
en geen terugval op Pro Golf Tour 2023)     

 
Bestuur is akkoord. 
 

5. Technische Commissie 
 

Stephan De Sterck en Danny Mariëns zullen GV vertegenwoordigen in de KBGF Technische 
Commissie. Stephan zal vooral de link naar de IT Commissie en het Bestuur verzorgen, Danny zal de 
link zijn naar de GV Staff.  

 
Bestuur is akkoord. 
 

 
6. Facturatie Federale kaarten :  
 
Na bespreking met de andere federaties werd toch overeengekomen om via 1 factuur te werken. GV 
int dus alle bedragen op een eigen aparte rekening. Vanuit GV zal van daaruit de rekeningafschriften 
overgemaakt worden zodat KBGF kan doorrekenen. Enkel betaalde bedragen worden doorgerekend, 
niet de gefactureerde.  
 
Bestuur is akkoord.  
 
 
7. Varia 

 
- Ivm verzekering is er nog een meeting voor een eventuele partner. OOk met Van Lanschot 

zijn er bijkomende gesprekken opgestart.  
 

- De volgende volgende vergadering gaat door op 14 februari om 16 uur.  Daarna zal de 
kalender aangepast worden om te vergaderen om 11 uur.    


