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Aanwezig:
Christophe Bielen (CB)
Johan Delmulle (JD)
Nathalie Kadic-Nyssen (NK)
Francis Meert (FM)
Jaak Pieters (JP)
Emmanuel Rombouts (ER)
Stephan de Sterck (SDS)
Piet Vandenbussche (PVB)
Paul Van den Eynde (PVDE)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:

1. Goedkeuring verslag RvB
Het verslag 184 wordt goedgekeurd.

Informatief
2. Activiteitenverslag
Werd overgemaakt aan alle bestuurders.
- Overleg met P. Monbaillieu: samen met deze juriste maken we een brochure voor de clubs
over ‘contracten met zelfstandigen’. Het is immers belangrijk dat pro’s en clubs goed weten
dat het beter is om apart een overeenkomst te hebben voor de huur infrastructuur en apart
voor het inhuren van de pro. De raad vindt dit alvast een sterk initiatief.
- Overleg paardenpunt: betreft een vakorganisatie die maneges ondersteunt. Er was
uitwiseling van kennis ivm green deal en ruimtelijke ordening.
Adviesorganen:
SPORT
•

Verslag Sportcommissie 14/06 werd overgemaakt.

•

Opmerking ontvangen van E. Brasseur: op 7 juni werd een mail ontvangen van Dhr. Brasseur
aangaande deelnamevoorwaarden GV wedstrijden.

Dhr. Brasseur was ingeschreven voor Senioren S. Str. Play. Daar hij lid is op Enghien werd hij
angeschreven dat hij moest voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de
deelnemingsvoorwaarden, namelijk lid GV club + in orde met federale GV bijdrage 2021.
Hij wil dit niet doen vanwege de dubbele federale bijdrage aan de KBGF. Hij geeft aan “Als Brusselaar
heb ik een ernstig bezwaar tegen deze regeling. Deze druist tegen de geest van het vlaamse sport
decreet en tegen de geest van de GV statuten.”
Hij verwijst naar regel 24.10 van de statuten van GV waarin bepaald wordt hoe de toelating voor
regionale wedstrijden wordt geregeld:" Het opstellen van de toelatingsvoorwaarden tot de regionale
wedstrijden, in samenspraak met de technische commissie".
Hij is van mening dat GV iedereen moeten toelaten, ongeacht club.Dhr. Brasseur is benieuwd naar
het standpunt van het bestuur van GV. Afhankelijk hiervan, overweegt hij de bevoegd Minister
hierover ook te raadplegen.
Het bestuursorgaan bevestigt dat GV vrij is om de wedstrijdvoorwaarden te bepalen dwz open voor
iedereen of enkel voor GV leden. Het aspect van ‘dubbele federatiebijdrage’ ziet het bestuur in maar
is de bevoegdheid van de KBGf en we zullen deze vraag dan ook overmaken aan hen.
•

Wedstrijden : momenteel drukke période met oa. G-Golf wedstrijden, werkgroepwedstrijden
en dit Weekend ½ finales Beker van Vlaanderen in Oudenaarde en Hasselt. 30/08: Kamp. Van
Vlaanderen Kids in Waregem, 07/09: finale van Lanschot Trofee – Keerbergen,18 – 19: GV
amateur Ch’Sip + G-Golf Koksijde en Za 25/09: Finale Beker van Vlaanderen – Millennium.
Deze wedstrijden zullen een extra tintje krijgen in het teken van 20 jaar GV.

TOPSPORT
•
•
•

ER geeft, als delegatieleider feedback over de OS TOKYO 2020. Hij dankt de Raad voor deze
mooie kans.
Topsportcommissie: verslag 17/06 werd overgemaakt. Het verslag van de meeting van 16/08
volgt.
Aanvragen Topsportstatuten schooljaar 2021-2022: uitstromers : in feite 2 Brikke De Coster
en Sil Beyers. Sophie Bert niet geslaagd, doel is om diploma via examencommissie te halen
om alsnog naar US College te vertrekken in januari.
5 aanvragen: 1 aanvraag voor instroom niet voldeed aan de vooropgestelde criteria. 4
herselecties, 3 voldeden mn E. De Blieck, Victor Estas en James Skeet. Voor Chr. Palmans:
werd na deliberatie goedgekeurd.
Volgend schooljaar: 4 leerlingen topsport.
Upgrade van de trainingsfaciliteiten in Hasselt is in uitvoering.

•

Meeting Belgian Team en Sportcommissie KBGF
Evaluatie afgelopen EK’s:
- Bronzen medaille voor de Heren
- resultaten van de andere ploegen niet echt schitterend

Vanuit Girls team heel wat klachten gekomen over de coachingstaff. Reacties van speelster
alsook van ouders: negatief coachinggedrag, richting psychisch grensoverschrijdend gedrag
als coach. Gesprek is voorzien vanuit BEgolf.
Rol van Michel Van Meerbeek: accent moet nog meer komen op performance op het terrein
en niet swingtechnische aanpak. Gesprek is voorzien vanuit BEgolf
•

Sportcommissie KBGF: meeting 13/07 en 11/08
Code of conduct opgemaakt voor coaches na incident op Nat. Junioren in Ravenstein
Problemen met online betalingen bij inschrijvingen spelers federale wedstrijden. Opdracht
voor IT Commissie

MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE
Vergadering van 28/06. PVDE geeft feedback van deze vergadering.
•

•
•

•

Doping : Nieuwsbrief naar golfers versturen met thema’s uit medische commissie (Doping,
EHBO) en Mailing naar de clubs met praktische voorbeelden rond communicaties doping op
de club Voorbeelden: Website dopingvrij Vlaanderen vermelden op scorekaart, kort tekstje
schrijven dat kan dienen voor nieuwsbrieven van clubs
EHBO : De commissieleden vinden het een goed idee om nieuwe EHBO sessies te organiseren
en willen zich hier voor engageren. Artikel urgenties op de golfbaan krijgt een update
Ethisch verantwoord sporten : Tuchtreglement GV met aanpassingen grensoverschrijdend
gedrag + doping werden goedgekeurd op AV. Een brochure is in voorbereiding rond inclusief
taalgebruik/diversiteit op golfclubs
G-golf: Erwin Van Damme heeft zich opgegeven als classificator in Vlaanderen.

CLUBONDERSTEUNING
Belangrijkste punten/stavaza:
•

Werking commissie werd besproken
Naar de toekomst toe zullen we werken in drie delen nl. Groen , Marketing – communicatie
én IT. Goed Bestuur: de voorzitter vraagt alle leden om confidentialiteit te garanderen en
een eventueel belangenconflict te melden bij de bespreking.

•

IT stand van zaken
De Raad van Bestuur wil meer betrokkenheid en de commissie heeft deze vraag opgenomen.
Daarbij komen alvast volgende vragen naar voor oa. Wie financiert er wat ? Wie beheert er
wat? Toekomstplannen: welke ontwikkelingen krijgen prioriteit?
Overzicht kosten werd gegeven.
De kosten van de federale database met CMS worden door de KBGF gedragen.
Hosting-kosten; App en enkele ontwikkelingen (oa. op basis van een subsidie maar ook op
eigen middelen) worden door GV gedragen.
Deze kosten moet GV sowieso doen om het product te verbeteren in het kader van
clubondersteuning naar de eigen clubs. Dit wordt ter beschikking gesteld van AFGolf. Dat
laatste is een win-win gezien ook onze leden kunnen boeken in Wallonië én sponsorrechten

blijven bij GV maar het zou beter zijn indien de ontwikkelingskosten proportioneel verdeeld
worden ifv het aantal leden.
Naar de toekomstvisie toe wil de commissie dat er een tegenhanger komt van Jochem bij
Afgolf gezien het logisch is dat de competentie vanuit de regionale federaties komt naar de
clubs.
•

VMM
a. Green Deal: Een startvergadering had plaats met het studiebureau IDEA/Corridor die
de Green Deal Sport zal coördineren. In het najaar zal een ondertekening
plaatsvinden door de ministers met vooral focus op lerend netwerk.
b. Golf en water: Er was een overleg tussen VMM-Kabinet Demir en GV over de nota
Golf en Water en het dossier Rinkven. Belangrijk is dat de nota Golf en Water er
complimenten kreeg en de richtcijfers aanvaard werden door iedereen. Het belang
om circulariteit aan te tonen wordt groter.
c. Studie ism Aquafin: in Drie Eycken een testcase te starten bestaande uit twee
reeksen van 3 plots. Elke plot heeft een andere grassoort. De ene reeks wordt
beregend met grondwater, de andere reeks met effluent.

•

Ruimtelijke planning Clubs
Een overleg is voorzien met Ruimte Vlaanderen gezien er onduidelijkheid is over
subsidiariteit bij vergunningsaanvraag.

•

Wat met nieuwe golfdisciplines en lidtypes.? Naar aanleiding van verschillende vragen zullen
we dit een eerste keer debatteren op de vergadering van 9/9. Het bestuur is het volledig
eens dat we alle golfvormen een plaats moeten geven zodat er geen andere federaties
ontstaan. Wat ze terugkrijgen en hoe dit moet ifv de statuten moet bekeken worden.

3. GV financieel
Overzicht federale kaarten en cut off werden overgemaakt. De penningmeester geeft duiding bij de
cutoff.
Ledengroei blijft toenemen. Ondertussen 46000 waardoor inkomsten hoger zijn dan gebudgetteerd.
Inkomsten zijn in lijn met budget of soms wat lager (oa; magazine).
Hierdoor zal een winst verwacht worden.
Ivm IT vult de penningmeester aan uit punt 3 :
•

Inkomsten IT :
o

Commissie op jaarbasis: ca. 17.000 € (in 2021) maar was de jaren daarvoor nooit zo
hoog bv. 14K in 2020 en 3.9 in 2019

o

Sponsoring : 45.000 €

Het is natuurlijk zo dat de recente inkomsten uit het systeem recuperatie is van jarenlange (vanaf
start VVG) investeringen in het IT platform.

4. BEgolf
MV geeft toelichting bij de ‘Together for golf-werknota’ die iedereen ontvangen heeft.
Suggesties/feedback /vragen vanuit het bestuur:
-

-

Eens nakijken hoe andere federaties een nationale voorzitter kiezen
Is dit een herfederalisering? Je kan deze samenwerking vanuit twee perspectieven bekijken.
KBGF zal beslissingen nemen waarbij GV en Afgolf steeds geïntegreerd zijn en waarbij we nu
niet altijd bij betrokken zijn. Er bestaat daarbij geen deerde profiel meer van bestuursleden
die enkele KBGF zetelen. Ook de communicatie als Begolf zal voor deze betrokkenheid
zorgen.
Is de paritaire samenstelling een noodzaak gezien de grootte van GV (46000) vs Afgolf
(28000) leden? In het huidige evenwicht is dit niet bespreekbaar.
Ivm doorfactureren wordt gevraagd om na te gaan of het stichten van een zgn. Maatschap
nuttig zou zijn.

Te beslissen
5. Top Golf Vlaanderen budget K. Ulenaers
Vraag tot bijkomende financiële ondersteuning K. Ulenaers:
Voor 2021: Toekenning ifv Pro Golf Tour = 5.000€
Zit na enkele maanden reeds op Challenge Tour, ander kostenplaatje
Doel blijft, ongeacht zijn mindere prestaties, Top 20 CT
Bijkomende ondersteuning ter compensatie van Caddie: 7.000€, deze ondersteuning wordt
goegdekeurd.
6. Samenstelling adviesorganen
JD clubondersteuning
PVDE medische/ethische
CB Sport
Deze benoemingen worden unaniem goedgekeurd.
7. Aanvraag subsidies 2020 + aanstelling TDT.
De aanvragen inzake basiswerking, jeugd, innovatie, laagdrempelig en topsport zijn in laatste fase.
1/9 worden deze officieel ingediend.
Jeugd en innovatie zijn een verderzetting van het goedgekeurde project van 2021.
Laagdrempelig wordt sterk bijgestuurd na en evaluatie van vorig jaar. Het project was niet
vernieuwend genoeg en werd maar goedgekeurd voor 1 jaar. Het fonds moet afgebouwd worden en
er zal in 2022 ingezet worden op ‘inclusie’ met drempelverlagende acties en wedstrijdaanbod voor
doelgroepen zoals ASS, mentaal en fysieke beperking, doven.
Topsport: Karine Guerman wordt bevestigd door het bestuursorgaan als TDT en zal de nieuwe
aanvraag coördineren voor 2022.

Deze aanvraag en benoeming worden unaniem goedgekeurd.

Te Bespreken

8. Varia
- 13 oktober: partner dag en 20 jaar GV
Volgende vergadering
5 oktober

