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Aanwezig:
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Via Teams:
Cedric de Woot (CdW)
Johan Delmulle (JD)
Stephan de Sterck (SDS)
Nathalie Kadic (NK)
Emmanuel Rombouts (ER)
Kris Van Ingelgem (KVI)
Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)
Verontschuldigd:
/
1. Goedkeuring verslag RvB
Geen opmerkingen. Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd.
Informatief
2. Activiteitenverslag : geen vragen
3. Adviesorganen:
SPORT
Verslag Topsportcommissie 17/08
- Ivm aanvraag statuten Topsportschool: 2 deliberaties
Selectiecommissie (VSF – Sport Vlaanderen – BOIC) vond plaats om de deliberaties te
motiveren. Beide goedgekeurd maar, vooral 1 dossier, niet evident.
- Standpunt van de Topsportcommissie ivm heropstart wedstrijden overgemaakt aan KBGF.
KBGF nam onze vraag zeer correct op en gaf hier snel gevolg aan waardoor het nationaal
Kamp. Junioren doorgaat op 19-20/09. Ook met dank aan onze voorzitter voor het ter
beschikking stellen van zijn terrein op zaterdagvoormiddag.

CLUBONDERSTEUNING
24/6 vond vergadering plaats, KVI overloopt de belangrijkste punten

-

Covid maatregelen werden er besproken
IT: EDS uitrol. We hebben dit versneld omdat wedstrijden nog niet onmiddellijk

mogelijk waren. Ruim 2500 EDS scorekaarten gespeeld. Stand van zaken Online
betalen – BE-money
-

-

-

Green deal: De startnota is klaar maar een knelpunt blijft de timing en het afstemmen van
een green deal tov veranderende wetgeving.
Actie afdeling handhaving (milieu-inspectie): zij zijn blijkbaar niet op de hoogte dat GV en
VMM in overleg zijn inzake water en de green deal. Milieu-inspectie heeft van
sportterreinen een focus gemaakt in 2020.
Golf en water : VMM heeft eindelijk feedback gegeven. MV werkt dit nu verder uit. Daarbij
ontstaat een opportuniteit met Aquafin om effluentwater te kunnen gebruiken.
Clubs
▪ Witbos: tot ieders verbazing werd het RUP niet goedgekeurd door het
kabinet van de minister van Omgeving. Er is hierover al overleg geweest met
Sport Vlaanderen en met het Kabinet Omgeving waar meer achtergrond info
werd gegeven.
▪ Duisburg : De gemeente heeft gekozen om exploitatie te gunnen aan een
nieuwe vzw nl. Golfpark Tervuren. Deze vzw bestaat vooral uit lokale
inwoners. Er is contact geweest met GV.
▪ Vlierzele: aanleg en exploitatie is gegund aan fam. Devos (Oostburg). Er is
contact met GV geweest ivm erkenning als club.
Opleidingen en GAB: de aanpak met kleinere groepen en een extern bedrijf is een succes.
GAB wil blijven focussen op basiskennis en nieuwe mensen opleiden. Emove
Erkenning product : Signum is toegevoegd op de nationale lijst van erkende producten. In
Vlaanderen kan dit gebruikt worden onder vwe van VMM. Dank aan GAB en Philippe
Mallaerts voor de voorbereiding van dit dossier via de ‘kleine teelt’ procedure.

MEDISCHE: Geen vergadering geweest
4. GV Financieel
De Penningmeester FM geeft een stand van zaken. Aantal leden blijft goed evolueren. Begin
augustus werd het eindgetal van 2019 gehaald, dat is 4-5 weken vroeger dan andere jaren.
De inkomsten blijven in lijn met vorig jaar.
De uitgaven : enkele besparing door annulaties maar meer uitgaven inzake clubondersteuning en
communicatie.
De effecten van de TV spot, deze is nog niet ingeboekt, worden later gemeten via de
communicatiebureaus. Vandaag stellen we vast dat de clubs, die focussen op starters, zeer positieve
feedback geven.
Fintro: transacties zijn getekend ifv reserve en TAK26

5. Covid-19
MV geeft een samenvatting van de laatste weken.
-

Protocol: werd zo algemeen mogelijk geschreven in de laatste versie.
Kalender: GV heeft hier samen met KBGF en Afgolf haar schouders ondergezet. GV stelde
een baan ter beschikking zodat NK kan doorgaan
Maand van de sportclub is geannuleerd door Sport Vlaanderen. GV blijft laatste deel van de
zomeractie uitrollen in september met oa. bring-a-friend en radiospot
We werken een nota uit voor de clubs ‘wat als één van de leden positief test op covid19?’

6. Begolf
-

T. simoens gaat KBGF verlaten.
Achter de schermen is er heel wat werk gerealiseerd door de 3 Voorzitters + 2 SG om de
verschillende activiteiten en pijlers van KBGF, en de samenwerking, te onderzoeken.
Bedoeling is om naar meer en betere synergiën te gaan ifv BE golf House.

Te beslissen
7. Beleidsplan 2024 en subsidieaanvragen 2021
MV presenteert het beleidsplan 2024 alsook de subsidieaanvragen Topsport, Jeugdsport,
Laagdrempelig (ggolf) en innovatie.
Na debat zijn er enkele laatste opmerkingen vanuit de RvB die zullen verwerkt worden (oa.
conclusie GOSTA over de greenfeetarieven).
De Raad van Bestuur keurt het Beleidsplan en de verschillende subsidieaanvragen unaniem goed.
Herbenoeming van Karine Guerman als TDT door de RVB is voor de komende beleidsperiode
unaniem goedgekeurd

8. Ondersteuning TGV spelers :
De RVB keurt het voorstel van de Topsportcommissie 17/08 goed.
9. Hernieuwing mandaten werkgroepen
Herbenoeming:
Dameswerkgroep: Claudine Morelle en Katrien Van Canegem
Jeugdwerkgroep: Bruno Vermeire
Seniorenwerkgroep: Thierry Vandermeersch en Marc Van Hove
Ontslag: Daniel Van Leeuw als voorzitter van de Herenwerkgroep wegens afname van interesse en
enthousiasme in de Golfsport
De Raad van Bestuur keurt dit voorstel unaniem goed.

Te bespreken
10. Varia
- 24/9 zal Partnerdag doorgaan;

Volgende vergadering 6/10/2020

