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1. Goedkeuring verslag vorige RvB  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
Te Bespreken/Beslissen 

 
2. GV Financieel  
 
MV geeft een korte toelichting bij de toegestuurde documenten.  
 

- + 300 leden tov zelfde moment vorig jaar.  Naar eind van jaar toe 
waarschijnlijk, door huidige energiecrisis, niet al te veel groei te verwachten. 

- Budgetcontrole zit op lijn met verwachtingen.  
- Overzicht kantoor en afschrijvingen is in opmaak.  

 
Naar VV toe:  

- Prognose ‘eind 2022’ zal nog opgemaakt worden  
- Budget 2023 : 



o Voorzichtige groei tussen 1 à 2 % ipv 2%  
o Lasten best ‘worst case’ voorzien 
o Subsidies zijn een nieuw systeem.  Pas in januari zal daar uitsluitsel 

over zijn. 
o Besparen in uitgaven is een noodzaak. Oa. Communicatiebureau zal 

teruggeschroefd worden.  
o Sponsoring : Ethias is onzeker.  Kan gestart worden met nieuwe 

contacten.  
 
 

3. GV Statuten en Reglement 
 
- Er zijn geen opmerkingen vanuit het Bestuur ontvangen.  
- Er waren nog wel twee suggesties vanuit Voorzitter en staff. Nl.  

o Bij verkiezing Bestuur GV zullen we de gegarandeerde plaats voor 1 
grote club en 1 kleine club behouden.  Oud en jonge club verdwijnt 
wel. 

o Ontslag vanuit Raad werd, naast ziekte en aanwezigheid, aangevuld 
met spelend lid zijn en homeclub behouden. Na debat zal homeclub 
weggelaten worden.  

 
Voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd door de Raad.  
 
4. Dagorde BAV/VV 
 
Voorstel in 2 delen wordt goedgekeurd.  
 

Dagorde Bijzondere Algemene Vergadering : 
 
1. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement; 
 
Dagorde Voorzittersvergadering 
 
1. GV Financieel: voorlopige jaarrekening 2022, lidgelden 2023, voorlopig budget 

2023 
2. Golf en Duurzaamheid: water – pesticiden – communicatietools  
3. Kaderopleiding Initiator en instructeur 
4. Clubengagement (GV wedstrijden hosten, promotie deelname) 
5. Jeugdbeleid in de clubs met uitreiking labels 

 
Voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd door de Raad.  
 
5. Onderhuurcontrcat met KBGF ivm nieuw kantoor 
 

Er is verwarring over het document dat KBGF opmaakte. Is dit het onderhuurcontract 
is of is dit een document ter vaststelling van de verdeelsleutel voor de kosten.  



Volgens Afgolf is het enkel het vastleggen van de verdeelsleutel maar dit was al 
beslist via mail.  Dit zal nagevraagd worden.   
 
Het is echter dringend dat er duidelijke afspraken komen alsook over komende 
gezamenlijke kosten zoals planten, kantine,.. in gemeenschappelijke ruimte.  
 

 
6. Varia :  
 

- De Raad van Bestuur bedankt Sofie Obels voor haar inzet. Zij nam ontslag uit 
de jeugdwerkgroep. 

- Dameswerkrgoep : Lies Versavel van Golf Park Tervuren zal de werkgroep 
vervoegen. De Raad is hiermee akkoord.  

- Herenwerkgroep : staat momenteel on hold gezien de te beperkte opkomst 
op de activiteiten.  

- I-Golf : de raad vraagt de clubfuncties te optimaliseren zodat er efficiëntere 
mailings kunnen gebeuren.  

 
 

Volgende vergadering  
16 november BAV en VV 

En 
RvB 6 december 2022 

 
 

  



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).  

 
 
 
 
 
 
 


