Verslag Gewone Algemene Vergadering
18 maart 2015
Ternesse GCC
Aanwezig
Antwerp Golfschool, Antwerp Int. Golf & C.C. Rinkven, Atgolf Vlaanderen, Golflife Center Sterrebeek,
Brabantse Golf, Brasschaat Open Golf & C.C., Cleydael Golf & C.C., Drie Eycken Open Golfclub, Open
Golfcentrum Ranst, Damme Golf & C.C., Winge Golf & C.C., Flanders Nippon Golf & B.C., Golf & C.C.
Oudenaarde, Golf Club De Wijnvelden, Golf Puyenbroeck, Golfclub Beveren, Golfclub De Kluizen,
Golfclub Lanaken, Golfforum Lummen, Golfschool Gent, I.G.T.C., Keerbergen Golf Club, Kempense
Golf Club, Krokkebaas, Lilse Golf & Country, Limburg Golf & C.C., Millennium Golf, Royal Golf Club van
België, Royal Latem Golf Club, Sportclub Taxandria, Ternesse Golf & C.C., Waregem Golf, Wellington
Golf, Westgolf
Verontschuldigd
Brussels Droh!me Golf Club, Dragon Golf, Duisburg Military Golf Club, Executive Club Private Golf,
Golf & C.C. de Palingbeek, Golfcentrum Puurs, Golfclub Witbos, Ieper Open Golf, Koksijde Golf ter
Hille, Koninklijke Golf Club Oostende, Royal Amicale Anderlecht, Royal Antwerp G.C., Spiegelven
Golfclub,
Afwezig
Bossenstein Golf & P.C., Golf Prac.St.-Genesius-Rode, Golf & B.A. Kampenhout, Golf Club Nuclea Mol,
Royal Zoute Golf, Steenhoven Country Club, Steenpoel Golf Club,
Ontvangst-Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. J. Mouligneau, Voorzitter van de V.V.G., vangt aan
om 16.25 uur. De Voorzitter dankt de gastclub voor haar gastvrijheid, stelt de dagorde voor en
verwelkomt alle aanwezigen.

1. Verslag van de Raad van Bestuur 2014;
Namens de Raad van Bestuur, geeft de Voorzitter lezing van het verslag van de Raad van
Bestuur 2014 . Er zijn geen vragen en het verslag (zie bijlage) wordt goedgekeurd.
Jean De Vooght (Royal Antwerp) en Inge Dekens (Oudenaarde) namen afscheid als VVG
bestuurder na mandaat van 2 x4jaar. De Voorzitter bedankte hen in naam van de voltallige
Raad van Bestuur, de staff en alle clubs voor hun zeer gewaardeerde inzet.

2. Statutaire verkiezingen
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Raad van Bestuur VVG
6 kandidaten voor 3 plaatsen nl.
Christophe Bielen – Flanders Nippon G&B Hasselt - Benoit Levecq – Limburg Golf &CC - Luc
Opdebeeck – Rinkven Int. GC - Chantal Rudduck – Brasschaat Open G&C - Kris Van Ingelgem
- Antwerp Golfschool- Fred Van Nieuwenhove – GC De Wijnvelden
Werden, in alfabetische volgorde, weerhouden en zijn verkozen tot bestuurder
VVG: Benoit Levecq – Limburg Golf &CC - Chantal Rudduck – Brasschaat Open G&C - Kris

Van Ingelgem - Antwerp Golfschool

KBGF
2 kandidaat-bestuurders: Luc Feremans (Cleydael Golf clubs) en Luc Opdebeeck (Rinkven)
Drempelwaarde: een kandidaat zal door de VVG voorgesteld worden indien hij minstens een
derde van de geldige stemmen ten voordele van zijn kandidatuurstelling haalt
Werd weerhouden en is verkozen tot kandidaat- bestuurder KBGF: Luc Feremans

3. Voorstelling en bespreking van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 2013;
De penningmeester, Dhr. Feremans, presenteert de jaarrekening en geeft toelichting bij de
verschillende posten.
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Vanuit de Av stelt men de vraag waarom de uitgaven golfpromotie gedaald is. Er werden wat
minder ‘golf on the road’ dagen georganiseerd en de opendeurdag werd met minder budget
gerealiseerd maar wel met dezelfde resultaten.

4. Verslag van de commissaris;
De revisor verklaart samengevat: ‘Naar ons oordeel, rekening houdend met de
toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften geeft de balans en
resultatenrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vereniging.’ Het verslag werd opgemaakt zonder voorbehoud.
5. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 en kwijting van de
Bestuurders;
De vergadering keurt de jaarrekening goed. Kwijting wordt aan de Bestuurders verleend.

6. Voorstelling van de begroting van boekjaar 2014
De penningmeester geeft toelichting bij verschillende posten.
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Vragen:
- Verhoging lidgelden: naast een verwachte groei van 2% is er ook de verhoging met 1
euro die een effect heeft op de inkomsten.
- Golf en toerisme voorziening: gezien het project tweedelig is nl opbouw van een website
en promotie zal de bouw van de website als investering geboekt worden en zal de
promotie een kost zijn op basis van de voorziening. Voorziening wordt gedaan in 2014
en 2015 om ze terug te nemen in 2016 en 2017.
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7. Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het boekjaar 2015

Zoals elk jaar is er vanaf 1 oktober een korting van 50% op het bedrag van de federale
bijdrage (de voorwaarde ‘enkel voor een nieuwe volwassene aansluiting’ vervalt)

8. Goedkeuring van de begroting van boekjaar 2013
De begroting wordt goedgekeurd.
9. Aanstelling van een commissaris
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur om Nicolaij & Partners
aan te stellen goed.

Dhr. Mouligneau dankt alle aanwezigen. De Algemene Vergadering wordt beëindigd om 18.00 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders

Secretaris-Generaal

BIJLAGEN:
Verslag van de Raad van Bestuur 2014
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BIJLAGEN
Verslag van de Raad van Bestuur 2014
2014 was het 13e werkingsjaar van de VVG, waarin het totaal aantal golfers groeide naar 36.728, dit
vormt een groei van 3%. Ook financieel sluiten we het jaar af met een klein positief cijfer.
Er waren geen wijzigingen binnen het personeelsbestand, geen wijzigingen binnen de Raad van
Bestuur alsook geen wijzigingen binnen de commissies en werkgroepen. 2014 was dus een stabiel
jaar voor de VVG
Naast de ondersteuning vanuit Bloso werd voor het eerst in ons bestaan een structurele subsidie
bekomen vanuit Toerisme Vlaanderen. Dit laatste zal van start gaan in 2015.
Uit de Gosta studie en de vergelijking met 5 jaar terug blijft onze sport een hoog drop out cijfer
kennen. Daarnaast is er voor het eerst in het bestaan van de VVG een categorie spelers dat in aantal
daalt. Het aantal jeugdspelers kent immers een kleine terugval en dat is hopelijk geen start van de
Europese trend. In Europa staat golf immers onder druk en doen wij het met globale groei van 3%
zeer goed. Maar niettegenstaande dit goede cijfer kijken we vanuit de raad van bestuur naar de
verandering binnen de golfsector en anticiperen we op de veranderende maatschappij. Daarom werd
gedurende het ganse jaar sterk ingezet op de clubbezoeken. Meer dan 30 clubs ontvingen dit jaar
een persoonlijk bezoek met een gepersonaliseerd rapport op basis van deze Gosta studie.
Met betrekking tot het golfen zonder federatiekaart of met iemand anders zijn federatiekaart stelden
we dit jaar flagrante zaken vast. Het is erg belangrijk dat de clubs meer controle doen gezien dit
fenomeen op termijn ten koste gaat van de lidmaatschappen in de eigen club.
Naar clubondersteuning waren er ook veel inspanningen inzake opleidingsessies zoals de opleiding
Marshals en informatica
Vanuit onze Commissie Ruimtelijke ordening en Milieu volgen we de veranderingen in wetgeving
steeds op en geven we de nodige informatie aan onze clubs. De wetgeving om een golfbaan te
onderhouden wordt steeds complexer. Zo was er het dossier Golf en Water en het dossier Golf en
Pesticiden waar heel wat onderhandelingen met zowel Vlaamse als federale overheid aan vooraf
gingen.

Het jeugdsportfonds heeft als doel de golfclubs te ondersteunen in hun jeugdwerking. Voor dit jaar
dienden 31 clubs een aanvraag in en over dit aantal werd het bedrag van 82.000€ verdeeld.
Daarnaast werden 10 kwaliteitslabels uitgereikt, nl. 9 Birdie- en 1 Eagle label. Dit project betekent
veel werk en is tijdrovend, voor de clubs, hun jeugdverantwoordelijken, alsook voor de VVG. Daarom
ook hier de oproep om goed pro-actief te werken binnen dit dossier en wanneer u beslist in te
stappen in het project de spelregels ervan te aanvaarden.
Op internationaal niveau waren er enkele sportieve uitschieters in 2014. We vermelden in dit verslag
enkel de belangrijksten.
Thomas Pieters werd, als eerstejaars op de Tour, 83e in the Race to Dubai en zijn tweede plaats in de
Spaanse open was een hoogtepunt van het jaar. De speler krijgt via de VVG steun vanuit het
olympisch jeugdprogramma Be Gold én vanuit Top Golf Vlaanderen. Hij gaf in samenwerking met
ons 2 persconferenties met heel veel return voor VVG en de golfsport.
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Lien Willems plaatste zich, en dit als tweede VVG-er uit de Topsportschool ooit, voor een full
categorie in 2015 op de European Tour bij de dames. Manon de Roey, ook een ex leerling van de
topsportschool, plaatste zich voor een gedeelde spelcategorie op de LET 2015.
Op amateur niveau behaalden Thomas Detry en Kevin Hesbois een top 10 plaats op het EK
individueel. Kevin Hesbois won ook een manche op de professionele Alps Tour. Thomas Detry
behaalde in de 'Palmer Cup' met het Europese team de overwinning tegenover de Amerikaanse
tegenstanders. Daarnaast eindigde Leslie Cloots als runner-up in het 'British Ladies Open Amateur
Championship'.
Om nationaal niveau vermelden we graag de eindwinst van Kevin Hesbois en Manon de Roey in de
Belgische rankings als beste Belgische amateurspelers van 2014.
Deze prestaties tonen aan dat de VVG Topsportschool goed werk levert. In 2014 bouwden zij dan
ook gestaag verder aan een nieuwe generatie.
Naar de golfer toe blijft de VVG zeer actief inzake communicatie met het eigen Golfvlaanderen
magazine, de elektronische nieuwsbrief en de website. Ook inzake sociale media is de VVG een
voortrekker; zo zijn we te volgen via Facebook en Twitter.
Ook voor de competitieve en recreatieve golfer was er in 2014 opnieuw een volwaardig aanbod.
Hierbij denken we aan de VVG-Kids, de dames- en seniorenkalender, de junior trofee, de Beker van
Vlaanderen en één Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep.
Eind 2014 realiseerden we de contractverlenging van al onze hoofdsponsoren en konden we 1
nieuwe hoofdsponsor verwelkomen met Private Bank Van Lanschot.
De Raad dankt alle clubs alsook haar vrijwilligers en de staff van de VVG voor hun inzet in 2014.
De Raad van Bestuur
Februari 2015
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