Verslag Gewone Algemene Vergadering
15 maart 2017
Keerbergen Golf
Aanwezig
Antwerp Golfschool, Antwerp Int. Golf & C.C. Rinkven, Atgolf Vlaanderen, Bossenstein Golf & Polo
Club, Brasschaat Open Golf & C.C., Brussels Droh!me G.C., Cleydael Golf & C.C., Damme Golf & C.C.,
Drie Eycken Open Golfclub, Duisburg Military Golf Club, Executive Club Private Golf, Flanders Nippon
G. & B.C., Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & C.C. de Palingbeek; Golf Club Nuclea, Golf Puyenbroeck,
Golfclub Beveren, Golfclub De Kluizen, Golfclub Lanaken, Golfclub Witbos, Golfforum, Golfschool
Gent, I.G.T.C., Ieper Open Golf, Keerbergen Golf Club, Kempense Golf; Koksijde Golf ter Hille, Royal
Ostend G.C. , Royal Limburg Golf & C.C., Millennium Golf, Open Golfcentrum Ranst, Royal Antwerp,
Royal G.C. of Belgium, Royal Latem, Royal Zoute, Spiegelven Golfclub, Ternesse Golf & C.C., The
National, Waregem Golf, Wellington Golf, Westgolf, Winge Golf & C.C., Wasegolf
Verontschuldigd
Golfcentrum Puurs, Krokkebaas, Lilse Golf & Country, Brabantse Golf
Afwezig
Dragon Golf, Golf & B.A. Kampenhout, G.C. de Wijnvelden, Golf Practice St.-Genesius-Rode, Royal
Amicale Anderlecht G.C., Sportclub Taxandria, Steenhoven Country Club, Steenpoel G.C.
Ontvangst-Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. J. Mouligneau, Voorzitter van de V.V.G., vangt aan
om 16.15 uur. De Voorzitter dankt de gastclub voor haar gastvrijheid, stelt de dagorde voor en
verwelkomt alle aanwezigen.

1. Verslag van de Raad van Bestuur;
Namens de Raad van Bestuur, geeft de Voorzitter lezing van het verslag van de Raad van
Bestuur 2016.
Er zijn geen vragen en het verslag (zie bijlage) wordt goedgekeurd.

2. Voorstelling Golf in Vlaanderen Anno 2017
De secretaris-generaal geeft aan de hand van Golfstatistieken en kerncijfers de situatie weer
inzake Golf in Vlaanderen én het geleverde werk van de VVG.
Dit is de basis van een jaarverslag dat voor het eerst gepubliceerd zal worden in het kader van
meer transparantie vanuit de ‘Code Muyters’ en Good governance.
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Het jaarverslag omvat oa. verslag Raad van bestuur en commissies, Gosta, financieel, visie 2020
en good governance.
Er zijn geen vragen en de AV gaat akkoord met het jaarverslag.
3. Statutaire Verkiezingen
KANDIDATEN STATUTAIRE VERKIEZINGEN VVG
Aantal VVG bestuurders is 10
Mandaten lopend:
- Benoit Levecq (Royal Limburg GC)
- Chantal Rudduck (Brasschaat OGC)
- Kris Van Ingelgem (AGS)
Uittredend en niet herkiesbaar :
- Sebastian Dohmen (Millennium G).
- Jacky Mouligneau (Keerbergen G) - Voorzitter
- Piet Vandenbussche (Sterrebeek)
- Emiel Vandepaer (Golfforum)
Uittredend en herkiesbaar :
- Cédric de Woot (Koninklijke GC van België)
- Luc Feremans (Cleydael GC)
- Philippe Roberti de Winghe (Winge GC)
Er zijn bijgevolg 7 mandaten beschikbaar en er zijn 9 kandidaten:
KANDIDATEN VVG
Stephan De Sterck (Puyenbroeck G)
Cédric de Woot (Koninklijke GC van België)
Luc Feremans (Cleydael GC)
Francis Meert (Royal Latem)
Jaak Pieters (Millennium G)
Philippe Roberti de Winghe (Winge GC)
Emmanuel Rombouts (Royal Antwerp GC)
Frank Salembier (Waregem G)
Eddy Van Daele (Keerbergen G)
Zijn verkozen:
Stephan De Sterck (Puyenbroeck G)
Cédric de Woot (Koninklijke GC van België)
Luc Feremans (Cleydael GC)
Francis Meert (Royal Latem)
Jaak Pieters (Millennium G)
Philippe Roberti de Winghe (Winge GC)
Emmanuel Rombouts (Royal Antwerp GC)
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VVG KANDIDATEN voor STATUTAIRE VERKIEZINGEN KBGF

Aantal VVG bestuurders bij KBGF is 5
Mandaten lopend :
- Luc Feremans (Cleydael GC)
Uittredend en niet herkiesbaar :
- Jacky Mouligneau (Keerbergen)
- Philippe Roberti de Winghe (Winge GC)
Ontslag:
- Inge Dekens (Oudenaarde GC)
Uittredend en herkiesbaar :
- Jan Baert (Royal Limburg GC).

Er zijn bijgevolg 3 of 4* mandaten beschikbaar en 6 kandidaten:
*afhankelijk van wie voorzitter VVG zal worden gezien de voorzitter automatisch ondervoorzitter
KBGF is en zetelt in de RvB KBGF.

VVG KANDIDATEN voor KBGF
Jan Baert (Royal Limburg GC)
Cedric de Woot (Koninklijke GC van België)
Francis Meert (Royal Latem)
Emmanuel Rombouts (Royal Antwerp GC)
Alain Vandenbrande (Keerbergen G)
Piet Vandenbussche (Ternesse GCC)
Zijn verkozen :
Jan Baert (Royal Limburg GC)
Cedric de Woot (Koninklijke GC van België)
Emmanuel Rombouts (Royal Antwerp GC)
Piet Vandenbussche (Ternesse GCC)

4. Voorstelling en bespreking van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
De penningmeester, Dhr. Feremans, presenteert de jaarrekening en geeft toelichting bij de
verschillende posten.
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Daarnaast vond de actie ‘Golf To Rio’ plaats op basis van de reserve met een totale uitgave van:
83867.74 euro
Het verlies dat gerealiseerd werd in 2016 is hierdoor: -53417.55 euro
Het eigen vemogen VVG is : 786 472 euro waarvan reserve ifv subsidies 440 000 euro en ifv sociaal
passief 256 980 euro

Er zijn geen vragen.
5. 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.
6. Goedkeuring van de jaarrekening en kwijting van de Bestuurders;
De vergadering keurt de jaarrekening goed. Kwijting wordt aan de Bestuurders verleend.
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7. Voorstelling van de begroting van boekjaar

De penningmeester geeft toelichting bij verschillende posten.
Er wordt een worst case budget (mee)voorgesteld gezien er nog geen bevestiging is, omwille
van het in voege gaan van een nieuwe decreet op sportfederaties, qua inkomsten subsidies.

-

-

-

Vragen:
Zijn er sponsors die afhaken? Telenet heeft niet verlengd vanaf 2017.
Welke andere subsidies zijn er? De secretaris-generaal geeft extra uitlag over de
beleidsfocussen jeugd, laagdrempelig sporten (g golf), innovatie (app), topsport, be gold en
via middelen.
De inkomsten topsport komen niet overeen met de uitgaven? Dit komt doordat er
personeelskosten voor een Techn. Directeur topsport mee in de subsidies zijn opgenomen en
deze komen in de uitgaven afzonderlijk onder ‘structureel’ / personeelskosten.
Waarom zijn uitgaven sport/wedstrijden minder? Dit heeft te maken met andere afspraken
inzake de organsiatie Senioren Trofee. In 2017 zal de facturatie van recepties tijdens de
prijsuitreiking, oa. omwille van BTW technische redenen, rechtstreeks van de club naar de
sponsor gaan en niet meer via VVG. Dat creëert minder uitgaven maar ook minder inkomsten
sponsoring.
Een lid van de AV merkt op dat de structurele uitgaven de laatste jaren sterk stijgt. De
penningmeester geeft aan dit op te volgen.
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8. Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het boekjaar 2016

Zoals elk jaar is er vanaf 1 oktober een korting van 50% op het bedrag van de federale bijdrage.

9. Goedkeuring van de begroting van boekjaar 2017
De begroting wordt goedgekeurd.

10. Aanstelling van een commissaris
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur om Nicolaij & Partners
aan te stellen goed.

11. Cluberkenning en status.
Nieuw lid: Wase Golf
De Raad van Bestuur van de VVG heeft op 5/12/16 de erkenningsaanvraag WaseGolf goedgekeurd
als C status club. KBGF bevestigde de erkenning in januari. In de loop van maart kan opening
verwacht worden (= fase 1 van Wase Golf). In fase 2 zal naar een B status kunnen overgegaan
worden met de aanleg van 6 holes en later (rond 2020) naar A. WaseGolf is te vinden in
de Reepstraat 208a te 9170 Sint-Gillis-Waas
De Algemene Vergadering aanvaardt de benoeming unaniem.
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Ledenregister:

12. Varia
De Ondervoorzitter, dhr. Levecq, dankt de voorzitter voor het geleverde werk van de laatste 8 jaar en
stelt de Algemene Vergadering voor om Jacky Mouligneau te benoemen tot ere-voorzitter van de
VVG.
De Algemene Vergadering aanvaardt de benoeming unaniem met handgeklap.
Dhr. Mouligneau dankt alle aanwezigen van harte, het personeel en zijn collega-bestuurders voor de
goede samenwerking en dankt de Algemene Vergadering voor de benoeming tot ere-voorzitter en
blikt terug op een zeer geslaagd voorzitterschap.
De Algemene Vergadering wordt beëindigd om 18.30 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter

Bestuurders

Secretaris-Generaal

BIJLAGEN:
Verslag van de Raad van Bestuur 2016
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BIJLAGEN
2016 was het 15e werkingsjaar van de VVG, waarin het totaal aantal golfers toenam met 1%.
Binnen de Raad van Bestuur waren er geen wijzigingen dit jaar. Binnen het
personeelsbestand verving Teresa Van Hove in het departement communicatie Caroline
Tack.
VVG doet het financieel nog altijd goed. In 2016 werd, zoals goedgekeurd door de Algemene
Vergadering een campagne GolfToRio op basis van de reserve uitgevoerd waardoor de
jaarrekening een verlies kent van -53500 euro. Er werden enkele nieuwe rekeningen
geopend om de middelen beter te spreiden tussen verschillende grootbanken.
In 2016 werd hard ingezet op de promotie via de campagne Golf to Rio. Na een valse start
met de annulatie van het VVG congres, gezien de nationale rouw na de aanslagen op 22/3,
werd de campagne alsnog een succes dankzij oa. Iedereen een hole-in-one, Rio House in
Oostende, het VVG Jeugdfestival en natuurlijk de prachtige prestatie van Thomas Pieters in
Rio. Golf en Golfvlaanderen maakten zo een prachtig debuut als volwaardige olympische
sport en werd ook zo geapprecieerd bij Sport Vlaanderen, BOIC en de andere olympische
atleten. Ook in de media was een sterke toename qua persaandacht. De supportersactie
‘Laat je horen tot in Rio’ was een groot succes op sociale media.
Andere promotieacties waren de grote supportersactie op de KLM Open en het project Golf
in Flanders.
De VVG is een vereniging van en voor de clubs. De clubondersteuning blijft elk jaar groeien.
In 2016 vonden zonale meetings met de clubs plaats met het informaticaplatform en
promotie van golf als belangrijkste thema’s.
De VVG App werd verder uitgebouwd en er is een nieuwe module voor de clubs binnen i-Golf
om clubstatistieken te volgen via het zgn. dashboard. De VVG is zeer tevreden om vast te
stellen dat eind 2016 alle VVG clubs met i-Golf werken gezien we deze software, leden- en
wedstrijdbeheer met i-Golf interactive, gratis aanbieden aan onze leden.
De VVG-App werd, sinds het ontstaan begin 2015, al meer dan 1.5 miljoen keer geopend. Een
groot succes.
Inzake Jeugdbeleid vonden ook zonale clubmeetings plaats met oa. het jeugdsportfonds en
jeugdwerking binnen de clubs als thema. Meer dan 30 clubs waren aanwezig. Op initiatief
van de jeugdwerkgroep werd het VVG Ganzebord uitgewerkt en gelanceerd.
Het jeugdsportfonds bestond uit 78 000 euro en mocht dit jaar 24 clubs financieel steunen.
Daarnaast werden op basis van kwaliteitscriteria 13 labels uitgereikt, 12 Birdie labels en 1
Eagle.
De commissie Golf en Omgeving zette haar werkzaamheden verder inzake opvolging van de
wetgeving. Het akkoord met VMM inzake ‘Golf en Pesticiden’ werd goed opgevolgd door de
clubs. VMM is zeer positief over de golfsector. Daarnaast werd ook ism GAB een opleiding
voor greenkeepers uitgewerkt die in 2017 van start zal gaan.
Naar de golfer toe bleef de VVG zeer actief inzake communicatie met het eigen
Golfvlaanderen magazine, de elektronische nieuwsbrief en de website. Ook inzake sociale
media blijft de VVG een voortrekker.
Ook voor de competitieve en recreatieve golfer was er in 2016 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.
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Jammer genoeg waren de weergoden ons niet zo goed gezind en werd de Facilicom Amateur
Open afgelast.
Op internationaal niveau was er opnieuw 1 absolute uitschieter. Thomas Pieters won op de
European Tour, werd 4e op de Olympische Spelen en speelde een geweldige Ryder Cup.
Europa verloor maar Thomas werd de topscorer van de wedstrijd en beste Europese Rookie
ooit. Hij sloot het jaar af binnen de top50 van de wereld en zal hierdoor deelnemen aan de
Masters 2017.
Een tweede internationaal hoogtepunt staat op naam van Thomas Detry. Hij won op de
Challenge Tour en haalde via de ranking van de Challenge Tour (15e) zijn full card op de
European Tour 2017. Thomas Detry, net als Thomas Pieters een ex-leerling van de VVG
Topsportschool, maakte in 2016 deel uit van Top Golf Vlaanderen én het BeGold
programma. Top Golf Vlaanderen is het topsportprogramma van de VVG ism Sport
Vlaanderen en Be Gold is het jeugd olympisch programma vanuit VVG ism Sport Vlaanderen,
BOIC, Nationale Loterij en de andere regionale overheden.
Op nationaal niveau vermelden we graag de eindwinst van Alan de Bondt en Leslie Cloots in
de Belgische rankings als beste Belgische amateurspelers van 2016.
Deze prestaties tonen aan dat de VVG Topsportschool en Top Golf Vlaanderen goed werk
leveren. Daarnaast werkt VVG verder aan talentdetectie en talentontwikkeling via de
kidstrainingen en regionale trainingen.
Op structureel vlak werd er veel tijd geïnvesteerd in de Reflectiegroep waar met de drie
federaties samen voorstellen werden uitgewerkt inzake ‘light engagement’. De KBGF stelde
deze voor op een Voorzittersvergadering eind 2016.
Om in aanmerking te komen binnen het nieuwe decreet voor sportfederaties, dat van start
gaat vanaf 1/1/2017, werd een nieuw 4-jarig beleidsplan opgemaakt met een nieuw
boekhoudplan, nieuwe beleidsfocussen (oa. G-Golf en innovatieprojecten werden
aangevraagd en er werden Good governance regels opgesteld). Via het Good Governance
reglement zal er meer transparantie ontstaan in de besluitvorming.
In november had de Voorzittersvergadering VVG plaats in het teken van ons 15-jarig bestaan
met onder andere een zeer gesmaakte motivational speech van, de flying man maar ook
golfer, Cedric Dumont.
De Raad van Bestuur dankt alle clubs alsook haar vrijwilligers en de staff van de VVG voor
hun inzet.
De Raad van Bestuur
februari 2017
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