P.V. Voorzittersvergadering
20/11/2019
Brussel

AANWEZIG
Atgolf, Antwerp Golf School, G.&C.C. Rinkven, Cleydael Golf & C.C., Damme Golf & C.C., Drie Eycken
Open Golfclub, Duisburg Military Golf Club, Executive Club Private Golf-Zwijnaarde, Flanders Nippon,
Golf & Business Association Kampenhout, Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & C.C. de Palingbeek,
Golfclub Nuclea, Golf Puyenbroeck, Golfclub Puurs Breendonk, Golfclub Beveren, Golfclub Lanaken,
Golfschool Gent, I.G.T.C., Ieper Open Golf, Royal Keerbergen Golfclub, Kempense Golfclub, Koksijde
Golf Ter Hille, Koninklijke Limburg G.&C.C., Millennium Golf, Cleydael Open Golfcentrum Ranst, Royal
Antwerp G.C., Koninklijke Golf van België, Royal Latem G.C., Steenhoven Country Club, Ternesse Golf
& C.C., Waregem Golf, Wellington Golf, Westgolf, Winge Golf & C.C., Wasegolf
AFWEZIG
Bossenstein Golf & Polo Club, Brabantse Golf, Brussels Droh!me Golfclub, Dragon Golf, Golfclub de
Wijnvelden, Golf Prac. Sint-Genesius-Rode, De Kluizen, Golfclub Witbos, Golfforum Lummen, Royal
Ostend, Lilse Golf & Country, Royal Zoute G.C., Spiegelven Golfclub, Sportclub Taxandria, Steenpoel
Golfclub, The National Brussels
VERONTSCHULDIGD
Brasschaat Open G. & C.C., Krokkebaas, Royal Am. Anderlecht G.C.,
Ontvangst-Inleiding
De Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans, Voorzitter van G.V., vangt aan om 17.45 uur.
1. Ontvangst en inleiding
Luc Feremans, voorzitter, heet alle aanwezigen welkom
2019 is een goed jaar voor Golf Vlaanderen. We groeien opnieuw met zo’n 1000 leden. Naar
subsidies toe zijn er wat uitdagingen maar daarover meer in het financiële luik.
- We hebben dit jaar hard ingezet op de clubondersteuning
met oa. de inspiratiedag en thema’s zoals milieu, innovatie, digitalisering.
Daarnaast is het startschot gegeven voor ons nieuw 4jarig beleidsplan dat klaar moet zijn
tegen september 2020 met de studie van Herman Konings, GOSTA en Visie 2025.
-

In September 2019 was het 20 jaar Topsportschool. Dat hebben we in het daglicht gezet met
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een mooie communicatie. U ziet de bereikte cijfers op de banner staan. 40 leerlingen, meer dan
de helft met een universitair diploma, meer dan een kwart op Tour en 14 overwinningen op
één van de prof Tours. Met Natuurlijk de wereldtitel als uitschieter.

2. GV Financieel
De penningmeester, Francis Meert, presenteert de prognose en het voorlopig budget 2020.

Belangrijk is dat er besparingen verwacht worden in de sportsector qua subsidies. Wat de
juiste impact zal zijn is op moment van de VV nog niet bekend.
Er zijn geen vragen
3. Golf en Milieu
De voorzitter van de commissie, Kris Van Ingelgem, geeft een korte inleiding over de
samenstelling en werking.
VMM
Golf is de goede leerling van de sportklas. Dankzij de clubs, hun aanvragen en transparantie, maar
ook dankzij het proactieve werk van Golf Vlaanderen.
- Water: Nieuwe nota in voorbereiding ism VMM
- Gewasbeschermingsmiddelen : Afwijkingen aanvragen voor 2020 - Eind 2020 evaluatie wetgeving- Op naar een ‘Green Deal Sport Vlaanderen’: Een ambitieus samenwerkingsakkoord tussen VMM,
Sport Vlaanderen, VSF en ISB over gewasbescherming, water en met een lerend netwerk en
ondersteuning. Marc Verneirt zetelt hierin als VSF, de overkoepelende federatie van alle
sportfederaties.

VERSLAG VOORZITTERSVERGADERING GV - P.2

GEO en On Course Vlaanderen
Het platform On course Vlaanderen is vanaf heden beschikbaar voor elke club. Het is een platform in
het Nederlands die de clubs kan helpen om alles inzake qua milieu te centraliseren en te
professionaliseren. Na On Course kan de club een onafhankelijke audit laten uitvoeren om het
Europese GEO label te behalen.
Bij de lancering hebben Palingbeek (2019), Brabantse (2019), Rinkven (2019) en Brussels Droh!me
(2018) het label. Al vroeger gecertifieerd : Puyenbroeck (2016) en Royal Ostend (2012).
Clubs die geregistreerd zijn On Course zijn Winge, Damme, Millennium, Drie Eycken, R. Ostend,
Cleydael, Ternesse, Wijnvelden, Ieper Open.
GV heeft de ambitie om zoveel mogelijk (elke?) club on Course te krijgen in 2020.
4. Visie 2025
De golfmarkt verandert snel en het is nooit te vroeg om over de toekomst na te denken. We horen
vaak dat de redenen om nog aan te sluiten bij een club lijken te verdwijnen, de klassieke clubgolfer
lijkt plaats te maken voor de greenfeespeler, er lijkt te weinig tijd (of prioriteit?) te zijn voor golf, de
wensen en verwachtingen van de opkomende generaties lijken razendsnel te veranderen. Maar is
dat zo? Om de clubs, de golfsector maar ook zichzelf te innoveren en klaar te stomen voor de
toekomst nam Golf Vlaanderen het initiatief om deze (al dan niet reële) trends te onderzoeken. Het
resultaat van die analyse is er nu: ‘25 recepten voor een succesvolle club in 2025’. Deze recepten
kwamen tot stand na een grondige interne analyse gebaseerd op de nieuwe GOSTA én de externe
trendanalyse voor Golf in Vlaanderen door Herman Konings.
Elke 5 jaar maakt Golf Vlaanderen een GOSTA op. GOSTA staat voor GOlf STAtistieken waarbij een
analyse gemaakt wordt van de groei, de spreiding, de drop-out,… . Zo bekomen we een evaluatie van
de golfsector in Vlaanderen anno 2019. Voor deze GOSTA ging GV nog een stapje verder door een
bevraging van de golfers uit te voeren en hieraan namen maar liefst 3900 golfers deel.
De externe analyse kwam tot stand dankzij een samenwerking met Herman Konings. Herman,
trendanalist en consumentenpsycholoog, maakte een analyse van de nieuwe generaties en linkte alle
facetten van de golfsport met de verwachtingen van deze generaties. Dit heeft geleid tot de 6 Tees
van de golfsport van morgen in Vlaanderen. Om de creatieve spieren van de toekomstbeslissers
van de Vlaamse golfsport te stretchen, worden 6 begrippen, elke startend met de letter T, voor de
golfsport aangeboden.
Op basis van de GOSTA én de 6 Tees van de golfsport voor morgen werkte GV 25 praktische recepten
uit zodat de clubs keuzes kunnen maken, kunnen inzetten op de voor hen lekkerste recepten en hun
eigen duidelijke menukaart kunnen uitstippelen naar een succesvol 2025.

5. Digitale innovaties

-

Gerealiseerd:
GV App +7 miljoen keer gebruikt sinds start, jaar na jaar toename, in 2019 nu al meer dan 2
miljoen keer (met 40.000 spelers)
Federatiekaart als betaalmiddel – BE-money
i-Tee met gekoppelde betaalmodule van 10 naar 25 clubs in 2019 – d.m.v. subsidie GV
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-

Toekomst
Nieuwe clubs wensen geactiveerd te worden voor 2020 (i-Tee)
Digitale Extra Day Score zal in 2020 geactiveerd worden
Route 36 (traject voor startende golfers) geïntegreerd in app
Digitale facturatie
Digitale aanvragen Jeugd en G-sportfonds
Najaar 2020 eerste projecties in app m.b.t. nieuwe handicapberekening (WHS)

6. Rol van de ouders
Ouders spelen een grote rol in de sportieve ontwikkeling van hun kind. Ze staan niet alleen in voor de
logistieke ondersteuning zoals de aankoop van sportmateriaal, het vervoer, de betaling van het
lidgeld … maar bepalen mee de motivatie van het kind en geven onvoorwaardelijke steun.
Ouders zijn doorgaans erg trots op de prestaties van hun kind en tonen dat ook graag. Ze doen dat
bijvoorbeeld door het kind te verwennen bij goede prestaties, lof te spreken over het kind of
toekomstdromen te koesteren. Soms gaan ouders daar erg ver in… en soms te ver?
Ze zijn er zich niet van bewust dat hun goed bedoelde gedrag druk legt op hun kind of op de
begeleiders in de sportclub. In hun ogen hebben ze gewoon het allerbeste voor met hun kind.
Vanuit Golf Vlaanderen publiceerden we de brochure ‘Ben jij een Super Golf Ouder?’ met handige
tips voor golfouders. Ze kwam tot stand ism Jaak Pieters maar ook op basis van heel wat literatuur en
ervaring uit andere sporten.
De brochure geeft o.a. tips over 'wat zeg je thuis de dag van de wedstrijd' of 'wat zeg je achteraf', van
'moetivatie' tot motivatie maar ook tips over het omgaan met een talent of topsporter komen aan
bod. Naast een brochure maken ook verschillende affiches deel uit van deze campagne.

7. Laureaten G-Golf en Jeugdsportfonds
Het einde van het jaar is traditioneel hét moment om de clubs te belonen voor hun
inspanningen. Dat doet Golf Vlaanderen al enkele jaren aan de hand van enkele kwaliteitslabels.
Jeugdlabels: Rabbit, Birdie en Eagle
De clubs die inspanningen doen om de jeugdwerking op een hoger peil te brengen worden
beloond met een jeugdlabel. Rabbit staat voor jeugdpromo-club, Birdie is een jeugdvriendelijke
club en Eagle clubs hebben een topsportwerking voor de jeugdspelers.
Op basis van welomlijnde criteria en een jeugdbeleidsplan verzamelen de clubs punten. Op basis
van deze punten krijgen de clubs een financieel steuntje in de rug maar vooral het zeer begeerde
label.
•
•

Eagle: Rinkven- Waregem - Kampenhout
Birdie: Koksijde – Puyenbroeck – Keerbergen – Ternesse – Ieper – Brabantse - GS Gent –
Beveren - Rinkven- Waregem – Kampenhout - Damme - Palingbeek
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•

Rabbit: Spiegelven – Oudenaarde – Witbos – Antwerp Golf School – Winge – Millennium - Fl.
Nippon - Rinkven- Waregem – Kampenhout - Koksijde – Puyenbroeck – Keerbergen –
Ternesse – Ieper – Brabantse - GS Gent – Beveren

G-golf friendly label
Sinds Golf Vlaanderen enkele jaren terug het project G-golf uitrolde, voorzien steeds meer
golfclubs een aanbod voor sporters met een beperking. Zo volgden het afgelopen jaar 300 Gsporters een golfinitiatie en namen 45 G-sporters deel aan een lessenpakket, goed voor 100
lessen verspreid over de clubs. Als de club aan alle criteria voldoet qua aanbod en rolstoel
toegankelijkheid krijgen ze het label G-Golf friendly.
Proficiat aan :
• G-Golf Friendly label: GC Beveren, Golf Puyenbroeck, Millennium Golf
• Clubs met een G-Golf aanbod: Antwerp Golf School - Flanders Nippon G&BC - GC Drie
Eycken - GC Witbos - Kempense GC -Koksijde Golf Ter Hille - Lilse G&C - Ternesse G&CCWinge G&CC

8. Varia
-

AV 2020 zal doorgaan op 11/3.
De statuten zullen bijgestuurd worden ipv ‘3e woensdag in maart’ naar ‘in maart’

GV Voorzitter, Dhr. Feremans dankt alle aanwezigen.
De vergadering wordt beëindigd om 18.30 uur.

De Voorzitter

Vice-Voorzitter Bestuurders

Secretaris-Generaal
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