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Intro 
 

Dit 4jaarlijks beleidsplan kwam tot stand na opmaak van een swot analyse. 
 
De swot analyse werd intern én extern uitgevoerd.  

 
Intern werden alle actieve vrijwilligers (bestuurders, commissieleden, 

werkgroepleden) binnen de VVG bevraagd.   
 
Extern werden alle clubs, sponsoren aangesloten bij de VVG bevraagd. 

 
De bevraging bestond uit volgende  hoofdstukken nl.:  

- Structureel 
- Organisatie van recreatieve sportbeoefening 
- competitiegerichte sportbeoefening 

- Organiseren van kaderopleidingen en bijscholing 
- Begeleiding van de aangesloten clubs 

- Promoten van de Sporttakken 
- Informatieopdracht uitvoeren 
- Topsportwerking 

- Jeugdsportfonds 
 

 
De verschillende sterkten en zwaktes werden gegroepeerd op basis van de 
bevragingen.  

 
Uit de confrontatie tussen sterkten –zwakten enerzijds en opportuniteiten-

bedreigingen anderzijds kwamen de beleidsuitdagingen. 
 
Om deze beleidsuitdagingen in te vullen werden verschillende doelstellingen 

opgemaakt. De volledige swot werd bijgevoegd in bijlage.  
 

Binnen de doelstellingen werden acties opgemaakt door het planningsteam.  
 

Goedkeuring werd gegeven door de Raad van Bestuur.   
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Informatie van de sportfederatie  

 
VVG dat zijn alle golfclubs gelegen in Vlaanderen!                          

 
Alles wat de VVG realiseert staat in het teken van onze leden. Dat wil zeggen dat 
ook elke golfclub mee bepaalt waar we met de golfsector naar toe gaan. Elke vier 

jaar stemt de Algemene Vergadering met alle Effectieve leden, de clubs welke 
vertegenwoordigers van de clubs in de Raad van Bestuur zullen zetelen. De Raad 

van Bestuur bepaalt waar we met de sector en alle clubs naar toe willen gaan. De 
Raad van Bestuur roept jaarlijks de Algemene Vergadering samen om belangrijke 
beslissingen met alle leden te overlopen of te stemmen. 

 
Daarnaast organiseert de Raad van Bestuur ook de verschillende commissies. De 

Topsportcommissie, Commissie Golf&Omgeving, de Medische Commissie en de 
Sportcommissie met de dames- en seniorenwerkgroep wordt elke 4 jaar 
samengesteld door de Raad en bestaat uit actieve vrijwilligers die hun commissie 

én de VVG positief uitdragen. 
 

 
 
Structuur van de sportfederatie 

 
Organogram 
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Taken en verantwoordelijkheden van de organen, inclusief hun betrokkenheid bij 
de basisopdrachten en eventuele facultatieve opdrachten  

 
 

De Algemene Vergadering 

Zoals opgenomen in de statuten van de Vlaamse Vereniging voor Golf heeft de 

Algemene Vergadering volgende taken: 

Artikel 15 

De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de Vereniging. Zij wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn afwezigheid, 

door de oudste ondervoorzitter(s) en ingeval van afwezigheid van de 

ondervoorzitter(s), door de oudste van de Bestuurders. Vallen onder de 

uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering: 

- het benoemen en afzetten van bestuurders; 

- het benoemen en afzetten van de commissaris(sen) belast met de controle van 

de jaarlijkse rekeningen; 

- het wijzigen van de statuten en van het Reglement van Inwendige Orde; 

- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; de kwijting aan de 

bestuurders en de commissaris(sen); 

- het vrijwillig ontbinden van de Vereniging; 

- de aanvaarding van een nieuw lid; 

- de uitsluiting van een effectief lid; 

- de vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het komende boekjaar; 

- het stellen van elke daad door de wet aan de bevoegdheid van de algemene 

vergadering voor behouden. 
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Samenstelling Raad van Bestuur VVG (op 18/3/2015) 

 Jacky Mouligneau, Voorzitter (Keerbergen G.C.) 

 Benoit Levecq ondervoorzitter(Limburg G.&C.C.) 

 Cédric de Woot (Koninklijke G.C. van België) 

 Sebastian Dohmen (Millennium Golf) 

 Luc Feremans, Penningmeester (Cleydael G.C.) 

 Philippe Roberti de Winghe (Winge G.&C.C.) 

 Chantal Rudduck, (Brasschaat Open G.&C.C.) 

 Piet Vandenbussche (Golflife Sterrebeek) 

 Emiel Vandepaer (Golfforum) 

 Kris Van Ingelgem (Antwerp Golfschool) 

 
De commissie en hun werkgroepen 

Binnen de structuur van de VVG zijn er 3 commissies voorzien: nl. de 

‘Sportcommissie’, de ‘Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu’ en de ‘Medische 

Commissie’, alsook verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een 

beperkt aantal mensen om een efficiënte werking te verzekeren. 

In elke werkgroep zit een verantwoordelijke die verslag uitbrengt aan de 

commissie en voor een efficiënte doorstroming zorgt. De werkgroepen 

veranderen volgens de noodzakelijkheden. 

De takenpakketten zien er als volgt uit: 

 

De Sportcommissie en Topsportcommissie 

De Sportcommissie heeft onder meer als opdracht: 

1. Het bevorderen van de spelkwaliteit in het algemeen en bij de jonge spelers in 

het bijzonder, en in samenwerking met de technische commissie de vorming van 

Kapiteins van de golfclubs of sportverenigingen te verzekeren. 

2. Het houden van toezicht op de organisatie van stages en het 

trainingsprogramma. 

3. Het organiseren van de scouting en de opleiding van de jonge beloften, op 

regionaal vlak. 

4. Het jaarlijks opstellen van de kalender van de regionale wedstrijden, het 

nemen van alle maatregelen voor hun organisatie, hun controle en de registratie 

van hun resultaten, met inbegrip van de archivering ervan. 
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5. Het doen respecteren, tijdens het verloop van deze wedstrijden en op een 

meer algemene wijze, op de golfbanen, van de regels van de etiquette en deze 

van de “Royal and Ancient Golf Club of Saint-Andrews”. 

6. Het voorbereiden en verspreiden van de selectieprocedures. 

7. Het organiseren van ontmoetingen. 

8. Het voorbereiden en organiseren van de verplaatsingen van de regionale 

ploegen. 

9. Het opstellen van de regels van de regionale individuele wedstrijden. 

10. Het opstellen van de toelatingsvoorwaarden tot de regionale wedstrijden, in 

samenspraak met de technische commissie. 

11. De studie van alle aangelegenheden inzake de opleiding van de 

golfopvoeders en golfleraars. 

12. De aanwezigheid van het golf verzekeren op de school en de universiteit. 

 

De Werkgroepen 'Seniors', 'Ladies', 'Jeugd', 'Sport' en 'Topsport' 

Deze werkgroepen werken onder de koepel van de sportcommissie voor de 

ontwikkeling van de golfsport, specifiek voor wat betreft hun categorieën van 

spelers. De voorstellen van de werkgroepen moeten goedgekeurd worden door 

de sportcommissie en dienen overeen te stemmen met de algemene 

doelstellingen van deze commissie. Er zullen voldoende contacten en 

wisselwerkingen zijn met de spelers. 

Gezien een gebrek aan kandidaten neemt de sportcommissie de taken waar van 

de 'Herenwerkgroep'. 

SPORTCOMMISSIE 

 Philippe Roberti de Winghe, Voorzitter (Winge G.&C.C.) 

 Cédric de Woot, VVG-bestuurder (Koninklijke G.C. van België) 

 Karine Guerman (VVG) 

 Walter Verrijcken, Verantwoordelijke Seniorenwerkgroep (Keerbergen G.C.) 

 Bruno Vermeire, Verantwoordelijke Jeugdwerkgroep (Beveren G.C.) 

 Jan Baert (Limburg G.&C.C.) 
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TOPSPORTCOMMISSIE 

 Hendrik Delport (Ternesse G.&C.C.) 

 Cédric de Woot (Koninklijke G.C. van België) 

 Rudy Heylen (Mentaal expert) 

 Koen Marx (Fysisch expert) 

 Karine Guerman (VVG) 

 Manon De Roey (Topsportster) 

 George Mackechnie (Technisch expert) 

 Philippe Roberti de Winghe (Winge G.&C.C.) 

 Ellen Smets (Technisch experte) 

 Tommy Verlinde (Sport Vlaanderen) 

SENIORENWERKGROEP 

 Jef Paesen (Limburg G.&C.C.) 

 Royald Colpaert (Waregem Golf) 

 Lucien Scheepers (Fl. Nippon Golf Hasselt) 

 Thierry Vandermeersch (G.&C.C. Oudenaarde) 

 Pieter De Smet (Ternesse G.&C.C.) 

 Marc Van Hove (E.C.P.G. Zwijnaarde) 

 Walter Verrijcken, Verantwoordelijke (Keerbergen G.C) 

 Myriam De Schutter (Ternesse G.&C.C.) 

 Kevin Dhondt (VVG) 

 Karine Guerman (VVG) 

DAMESWERKGROEP 

 Chantal Rudduck, (Brasschaat Open G.&C.C.) 

 Karine Guerman (VVG) 

 Katrien Pauwels (VVG) 

 Teresa Van Hove (VVG) 

 Els Van Goethem (Waregem G.) 
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JEUGDWERKGROEP 

 Erik Cauwenbergh (Keerbergen G.C.) 

 Kevin Dhondt (VVG) 

 Karine Guerman (VVG) 

 Natasja Monballieu (Westgolf) 

 Philippe Roberti de Winghe, VVG-bestuurder (Winge G.&C.C.) 

 Els Van Goethem (Waregem G.) 

 Marlyse Verbeiren (Damme G.&C.C.) 

 Bruno Vermeire (Beveren G.C.) 

 

 
 
De Commissie ‘Golf & Omgeving' 

Deze commissie zal samengesteld worden uit mensen die ervaring hebben met 

deze problematiek. De Commissie 'Golf & Omgeving' heeft onder meer als 

opdracht: 

1. De clubs in Vlaanderen en Brussel in te lichten over de nodige 

stedenbouwkundige vergunningen. 

2. Contacten te leggen met de gemeentebesturen ( in het kader van het 

opstellen van het gemeentelijk structuurplan), met de provinciebesturen (in het 

kader van het opstellen van het provinciaal structuurplan) en de Vlaamse 

bevoegde ministeries en het Hoofdbestuur van Stedenbouw ( in het kader van 

het opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen). 

3. Het streven naar de regularisatie van bestaande stedenbouwkundige situaties 

en naar nieuwe ontwikkelingsperspectieven voor de golfsport in Vlaanderen en 

Brussel. 

4. Aandacht te besteden aan het ecologisch aspect van de golfinfrastructuren en 

zo doende initiatieven te coördineren in het kader van een milieuvriendelijke en 

ecologische benadering van de aanleg en het onderhoud van de 

golfinfrastructuren. Terzake aan de leden voorstellen te doen. 

 

 

SAMENSTELLING 

 Peter Brinckman (Ternesse G.&C.C.) 

 Philippe Mallaerts (GAB) 

 Robert Lipschutz (Rinkven G.C.) 

 André Steyaert (Westgolf) 
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 Jeroen De Coninck (Drie Eycken G.C.) 

 Piet Vandenbussche, VVG-bestuurder (Golflife Sterrebeek) 

 Emiel Vandepaer, Voorzitter (Golfforum) 

 Kris Van Ingelgem (Antwerp Golfschool) 

 Jochem Sueters (VVG) 

 Marc Verneirt (VVG) 

 

 
 

 
De ‘Medische Commissie’ 

De Medische Commissie heeft onder meer als opdracht: 

1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische 

gezondheid voor alle golfers. 

2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s 

voor de verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van kandidaat-pro 

tot weekendspeler). 

3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden 

van de regionale ploegen. 

4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de 

regionale ploegen. 

5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers. 

6. Het opsporen en bestrijden van doping. 

7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij 

ongevallen, uitbouwen van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten,... 

SAMENSTELLING 

 Werner Budts (Winge G.&C.C.) 

 Rens Busschots (Limburg G.&C.C.) 

 Hendrik Delport (Ternesse G.&C.C.) 

 Karine Guerman (VVG) 

 Liesbeth Meylaerts (Limburg G.&C.C.) 

 Guido Vyncke (Winge G.&C.C.) 
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Sporttechnische en administratieve medewerkers van de sportfederatie 

 
 

Organogram 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Geef naam, statuut, arbeidsregime, functie en betrokkenheid bij de 
basisopdrachten en eventuele beleidsfocussen op van de vaste medewerkers 

 

HET VVG TEAM 

Het bureau van de VVG staat in voor de uitvoering, centralisatie en coördinatie 

van de beslissingen en initiatieven genomen door de Raad van Bestuur, de 

commissies en de werkgroepen. Vandaar dat de Secretaris-Generaal en/of 

Sporttechnische Coördinator deze vergaderingen bijwonen.  

 

Volgende functies zijn voorzien: 

 

Secretaris-Generaal: Marc Verneirt 

 

 Ms Biologie 

 Leidt het secretariaat 

Statuut: voltijds bediende 
Functie: Secretaris-Generaal 

Betrokkenheid: Basisopdrachten + BF Jeugd + BF Topsport + BF Innovatie + 
BF laagdrempelig sporten 

Secretaris-generaal 
Marc Verneirt 

Technisch directeur 
Topsport 70% - 

Sporttechnisch coördinator 
30% Ms LO 

Karine Guerman 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKSTER 
SPORT & 
COMMUNICATIE 
Teresa Van Hove 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKSTER 
Lieve De Meester 

SPORTTECHNISCH 
MEDEWERKSTER 

PROMOTIE 
Katrien Pauwels 

SPORTTECHNISCH 
MEDEWERKER 
Kevin Dhondt 

 

SPORTTECHNISCH 
MEDEWERKER 

Jochem Sueters 

SPORTTECHNISCH 
MEDEWERKER 

MS LO TBA 
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 Organiseren van Kaderopleiding: - educatie en bijscholing voor de clubs en 
de verantwoordelijken binnen de clubs; - informeert de clubs en coördineert 
alle vragen vanuit de clubs; -bijscholing van het niet-sporttechnisch 

personeel 

 Begeleiding clubs: - Ruimtelijke Ordening en Milieu; - informatisering; - 
bijscholing en kaderopleiding; -verzekeringsdossier -Stappenplan 

 Organisatie van evenementen met landelijke uitstraling - golfontwikkeling - 
golfpromotie 

 Informatieverstrekking aan de clubs - communicatie aan de clubs en de 
golfspelers 

 Sponsoringsbeleid 

 Algemene administratie: -voorbereiding, bijwonen en verslag Raad van 

Bestuur, Algemene Vergadering, steeds zonder stemrecht; -kan alle 
commissievergaderingen bijwonen, steeds zonder stemrecht - 

personeelsbeleid; - budgettering; -verzekeringstechnische dossiers 

 Staat in voor de uitvoering van het beleidsplan van de Vereniging 

 
Karine Guerman 

Ms LO 
Heden 100 %  sporttechnisch coordinator -  

Toekomst: Technisch directeur Topsport 70% - Sporttechnisch coördinator 
30%  
Dit gaat in voege vanaf de aanwerving nieuwe Ms LO zolang is Karine 

Guerman 100% Ms Lo voor basiswerking.  
Statuut: voltijds bediende 

Betrokkenheid: Basisopdrachten + BF Jeugd + BF Topsport + BF laagdrempelig 
sporten 
 

Is eindverantwoordelijke voor: - het algemeen sportbeleid; - het 
jeugdsportbeleid; -het topsportbeleid.-  

 Maakt deel uit van de sportcommissie en haar werkgroepen, steeds zonder 
stemrecht: - coördinatie Topsportschool; Coördineert de talentdetectie naar 
de regionale coaches toe; - organiseert, coördineert en evalueert de 
regionale trainingen i.s.m. regionale coaches; Top Golf Vlaanderen - 

organiseren van kaderopleiding; -organiseert, begeleidt, evalueert de 
kaderopleiding voor golfpro’s i.s.m. met de PGA of Belgium en de VTS 

 Begeleiding sportclubs: -Junior Golf Programma's-stimuleert de aanstelling 
van gediplomeerde pro’s in de clubs 

 Promoten van de golfsport: - sport op school; regionale Sportbevordering 
op alle niveaus (juniors, dames, seniors,...) 

 Organisatie Regionale Wedstrijden (Beker van Vlaanderen, 
Kampioenschappen van Vlaanderen) 

 Organisatie Talent Detectie Dagen 

 Staat in voor de uitvoering van het sportluik van het beleidsplan van de 
Vereniging 
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Administratief medewerkster: Lieve De Meester 

Statuut: deeltijds bediende (4/5de regime) 
Hoger secundair 

Betrokkenheid: Basisopdrachten structureel (met linken naar BO+ BF Jeugd + 
BF Topsport + BF Innovatie + BF laagdrempelig sporten) 

 Globale administratieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf 

 Personeelsadministratie 

 Ledenadministratie 

 Sportieve administratie 

 Facturatie 

 Logistieke steun 

 Klassement - archief 

Administratief medewerker sport en communicatie: Teresa Van Hove 
 
Statuut : voltijds bediende 

Bach Int. ondernemen 
Betrokkenheid: Basisopdracht Communicatie – Promotie – Recreatief en 

Competitief (met linken naar  BO + BF Jeugd + BF Topsport + BF Innovatie + 
BF laagdrempelig sporten) 

 Initiator (= hoogst haalbaar diploma als amateurspeler) 

 Sociale Media 

 Redactie VVG Nieuwsbrief, VVG Magazine, persberichten, externe 
golfartikels 

 Beheer website 

 Project 'Start to golf', - Open dag 

 Uitwerken en opvolgen van mediacontacten/overeenkomsten 

 Actie- en communicatieplan om meer in de media te verschijnen 

 Wedstrijden organiseren 

 Organisatie evenementen 

 

Sporttechnisch medewerker/topsport: Kevin Dhondt 
 
Statuut: voltijds bediende 

Bach LO / initiator 
Betrokkenheid: Basisopdrachten Competitief, Recreatief, Kaderopleiding, 

Bijscholing + BF Jeugd + BF Topsport  

Initiator (= hoogst haalbaar diploma als amateurspeler) 

Regent Lichamelijke Opvoeding 

 Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf 

 Organisatie van wedstrijden/tornooidirecteur 
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 Organisatie van evenementen 

 Coördinatie opleiding Initiator 

 Ondersteunend aan de Sporttechnisch Coördinator: mede-opvolging van 

o.a. Topsportschool, regionale trainingen,... 

Sporttechnisch medewerkster / Promotie: Katrien Pauwels 

 Regent Lichamelijke Opvoeding 

Statuut: voltijds bediende (momenteel tijdelijk 4/5e via tijdskrediet) 

Betrokkenheid: Basisopdrachten Kaderopleiding+ Promotie + 
Clubondersteuning+ BF laagdrempelig sporten 

 Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf 

 Coördinatie van opleiding Aspirant 

 Stagebegeleiding van opleiding Initiator 

 Promotie van golf 

 Golf on the Road 

 Golf en Toerisme 

 Golf op School 

 Golf met een échte Handicap 

Sporttechnisch medewerker / clubondersteuning: Jochem Sueters 

 Initiator (= hoogst haalbaar diploma als amateurspeler) 

 Bachelor Lichamelijke Opvoeding 

Statuut : voltijds bediende  
Betrokkenheid : Basisopdrachten Competitief, Recreatief, Bijscholing, 
Clubondersteuing + BF Jeugd +BF Innovatie 

  

 Clubondersteuner 

 iGolf, iGolf interactive, VVG App 

 Organisatie van wedstrijden 

 Organisatie van evenementen 

 Coördinatie bijscholingen clubs 

 Coördinatie Beker van Vlaanderen 

 Ondersteunend aan de Sporttechnisch Coördinator 

 Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf 

 

Sporttechnisch medewerker / clubondersteuning: TBA 

 MS Lichamelijke Opvoeding + eventueel pedagogisch diploma 

 25 % lesgever in ontwikkelingsprogramma Topsport + 75 % basiswerking Ms 

LO 

Betrokkenheid: TBA  
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 Clubondersteuner jeugdbeleid 

 Organisatie van wedstrijden 

 Organisatie van evenementen 

 Kaderopleiding ondersteunen 

 Ondersteunend aan de Sporttechnisch Coördinator 

 Globale sportieve ondersteuning van de Vlaamse Vereniging voor Golf 

 Lesgever motoriek ontwikkelingsprogramma / talentdetecte topsport 
25% 

 

 
 
Geef naam, statuut en functie van andere sporttechnische medewerkers 

 
 Ellen Smets: Zelfstandige, VVG coach / pro – verantwoordelijke 

Topsportschool en verantwoordelijke Kids Trainer B 
 

 George MacKechnie: Zelfstandige, VVG coach/pro Verantw. Regionale 

training en Topgolfvlaanderen Trainer B 
 

 Ryan Lumsden: Zelfstandige, biomechanicus – Topsportschool 
 

 Orlaith Buckley: Zelfstandige, fysio – Topsportschool 

 
 Dany Vanbegin: Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale Trainingen 

Groep Jong Vlaanderen Trainer B 
 

 Frank Dhondt: Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale Trainingen Groep 

Future Vlaanderen Trainer A 
 

 Manuël Willems: Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale Trainingen 
Groep Jong Vlaanderen Trainer B 

 

 Patsy Van Baarle: Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale Trainingen 
Groep Preminiemen Trainer A 

 
 Raf Vanbegin: Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale Trainingen 

Kidsgroepen Trainer B 
 

 Veronique Verhaegen: Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale 

Trainingen Kidsgroepen Trainer B 
 

 Gilles Morel : Zelfstandige, VVG coach / pro – Regionale Trainingen 
Kidsgroepen Trainer B 

 

 Koen Marx: Zelfstandige, Kinesist – Topsportschool 
 

 
 Jan Dierens: zelfstandige, mental coach/sportpsycholoog Topsportschool 

 

 
 



 
16 

 

 
 
 

Trainerspool VVG 
 

 
 
 

 
Geef naam, statuut en functie van andere administratieve medewerkers 
 

Marino Elens 
Statuut: bediende bij Arcanus Accountants & Belastingconsulenten 

Functie: Accountant 
Betrokkenheid: Basisopdrachten + BF Jeugd + BF Topsport + BF Innovatie + BF 

laagdrempelig sporten 
  

kids tr reg trainingencoaching tijdens wedstrijdenstage TSS TGV int weds TOTAAL

gille morel tr b 24 24

raf vanbegin tr b 12 5 17

veronique verhaegen tr b 12 5 17

manu willems tr b 27 5 4 36

patsy van baarle tr a 15 7 7 10 39

frank dhondt tr a 15 7 7 4 33

dany vanbegin tr b 15 7 4 26

george mckechnie tr b 10 7 20 20 57

ellen smets tr b 12 5 93 110

87 55 48 14 113 20 22 359
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MISSIE EN VISIE 
 

MISSION STATEMENT 
 

Het ononderbroken streven naar een kwantitatieve (1) en kwalitatieve (2) 
ontwikkeling van golf in Vlaanderen, d.w.z.: 
 

Het stimuleren van de numerieke groei van spelers en banen enerzijds, en 
Het verzekeren van de integrale kwaliteitszorg van de sport anderzijds. Dit 

betekent het bevorderen van het spelniveau en sportieve resultaten, de garantie 
voor veiligheid op de baan en respect voor regels en etiquette, het verzorgen van 
een adequate educatie, het respecteren van de ecologische en 

stedenbouwkundige randvoorwaarden met eerbied voor de natuur waarin deze 
sport plaatsvindt. 

  
 
ALGEMENE DOELSTELLING: samen een goede score neerzetten 

 
De Vlaamse Vereniging voor Golf heeft als doelstelling om efficiënt en dynamisch 

samen te werken met alle clubs, golfspelers, kandidaat-spelers en betrokken 
instanties om zo de golfsport op een breder en hoger niveau te brengen in 
Vlaanderen. 

 
 

Deze doelstelling zal bereikt worden door te steunen op 3 pijlers. De drie pijlers 
van de VVG zijn: sport, clubs en opleiding. 
 

SPORT OPLEIDING 
 

Algemeen 
 
De VVG heeft als doelstelling om een sportbeleid te voeren om zoveel mogelijk 

mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten golfen op ieders 
prestatieniveau zowel geschikt voor recreatie- competitie- als topsport, in 

kwaliteitsvolle omstandigheden. Door de kwaliteit van het sportaanbod te 
verhogen zal enerzijds de sportparticipatie verhogen en anderzijds zal het drop-

out verschijnsel (vooral bij jongeren) worden ingeperkt. 
 
Regionale training 

 
Systematisch topsportsucces in Vlaanderen is mogelijk mits de uitbouw van 

professionele topsportstructuren binnen de VVG. Het leveren van sportprestaties 
is niet meer denkbaar zonder een langdurige en systematische trainingsopbouw, 
talent alleen is niet voldoende. De noodzaak van de uitwerking van een 

professionele omkadering van “Kidsspeler tot Elitespeler” binnen de 
Topsportwerking van de VVG is een absolute must. De basis van het succes 

wordt op jonge leeftijd gelegd, met uitzondering van de laatbloeiers, en een 
aantal bouwstenen zijn noodzakelijk om het topniveau te bereiken. Het streefdoel 
is de opbouw van een piramidestructuur bestaande uit een zo breed mogelijke 

basis met als eindpunt de absolute toppers aan de top. 
 

Topsportschool 
 
Het doel van de ondertekening van het Topsportconvenant was en is nog steeds 
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om talentvolle jongeren de mogelijkheid te geven om een golftopsportcarrière uit 
te bouwen, gecombineerd met een voltijdse schoolopleiding. 
 

Promotie van de sport 
 

Via projecten zoals Golf on the Road en Golf op School wordt een breed publiek 
op een dynamische wijze in contact gebracht met de golfsport. Enerzijds zal dit 
een positief imago creëren rond de golfsport en anderzijds zal hierma aan 

ledenwerving gedaan worden. 
 

CLUBS 
 
Alle clubs aangesloten bij de VVG kunnen specifieke ondersteuning krijgen op 

zowel sporttechnisch als administratief vlak in een voor hen belangrijk dossier. 
Zij kunnen gebruik maken van de aanwezige competenties op het bureau van de 

VVG om hen te begeleiden en te ondersteunen in hun specifieke en eigen vragen. 
 
Een belangrijke vernieuwing ter verbetering van de efficiënte werking binnen de 

club is het informaticapakket. Het pakket laat toe om via de snelste en 
modernste informatietechnologie te communiceren en zal toelaten om de 

administratieve werking binnen de clubs te vereenvoudigen. 
 
Daarnaast zal de VVG via de organisatie van evenementen en promotieacties de 

golfsport promoten ten voordele van de clubs in Vlaanderen zodat een positieve 
ontwikkeling van de golfsport verkregen wordt. 

 
De informatieverstrekking en communicatie met de clubs en de golfspeler zal een 
belangrijk instrument zijn om deze doelstellingen te bereiken. 

Om een efficiënte werking te verkrijgen binnen de clubs, de VVG en de kwaliteit 
van de golfsport in Vlaanderen naar boven te brengen, is een goede opleiding 

noodzakelijk. Vanuit de VVG zullen twee grote opleidingsvormen georganiseerd 
worden: De Kaderopleiding voor de opleiding van golfpro’s en initiators: 
 

Via een samenwerking met de PGA of Belgium, SPORT VLAANDEREN en de 
Vlaamse Trainersschool (VTS) zal enerzijds een verbeterde, didactisch correcte 

opleiding gegeven kunnen worden aan de kandidaat-pro’s / initiators en 
anderzijds kunnen zij een erkend diploma behalen. Een belangrijk punt is dat de 

clubs gemotiveerd worden om te werken met erkend gediplomeerde pro’s en 
initiators om zo de kwaliteit van de golflessen, initiaties en trainingen te 
verbeteren. De Opleiding - educatie en bijscholing - voor clubverantwoordelijken: 

om de globale werking en de kwaliteit van de clubs voor de golfspeler op een 
hoger niveau te brengen zullen bijscholingen en educatiesessies georganiseerd 

worden voor o.a. greenkeepers, managers en secretarissen, captains, 
jeugdverantwoordelijken en voor actieve vrijwilligers in de clubs. 
 

Wanneer deze pijlers goed ingevuld worden, kunnen volgende verwachtingen 
gerealiseerd worden: 

 
 
 

RESULTAAT 
 

Met een goede professionele sportieve omkadering en correcte opleidingen voor 
iedereen zal Vlaanderen en België op de golfkaart kunnen geplaatst worden en 
dat zal de resultaten op het golfterrein ten goede komen. 
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EFFICIËNTIE 
 

Wanneer deze 3 pijlers goed zullen ingevuld worden, zal een efficiënte en 
dynamische samenwerking tussen de clubs en de VVG en naar de golfspeler toe 

ontstaan zodat de golfsport, zowel op competitief als recreatief vlak, in 
Vlaanderen en België op een hoger niveau komt te staan. 
 

De 3 pijlers zullen ons toelaten om op regionaal en nationaal niveau resultaten te 
boeken en op regionaal niveau efficiënt te werken. 

 
Samen een goede SCORE neerzetten 
 

  
Sport 

Clubs 
Opleiding 
Resultaat 

Efficiënt 
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GEGEVENSVERZAMELING EN 

ANALYSE 

2017-2020 
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GEGEVENSVERZAMELING BELEIDSPLAN 
 
 

 
Dit 4jaarlijks beleidsplan kwam tot stand na opmaak van een swot analyse. 

 
De swot analyse werd intern én extern uitgevoerd.  
 

Intern werden alle actieve vrijwilligers (bestuurders, commissieleden, 
werkgroepleden) binnen de VVG bevraagd.   

 
Extern werden alle clubs, sponsoren aangesloten bij de VVG bevraagd. 

 

De bevraging bestond uit volgende hoofdstukken nl. (zie bijlage):  
- Structureel 

- Organisatie van recreatieve sportbeoefening 
- competitiegerichte sportbeoefening 
- Organiseren van kaderopleidingen en bijscholing 

- Begeleiding van de aangesloten clubs 
- Promoten van de Sporttakken 

- Informatieopdracht uitvoeren 
- Topsportwerking 
- Jeugdsportfonds 
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GEGEVENSANALYSE 
 

 
 

De gegevensanalyse gebeurde door het VVG Team.   
 
Stap 1 : vanuit de missie en de verwerking van de SWOT werden Strategische 

doelstellingen vastgelegd 
Stap 2 : vastleggen van de VVG werkdomeinen 

Stap 3: vastleggen welke domeinen een impact hebben per Strategische 
doelstelling (SD) 
Stap 4:  Voor elke SD werd per werkdomein de input vanuit de SWOT geclusterd 

Stap 5 : per werkdomein werden Operationele doelstellingen gedefinieerd 
 

 
Het resultaat van deze analyses werd in een powerpoint uitgewerkt met 
infographics om de raad van bestuur, de commissies, de clubs en de leden  

duidelijk en vlot te kunnen informeren.  
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OPERATIONELE 

DOELSTELLINGEN 

2017-2020 
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ACTIES EN MEETPLANNEN 

2017-2020 
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STRUCTUREEL  
 
OD1:  In 2020 is VVG nog steeds een federatie van clubs  en stelt de 

clubs in staat om  via de VVG structuren en reglementen een antwoord 
te bieden tov de veranderende markt 

 
 
ACTIE 1: type federatiekaart/type clubs aanpassen om de clubs in staat te stellen 

meer gediversifieerde lidmaatschappen aan te bieden en zich aan de 
veranderende markt te kunnen aanpassen (light engagement).   

 
A1 OD1 SD1 STR 

 
 
Meetplan  

Definitie indicator Bestaat aanpassing van reglement 
inzake dit punt?  

Timing Tegen 2020 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer Geen, gezien geen impact op budget 

 
 
ACTIE 2:  re-activatie (drop out, zwart golf) niet-spelende of vroeger aangesloten 

leden uitwerken.   
 

A2 OD1 SD3 STR 
A2 OD1 SD1 PROM 
 

Meetplan  

Definitie indicator Bestaat aanpassing van reglement 

inzake dit punt?  

Timing Tegen 2020 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer Geen, gezien geen impact op budget 

 

 
 
 

OD2 : Vanaf 2017 zal VVG een Good Governance reglement hanteren op 
basis van de Code Muyters met een voorbeeldfunctie naar de clubs 

 
ACTIE 1: uitschrijven good governance visie en gedragscode – goedkeuring door 
RvB en VV - uitvoeren  

A1 OD2 SD4 STR 
Meetplan  

Definitie indicator Bestaat aanpassing van reglement 
inzake dit punt?  

Timing Vanaf 2017 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer Geen, gezien geen impact op budget 
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COMPETITIEF 
 

OD3: Jaarlijks organiseert de VVG minstens 1 Kampioenschap van 
Vlaanderen per doelgroep  (Kids – Junior – Heren/Dames  -Senioren- 

Supersenioren) 
Voor alle acties geldt:  

- Opmaak kalender rekening houdend met: Spreiding over Vlaanderen / 

Lange termijn (3 jaren planning) / Complementair met KBGF en int. 

Kalender /Kids trofee op 9 holes banen   

- organisatie wedstrijd:  Correct Inschrijvingsverloop/ Goede voorbereiding 

(baan, reglement,…)/ Wedstrijdverloop (ontvangst, wedstrijd, uitslag) 

 
ACTIE 1  : Kampioenschap Senioren 4BBB  

A1 OD3 SD1 COMP 
Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt / Karine Guerman 

Analytische nummer 611 

 
 

 
ACTIE 2 : Junior Open of Flanders Kampioenschap  
A2 OD3 SD1 COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 612 

 
 

 
ACTIE 3 : Amateur Open of Flanders Kampioenschap 
A3 OD3 SD1 COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 613 

 
 
 

ACTIE 4 : Kampioenschap Senioren Single Stroke Play  
A4 OD3 SD1 COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 614 
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ACTIE 5: Interclub Supersenioren  
A5 OD3 SD1 COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 615 

 

 
 

ACTIE 6 : Finale Senioren Trofee  
A6 OD3 SD1 COMP 
Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 616 

 

 
 
ACTIE 7 : Finale Dames Trofee  

A7 OD3 SD1 COMP 
Meetplan  

Definitie indicator Vindt dit Kampioenschap plaats?   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/Jochem Sueters/ Karine 
Guerman 

Analytische nummer 617 

 
 
 

OD4 : Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap 
bestendigd of stijgt het en worden alle provincies bereikt 

OD4SD1COMP en OD4SD2COMP 
Voor alle acties geldt:  

- Opmaak kalender rekening houdend met: Spreiding over Vlaanderen / 

Lange termijn (3 jaren planning) / Complementair met KBGF en int. 

Kalender   

- organisatie wedstrijd:  Correct Inschrijvingsverloop/ Goede voorbereiding 

(baan, reglement,…)/ Wedstrijdverloop (ontvangst, wedstrijd, uitslag) 

 
ACTIE 1  : Kampioenschap Senioren 4BBB  
A1 OD4 SD1 COMP en A1OD4SD2COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 611 
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ACTIE 2 : Junior Open of Flanders Kampioenschap 

A2 OD4 SD1 COMP en A2OD4SD2COMP 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 612 

 
 

ACTIE 3 : Amateur Open of Flanders Kampioenschap 
A3 OD4 SD1 COMP en A3OD4SD2COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 613 

 

 
ACTIE 4 : Kampioenschap Senioren Single Stroke Play 

A4 OD4 SD1 COMP en A4OD4SD2COMP 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 614 

 
 

ACTIE 5: Interclub Supersenioren  
A5 OD4 SD1 COMP en A5OD4SD2COMP 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 615 

 

 
ACTIE 6 : Finale Senioren Trofee  

A6 OD4 SD1 COMP en A6OD4SD2COMP 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 616 
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RECREATIEF 
 
OD5 Jaarlijks organiseert de VVG de Beker van Vlaanderen voor 

minstens 3500 deelnemers waarbij alle provincies worden bereikt 
OD 5 SD1 RECR en OD 5 SD3 RECR 

 
 
ACTIE 1 Beker van vlaanderen : Opmaak kalender – voorbereiding prijzentafel 

(ook teegifts) -  logistieke organisatie clubwedstrijden -  halve finale en finale 
individueel + Team interclub (=clubklassement) organiseren  

A1OD5SD1Recr en A1OD5SD3RECR 
 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers BvVL 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters/ Karine Guerman 

Analytische nummer 621 

 

 
OD6: Jaarlijks organiseert  de VVG recreatieve activiteiten met aandacht 

voor elke doelgroep 
OD6SD1RECR en OD6SD3RECR 
Organisatie recreatieve wedstrijden/evenementen:  Opmaak kalender - Correct 

Inschrijvingsverloop/ Goede voorbereiding (baan, reglement,…)/ 
Wedstrijdverloop (ontvangst, wedstrijd, uitslag) 

 
 
ACTIE 1: Kwalificaties Senioren Trofee 

A1OD6SD1RECR en A1OD6SD3RECR 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters/ Karine Guerman 

Analytische nummer 622 

 

 
 
ACTIE 2 : Kwalificaties Dames Trofee 

A2OD6SD1RECR en A2OD6SD3RECR 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters/ Karine Guerman 

Analytische nummer 623 
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ACTIE 3: Kampioenschap Scholen 

A3OD6SD1RECR en A3OD6SD3RECR 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters/Kevin Dhondt/ Karine 
Guerman 

Analytische nummer 625 

 

 
 

ACTIE 4: Evenementen vanuit de werkgroepen: senioren-dames-jeugd 
A4OD6SD1RECR en A4OD6SD3RECR 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers BvVL 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters/Kevin Dhondt/ Karine 

Guerman 

Analytische nummer 626 

 
 
  



 
53 

 

KADEROPLEIDING  
 
 

 
OD7:  Tegen 2020 zijn er minstens 40 initiatoren opgeleid  

OD7SD1Ko en OD7SD3KO en OD7SD4KO 
 
 

ACTIE 1 : jaarlijkse organisatie van de initiatoropleiding met promotie naar de 
clubs en de spelers 

A1OD7SD1Ko en A1OD7SD3KO en A1OD7SD4KO 
Meetplan  

Definitie indicator Inschrijvingen 

Timing Jaarlijks 

Verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 6311 

 
OD8:  Tegen 2020 is instructeur B toegevoegd aan het stramien 2016 

 
 

ACTIE 1 : overleg met alle actoren opstarten om de organisatie van het niveau 
instructeur mogelijk te maken tegen 2020  
A1OD8SD1Ko en A1OD8SD3KO en A1OD8SD4KO 

Meetplan  

Definitie indicator Instructeur opleiding ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer Geen budgettaire impact 

 
 
OD9: Tegen 2020 zijn er minstens 10 trainers B opgeleid volgens het 

stramien 2016 
 

 
ACTIE 1 : jaarlijkse organisatie van de Trainer B opleiding, als minimum 

inschrijvingen gehaald wordt,  met promotie naar de clubs en de spelers 
A1OD9SD2Ko en A1OD9SD3KO en A1OD9SD4KO 
Meetplan  

Definitie indicator Inschrijvingen 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 6312 
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OD10:  Tegen 2020 is Trainer A minstens 1 maal georganiseerd 
 

 
ACTIE 1 : jaarlijkse organisatie van de Trainer A opleiding, als minimum 

inschrijvingen gehaald wordt,  met promotie naar de clubs en de spelers 
A1OD10SD2Ko en A1OD10SD4KO 
 

Meetplan  

Definitie indicator Inschrijvingen 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Kevin Dhondt/ Karine Guerman 

Analytische nummer 6312 
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BIJSCHOLING 
 
OD11 :  Jaarlijks organiseert de VVG minstens 1 bijscholing voor de 

vrijwilligers van de club 
 

 
ACTIE 1 : Bijscholing vrijwilligers clubs: keuze van een thema – keuze van 
doelgroep - organisatie van een bijscholing 

A1OD11SD4BIJ 
Meetplan  

Definitie indicator bijscholing ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters 

Analytische nummer 6321 

 

 
OD12 :  Jaarlijks organiseert de VVG minstens bijscholing voor 
professionelen in de clubs 

 
 

ACTIE 1 : Bijscholing prof. Medewerkers clubs: keuze van een thema – keuze 
van doelgroep - organisatie van een bijscholing 
A1 OD12 SD4 BIJ 

Meetplan  

Definitie indicator bijscholing ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters 

Analytische nummer 6322 

 
 
 

ACTIE 2 : Bijscholing VVG personeel A2 OD12 SD4 BIJ 
Meetplan  

Definitie indicator bijscholing ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer 6323 

 

 
 
OD13 :  Vanaf 2017 organiseert VVG een infopunt voor aanbod externe 

bijscholingen  voor bv. pro’s, captains, baliemedewerkers,… 
 

 
ACTIE 1 : creatie van een online infopunt (www.golfvlaanderen.be) waar externe 
bijscholingen gecentraliseerd worden.  Regelmatig worden deze gecommuniceerd 

email naar de clubs.  
A1 OD13 SD4 BIJ 

Meetplan  

Definitie indicator infopunt ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Jochem Sueters 

Analytische nummer 6324 

http://www.golfvlaanderen.be/
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CLUBONDERSTEUNING 
 

OD14: Tegen de 2020 is er een stijging in aantal IKZ-labels 
 
OD14 vervult SD1 CO en SD2CO en SD3CO en SD4 CO 

 
 

Actie 1: uitvoering jeugdsportfonds met labels inzake promoclub – 
kindvriendelijke club en topjeugd club -  een stijging in aantal labels en bereikte 

clubs (zie ook BF jeugdbeleid) realiseren– oa clubbezoeken moeten leiden tot een 
stijging 
A1OD14SD1CO, A1OD14SD2CO, A1OD14SD3CO, A1OD14SD4CO 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal labels  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Karine Guerman  

Analytische nummer 671 

 
 
 

Actie 2: vanuit ruimtelijke ordening en milieu (commissie golf en omgeving) blijft 
het golf&milieu label behouden en wordt het aantal clubs met label ten minste 

bestendigd. 
A2OD14SD4CO 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal labels  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer 641 

 

 
OD15: Tegen de 2020 is de clubondersteuning op administratief vlak 

minstens behouden 
OD15 vervult SD1 CO  SD4 CO 
 

 
Actie 1 : Vanuit de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (Golf & omgeving) 

blijven de clubs op de hoogte en krijgen ze consultancy inzake veranderende 
wetgeving.  
A1OD15SD1CO en A1OD15SD4CO 

Meetplan  

Definitie indicator Acties consultancy   

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt//Jochem Sueters 

Analytische nummer 641 

 
 
 

Actie 2 : Het VVG informaticaplatform waarbij de clubs leden- en wedstrijdbeheer 
ter beschikking krijgen en waarbij de leden hun eigen gegevens kunnen 

consulteren blijft minsten behouden en krijgt regelmatig vernieuwingen/updates.   



 
57 

 

A2OD15SD1CO en A2OD15SD4CO 
Meetplan  

Definitie indicator Informaticaplatform blijft behouden    

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt//Jochem Sueters 

Analytische nummer 642 

 
 

 
Actie 3 : De clubs krijgen ondersteuning inzake verzekering waarbij hun leden 
een polis BA en LO aangeboden krijgen vanuit de VVG 

A3OD15SD4CO 
Meetplan  

Definitie indicator Polis BA en LO blijft behouden    

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer 643 

 
 

 
OD 16 G-Golf: Tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf Vlaanderen 

project waarbij de verschillende actoren samenwerken (Mobicart, 
Android34, Pin Thing en VVG) 
  

OD16 vervult SD1CO, SD2CO, SD3CO, SD4CO 
 

Actie: zie BF Laagdrempelig sporten 
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COMMUNICATIE 
 
 

OD17:  Tegen de 2020 heeft VVG haar communicatiekanalen behouden 
en  

versterkt dwz print, web, sociale media, mobile,  campagnes/ publicaties 
OD17 SD1 COM + OD17 SD3 COM + OD17 SD4 COM 
 

 
ACTIE 1: VVG blijft inzetten op een print magazine dat naar elk thuisadres wordt 

verstuurd 
A1OD187 SD1 COM + A1OD17 SD3 COM + A1OD17 SD4 COM 

Meetplan  

Definitie indicator Magazine ja / nee, oplage  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt / Teresa Van Hove 

Analytische nummer 651 

 

 
 

ACTIE 2: digitaal: VVG blijft inzetten op een eigen website en stuur 10-tal keer 
per jaar van daaruit een elektronische nieuwsbrief naar de leden 
A2OD17 SD1 COM + A2OD17 SD3 COM + A2OD17 SD4 COM 

Meetplan  

Definitie indicator Website bezoekerscijfers (google 

analytics) + nieuwsbrief aantal en 
clicks 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt / Teresa Van Hove 

Analytische nummer 652 

 

 
ACTIE 3 : Sociale media: VVG blijft een voortrekker op sociale media met oa. 

Facebook, Twitter en Instagram account die stijgt qua aantal volgers.  
A3OD17 SD1 COM + A3OD17 SD3 COM + A3OD17 SD4 COM 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal volgers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt / Teresa Van Hove 

Analytische nummer 653 

 

 
 

ACTIE 4 : MOBIEL Jaarlijks krijgt de VVG -App nodige vernieuwing - Het gebruik 
van de VVG-App is jaarlijks stijgend  
A4OD17 SD1 COM + A4OD17 SD3 COM + A4OD17 SD4 COM 

(zie ook BF Innovatie) 
Meetplan  

Definitie indicator Innovatie / aantal gebruikers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt/Jochem Sueters 

Analytische nummer 654 
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ACTIE 5: Campagnes: jaarlijks wordt een thema (golfregels, fairplay, kids,…) in 

de kijker geplaatst via een zgn. campagne. Een campagne kan een affiche of 
specifieke publicatie zijn.  

A5OD17 SD1 COM + A5OD17 SD3 COM + A5OD17 SD4 COM 
Meetplan  

Definitie indicator Campagne ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt / Teresa Van Hove 

Analytische nummer 655 
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PROMOTIE 
 
 

OD18:  Tegen 2020 is het aantal golfers gestegen tot 50 000 
40 000 geregistreerde golfers in 2020 dankzij jaarlijkse stijging met 2 % + Zwart 

golf is teruggedrongen +  Re-activatie van drop out  + Vlamingen in het 
buitenland + Light engagement via de clubs = totaal van 50 000  
 

OD18 vervult SD1 PROM 
 

 
Actie 1: First swing programma uitvoeren met oa. “golf on the road” events, golf 

op school initiaties en een opendeurdag 
A1OD18SD1Prom 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Katrien Pauwels  

Analytische nummer 6611 

 

 
 
Actie 2: starttogolf-campagne uitvoeren  - de website www.starttogolf.be is het 

centraal punt voor alle info om te starten met golf gedurende het ganse jaar door 
A2OD18SD1Prom 

Meetplan  

Definitie indicator Stg campagne is continu ja/nee 

Timing jaarlijk 

verantwoordelijke  Marc Verneirt/Teresa Van Hove 

Analytische nummer 6612 

 

 
 

Actie 3: media-acties dwz VVG plaatst gericht advertenties of VVG realiseert een 
golfspecial in een krant of magazine of VVG geeft ondersteuning aan externen ter 

promotie van golf.  
A3OD19SD1Prom 
Meetplan  

Definitie indicator  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer 6613 

 

 
 
 

  

http://www.starttogolf.be/
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OD19:  Tegen de 2020 is het First Swing programma van de VVG er in 
geslaagd om 120 000 mensen een eerste bal te laten slaan  

 
OD19 vervult SD1 PROM 

 
 
Actie 1: First swing programma uitvoeren met oa. “golf on the road” events, golf 

op school initiaties en een opendeurdag 
A1OD19SD1Prom 

Meetplan  

Definitie indicator Deelnemers 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Katrien Pauwels 

Analytische nummer 6611 

 

 
 

OD20:  Tegen de 2020 creëert GolfinFlanders.com een basis 
greenfeemarkt 
OD20 vervult SD1 PROM 

 
 

Actie 1: www.golfinflanders.com is een site waar alle info te vinden is voor een 
greenfee te boeken, online reserveren en betalen is mogelijk (als de club dit 
wenst). Deze site wordt gepromoot door VVG in de buurlanden.  

A1OD20SD1Prom 
Meetplan  

Definitie indicator Aantal geboekte greenfees en 
bezoekerscijfers op de site 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Katrien Pauwels 

Analytische nummer 6614 

 
   
 

OD21 Jaarlijks organiseert VVG promotionele events om zichzelf 
uitstraling te geven bij partners en vrijwilligers 

OD 21 vervult SD1 Prom 
 
 

Actie 1 : jaarlijks organiseert VVG een een partner en vrijwilligersdag  
A1OD21SD1PROM 

Meetplan  

Definitie indicator partnerdag plaatsgevonden ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc verneirt/Lieve DeMeester 

Analytische nummer 6621 

 

 
 

 
 
Actie 2: Jaarlijks organiseert VVG mediadag voor haar uitstraling naar de pers  

http://www.golfinflanders.com/
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A2OD21SD1PROM 
Meetplan  

Definitie indicator Mediadag plaatsgevonden ja/nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc verneirt/teresa Van Hove 

Analytische nummer 6622 

 
 

 
Actie 3 : VVG heeft in het verleden specifieke acties uitgevoerd ter promotie van 
golf wanneer er speciale gelegenheden waren zoals ‘sport van het jaar’, 

‘#golftorio - campagne’.  Ook in deze beleidsperiode kan zoiets ontstaan 
A3OD21SD1PROM 

Meetplan  

Definitie indicator Specifieke acties plaatsgevonden 

JA/Nee 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Marc Verneirt 

Analytische nummer 6623 
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BELEIDSFOCUSSEN 

2017-2020 
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BF JEUGDBELEID 

GEGEVENSVERZAMELING EN – ANALYSE OP BASIS VAN EEN 

VOORLOPIGE ANALYSE “PARTICIPATIEGRAAD EN KWALITEIT 
JEUGDWERKING” JEUGDSPORTFONDS 2009-2016 EN MEER IN HET 

BIJZONDER JEUGDSPORTFONDS 2016 

Deelname Clubs “VVG Jeugdsportfonds 2016”: 

Op datum van  10/03/2016 hebben 34 clubs via een antwoordformulier 
schriftelijk gemeld  deel te nemen aan het jeugdsportfonds waaronder 3 clubs 

geen label wensten te behalen, 
 
27 clubs het birdie label en 2 clubs het birdie en eagle label wensten te behalen.   

   

 CLUB DEELNAME LABEL  
1 STERREBEEK JA GEEN  
2 OUDENAARDE JA GEEN  
3 KGC BELGIE JA GEEN  

    Deelname - geen label 

1 FL. NIPPON JA BIRDIE  
2 BEVEREN JA BIRDIE  
3 GS GENT JA BIRDIE  
4 KEMPENSE JA BIRDIE  
5 PUYENBROECK JA BIRDIE  
6 PALINGBEEK JA BIRDIE  
7 KOKSIJDE JA BIRDIE  
8 BRABANTSE JA BIRDIE  
9 AGS JA BIRDIE  
10 WELLINGTON JA BIRDIE  
11 WITBOS JA BIRDIE  
12 DE KLUIZEN JA BIRDIE  
13 PUURS JA BIRDIE  
14 KAMPENHOUT JA BIRDIE  
15 WAREGEM JA BIRDIE  
16 LILSE JA BIRDIE  
17 DAMME JA BIRDIE  
18 LIMBURG JA BIRDIE  
19 TERNESSE JA BIRDIE  
20 WIJNVELDEN JA BIRDIE  
21 SPIEGELVEN JA BIRDIE  
22 GOLFFORUM JA BIRDIE  
23 R. ANTWERP JA BIRDIE  
24 WESTGOLF JA BIRDIE  
25 BRASSCHAAT JA BIRDIE  
26 IEPER JA BIRDIE  

27 WINGE JA BIRDIE  

    

Deelname - Birdie 

Label 

1 RINKVEN JA BIRDIE/EAGLE  
2 KEERBERGEN JA BIRDIE/EAGLE  

    

Deelname - 

Birdie/Eagle label 
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1 MILLENNIUM JA ???????  
2 R. LATEM JA ??????  
     

1 BOSSENSTEIN    
2 DUISBURG    
3 KROKKEBAAS    
4 STEENHOVEN    

    geen deelname 

 GEEN ANTWOORD   
1 DRAGON    
2 3-EYCKEN    
3 CLEYDAEL    
4 NUCLEA MOL    
5 R. ZOUTE    
6 ZWIJNAARDE    
7 AT GOLF    
8 ANDERLECHT    

9 BRUSSELS    

10 R. OSTEND    

11 RODE    

12 STEENPOEL    

13 RANST    

14 TAXANDRIA    

    geen antwoord 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Evaluatie: 
- Op 15 september hebben uiteindelijk 27 van de 34 ingestapte clubs hun 

aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken ingediend. 
Bepaalde clubs hebben uiteindelijk wegens interne of andere problemen of niet 

voldoen aan de verplichte subsidie-norm geen dossier ingediend.   
Er is 1 club waarvan het dossier niet werd geëvalueerd door de auditcommissie 

2 clubs 
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wegens het niet volgen van de gevraagde leidraad die reeds vanaf 2014 van 
toepassing was. 
Op datum van 23/10/2015 werden zij vanuit de auditcommissie een dringend 

verzocht om ingeval van deelname Jeugdsportfonds 2016  de gevraagde 
leidraad, die reeds vanaf 2014 van toepassing was, te volgen. 

Het subsidiebedrag Sport Vlaanderen bedroeg 63.025.07€.  
Het totaal bedrag VVG Jeugdsportfonds 78.781,34€. de overheadskosten 
bedroegen 5.686.13€ en 73.095.21€ werd verdeeld onder 24 clubs.  De 

auditcommissie heeft op woe 12/10 beslist om aan 3 clubs geen subsidies toe te 
kennen wegens o.a. niet voldoen aan de verplichte subsidie-norm en ontbreken 

van bewijsstukken.  
 
In 2016 ontvangen 24 clubs ten laatste op 15/12 a.s. op basis van een 

puntenverdeling subsidies voor hun jeugdwerking. 
In 2015 stapten 34 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 32 clubs op basis 

van een puntenverdeling subsidies voor hun jeugdwerking. 
In 2014 stapten 34 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 31 clubs op basis 
van een puntenverdeling subsidies voor hun jeugdwerking. 

In 2013 stapten 28 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 28 clubs op basis 
van een puntenverdeling subsidies voor hun jeugdwerking. 

In 2012 stapten 26 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 26 clubs een 
instapsubsidie van 500€  voor hun jeugdwerking.    Van deze 26 clubs ontvingen 
19 clubs een bijkomende subsidie voor het behalen van het birdie en/of eagle 

label. 
 In 2011 stapten 30 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 30 clubs een 

instapsubsidie van 500€  voor hun jeugdwerking.    Van deze 30 clubs ontvingen 
12 clubs een bijkomende subsidie voor het behalen van het birdie en/of eagle 
label. 

In 2010 stapten 32 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 22 clubs een 
subsidie voor het behalen van het birdie en/of eagle label. 

In 2009 stapten 24 clubs in het jeugdsportfonds en ontvingen 14 clubs een 
subsidie voor het behalen van het birdie en/of eagle label. 
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- Tabel: Overzicht ingestapte clubs en aantal clubs die subsidies hebben 
ontvangen. 
 

JAAR INGESTAPTE 
CLUBS 

AANTAL CLUBS DIE 
SUBSIDIES HEBBEN 

ONTVANGEN  

2009 24 14 

2010 32 22 

2011 30 30 

2012 26 26 

2013 28 28 

2014 34 31 

2015 34 32 

2016 34 24 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Besluit: 
Sinds de start van het Jeugdsportfonds in 2009, hebben in 2016 46 % van de 

aangesloten VVG Clubs een subsidie voor hun jeugdwerking ontvangen t.o.v. 27 
% van de aangesloten VVG Clubs in 2009. 
T.o.v. vorige jaren is dit opmerkelijk lager en moeilijk verklaarbaar gezien tijdens 

de zonale meetings Jeugdsportfonds van januari en februari 2016 zeer duidelijk 
vanuit de clubs het nut en het belang van het Jeugdsportfonds door de 

aanwezige clubs bevestigd werd. (zie slides).   
 
- De subsidies 2016 werden op basis van een puntenverdeling (zie Excell-bestand 

in bijlage) aan de clubs toegekend. 
Nota: T.o.v. 2015 werden 3 nieuwe criteria toegevoegd:  

 - Criterium Competitie: norm voor subsidiëring: deelname jeugdleden 
regionale en/of 

                 nationale wedstrijden 
 - Criterium Opleidingsprogramma: Multimove: 20ptn 
 - Criterium Trainers: gediplomeerde multimove begeleider: 15ptn per 

begeleider 
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In totaal werden 39.951 ptn punten toegekend waaronder: 
 Voor het Luik Jeugdleden: 

  - 9.595 ptn of 24% voor het criterium Jeugdleden 
  - 4.280 ptn of 10,7% voor het criterium Competitie 

  - 5.600 ptn of 14,02% voor het criterium Promotiebeleid 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Voor het Luik Jeugdopleiding: 

  - 595 ptn of 1,49% voor het criterium Structuur 
  - 1.545 ptn of 3,87% voor het criterium Communicatie 
  - 6.610 ptn of 16,55% voor het criterium Opleidingsprogramma 

  - 3.260 ptn of 8,16% voor het criterium Jeugdstages  
  - 1.966 ptn of 4,92% voor het criterium Trainers 

 
  

  

Voor het Luik Labels: 
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- LUIK JEUGDLEDEN: 
 
1. Criterium Jeugdleden: 

Tabel: Overzicht aantal Jeugdleden Vlaamse Vereniging voor Golf op datum van 
15/10/2016: 

 

JAAR TOTAAL 

AANTAL LEDEN 

AANTAL 

JEUDLEDEN 

2009 32.223 3.268 

2010 32.237 3.362 

2011 33.727 3.449 

2012 34.096 3.403 

2013  35.670 3.537 

2014  36.540 3.568 

2015  37.173  3.492 

2016 37.289 3.198 
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Tabel: Overzicht Jeugdleden: Jongens – Meisjes op datum van 15/10/2016 
 

 2008 2009 2010 

Doelgroep  Jong. Meisj. TOT. Jong. Meisj. TOT. Jong. Meisj. TOT. 

< 9j. 181 89 270 211 112 323 210 131 341 

9 – 10j. 237 143 380 262 148 410 324 166 490 

11-12j. 385 194 579 376 215 591 379 212 591 

13-14j. Miniem 439 210 649 450 210 660 449 228 677 

15-16j. Cadet 499 191 690 508 189 697 459 212 671 

17-18j. 

Scholier 

434 172 606 419 168 587 425 167 592 

 2.175 999  2.226 1.042  2.246 1.116  

TOTAAL 3.174  3.268  3.362  

 2011 2012 2013 

Doelgroep  Jong. Meisj. TOT. Jong. Meisj. TOT. Jong. Meisj. TOT. 

< 9j. 228 118 346 397 193 590 418 220 638 

9 – 10j. 296 179 475 130 109 239 178 88 266 

11-12j. 437 215 652 423 219 642 395 251 646 

13-14j. Miniem 461 244 705 445 215 660 493 221 714 

15-16j. Cadet 455 199 654 487 217 704 475 224 699 

17-18j. 
Scholier 

443 174 617 390 178 568 400 174 574 

 2.320 1.129  2.272 1.131  2.359 1.178  

TOTAAL 3.449  3.403  3.537  

 
  



 
72 

 

 2014 2015 2016 

Doelgroep  Jong. Meisj. TOT. Jong. Meisj. TOT. Jong. Meisj

. 

TOT. 

< 9j. 414 238 652 349 243 637 368 207 575 

9 – 10j. 185 113 298 195 99 294 163 84 247 

11-12j. 393 235 628 411 221 632 404 221 625 

13-14j. Miniem 492 231 723 411 263 674 376 224 600 

15-16j. Cadet 449 213 662 451 219 670 428 196 624 

17-18j. 
Scholier 

407 198 605 401 184 585 356 171 527 

 2340 1228  2263 1229  2095 1103  

TOTAAL 3.568  3.492  3198 

 

 
Tabel: Overzicht totaal aantal Jeugdleden vs totaal aantal meisjesleden op datum 
van 15/10/2016 

 

JAAR AANTAL 

JEUDLEDEN 

TOTAAL 

AANTAL  
MEISJESLEDEN 

2009 3.268 1.042 

2010 3.362 1.116 

2011 3.449 1.129 

2012 3.403 1.131 

2013 3.537 1.178 

2014  3.568 1.228 

2015  3.492 1.229 

2016 3.198 1.103 
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Gezien dit voorlopige cijfers zijn, is het niet opportuun om nu al besluiten te 
trekken. 

 
 
 2. Criterium Competitie:  Deelname wedstrijden: 

- REGIONAAL NIVEAU: VVG KIDS TOUR (0 – 12j.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jongens 105 115 211 185 185 206 174 160 183 

Meisjes 36 46 97 88 66 86 85 79 74 

TOTAAL 141 161 308 273 251 292 259 239 257 

% TOT. 
AANTAL  
JEUGDLEDE

N 

11,47% 12,16
% 

21,7
% 

18,5
% 

17,1
% 

18,8
% 

16.4
% 

15.2% Zal 
bepaal

d 

worden 
op 

31/12 

 

2016*: Opsplitsing van de VVG Kids Trofee in VVG Kids Trofee (9 holes) en Kids 
U12-U14 (18 holes)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

< 9j. 89 112 131 118 193 220 238 243 207 

9 – 10j. 143 148 166 179 109 88 113 99 84 

11-12j. 194 215 212 215 219 251 235 221 221 

13-14j. 

Miniem 

210 210 228 244 215 221 231 263 224 

15-16j. 

Cadet 

191 189 212 199 217 224 213 219 196 

17-18j. 

Scholier 

172 168 167 174 178 174 198 184 171 

TOTAAL 999 1.042 1.116 1.129 1.131 1.178 1.228 1.229 1103 
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Aantal spelers 
VVG Kids Tour 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antwerpen 66 64 75 70 65 75 53 57 56 

O & W 
Vlaanderen 

22 47 111 112 77 87 83 79 105 

Limburg 31 28 58 46 39 45 48 40 41 

Brabant 22 22 64 45 70 85 75 63 55 

TOTAAL 141 161 308 273 251 292 259 239 257 

 

Evaluatie: 
T.o.v. 2015 zien we een stijging in deelname aan de VVG Kids Tour. Dit komt 

door de hervorming van de VVG Kids Trofee m.n. een VVG Kids Trofee (9 holes) 
in de 4 zones (3 kwalificatiewedstrijden per zone) en Kids U12-U14 (18 holes – 4 
kwalificatiewedstrijen) georganiseerd in Vlaanderen.  

   
- NATIONAAL NIVEAU 

KIDS TOUR (0 – 12j.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jongens 56 57 82 89 98 72 67 88 86 

Meisjes 24 20 25 39 39 46 35 39 28 

TOTAAL 80 77 107 128 137 118 102 127 114 

% TOT. 
AANTAL 

JEUGDLEDEN 

6,5% 5,8% 7,5% 8,7% 9.3% 7,6% 6.5% 8,12% Zal 
bepaald 

worden 
op 

31/12 
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JUNIOR TOUR (< 18j.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PREMINIEMEN 
(<12j) 

         

Jongens      16 11 11 20 

Meisjes      10 5 7 6 

TOTAAL      26 16 18 26 

MINIEMEN (13 

– 14j.) 

         

Jongens 29 37 31 24 24 31 34 24 15 

Meisjes 14 20 21 12 14 10 9 13 10 

SUBTOTAAL 43 57 52 36 38 41 43 37 25 

KADETTEN 
(15 – 16j.) 

         

Jongens 28 44 32 38 31 33 19 28 33 

Meisjes 7 12 18 16 12 11 12 11 11 

SUBTOTAAL 35 56 50 54 43 44 31 39 44 

SCHOLIEREN 
(17 – 18j.) 

         

Jongens 19 29 32 27 28 27 22 21 14 

Meisjes 8 8 7 11 12 11 7 8 6 

SUBTOTAAL 27 37 39 38 40 38 29 29 20 

TOTAAL 105 150 141 128 121 149 119 123 115 

% TOT. 
AANTAL 

LEDEN 

5,3% 7,7% 7,3% 6,5% 6,3% 5,6% 4.5% 4,8% Zal 
bepaald 

worden 
op 

31/12 

 

FEDERAL TOUR (13-21j.) 

 

Evaluatie: 
- T.o.v. 2015 zien we op nationaal niveau een kleine daling in deelname Kids 
(daling bij de meisjes) en Junior Tour (daling in de cat. U14) en lichte stijging 

federal tour. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jongens 35 46 35 39 55 49 47 49 61 

Meisjes 11 16 10 25 21 21 15 20 24 

TOTAAL 46 62 45 64 76 70 62 69 85 

% TOT. 
AANTAL 

LEDEN 

1,8% 2,4% 2,5% 3,2% 3,9% 3,5% 3.1% 3,6% Zal 
bepaald 

worden 
op 

31/12 
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3. Criterium Promotiebeleid: 
 
1. Promotiebeleid naar niet-aangesloten jeugdleden: 

 

 

 
Evaluatie: 

Van de 24 deelnemende clubs organiseren 21 clubs (87.5%) één of meerdere 
evenementen met een school:   
 1 evenement: 1 clubs 

 2 evenementen: 3 clubs  
 3 evenementen: 6 clubs 

 meer dan 3 evenementen: 11 clubs  
 

 PTN-TOEKENNING 
EVENEMENTEN MET EEN 
SCHOOL 

2014 3.140 

2015 3.760 

2016 2.420 

 
Via het programma Golf op School werden in 2016 ongeveer 1.400 niet-

aangesloten jeugdleden bereikt.  De groepen die een initiatie hebben gevolgd 
waren tov vorige jaren opvallend groter vandaar dat onafgezien van de mindere 
puntentoekenning tov 2015 (wegens minder deelnemende clubs jeugdsporfonds 

2016) er toch nog 1.400 schoolgaande jeugd bereikt werd. 
 

16 clubs (66,7%) organiseren tevens diverse evenementen i.s.m. de gemeente 
en/of sportdienst.    
Tevens organiseren 23 clubs (95,8%) initiatieven voor niet-aangesloten 

jeugdleden via starterspakketten, open-deur-dagen of golfkampen en 3 clubs 
organiseren initiatieven voor maatschappelijk achtergestelde jongeren.   

Via deze evenementen worden nog eens een 1.200-tal niet-aangesloten leden 
bereikt. 
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Ptn Toekenning 2014 2015 2016 

Evenementen met Gemeente 1.140 1.000 600 

Initiatieven voor niet-jeugdleden 1.740 2.220 1.680 

Initiatieven om maatschappelijk 

achtergestelde jongeren te verhogen 

20 160 120 

 

 
Conclusie: 
Het Jeugdsportfonds is een zeer belangrijk instrument naar promotiebeleid van 

niet-aangesloten jeugdleden binnen de golfclub.  T.o.v. 2015 resulteert dit in een 
afname in aantal georganiseerde evenementen voor niet-aangesloten jeugdleden 

(wegens wegens minder deelnemende clubs jeugdsporfonds 2016) maar 
uiteindelijk worden in totaal toch ongeveer 2.600 niet-aangesloten leden bereikt 
werden.  

 
 

2. Promotiebeleid naar aangesloten jeugdleden: 
Evaluatie:  
Alle deelnemende clubs bieden aangepaste jeugdlidmaatschappen en in alle 

deelnemende clubs kunnen jeugdleden aansluiten zonder aansluiting van de 
ouders  
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LUIK JEUGDOPLEIDING 
Evaluatie: 
- Van de 24 clubs hebben: 

 - 24 clubs (100%) een goed gestructureerde en actieve jeugdcommissie 
 

 - 23 clubs (95,83%) een recreatief opleidingsprogramma en houden deze 
clubs rekening 
    met pedagogische principes, kans tot ontplooiing minder getalenteerde 

spelers, aandacht    meisjesbeleid en aandacht GVB allerjongsten binnen hun 
jeugdbeleid.   

 
 - 5 clubs (20.8%) een competitief opleidingsprogramma 
 - 3 clubs (12,5%) bieden het mulitimove programma aan 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
-  

 
 
 

 

Aandacht voor ethisch verantwoord sporten: 

 - Binnen het gevoerde jeugdbeleid besteden 23 clubs (95,8%) aandacht 
aan fairplay en 16   clubs (66,67%) reiken jaarlijks een fair play prijs uit 

 - 19 clubs (79,2%) hebben de panathlon verklaring ondertekend 
 - 23 clubs (95,8%) hebben een gedragscode voor hun spelers, 21 clubs 
(87,5%) hebben een  gedragscode voor ouders en 22 clubs (91,67%) hebben 

een gedragscode voor hun  trainers 
 - 23 clubs (95,8%) hebben een vertrouwenspersoon voor de jeugd 
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- 

Aandacht voor medisch verantwoord sporten: 
  - 21 clubs (87,5%)besteden binnen hun jeugdwerking aandacht aan 
blessurepreventie 

 
 - 20 clubs (83,33%) besteden binnen hun jeugdwerking aandacht aan 

gezonde voeding 
 
 - 19 clubs (79,2%) besteden binnen hun jeugdwerking aandacht aan 

doping 
 

 
 
 

 
 

-  
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Jeugdlessen en Jeugdstages: 
 - 20 clubs (83,33%) werken met lesplannen 
 - Alle deelnemende clubs organiseren 1 of meerdere recreatieve 

jeugdstages en 20 clubs 
   (83,33%) gebruiken hiervoor een welbepaald stageprogramma 

 
 - 4 clubs (16,67%) organiseren 1 of meerdere competitieve jeugdstages 
en 3 clubs gebruiken 

                hiervoor een welbepaald stageprogramma 
 - Alle deelnemende clubs werken met gediplomeerde trainers (min. trainer 

B).   
- 21 clubs (87.5%) hebben 1 of meerdere initiatoren 
- 1 club heeft een multimove begeleider 

 
 - 11 clubs (45,83%) besteden binnen de jeugdlessen aandacht aan de 

fysische en medische 
                aspecten van de golfsport en deze omkadering gebeurt door 
gediplomeerde experten 

 
 - 4 clubs (16,67%) besteden binnen de jeugdlessen aandacht aan de 

mentale aspecten van de 
                 golfsport en deze omkadering gebeurt door gediplomeerde experten  
 - In 17 clubs (70,83%) volgen de trainers min. 8u bijscholing per jaar 
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 Toekenning Kwaliteitslabels Birdie en/of Eagle 
 

JAAR BIRDIE EAGLE 

2009 14 2 

2010 21 3 

2011 12 3 

2012 19 4 

2013 8 2 

2014 9 1 

2015 12 1 

2016 12 1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Onafgezien van een daling van het aantal deelnemende clubs Jeugdsportfonds 

2016 is de labeltoekenning t.o.v. 2015 status quo gebleven.   
 

Communicatie rond de labeltoekenning 2016 zal gebeuren via de website, VVG 
magazine, VVG Nieuwsbrief en sociale media. 
 

BESLUIT: 
Na interne evaluatie van het Jeugdsportfonds 2016 en rekening houdend met de 

verkregen feedback tijdens de zonale meetings met de clubs (zie hieronder)  
heeft de Jeugdwerkgroep VVG beslist om het reglement voor 2017 bij te sturen 
met als doel: 

- Hogere deelname aantal clubs 

- Verhoging van toekenning kwaliteitslabels 

 
Belangrijkste wijzigingen in kwaliteitscrieria tov Reglement 2017: 

  - verplichte subsidienorm is geschrapt 
  - versoepeling norm eagle label voor jeugdspelers op KBGF Ranking: min. 
8 jeugdspelers ipv 

                 11 
  

Andere aanpassingen: 
 - clubs kunnen reeds een basissubsidie ontvangen als ze voldoen aan de 
verplichte 
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                 instapcriteria.  Dit zijn de standaardcriteria voor een goede 
basisjeugdwerking 

- kwaliteitsverhogend: nieuw label: fore = promotiebeleid 

   Uit een grondige puntenanalyse van voorgaande jaren blijkt dat tal van 
clubs nu de 

   mogelijkheid krijgen om minimum 2 labels te halen. 
   De versoepeling van de norm van het eagel label moet ook meer clubs in 
staat stellen dit 

   label te behalen.  
Meer info hierover is te vinden in het aanvraagformulier + reglement 2017 
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ZONALE MEETINGS 2016: ONDERWERP: JEUGDWERKING – 
JEUGDSPORTFONDS  

21/01: Waregem: voor clubs uit de zone Oost & West Vlaanderen 
27/01: Kempense: voor clubs uit de zone Limburg & Kempen 

15/02: Brasschaat: voor clubs uit de zone Antwerpen 
24/02: Kantoor VVG: voor clubs uit de zone Vlaams-Brabant en Brussel 
Vb. Invuldocument clubs: 

ZONALE MEETING JEUGDWERKING - 24/02/2016 - VVG 

 

NAAM CLUB: 

JEUGDWERKING BINNEN UW CLUB 

 
 

STERKTES 

 

 

ZWAKTES 

 

 

 
 

VVG JEUGDSPORTFONDS 2020: MEER JEUGD, FUN, SUCCESBELEVING, BETERE 
PRESTATIES 

 

Vindt uw club het jeugdsportfonds belangrijk?  Zo ja, Waarom? 

 

 

 

 

Is de jeugdwerking in uw club verbeterd sinds de deelname aan het VVG 

Jeugdsportfonds?  
Zo ja, op welke manier? 

 

 

 

Op welke manier zou het VVG Jeugdsportfonds tot een nog betere jeugdwerking in uw 
club kunnen  

leiden met als outcome meer jeugd, fun, succesbeleving, betere prestaties? 
 

 

 
Feedback over de zonale meetings werd gegeven op de  Info-vergadering 

Jeugdsportfonds 2016 van 14/03/2016  
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIE JEUDGBELEID 
 
 

OD22 Tegen 2020 is er een toename in aantal behaalde labels (Fore-
Birdie-eagle) 

Actie 1 : organisatie jeugdsportfonds met traject: reglement – infomeeting – 
clubbegeleiding – clubdossiers – uitreiking 
Meetplan 

Indicatoren Kwaliteitslabels 

Definitie indicator Kwaliteitslabels 

Meetnorm Aantal behaalde kwaliteitslabels  

Meetbron Normen voor het behalen van 
kwaliteitslabels 

Meetwijze Telling kwaliteitslabels 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden maart – Midden oktober 

Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  671 

 
 

Actie 2:  Dankzij administratieve lastenverlaging is er tegen 2020 een toename in 
aantal deelnemende clubs. 

 
Meetplan 

Indicatoren Deelnemende clubs 

Definitie indicator Aantal deelnemende clubs 

Meetnorm Toename aantal deelnemende clubs 

Meetbron Lastenverlaging ivm in te dienen 

bewijsstukken  

Meetwijze Telling clubs  

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden maart – Midden oktober 

Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  672 

 
 

OD23 Tegen 2020 is er een toename in wedstrijddeelname 
(club/regio/nationaal) met aandacht voor fun en presteren 
Actie 1 : organisatie jeugdsportfonds met traject: reglement – infomeeting – 

clubbegeleiding – clubdossiers – uitreiking 
Meetplan 

Indicatoren Kwaliteitslabels 

Definitie indicator Kwaliteitslabels 

Meetnorm Aantal behaalde kwaliteitslabels  

Meetbron Normen voor het behalen van 

kwaliteitslabels 

Meetwijze Telling kwaliteitslabels 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden maart – Midden oktober 

Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  671 
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Actie 2  
promotie via clubbegeleiding levert toename van wedstrijddeelname (clubniveau 

en/of regionaal en nationaal niveau) met bijzondere aandacht voor 
plezierbeleving en prestaties  
 

Meetplan 

Indicatoren Deelname wedstrijden + prestaties 

Definitie indicator Deelname wedstrijden (clubniveau 
en/of regionaal en nationaal niveau) 

Meetnorm Toename wedstrijddeelname  

Meetbron Deelnemers per wedstrijd  

Meetwijze Telling deelnemers per wedstrijd  

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden maart – Midden oktober 

Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  672 

 

 
OD 24 tegen 2020 is er een toename in bereikte jeugd (clubgebonden en 

niet-clubgebonden) 
Actie 1 : organisatie jeugdsportfonds met traject: reglement – infomeeting – 
clubbegeleiding – clubdossiers – uitreiking 

Meetplan 

Indicatoren Kwaliteitslabels 

Definitie indicator Kwaliteitslabels 

Meetnorm Aantal behaalde kwaliteitslabels  

Meetbron Normen voor het behalen van 

kwaliteitslabels 

Meetwijze Telling kwaliteitslabels 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden maart – Midden oktober 

Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  671 

 
 
Actie 2 : promotie via clubbegeleiding voor jeugdleden en meisjesbeleid in het 

bijzonder 
Meetplan 

Indicatoren Jeugdleden inclusief Meisjes 
jeugdleden 

Definitie indicator Aantal aangesloten jeugdleden 
inclusief meisjesjeugdleden per club 

Meetnorm Toename totaal aantal jeugdleden 
inclusief  Meisjes jeugdleden 

Meetbron Database  

Meetwijze Telling jeugdleden inclusief Meisjes 

jeugdleden 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden september – Midden oktober 
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Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  672 

 

Actie 3 :  promotiebeleid creëert een toename in aantal bereikte  
niet-jeugdleden  

 

Indicatoren Niet-Jeugdleden  

Definitie indicator Aantal bereikte niet-jeugdleden  

Meetnorm Toename totaal aantal bereikt niet-

jeugdleden  

Meetbron Promotiebeleid: Golf op School; 

evenementen met gemeente 
(sportdienst)/provincie; 

starterspakketen, opendeurdagen….. 

Meetwijze Telling deelname niet-jeugdleden per 
evenement/initiatief 

Meetfrequentie Jaarlijks 

Meetmoment Midden september – Midden oktober 

Meetbewaker  Karine Guerman 

Timing 2017-2020 

Analytische Code  672 

 
 

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2017 + AANVRAAGFORMULIER 2017  
Zie BF Jeugdbeleid in digitaal platform 
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BELEIDSFOCUS LAAGDREMPELIG  

SPORTEN 
 

 
OD 29 Vanaf 2017 is er een gestructureerd G-Golf Vlaanderen project 
waarbij de verschillende actoren samenwerken  (Mobicart, Android34, 

Pin Thing en VVG) 
Contactpersoon  

Marc Verneirt 
 
ALGEMEEN 

Naam laagdrempelig sportproject 
Golf doet je handicap vergeten 

 
(RESTERENDE) DUUR LAAGDREMPELIG SPORTPROJECT 
4 jaar  

 
Inhoudelijke omschrijving van de projectvisie 

Sinds een tiental jaar bestaat bij de VVG het project ‘Golf met een échte 
handicap’, waarmee een integratie beoogd wordt van mensen met een fysieke 
handicap in de golfsport.   

Golf biedt immers vele mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of die 
revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen veel lichaamsperceptie en -

controle terugwinnen. Ook het samenzijn met zowel valide als mindervalide 
medespelers bevordert de sociale integratie en draagt op positieve wijze bij aan 
de levenskwaliteit.  

Tot op vandaag werden verschillende initiatieven genomen en/of ondersteund 
door de VVG en/of haar clubs: 

- Samenwerking revalidatiecentrum-golfclub: 

UZ Pellenberg & Winge Golf & Country Club 
KEI Oostende & Koksijde Golf & Country Club 

MS-kliniek Melsbroek & Brabantse Golf 
- Initiaties en startpakketten G-Golf op Golf Puyenbroeck 

- Mobicart vzw die buggy’s ter beschikking stelt aan de clubs voor minder 

mobiele golfers en G-golfers 

- Androïd 34 die via een G-golf-golfschool mensen met een beperking laat 

kennismaken met de golfsport en die kinderen met een amputatie of 

beperking aan de ledematen voorziet van een kwalitatief hoogstaande 

prothese 

- Pin-Thing die G-sportevenementen organiseert ten voordele van G-hockey 

en G-golf 

Met de nieuwe beleidsfocus op dit project wil de VVG deze initiatieven 

samenbrengen, structureren en uitbreiden, zodat G-golf een volwaardige G-sport 
wordt die mensen met een beperking begeleidt in het hele proces: van 

kennismaking met de golfsport tot deelname aan de Paralympics. 
Start, stay, succeed and enjoy golf.. Want golf doet je handicap vergeten. 
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Actieplan 

Actie 1 : Golf ontdekken 
Start to Golf initiaties voor personen met een handicap 

- Initiatieven in de club, bv. opendeurdag met clinics voor een bepaalde 

doelgroep (aparte uurblokken op de Start to Golf-dag), 

kennismakingsmomenten, enz. … 

- Samenwerking tussen club en revalidatiecentrum: golf maakt deel uit 

van de revalidatietherapie: golfmateriaal in het centrum + patiënten 

komen op regelmatige basis naar de club + initiatie aan de 

begeleidende therapeuten 

Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers en 

samenwerkingen 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Katrien Pauwels/Marc verneirt 

Analytische nummer 644 

-  

Actie 2 : Golfer worden 

Via het creëren van 5 G-golf spots wil de VVG G-golf op een duurzame manier 
aanbieden verspreid over heel Vlaanderen.  

Vooropgestelde locaties zijn: 
- The National – Sterrebeek (Vlaams-Brabant en Brussel) 

- Golfclub Beveren (Antwerpen) 

- Millennium Golf – Paal (Limburg) 

- Koksijde Golf Ter Hille (West-Vlaanderen) 

- Golf Puyenbroeck – Wachtebeke (Oost-Vlaanderen) 

Deze G-golf spots zullen moeten voldoen aan een aantal criteria om daarmee het 
“G-golf friendly” label te behalen. Het reglement voor dit label wordt opgesteld 

naar analogie met het jeugdsportfonds en zou volgende zaken aan bod laten 
komen: 

 
Criteria om het label te behalen (onder voorbehoud): 

- Pro ter beschikking die kennis heeft van de doelgroep of begeleiding van 

de speler via Androïd 34 (contactpersoon Vlaanderen: Joey Bongo) 

- Toegankelijke infrastructuur (trappen, drempels, … rolstoelvriendelijk 

maken) 

- Financiële inspanning naar lidmaatschap toe voor personen met een 

handicap van minstens -20% of het tarief hanteren van een 

jeugdlidmaatschap 

- Mobicart-lid zodat buggy’s op een voordelige manier kunnen uitgeleend 

worden aan G-golfers 

Bijkomende criteria om extra punten en dus extra financiële ondersteuning 
vanuit het “G-golf friendly” fonds te krijgen: 

- Paragolfer ter beschikking (de Paragolfer is een elektrische rolstoel die een 

persoon met een beenverlamming in verticale positie brengt, zodat hij/zij 

een golfswing kan uitvoeren)  
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- Samenwerking met revalidatiecentrum in de buurt 

Daarnaast is het de bedoeling om elke club die deze criteria invult een “G-golf 
friendly” label uit te reiken en te ondersteunen vanuit het “G-golf friendly” fonds.  

 
 

Op deze G-golf spots kunnen mensen met een beperking terecht voor het hele 
traject: 

1. Start to Golf initiaties voor personen met een handicap 

- Initiatieven in de club, bv. opendeurdag met clinics voor een bepaalde 

doelgroep, kennismakingsmomenten 

- Samenwerking tussen club en revalidatiecentrum: golf maakt deel uit 

van de revalidatietherapie: golfmateriaal in het centrum + patiënten 

komen op regelmatige basis naar de club + initiatie aan de 

begeleidende therapeuten 

 

2. Behalen van het GVB 

Een lessenreeks op maat, individueel of in groep, die toewerkt naar het 
behalen van het golfvaardigheidsbewijs onder begeleiding van het Androïd 

34 team of een pro of initiator van de club. Afhankelijk van de aard van de 
handicap en talent bij de speler kan het aantal sessies sterk verschillen. 
 

Per locatie is de doelstelling om elke week 2 uur les aan te bieden aan de 
G golfer.  

 
3. Lidmaatschap/abonnement 

Met financiële ondersteuning (dankzij inspanning van de club en/of steun 
vanuit het project) lid worden van de club en op regelmatige basis blijven 

golfen. Mobicart vervult daarbij een belangrijke rol, want dankzij de buggy 
kan de speler op zelfstandige basis een volledige golfronde spelen.  

Meetplan  

Definitie indicator Aantal deelnemers en clubs  

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Katrien Pauwels/Marc verneirt 

Analytische nummer 644 

 
Actie 3 :  Topsport G-golf 

Deelname aan wedstrijden van de EDGA (European Disabled Golf 

Association) en/of de Paralympische Spelen. 
Cedric Lescut (The National Sterrebeek)  

 
Meetplan  

Definitie indicator Prestaties Cedric Lescut 

Timing Jaarlijks 

verantwoordelijke  Katrien Pauwels/Marc Verneirt 

Analytische nummer 644 

 
 

PROMOTIE en COMMUNICATIE 
Er zal communicatie en promotie gevoerd worden op 5 pijlers:  

- Communicatie en promotie rond golf ontdekken in revalidatie:  

o Via het algemeen communicatieplan van de VVG 
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o Via een publicatie van een specifieke brochure ‘golf als 

revalidatie’ 

- Communicatie en promotie rond G Golf friendly om bekendheid te 

geven 

o Via het algemeen communicatieplan van de VVG 

o Ontwerp G Golf Friendly label 

o Promotie van het label ovv drukwerk verspreid via de golfclubs 

- Communicatie en promotie rond G Golf spots om bekendheid te geven 

o Via het algemeen communicatieplan van de VVG 

o Promotie ovv drukwerk verspreid via de golfclubs 

o Via de organisatie van een event ism pin thing om media-

aandacht te verkrijgen  

- Communicatie en promotie rond Mobicart 

o Via het algemeen communicatieplan van de VVG 

o Via de organisatie van een Mobicart event (golfcup)  

- Communicatie en promotie met topsport resultaten 

o Via het algemeen communicatieplan van de VVG 

 

 
 

EVALUATIE EN BEGROTING zie BF Laagdrempelig digitaal platform  
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BELEIDSFOCUS INNOVATIE 
 
OD 30 Tegen 2020 is een innovatief luik ontwikkeld voor de VVG-App ifv 

light engagement 

Contactpersoon beleidsfocus innovatie; Marc Verneirt 
 
ALGEMEEN 
Naam innovatieproject: VVG App innoveren ifv light engagement 

(RESTERENDE) DUUR INNOVATIEPROJECT 4j 
 

Inhoudelijke omschrijving van de projectvisie 
 

VVG-App Innoveren ifv light engagement 

De VVG-app is vanaf 2015 gratis verkrijgbaar voor elke VVG-golfer en laat toe 

snel en eenvoudig heel wat golfinformatie te raadplegen. Met de App in je 

binnenzak kan je snel én eenvoudig je actuele handicap raadplegen. Daarnaast 

kan je jouw persoonlijke golfprestaties delen op sociale media via de 'badges'. 

Ook de beginnende golfer kan badges verdienen en kan zichzelf testen aan de 

hand van allerlei golfuitdagingen! 

Verder kan je er alle informatie terugvinden over onze golfclubs in Vlaanderen en 

kan je een club naar keuze contacteren. Alle clubinformatie, inschrijven voor 

wedstrijden, een teetime reserveren en resultaten bekijken...dit alles kan in 

slechts enkele klikken met de app binnen handbereik! 

Toepassingen:  

- Hcp en hcp historiek 

- Golfbarometer met Badges 

- Reserveren (starttijd, pro) op je eigen club of een andere club 

- Kalender om in te schrijven voor wedstrijden of andere clubactiviteiten 

- Clubs: alle contactinfo en direct een club bellen of mailen  

- Communicatie 

In de winter 2015-2016 hebben we hard gewerkt aan een bijkomende 

dynamische module.  

Speel en Start geeft de mogelijkheid om een casual ronde te spelen. Dat wil 

zeggen dat spelers zelf een onderling wedstrijdje kunnen spelen en hiervoor geen 

clubadministratie nodig hebben.  

In een notendop geven we je enkele functionaliteiten mee: 

- Organiseer een casual ronde 

- Geef een leuke naam aan de ronde 



 
96 

 

- Maar liefst 8 verschillende speltypes (chapman, foursome, greensome, 
scramble 2 spelers, single, ...) 

- Communiceer met medespelers of nodig uit via app of e-mail 

- Scores & stats ingeven 
- Live leaderboard 

- ... 

"De nieuwe module SPEEL EN START laat je toe om een casual ronde te 

organiseren van A tot Z." 

 

Hoeveel keer gebruikt?  

- "Gelanceerd begin maart 2015, midden maart 2016 zijn er meer 

dan 40 000 downloads." 

- Midden 2016 werd de App voor de 1 miljoenste keer geopend 

sinds de lancering begin 2015.  

- Midden 2016 er al meer dan 1500 casual wedstrijden 

georganiseerd.  

 

Hoe light engagement via de VVG-App creëren? Nieuwe ontwikkelingen:  

Laagdrempelig aanbod creëren doormiddel van de VVG-app. Meer golf, beter 

golf, op elke niveau! Dit kunnen we bereiken door innovatief en out of the box in 
te zetten op de VVG-app. 

 
De golfspeler heeft met de komst van de VVG-app heel wat leuke tools gekregen. 
Een teetime boeken, inschrijven voor een wedstrijd, statistieken bekijken en nog 

veel meer. De app is technologisch baanbrekend geweest binnen Golfend 
Vlaanderen en ver daarbuiten en we streven ernaar om dit te blijven doen!  

 
Vandaag stellen we vast dat een nieuwe doelgroep start met golf via de zeer 
laagdrempelige en goed georganiseerde start to golf pakketten.  Via deze 

pakketten krijgt de speler lessen, materiaal en begeleiding ter beschikking en 
haalt vlot het Golf VaardigheidsBewijs. Met dit spelniveau kan de speler op het 

terrein van zijn of haar eigen club.  Echter om op greenfeebasis andere clubs te 
spelen is meestal een hcp 36 nodig.  Het knelpunt is dat de homeclub slechts op 
enkele momenten per jaar een mogelijkheid organiseert om van GVB naar 36 te 

‘zakken’. Via innovaties in de App (scorekaarten , EDS) zal de speler autonoom, 
wanneer hij of zij het zelf kan, een qualifying organiseren zonder hierbij 

afhankelijk te zijn van een club. Nadat de speler geëvolueerd is tot hcp 36 kan 
hij of zij vrij greenfeespelen en deelnemen aan allerlei activiteiten/wedstrijden 
van commerciële aard.  

 
Deze innovatie stimuleert light engagement gezien het de overbrugging vormt 

van starttogolf naar een hcp.  
 
 

Extra Day Scores (EDS): 
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EDS is een vorm binnen de golfwereld waarbij je op een autonome wijze een 
“qualifying” rondje golf kunt spelen en dit voor je spelniveau (handicap). In de 
huidige uitvoering van een EDS-scorekaart zijn nog heel wat administratieve en 

reglementaire verplichtingen.  
Enkele zaken die een golfspeler moet uitvoeren: 

- Aangeven dat je een EDS-ronde gaat spelen 
- Betaling uitvoeren  
- Markers moeten worden opgegeven  

- Goedkeuring krijgen  
- Fysieke scorekaart ontvangen/vragen 

- Score moet goedgekeurd worden 
Deze zaken moeten allemaal in overleg en met toestemming gebeuren van het 
clubsecretariaat en het sportcomité. Dit proces is erg omslachtig en 

arbeidsintensief voor alle betrokken partijen.  
 

Om de golfsport toegankelijker te maken en mensen nog meer aan het bewegen 
(golfen) te krijgen hebben we enkele innovatieve processen nodig. Golfers nog 
meer autonomie geven over waar en wanneer ze kunnen golfen, buiten een 

cluborganisatie, en dat het ook kan meetellen voor hun spelniveau (handicap) zal 
breed aanvaard worden door clubs, golfers en federaties.   

 
Een online EDS-scorekaart geïntegreerd in de VVG-app geeft aan alle Vlaamse 
golfspeler de mogelijkheid om een qualifying ronde te spelen, waar en wanneer 

ze willen. Dit koppelen we aan een online betalingsplatform en een geïntegreerd 
controlemechanisme zodat de scorekaart correct gevalideerd kan worden.  Zo 

nemen we de administratieve lasten bij de clubs -en sportsecretariaten weg. 
 
Om dit proces te doen slagen moeten we enkele voorwaarden invullen die tevens 

andere processen bevorderen:  
 

- Light Engagement:  
o Via innovatief proces EDS kunnen we alle golfers bereiken om 

zelfstandig, online scorekaarten in te vullen en te valideren. 

o D.m.v. federatiekaart die wij aanbieden hebben wij 
(golfclubs/golffederaties controle op de toegang en gebruik van 

onze IT-systemen.  
o Onlinesystemen - VVG-app & I-golf Interactive – gekoppeld met 

online betalen kunnen we voor de EDS-scorekaarten en (re)activatie 
van het lidmaatschap (incl. clublidmaatschap).  

o Er ontstaan in de mogelijkheden om nog laagdrempeligere – niet 

clubgebonden (type D) – golfers te laten bijdragen voor de federatie 
per greenfee. (cf. dagpas)  

o Periode 2017 
 

- Digitale scorekaarten van alle golfbanen ter beschikking stellen:  

o Via de app kunnen we een digitale service aanbieden voor golfers en 
de golfclubs. De rondes worden interactief (rankings) en zorgen op 

termijn voor een administratieve vereenvoudiging van het 
clubsecretariaat/vrijwilligers  

o De functionaliteit moet eenvoudig worden uitgewerkt, rekening 

houdend met verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen 
o Toepassing in EDS, casual play en wedstrijden. Activatie van het 

aantal rondes en mogelijkheden voor handicapaanpassingen. 
o Periode 2017 
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- Online betaalsysteem (fees + webshops): 
o Via VVG-app, i-golf interactive en golfinflanders kunnen golfers 

eenvoudig een aankoop uitvoeren. Bv. greenfee, wedstrijdfee, les 

boeken, extra day scores, etc 
o Administratieve vereenvoudiging voor de golfclubs 

o Integratie van een webshop op VL-niveau met een mogelijkheid tot 
ondersteuning op lokaal niveau 

o Periode 2017 

 
- Opleiden, promotie & communicatie  

o Diensten die ter beschikking staan van de golfer uitleggen via 
filmpjes, affiches, nieuwsbrieven, etc 

o Diensten die ter beschikking staan voor golfclubs uitleggen via 

seminaries, opleidingen, ronde tafel gesprekken, etc 
o Clubs bewust maken van de manuele en automatische 

functionaliteiten binnen i-tee/i-golf. Actief greenfee beleid voeren 
o Periode eind 2017-2020 

 

 
Op een langere termijn willen we data die we verkrijgen via de app, analyseren 

en omzetten om iets innovatief te doen rond gezondheid, communicatie, etc.  
- Location Tracking: 

o Via de applicatie kunnen we in kaart brengen hoe spelers zich over 

het terrein bewegen. Dit op basis van x & y coördinaten.  
o De coördinaten worden geprojecteerd op een kaart (bv. google 

maps). De verkregen data zijn een nuttige aanvulling voor 
golfspelers en golfclubs. 

o Voor golfspelers: Stappenteller, shot tracking, afstanden bepalen, 

livescoring, sociale media, inchecken   
o Voor golfclubs: Baan uittekenen op kaart, afstanden bepalen, 

opvolging startijden en timepar, inchecken,  
o Stimulans om te bewegen via geïntegreerde stappenteller.   
o Periode 2018 

 
- I-golf/I-tee: 

o VVG stelt reservatiesysteem ter beschikking van haar clubs. 
o Het aantal clubs met een open reservatiesystemen is beperkt. De 

mogelijkheden zijn niet altijd voldoende bekend bij de golfclubs. (zie 
punt opleiden) 

o Prijselasticiteit: Hiermee geven we clubs een innovatieve tool 

waarmee ze hun inkomsten op greenfees beter kunnen beheren en 
berekenen. (cf luchtvaart)  activatie greenfeebeleid  meer golf, 

beter golf! 
o Periode 2018 

 

- Spelers opvolging systeem (Topsport) 
o Ranking creëren op basis van wedstrijdhistoriek 

o Benchmarking topspelers & amateurs (cf ontwikkelingslijnen) 
o Periode 2019-2020 

 

- Jaarlijks zullen er eveneens (kleine) updates zijn voor de VVG-app  
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BF TOPSPORT 
Operationele Doelstelling OD25 Tegen 2020 trachten we nog beter te 

doen  
dan de beleidsperiode 2012-16.   (top 8 OS, 3 ET winst, Top 50 OWGR, 5e WAGR, 

doorbraak alle prof niveaus) 
OD25 vervult SD1 TOP + SD2 TOP 
Operationele Doelstelling OD26 Tegen 2020 is via talentdetectie en het 

VVG-talentontwikkelingsprogramma een continue instroom naar Topsportschool 
(met bijzonder aandacht naar meisjes) 

OD26 vervult SD1 TOP + SD2 TOP 
Operationele Doelstelling OD27 Tegen 2020 wordt er gestreefd naar verder 
professionele uitbouw van de Topsportschool met oa. optimale 

trainingsinfrastructuur 
OD27 vervult SD1 TOP + SD2 TOP 

 
Operationele Doelstelling OD28 Tegen 2020 presteren de spelers (U12-U18) 
van de VVG Trainingen beter op nationaal en internationaal amateurniveau 

OD28 vervult SD1 TOP + SD2 TOP 
 

 
Acties en meetplan zie BF Topsport 
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Gezond &  Ethisch  Sporten 
  



 
101 

 

Wat wordt er binnen de Vlaamse Vereniging voor Golf gedaan binnen het kader 
Gezond & Ethisch verantwoord sporten?  
 

 
EVS 

- Website golfvlaanderen.be:  
Op de website van de Vlaamse Vereniging voor golf vind je heel wat 
zaken/informatie terug aangaande ethische en medische thema’s: 

 Panathlon 

 Fair Play 

 Lichamelijke & seksuele integriteit 

 Golf & gezondheid: 

o Doping 

o Wat te doen bij onweer, warm weer, urgenties op golfbaan,.. 

o Gezonde voeding 

o … 

- Fair Play:  
De geest van het golfspel gaat erom dat, hoe gedreven de speler ook is, men 

onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief gedrag vertoont.  Via 
affichecampagnes en banners met gouden fair play tips wordt er heel wat 

aandacht gegeven aan het thema fair play. Andere acties die binnen de VVG 
worden gedaan waar fair play uitgebreid aanbod komt: 

 VVG stappenplan 

 Start To Golf for kids & juniors 

 VVG ganzenbord 

- VVG Jeugdsportfonds:  

Heel wat criteria & normen binnen het jeugdsportfonds hebben rechtstreeks en 
onrechtstreeks invloed op het EVS-beleid binnen de clubs aangesloten bij de 
VVG. Hieronder sommen we verschillende zaken op waar, via het VVG 

Jeugdsportfonds, aandacht aan wordt geschonken binnen de clubs. Voordeel is 
dat heel wat van deze zaken alle clubleden bereiken en dus niet alleen de jeugd: 

 Clubs worden beloond als er initiatieven worden genomen i.v.m. 

aansluiting maatschappelijk achtergestelde jongeren. 

 Aandacht rechten van het kind in de sport door het ondertekenen van de 

Panathlonverklaring 

 Opstellen van gedragscodes voor kinderen, ouders & trainers 

 Aandacht fysieke & psychische integriteit: blessurepreventie & een 

vertrouwenspersoon binnen de club 

 Aandacht diversiteit zoals gelijkheid jongens vs meisjes, spelers met 

mentale & fysieke handicap 

 Een kindvriendelijke werking aanbieden met kans tot ontplooiing minder 

getalenteerde spelers 

 Aandacht voor fair play 

 Aandacht voor gezonde voeding & doping 

 

- Rechten van het kind in de sport:  
 Panathlonverklaring: 

Naast het zelf ondertekenen van deze verklaring hebben 28 clubs het 

goede voorbeeld gevolgd. Zij werden allemaal opgenomen in de lijst van 



 
102 

 

ondertekenaars die je kan terugvinden op de website   

http://www.ethicsandsport.com/panathlonverklaring/ondertekenaars  

 Gedragscodes: 

VVG-clubs het belang doen inzien van gedragscodes. Dit werd bereikt door 

een infosessie te geven aangaande het belang van ethische codes (door 

Prof. Els De Waegeneer van UGent). Er werden gedragscodes door de VVG 

opgesteld en verspreid onder haar leden. Heel wat clubs hebben deze 

gedragscodes opgepikt en opgenomen in hun reglementen. 

 VVG Junior Golf Map:  

Deze werd opgesteld en voorgesteld met als bedoeling richtlijnen, advies 

en tips aan de clubs te geven om een goed jeugdbeleidsplan op te stellen 

met oa. richtlijnen voor een jeugdvriendelijke en gestructureerde 

jeugdwerking met de nodige aandacht naar ethisch en medisch 

verantwoord sporten.  

 

- Time Out Tegen Pesten : jaarlijks doen wij mee aan deze actie via 

sociale media en website.  

 

Alle acties binnen het kader ethisch en medisch verantwoord sporten worden via 
allerlei VVG-kanalen in de kijker gebracht: website, nieuwsbrief, sociale media, 
VVG magazine,… 

 
Gezond sporten Beleid 

De VVG Medische Commissie heeft onder meer als opdracht: 

1. Het formuleren van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische 

gezondheid voor alle golfers. 

2. Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s 

voor de verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van kandidaat-pro 

tot weekendspeler). 

3. De organisatie van specifieke trainingen (fysisch en psychisch) voor de leden 

van de regionale ploegen. 

4. Controle uit te oefenen op de gezondheidstoestand van de leden van de 

regionale ploegen. 

5. Advies te geven bij specifieke medische problemen van individuele golfspelers. 

6. Het opsporen en bestrijden van doping. 

7. Richtlijnen op te stellen voor de golfclubs in verband met eerste hulp bij 

ongevallen, uitbouwen van een urgentieset, verwittigen van hulpdiensten,... 

8. Sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor de Topsportschool  

 

 

http://www.ethicsandsport.com/panathlonverklaring/ondertekenaars
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SAMENSTELLING MEDISCHE COMMISSIE 

 

 Werner Budts (Winge G.&C.C.) 

 Rens Busschots (Limburg G.&C.C.) 

 Hendrik Delport (Ternesse G.&C.C.) : arts en contactpersoon gezond sporten 
beleid VVG 

 Karine Guerman (VVG) 

 Liesbeth Meylaerts (Limburg G.&C.C.) 

 Guido Vyncke (Winge G.&C.C.) 

 

 
 

LETSELREGISTRATIE en ONGEVALLEN 
 
De VVG makelaar houdt een register van alle aangiftes bij. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen BA en Lichamelijke Ongevallen.  
 

Bij het overzicht Lichamelijke Ongevallen wordt steeds het type letsel genoteerd.  
 
Bv. 2015: 52 LO aangiftes met telkens omschrijving type letsel.  
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BIJLAGE SWOT VRAGEN  

 

 
 

 
 

VVG BELEIDSPLAN 2017-2020 
 

Elke 4 jaar maakt de VVG een Beleidsplan als leidraad voor haar werking.  Naast een verplichting door SPORT 
VLAANDEREN is dit ook een belangrijk en nuttig werkinstrument om onze missie te vervullen.  
 
Uw mening is belangrijk en toont ons welke weg we moeten volgen in deze 4 jarige periode.  
 
 

UW MENING TELT! ALVAST BEDANKT! 
 

 
 
Wie bent u? (omcirkel aub)  
 

- Ik vertegenwoordig een club   
Welke club (optioneel) ?  ……………………..………………………………….. 
 

- Een vrijwilliger van de VVG 
 

- Een sponsor/partner van de VVG 
 

- Ik spreek enkel in naam van mezelf (golfer) 
 

- Andere : …………………….. (welke instelling/organisatie,…)  
 
 
 
 
 

UW GLOBALE SCORE VOOR DE VVG : 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 Geen 
mening 

 
GLOBALE SCORE VOOR DE VVG  
 
1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 
5= is zeer goed 
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I. DE VVG STRUCTUREEL 
 
Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake STRUCTUUR:dan denkt u vooral aan ons organogram, 
werking van de Raden, commissies en werkgroepen.  Werking van de VVG staff. Ook andere fenomenen/trends  
zoals drop out, golfen zonder federatiekaart, light engagement, erkenning clubs,…. Kunnen aan bod komen 
 
HEDEN:  
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm STRUCTUUR VVG 

 

      

 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
WAT VERWACHT U VAN ONS IVM STRUCTURELE ASPECTEN IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 



106 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 
 
 

II RECREATIEVE WEDSTRIJDEN EN ACTIVITEITEN 
  
Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake Recreatieve activiteiten: dan denkt u vooral aan de  
evenementen van de Dameswerkgroep VVG, Seniorenwerkgroep VVG alsook aan de Beker van Vlaanderen.  
 
HEDEN:  
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm RECREATIEVE ACTIVITEITEN 

 

      

 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
WAT VERWACHT U VAN ONS IVM RECREATIEVE ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 



107 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 
III COMPETITIEVE WEDSTRIJDEN  
  
 
Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake Competitieve wedstrijden: dan denkt u vooral aan de Kids 
en de Kampioenschappen van Vlaanderen voor de verschillende leeftijdscategorieën. 
 
 
HEDEN 
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm COMPETITIEVE WEDSTRIJDEN 

 

      

 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
WAT VERWACHT U VAN ONS IVM COMPETITIEVE WEDSTRIJDEN IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 



108 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 
 
IV BIJSCHOLINGEN EN KADEROPLEIDING  
  
Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake bijscholingen en opleidingen: dan denkt u vooral aan de 
opleiding tot pro, initiator, de aspirant initiator sessies in de clubs, bijscholingen voor de verschillende 
doelgroepen zoals secretarissen, captains, greenkeeping,… 
 
HEDEN 
 
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm BIJSCHOLING EN OPLEIDING 

 

      

 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
WAT VERWACHT U VAN ONS IVM BIJSCHOLING EN OPLEIDING IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 



109 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 

V BEGELEIDING CLUBS  
 

Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake begeleiding clubs: dan denkt u vooral aan de aspecten 
ruimtelijke ordening en milieu, verzekering, informatica(i Golf)  alsook de behandeling van uw vragen door de 
VVG. 
 
HEDEN 
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm BEGELEIDING 

 

      

 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 WAT VERWACHT U VAN ONS IVM BEGELEIDING IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 



110 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 

VI PROMOTIE  
  
 
Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake Promotie: dan denkt u vooral aan de activiteiten om niet-
golfers te overtuigen te starten met golf zoals starttogolf, golf on the road, golf op school  
 
HEDEN 
 
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm PROMOTIE 

 

      

 
 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
WAT VERWACHT U VAN ONS IVM PROMOTIE IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 



111 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 

VII COMMUNICATIE  
 
Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake Communicatie: dan denkt u vooral aan alle 
communicatie-instrumenten (website, nieuwsbrief, magazine, folders, boeken,VVG App, i golf interactive 
sociale media…)  
 
HEDEN 
 
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm COMMUNICATIE 

 

      

 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 WAT VERWACHT U VAN ONS IVM COMMUNICATIE IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 



112 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 

VIII TOPSPORT 
 

Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake Topsport: dan denkt u vooral aan de Kids Trainingen, 
Regionale Trainingen, de Topsportschool, stages, Top Golf Vlaanderen programma, Be Gold,… 
 
HEDEN  
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm TOPSPORT 

 

      

 
 
 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 WAT VERWACHT U VAN ONS IVM TOPSPORT IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 



113 Hoe Scores geven? Zet een kruisje in het juiste vakje  

1 = zeer slecht, 2= kan veel beter, 3= OK, 4= goed, 5= is zeer goed 

Is het een onderwerp dat u niet kent? Kruis dan ‘geen mening’ aan. 

 

 

 
 
 
 

IX JEUGDSPORT 
 
 

Geef 3 sterktes en 3 zwaktes van de VVG weer inzake Jeugdsport: dan denkt u vooral aan het jeugdsportfonds, 
de labels, activeren van jeugdspelers, drop out,… 
 
HEDEN 
 
 

 
 

1 
zeer 
slecht 

2 3 4 5 
Zeer 
goed 

Geen 
mening 

 
ALGEMENE SCORE ivm JEUGDSPORTFONDS 

 

      

 
 

 

 
STERKTES VVG  

 
ZWAKTES VVG  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 WAT VERWACHT U VAN ONS IVM JEUGDSPORTFONDS IN DE KOMENDE 4 JAAR? 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
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