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Verslag van de Raad van Bestuur 2014

2014 was het 13e werkingsjaar van de VVG, waarin het totaal aantal golfers 
groeide naar 36.728, dit vormt een groei van 3%. Ook financieel sluiten we het 
jaar af met een klein positief cijfer.

Er waren geen wijzigingen binnen het personeelsbestand, geen wijzigingen 
binnen de Raad van Bestuur alsook geen wijzigingen binnen de commissies en 
werkgroepen. 2014 was dus een stabiel jaar voor de VVG

Naast de ondersteuning vanuit Bloso werd voor het eerst in ons bestaan een 
structurele subsidie bekomen vanuit Toerisme Vlaanderen. Dit laatste zal van 
start gaan in 2015. 

Uit de Gosta studie en de vergelijking met 5 jaar terug blijft onze sport een hoog 
drop out cijfer kennen. Daarnaast is er voor het eerst in het bestaan van de VVG 
een categorie spelers dat in aantal daalt.  Het aantal jeugdspelers kent immers 
een kleine terugval en dat is hopelijk geen start van de Europese trend.  



In Europa staat golf immers onder druk en doen wij het met globale groei van 3% 
zeer goed. Maar niettegenstaande dit goede cijfer kijken we vanuit de raad van 
bestuur naar de verandering binnen de golfsector en anticiperen we op de 
veranderende maatschappij. Daarom werd gedurende het ganse jaar sterk 
ingezet op de clubbezoeken. Meer dan 30 clubs ontvingen dit jaar een persoonlijk 
bezoek met een gepersonaliseerd rapport op basis van deze Gosta studie. 

Met betrekking tot het golfen zonder federatiekaart of met iemand anders zijn 
federatiekaart stelden we dit jaar flagrante zaken vast. Het is erg belangrijk dat de 
clubs meer controle doen gezien dit fenomeen op termijn ten koste gaat van de 
lidmaatschappen in de eigen club. 

Naar clubondersteuning waren er ook veel inspanningen inzake opleidingsessies
zoals de opleiding Marshals en informatica



Vanuit onze Commissie Ruimtelijke ordening en Milieu volgen we de 
veranderingen in wetgeving steeds op en geven we de nodige informatie aan 
onze clubs.  De wetgeving om een golfbaan te onderhouden wordt steeds 
complexer.  Zo was er het dossier Golf en Water en het dossier Golf en Pesticiden 
waar heel wat onderhandelingen met zowel Vlaamse als federale overheid aan 
vooraf gingen. 

Het jeugdsportfonds heeft als doel de golfclubs te ondersteunen in hun 
jeugdwerking. Voor dit jaar dienden 31 clubs een aanvraag in en over dit aantal 
werd het bedrag van 82.000€ verdeeld. Daarnaast werden 10 kwaliteitslabels 
uitgereikt, nl. 9 Birdie- en 1 Eagle label. Dit project betekent veel werk en is 
tijdrovend, voor de clubs, hun jeugdverantwoordelijken, alsook voor de VVG.  
Daarom ook hier de oproep om goed pro-actief te werken binnen dit dossier en 
wanneer u beslist in te stappen in het project de spelregels ervan te aanvaarden. 



Op internationaal niveau waren er enkele sportieve uitschieters in 2014. We 
vermelden in dit verslag enkel de belangrijksten. 

Thomas Pieters werd, als eerstejaars op de Tour,  83e in the Race to Dubai en zijn 
tweede plaats in de Spaanse open was een hoogtepunt van het jaar. De speler 
krijgt via de VVG steun vanuit het olympisch jeugdprogramma Be Gold én vanuit 
Top Golf Vlaanderen.  Hij gaf in samenwerking met ons 2 persconferenties met 
heel veel return voor VVG en de golfsport. 

Lien Willems plaatste zich, en dit als tweede VVG-er uit de Topsportschool ooit, 
voor een full categorie in  2015 op de European Tour bij de dames. Manon de 
Roey, ook een ex leerling van de topsportschool, plaatste zich voor een gedeelde 
spelcategorie op de LET 2015. 

Op amateur niveau behaalden Thomas Detry en Kevin Hesbois een top 10 plaats 
op het EK individueel. Kevin Hesbois won ook een manche op de professionele 
Alps Tour. Thomas Detry behaalde in de 'Palmer Cup' met het Europese team de 
overwinning tegenover de Amerikaanse tegenstanders. Daarnaast eindigde Leslie 
Cloots als runner-up in het 'British Ladies Open Amateur Championship'.



Op nationaal niveau vermelden we graag de eindwinst van Kevin Hesbois en 
Manon de Roey in de Belgische rankings als beste Belgische amateurspelers van 
2014. 

Deze prestaties tonen aan dat de VVG Topsportschool goed werk levert.  In 2014 
bouwden zij dan ook gestaag verder aan een nieuwe generatie. 

Naar de golfer toe blijft de VVG zeer actief inzake communicatie met het eigen 
Golfvlaanderen magazine, de elektronische nieuwsbrief en de website. Ook 
inzake sociale media is de VVG een voortrekker; zo zijn we te volgen via Facebook 
en Twitter. 

Ook voor de competitieve en recreatieve golfer was er in 2014 opnieuw  een 
volwaardig aanbod. Hierbij denken we aan de VVG-Kids, de dames- en 
seniorenkalender, de junior trofee, de Beker van Vlaanderen en één 
Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep. 



Eind 2014 realiseerden we de contractverlenging van al onze hoofdsponsoren en 
konden we 1 nieuwe hoofdsponsor verwelkomen met Private Bank Van Lanschot. 

De Raad dankt alle clubs alsook haar vrijwilligers en de staff van de VVG voor hun 
inzet in 2014. 



Jaarrekening 2014
penningmeester: Luc Feremans





Lidgelden (VV 2014)

BIJDRAGE 2015 VVG KBGF TOTAAL

Volwassene en

Tweekleurige 

kaart volwassene

26€ 26€ 52€

Junior en 

Tweekleurige 

kaart junior speler 

5,10€ 4,90€ 10€

Volwassen 

stagiair (startpas)
10,40€ 10,55€ 20,95€

Junior stagiair

(startpas) 
4,20€ 3,80€ 8€

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

van de federale bijdrage (de voorwaarde ‘enkel voor een nieuwe 

volwassene aansluiting’ vervalt)  



Belangrijkste punten zijn : 

Inkomsten: 

- Budget federale kaarten wordt net gehaald (groei 3%) 
- Naar volgend jaar toe +1 euro opslag en 2.5 % groei voorzien
- Subsidies: besparingen worden verwacht, wij hopen, zoals in het verleden, deze te kunnen opvangen 

met groei qua aantal golfers
- Sponsoring: in 2014 een terugval door het wegvallen van een ruilovereenkomst (maar dat 

compenseert met minder uitgaven starttogolf) – in 2015 nieuwe hoofdsponsor met Van Lanschot 
maar de drie hoofdsponsors zijn einde contract. Ethias en Facilicom principieel ok voor verlenging. 
Telenet nog geen nieuws.

- Nieuwe subsidie van 51 000 euro per jaar (voor 3 jaar) Golf en Toerisme maar eigen inbreng is 
noodzakelijk (reserve) van 34000 per jaar. VVG zal hiermee de clubs promoten bij de buurlanden ahv
een nieuwe website om greenfees te boeken. 



Uitgaven: 
- Bezoldiging: anciënniteitsaanpassingen en eventueel index worden voorzien
- Kantoor: index wordt voorzien
- Administratie: geen wijzigingen
- Verzekering: geen wijziging
- Sportorganisatie: materiaal wordt aangepast aan gerealiseerde cijfer 2014
- Sport: jeugd en topgolf: geen wijziging
- Kaderopleiding: extra 15000 euro voorzien gezien VVG vanaf schooljaar 2015-2016 de opleiding tot 

pro overneemt van de PGA. Dit zoals bij alle andere sporttakken en op vraag van Bloso om de 
erkenning inzake diploma’s te behouden

- Begeleiding clubs: 2 duidelijke nieuwe inspanningen ten voordele van de clubs en hun golfers nl. 
informatica (app) en verhoging inzake golf en toerisme

- Promotie: aangepast aan gerealiseerde in 2014. Aantal golf on the roads wordt verminderd gezien 
we Katrien nodig hebben voor golf en toerisme en gezien heel wat scholen en clubs dit nu zelf doen. 

- Evenementen: geen wijziging
- Communicatie: geen wijziging

VVG blijft financieel gezond met oa. een reserve van 850 000 euro waarvan nu een deeltje geïnvesteerd 
wordt in een toerismeproject.

- Er wordt meer info gegeven omtrent Golf en Toerisme en de kaderopleidingen 
- Verzekering: de vraag komt of de dekking vanuit de polis daalt naargelang leeftijd. MV licht toe dat 

dit inderdaad zo is gezien de verzekeringsmaatschappijen rekening houden met 
werkombekwaamheid.  Iemand die gepensioneerd is, is op dat vlak minder waard qua 
dekkingsvoorwaarden.



4. Het geheim van een succesvolle club

Op basis van clubbezoeken alsook op basis van regelmatige 

contacten met NGF

We leven in een sterk veranderende maatschappij 

zowel economisch, ecologisch 

alsook de wens van de sporter / klant / golfer verandert

Open staan voor vernieuwing : out of the box



Aan de slag met de VVG: 

VVG biedt heel wat instrumenten aan en doet heel veel om u te laten 

inspelen, volgens uw wensen, op deze veranderingen: 

- Promotie voor uw club: publicaties, opendeurdag, 

golfpromotiedagen 

- Opleidingen : aspirant in uw club, initiator, marshal, pro (vanaf eind 

2015)

- Op maat clubbezoek

- i-pass en i-golf wordt gratis ter beschikking gesteld

- Jeugdsportfonds

- Wedstrijden : recreatief en competitief alsook leeftijdsgebonden 

- VVG lobby/vertegenwoordigt haar clubs

- Infosessies wetgevingen/regelgeving

- golf en milieu/ golf en verzekering / golf en ethiek / …



GOSTA 2009-2014

Meten is weten – benchmark met uw collega’s (gelijksoortige club)

Gosta 2014 is een update van Gosta 2009 en laat toe enkele zeer 

interessante evoluties te zien. 



GROEI VAN DE GOLFSPORT

• Periode 2009 – 2013 zijn er 3500 golfers bijgekomen

Periode 2005 – 2009 zijn er 4300 golfers bijgekomen

• 2013 beste jaar van de afgelopen 5 jaar 

Sinds oprichting gemiddelde groei van 3 à 3,5%

Momenteel groei van 2014 t.o.v. 2013 is 3,5% 

• In vergelijking met andere landen in Europa, zijn we qua groei de beste leerling van de klas. Qua aanbod van 

golfterreinen staan we achteraan in de rij. 1 golfbaan voor 152 000 golfers.

DEMOCRATISERING

• 86% van de clubhuizen open voor niet-golfers in 2009 was dit nog maar 58%

• Meer medegebruik van het golfdomein 56% t.o.v. 33% in 2009.



JURIDISCHE STRUCTUUR

• Verder hebben we in 2014 gekeken naar de juridische structuur van de golfclubs en hebben we dit uitgelicht naar 

de 3 types golfclubs. Opvallend hier is de verschuiving van bv. de VZW , nl.: 56% bij de clubs met 18 holes of 

meer, 38% bij de banen met 9 holes en 33% bij de golfscholen. 

• Daar waar het vroeger allemaal ledenverenigingen waren, zien we een duidelijke  opkomst van commerciële 

initiatieven bij kleine type clubs.

LEEFTIJD

• De categorie senioren vormt de grootste groep golfers in ons bestand en deze spelers blijven ook langer in de 

golfsport. 

• Daartegenover groeit de jeugdcategorie het minst in vergelijking met de andere leeftijden, nl. 8.4% meer 

jeugdleden in vergelijking met 2009 – in 2014 zelfs geen groei



HANDICAPS

Bij het bekijken van de handicap, zien 

we dat de meeste spelers zich 

bevinden in het recreatieve gedeelte. 

60% van de spelers heeft immers een 

handicap tussen 11,5 en 36 en 33,5% 

heeft geen officiële handicap.

Slechts 5% van alle golfers in 2013 

heeft een handicap onder 11,5. 

Bij de jeugd hebben we in 2013 in totaal 

4.236 jeugdspelers en daarvan heeft 

65% geen officiële EGA handicap. 

Dit wil zeggen dat deze groep maar 

liefst 10% vertegenwoordigt op de 

33,5% van de spelers die geen officiële 

EGA handicap bezit. 



Stappenplan en dropout

Drop out blijft zeer hoog in eerste 2 jaar!

Hou ze meer dan 3 jaar en 

ze golfen de rest van hun leven

Winst van laatste jaren 

door nieuwe instroom – niet door 

terugloop dropout

Relatief hoge dropout jeugd en rond 

studentenleeftijd



Stappenplan en dropout: klantenbinding

• Gebruikt u de startpas om leden snel te binden? 

Hoe efficiënt zijn uw startpakketten? 

Gebruikt u de boekjes van het stappenplan?

• Wat met de persoonlijke opvolging? Bv. rol van uw pro’s 

(vanaf eind 2015 VVG verantw. voor opleiding ) 

• Exitgesprek of waarom kom je niet meer? – snel op de baan – gvb moet fun zijn –

Welk type golfer staat voor u? Natuur/sociaal/sportieve uitdaging – in groepjes lessen …

• Wist u dat iemand die meeloopt op de baan onder de golfpolis valt?

Registreer hem en hij kan golf bekijken en misschien is het

uw volgende lid.  



- Jeugdsportfonds: VVG project ism de Vlaamse Gemeenschap en Bloso met als doel:

Jeugdwerking naar een hoger niveau brengen zowel op kwalitatief als 

kwantitatief niveau

- 15/09: 31 clubs een aanvraagformulier + bewijsdossier ingediend

- 10/10: Auditcommissie

- Verdeling subsidiebedrag van 82.376,63€ op basis van puntensysteem, verbonden aan 

de vooropgestelde criteria.

- Puntenverdeling:

- Luik Jeugdleden: aantal jeugdleden – competitie – promotiebeleid

- Luik Jeugdopleiding: structuur – communicatie – opleidingsprogramma

- Jeugdstages – Trainers

- Luik Labels

JEUGDSPORTFONDS 2014



Evaluatie:

- Toename van het aantal ingediende dossiers

- Kwaliteitstoename van de jeugdwerking binnen de clubs

- Clubs zijn actief bezig met hun jeugdbeleid

- Tov 2013:

- Geringe toename van het aantal jeugdleden

- Daling van het aantal jeugdspelers tijdens regionale en nationale wedstrijden

- Status quo label toekenning 

Struikelblokken behalen Birdie label: 

- Deelname VVG Kids Tour

- Organisatie evenementen ism school

- Bijscholing Technische Trainers (Pro’s) 



Jeugdsportfonds

Laureaten 

Birdie en Eagle label

Birdie label: Beveren - Damme - Ieper - Kampenhout – Keerbergen

Ternesse - Waregem - Westgolf - Winge

Eagle label: Keerbergen 

In totaal hebben 31clubs subsidies ontvangen:

Antwerp G.S. - KGC België - Beveren - Brabantse - Brasschaat - Cleydael -

Damme - Fl. Nippon Hasselt - G.S. Gent - Golfforum - Ieper Open -

Kampenhout - Keerbergen - Kempense - De Kluizen – Koksijde Hof Ter Hille –

Millennium - Oudenaarde - Puurs - Puyenbroeck - R. Antwerp - Rinkven –

Spiegelven - Sterrebeek- Taxandria - Ternesse - Waregem - Wellington –

Westgolf – Winge – Witbos

Proficiat aan de laureaten en aan de jeugdcommissies voor het mooie werk!



Overload Wetgeving

Na waterproblematiek nu pesticiden!

Standpunt VVG: 

Een golfterrein kwalitatief onderhouden zonder pesticiden is vandaag niet mogelijk

Wetgeving opgelegd door VMM. 

Zij hebben overleg gepleegd met VVG maar ons niet (volledig) gevolgd. 



1. Fytolicentie: alleen personen met licentie mogen producten gebruiken 

en aankopen (op naam van de persoon)

2. Wetgeving op gewasbescherming: start op 1/1/2015

Privé: minimaal gebruik van pesticiden in nog toegelaten 

maar verbod binnen bescherming drinkwater én binnen 6 m van water

Voor greens en tees binnen 6 meter van water verkorte 

procedure bekomen tegen schimmels, emelten en engerlingen  



Publieke baan: verbod op gebruik 

Voor greens en tees verkorte procedure bekomen tegen 

schimmels, emelten en engerlingen  

Voor fairways momenteel geen verkorte procedure bekomen.

Procedure ‘geval per geval’ te doorlopen, aantonen dat er onevenredige

kosten zijn bij pesticidevrij onderhoud

PPS baan: wettekst stelt onder privé– VMM stelt onder publiek

Procedure bij VMM – digitaal formulier in te vullen – duurt 3 maand



Het geheim ? Diversifiëren en keuzes maken

Duidelijke formules aanbieden voor verschillende doelgroepen 

Alleen full member is passé wat met spelers die minder dan 10 keer golfen? 

Aanbod in uw club?

Evolueer naar aanbod voor:  greenfeespelers, weekleden, gezinsformules, jeugdformules, … 

maar ook ultra all-in (bv. incl. bar + pro pakket + shop)

Duidelijke begeleiding bij startpakketten op weg naar een hcp. Hou deze mensen in de club.   

Pro’s zijn het gezicht van de club (spreken zij dezelfde taal? Zorgen zij voor doorstroming?). 

Snel op de baan! Proef het gras…

Wat met instapgeld vs Wat met light engagement

Wat met de veel-spelers? Een kleine groep speelt zeer veel en bezet uw baan voortdurend.

Wat met de grote groep die weinig spelen? Waarom zouden zij nog lidgeld betalen  – of ziet 

u deze als uw beste leden?

MAAK DUIDELIJKE KEUZES. 

WAT VOOR EEN TYPE CLUB BENT U? 



Andere vernieuwingen

Golf en Toerisme: 

Een structurele ondersteuning vanuit 

Toerisme Vlaanderen aan de golfsport voor 

een project van 255 775 euro over 3 jaar

www.golfinflanders.com



Impulsprogramma Vlaamse regio’s: golfinflanders.com

Doel: Promotie van golf in combinatie met een verblijf in de Vlaamse regio’s/steden om meer 

golftoeristen aan te trekken uit binnen- en buitenland.

WEBSITE

Elke club eigen pagina:

-golftechnische info, praktische voorzieningen

-erfgoed en andere bezienswaardigheden op het terrein 

Link naar een verblijf in de omgeving:

-logement, gastronomie, landschap, cultuur, ontspanning, …

arrangementen, (tijdelijke) aanbiedingen, last-minute greenfees

Online reservatiesysteem, evt. met betalingsmogelijkheid

Internationale uitstraling: 4 talen (NL-EN-FR-DU)

PROMOTIECAMPAGNE

Ism Toerisme Vlaanderen: 4 doelmarkten (2016: Nederland-V.K. en 2017: Frankrijk-Duitsland)

sfeerreportage, drukwerken, persreizen, sociale media, advertenties, …



Golfinflanders.com stelt Vlaanderen voor 

als een sterk merk in de nationale en 

internationale golfwereld 

en 

positioneert Vlaanderen als een 

kwalitatieve toeristische bestemming in 

het hart van Europa.



Andere vernieuwingen

Golf en Toerisme

VVG App en iPass

VVG Trofee: 

Dames Trofee

Van Lanschot Senioren Trofee

Kids trofee

Ism KBGF: 

federale kaart 2015 (TBC RVB)

Intelligente kaart met foto

GVB / Afslagplaatsen



Collegialiteit en etiquette onder de clubs

- Elkaars leden aanschrijven om bij u lid te worden is

tegen de etiquette van de golfsport

- Geef prioriteit aan nieuwe golfers in de golfsport te brengen



i.s.m. 

&

Makingchoices.be



We zijn erg trots jou de VVG-app te 

kunnen voorstellen! Deze is gratis 

verkrijgbaar voor elke VVG-golfer en laat je 

toe snel en eenvoudig heel wat 

golfinformatie te raadplegen.

Filmpje



Met dank aan onze partner Van Lanschot 

die deze nieuwe communicatietool 

sponsort!

Alle hole-in-one spelers in 2015 maken 

kans op een exclusieve Van Lanschot 

Mastercourse met het coachteam van 

Nicolas Colsaerts.


