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VERSLAG
RAAD VAN BESTUUR
Het gaat goed met golf in Vlaanderen. De clubs investeren en het aantal
leden in de clubs groeit gestaag. De kaap van het 40 000e lid werd bereikt,
maar dat komt natuurlijk niet allemaal vanzelf…

Golf is groter dan ooit
Onze sport profiteert van haar status als enige échte life time sport waarbij er
heel wat instroom is van 50-ers en jong gepensioneerden. De laatsten van de
generatie ‘babyboomers’, die nu met pensioen gaan, hebben immers plots heel
wat vrije tijd en komen maar al te graag naar de golfbaan om te genieten van
onze sport en te genieten van de rust, de vrienden en de gezelligheid. De helft
van onze leden zijn dan ook 50+.
Dankzij de hervormingen in de statuten en dankzij de spreiding in verschillende
soorten infrastructuur zien we ook al heel wat clubs differentiëren in hun aanbod.
Deze trend moeten we verderzetten om de nieuwe generaties aan te trekken.
De 30-ers en 40-ers met een drukke agenda maar ook de nieuwste generatie
‘Millennials’ die we moeten aanspreken via hun digitale ‘Wij’ gevoel. Een generatie op zoek naar vrienden, zowel in de virtuele als de echte wereld. Als we
die kunnen verbinden en verenigingen binnen onze clubs met behulp van onze
tools zoals online reserveren en betalen met de GV-App zullen ook zij hun weg
naar golf vinden…

GV staat voor proactief informeren om verder te blijven
professionaliseren
Naar opleidingen toe was de 3-daagse van de manager een groot succes. Ook
in het najaar van 2018 staan nog heel wat inspanningen inzake opleiding (I-golf,
Marshall, Verenigingswerk…) op de agenda.
Golf Vlaanderen blijft proactief en blijft de clubs vertegenwoordigen en informeren
inzake alle nieuwe wetgevingen. Onder andere GDPR -Privacy wetgeving, droogte,
fytoproducten, ruimtelijke ordening (met het afwegingskader Vlaams-Brabant) en
de nieuwe wetgeving rond vrijwilligers en verenigingswerk werden besproken met
de verschillende overheden.
Dankzij de impulsen vanuit het nieuwe decreet werden heel wat inspanning
geleverd inzake de ‘Regels Goed Bestuur’ met oa. het jaarverslag 2018 én de
opmaak van een handelingsprotocol ethisch verantwoord sporten. Ook inzake
personeelsbeleid werd ism het sociaal secretariaat een benchmarking uitgevoerd
en profielen met functioneringsgesprekken werden verder uitgewerkt.
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Het personeelsbestand van de GV-ploeg evolueerde
van 8 naar 7 personeelsleden, maar zijn allemaal
full time. Evelyne Vanherck kwam in de ploeg ter
vervanging van Lieve Demeester. Ymke Vanherp en
Kevin Dhondt werden opgeleid tot aanspreekpunt
integriteit voor onze sport. Drie van onze coaches
behaalden hun diploma ‘lerarenopleiding’.
In 2018 studeerden 7 nieuwe Trainers B, de eerste
generatie pro’s waarbij de opleiding volledig via de
Vlaamse Trainersschool en Golf Vlaanderen liep. Er
studeerden ook opnieuw 15 Initiators af. In samenwerking met de PGA werden nieuwe toetredingsvoorwaarden uitgewerkt voor de start van de volgende Trainer B/PGA Coach opleiding. Zo kan er
hopelijk aan de steeds toenemende vraag naar pro’s
beantwoord worden.
Via het jeugdsportfonds en het G-Golf fonds kunnen
de clubs financiële steun krijgen om hun beleid naar
deze doelgroepen uit te bouwen.
Dankzij het dashboard binnen i-Golf zien we dat meer
en meer clubs werken met de beschikbare statistieken. Ook de spelers worden meer en meer digitaal.
We zagen een enorme toename in digitale scorekaarten, een belangrijke lastenverlaging voor de
secretariaten, maar ook een toename in aantal
reservaties en betalingen via de GV-App. Binnen
onze informaticaplatform is het aan Golf Vlaanderen
om te faciliteren, het is aan de clubs om het te
gebruiken.

Communicatie en promotie als uithangbord
Vier keer per jaar publiceren we Golf Vlaanderen digitaal. Een online magazine met vaste rubrieken zoals
‘culinair’, ‘greenkeeping’, ‘techniek’ én artikels met
meer diepgang zoals een XL interview. De reacties
op Golf Vlaanderen Digitaal zijn zeer positief. Deze
digitale aanpak is ook een versterking van de sociale
media. Golf Vlaanderen heeft op Facebook 7250 volgers, op Twitter 1850 en Instagram meer dan 1500.
Het delen van de GV digitaal artikels en de aanpak
met vaste rubrieken zoals de uitslagen in een sport
update of een quote slaan aan. Op sociale media is er
natuurlijk ook plaats om kort op de bal te spelen en
af en toe een knipoog.
BEgolf, het samenwerkingsplatform van de drie federaties, kende haar eerste jaar met oa. het BEgolf
magazine, de site en het logo op kledij van alle
spelers binnen regionale training en nationale ploeg.
Eén uithangbord met ‘working together for golf’
als motto.
In 2018 vonden twee internationale ‘Golf in Flanders’
bezoeken plaats. We zetten onze clubs en regio’s in
de kijker bij golfjournalisten én touroperators onder
het motto: Visit, Play, Enjoy.
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Belgian Knock Out 2018 winnaar Adrian Otaegui
Op de BKO nam Golf Vlaanderen de vrijwilligerswerking én de Start to Golf-village voor haar rekening.
Een heel geslaagde actie die een belangrijk onderdeel werd van het succes van de BKO.
Meer dan 500 vrijwilligers maakten van de eerste
‘European Tour’ in 20 jaar in ons land een groot
succes. Via de Start to Golf-Village ontvingen we
honderden niet-golfers en scholen om kennis te
maken met onze sport.
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The Road to the top
via het Golf Vlaanderen sportbeleid
De Topsportschool groeit terug. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er 9 leerlingen. De 3 nieuwe instromers tonen dat Vlaanderen opnieuw op meer
jonge talenten kan rekenen. Hopelijk kunnen ze in
de voetsporen van Thomas Pieters, Thomas Detry,
Christopher Mivis, Kevin Hesbois of Manon de Roey
treden. Naast de spelers die op profniveau acteren
is Golf Vlaanderen ook zeer trots op de mooie topdiploma’s die de oud-leerlingen behalen, zo studeerde
Robin Quagebeur in 2018 af als arts.
We publiceerden ‘The Road to the top’, een handleiding voor spelers en ouders met heel wat info en
nuttige tips. Wanneer je een jong talentje hebt word
je geconfronteerd met tal van vragen. Deze handleiding probeert op deze vragen een antwoord te
bieden. Golf én studies alle kansen geven en juiste
keuzes maken waarbij de speler centraal staat, niet
te missen lectuur voor alle sportcommissies en jeugdcaptains van de clubs.
In 2018 stelden we jammer genoeg een terugval vast
in aantal deelnemers aan de recreatieve wedstrijden.
Daarom werd nauwgezet nagedacht over een hervorming van de dames, heren- en senioren trofee.
Vanaf 2019 zal deze samengevoegd worden en gaan
we via clubkwalificaties de respectievelijke clubwinnaars uitnodigen voor de volgende ronde. Hierdoor
zullen we een breder publiek bereiken en nieuwe
mensen laten kennis maken met onze wedstrijden.
De Top Golf Vlaanderen selectie bouwt verder aan
hun carrière. Fanny Cnops én Manon de Roey wonnen in 2018 een wedstrijd op de Letacces Tour en zijn
beide zeker van een kaart voor de Ladies European
Tour in 2019. Ook Leslie Cloots kwalificeerde zich,
via Q-School, voor de LET ’19.

Op internationaal topniveau moeten we ons blijven verbazen
over het feit wat wij als klein landje 3 Belgen op de European
Tour hebben én ze zullen er alle drie opnieuw bij zijn in 2019.
Een uitschieter in 2018 was de winst van Thomas Pieters en
Thomas Detry op de World Cup of Golf. Een prestatie om
zeer trots op te zijn.
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Van ‘lead tot lid’
Het gaat vandaag goed met Golf Vlaanderen en de
golfsport maar we staan voor heel wat uitdagingen
in de komende jaren. Een veranderende markt en
maatschappij met nieuwe doelgroepen, wetgeving
en regels. Daardoor zal Golf management er niet
eenvoudiger op worden maar vanuit Golf Vlaanderen
zullen we de tools blijven ter beschikking stellen
zodat jullie hier succesvol op kunnen inspelen.
Zo zullen de nieuwe golfregels en het nieuwe GVB
‘van lead tot lid’ in onze App opgenomen worden.
Sneller gebruik maken van de App bij beginners kan
helpen om de nieuwe fygitale* generatie, nl. de jonge
generatie die de fysieke wereld constant ondersteunt met digitale tools, te verenigen** en aan te
trekken. Maar ook de nieuwe generatie golfleraren,
de initiators via bv. groepslessen, het verenigingswerk, snel op het gras via par3 banen of verkorte
holes, genieten en sociaal verenigingen... spelen
een belangrijke rol in ‘lid worden’. Zo kunnen we de
instroom en vooral de doorstroming optimaliseren.
Daarnaast moeten we allemaal bewust zijn van het
spelen zonder registratie en lidmaatschap. Uit cijfers
van het reservatiesysteem blijkt dit fenomeen toe te
nemen... daar kan soms een reden voor zijn maar toch
kunnen we concluderen dat het zogenaamde ‘zwart
golfen’ sterk toeneemt. Belangrijk voor de clubs is
te beseffen dat een speler zonder federatiekaart
ook een speler is zonder lidmaatschap. En wanneer
deze op greenfeebasis kunnen spelen bij uw club
zullen ook uw leden de beslissing nemen om ongeregistreerd te beginnen spelen.
Wij blijven u ook in 2019 proactief informeren en
kijken alvast uit naar de verdere samenwerking met
de clubs en alle golfactoren in 2019.
*
Fygitaal: Herman Konings, We Myself and AI, Lannoo 2018. “Anno
2018 is de consument een slim wezen dat kiest voor tweeledig kapitaal
nl. het fysieke en digitaal.”
**
Verenigen: Berend Rubingh, Waarom zou ik lid worden? Arko Sports
media 2014.“De sporter heeft geen sportclub nodig om te sporten
maar Sportclubs hebben wel een meerwaarde om sociaal te binden
en te verenigen.”

Thomas Detry en Thomas Pieters

SAMENSTELLING
RAAD VAN BESTUUR
• Luc Feremans
Voorzitter
Cleydael GCC

• Benoît Levecq
Ondervoorzitter
R. Limburg GC

• Francis Meert
Penningmeester
R. Latem GC

• Philippe Roberti de Winghe
Winge G&CC

• Chantal Rudduck
Brasschaat Open G&CC

• Cedric de Woot
Koninklijke GC België

• Kris Van Ingelgem
AGS

• Jaak Pieters
Millennium Golf

• Emmanuel Rombouts
R. Antwerp GC

• Stephan De Sterck
Golf Puyenbroeck

• Marc Verneirt
Secretaris-Generaal

• Karine Guerman
Techn. Dir. Topsport

Kevin Dhondt
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MANDATEN
Naam

Vorige
mandaten

Club

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Philippe Roberti
de Winghe

2001-2008

Winge G&CC

V

*

*

*

V

*

Luc
Feremans

2001-2007

Cleydael G&CC

V

*

*

*

V

*

Benoît
Levecq

2001-2007

R. Limburg GC

*

*

V

*

*

*

Chantal
Rudduck

2009-2013

Brasschaat Open
G&CC

V

*

*

*

Cedric
de Woot

geen

Kon. GC België

*

*

V

*

Kris
Van Ingelgem

geen

AGS

V

*

*

*

Jaak
Pieters

geen

Millennium Golf

V

*

Emmanuel
Rombouts

geen

R. Antwerp GC

V

*

Francis
Meert

geen

R. Latem GC

V

*

Stephan
De Sterck

geen

Golf Puyenbroeck

V

*

V

*

GOLF VLAANDEREN VERTEGENWOORDIGERS BIJ KBGF (VANAF 15/03/2017)
Naam

Vorige
mandaten
KBGF

Club

2013

2014

2015

2016

2017

2018

JP
Baert

geen

R. Limburg GC

V

*

*

*

V

*

Luc
Feremans

geen

Cleydael G&CC

V

*

*

*

Emmanuel
Rombouts

geen

R. Antwerp GC

V

*

Piet
Vandenbussche

geen

Ternesse G&CC

V

*

Cedric
de Woot

geen

V

*

Kon. GC België

V= verkozen
(mandaten van 4 jaar, 1 keer aaneensluitend herverkiesbaar, max. leeftijd 68 de dag van de verkiezing)
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SAMENSTELLING BUREAU
DIRECTIE

GV-TEAM
(IN VOLGORDE VAN ANCIËNNITEIT)

Marc Verneirt
Secretaris-Generaal sinds 2001

Kevin Dhondt
Sporttechnisch medewerker sinds 2006

Ms Biologie – Environmental Impact Assessment

Bachelor Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf

Algemene leiding – HR – Ruimtelijke Ordening
en Milieu – Communicatie en Marketing –
Verzekeringsdossier – Golfontwikkeling – Golfpromotie – Sponsoringsbeleid – Budgettering

50% DSKO (verantw. kaderopleiding) – 50% Aanspreekpunt integriteit/sport – Organisatie van
wedstrijden – Jeugdbeleid – Mede-opvolging van
o.a. Topsportschool, regionale trainingen,...

Karine Guerman
Technisch Directeur Topsport / Sport sinds 2001

Katrien Pauwels
Sporttechnisch medewerkster – Promotie
sinds 2009

Master Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf
Eindverantwoordelijke voor het algemeen sporten topsportbeleid – Ontwikkelingsprogramma
Topsport – Topsportschool – Top Golf Vlaanderen –
Be gold – Regionale Trainingen – Kids Trainingen –
Recreatieve en competitieve wedstrijden – Gezond
en ethisch sporten

Bachelor Lichamelijke Opvoeding
Project ‘Start to Golf’ – Stagebegeleiding van opleiding Initiator – Golf on the Road – Golf en Toerisme –
Golf op School – Golf in Flanders – G-golf – redactie
GV digitaal – ondersteunend communicatie
Jochem Sueters
Sporttechnisch medewerker – Clubondersteuning
sinds 2012
Bachelor Lichamelijke Opvoeding – Initiator Golf
Beheer applicatie voor golfspelers (app & i-Golf
Interactive) – Beheer cms-systeem voor golfclubs
(i-Golf, online betalen) – Maakt deel uit van de
commissie golf en omgeving – Golf Statistieken in
Vlaanderen – Organisatie van wedstrijden
Ymke Vanherp
Sporttechnisch medewerkster – Kaderopleiding
sinds 2017
Master Lichamelijke Opvoeding – Trainer B Turnen
Organisatie Trainer B en Initiaordcursus – 50% DSKO
(verantw. kaderopleiding) – 50% Aanspreekpunt
integriteit/Ethiek – organisatie Bijscholingen – Jeugdbeleid – G-Golf – Ondersteunend communicatie
Evelyne Vanherck
Administratief medewerkster sinds 2018
Globale administratieve ondersteuning van Golf
Vlaanderen – Personeelsadministratie – Ledenadministratie – Sportieve administratie – Facturatie –
Online betaalplatform
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Personeelteam Golf Vlaanderen, vlnr: Katrien Pauwels, Ymke Vanherp, Kevin
Dhondt, Marc Verneirt, Evelyne Van Herck, Jochem Sueters, Karine Guerman
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JAAROVERZICHT
VOORJAAR 2018

J A NU AR I
14 JANUARI
Team Europe met Thomas
Pieters wint Eurasiacup

19 JANUARI
Start Initiator opleiding
met 21 cursisten

27 JANUARI
Topsportleerlingen
op stage naar
Golf El Rompido

FE BR U ARI

M AART

5 FEBRUARI

7 MAART

GV lanceert wedstrijd
rond Vlaamse week tegen
pesten

BEgolf partners
Van Lanschot en Ethias
bevestigen samenwerking

10 FEBRUARI
GV regionale trainingen
vertrekken op stage naar
Golf El Rompido

19 FEBRUARI
GV organiseert voor haar
clubs de “Driedaagse van
de manager”
Topsportleerlingen Liam
Bentein en Louis Peeters
nemen deel aan het
programma “Competitiebeesten” van Ketnet

8 MAART
GV lanceert jaarlijkse
wedstrijd van Ethias
voor haar vrijwilligers

9 MAART
GV lanceert allereerste
GV Digitaal, het digitaal
magazine is een schot
in de roos

19 MAART
Internationale experten
Ryan Lumsden & Orlaith
Moynihan zijn week in
België om onze spelers
te screenen

27 MAART
GV geeft een uiteenzetting op PGA Congres
in Ternesse

30 MAART
Cijfers jaarverslag
worden bekend gemaakt
a.h.v. infographics

AP RI L
12 APRIL
GV publiceert nieuw
STG Pocketboekje

13 APRIL
BKO meets City Pirates:
BKO, GV en AGS slaan de
handen ineen

16 APRIL
10de editie van de Start
to Golf-dag vindt plaats:
meer dan 4000 mensen
kwamen hun eerste balletje
slaan in 38 golfclubs

19 APRIL
Golf on the Road op
Sportsterrendagen in Gent

27 APRIL
GV spreekt op het
EIGCA congres over het
project Golf in Flanders

15

ZOMER 2018
MEI
1 MEI
Sport Vlaanderen lanceert
coole buitensporten
campage “Buiten beleef
je meer” waarbij golf 1 van
de 4 sporten is

11 MEI
Golf in Flanders ontvangt
buitenlandse pers ism
BKO voor nieuwe Golf in
Flanders media challenge

14 MEI
Belgian Knockout opbouw
gaat van start, GV leidt
500 vrijwilligers in goede
banen… een topsucces

17 MEI
Start to Golf-village op BKO
ontvangt 350 kinderen

18 MEI
De leerlingen Topsportschool nemen deel aan
Beat the Pro op BKO

24 MEI
Golf on the Road goes
Kempen op de Sportsterrendagen te Lommel

31 MEI
MNM maakt vlog
voor “Buiten beleef je
meer”-campagne met
golfster Louise Palmans

J U NI

JU LI

AU G U STU S

5 JUNI

2 JULI

8 AUGUSTUS

GV deelt boeketten uit
aan Ladies Captains in
Vlaanderen in teken van
Women’s Golf Day

Thomas Pieters sponsort
de GV Junior Open!
The Thomas Pieters
Junior Open is born

Manon De Roey, Chloe
Lerquin, Christopher Mivis
en Lars Buijs nemen deel
aan European Golf Team
Championships

Golf op school is aanwezig
op kleuterschool in Wintam

20 JUNI
Golf on the Road aanwezig
op vormingsdagen
begeleiders Jes

22 JUNI
Fanny Cnops wint
een wedstrijd op de
Letacces series

23 JUNI
Amateur Open of Flanders
gaat van start in Koksijde
Golf Ter Hille

27 JUNI
Golf Keerbergen volgt
met 7 deelnemers de
opleiding Aspirant Initiator

12 JULI
Golf on the Road aanwezig
op Zomersportpromotietoer in Westende

15 JULI
GV spelers nemen deel
aan GP De Lille

16 JULI
Golf on the Road aanwezig
op Zomersportpromotietoer in Koksijde

21 JULI
Yente Van Dooren
wint BIAC

10 AUGUSTUS
Golf on the Road aanwezig
op Zomersportpromotietoer in Wenduine

22 AUGUSTUS
6 enthousiaste
Kampenhoutenaren
volgen de opleiding
Aspirant Golf
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NAJAAR 2018
SEPTEMBER
10 clubs organiseren
in september opendeurdagen in teken van
“Maand van de Sportclub”

1 SEPTEMBER
GV Topsportschool breidt
uit met 3 nieuwe leerlingen:
Brikke Decoster, Sil Beyers
en Mathieu Feron

12 SEPTEMBER
GV organiseert bijscholing
“Sport met grenzen”
ism Ices en Dynamo

15 SEPTEMBER
Manon De Roey wint Let
Access Series in Engeland

19 SEPTEMBER
“Dag van de Sportclub”
vele kinderen trekken
hun golfoutfit aan om
naar school te gaan

28 SEPTEMBER
Ryder Cup in Parijs

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

6 OKTOBER

2 NOVEMBER

4 DECEMBER

GV organiseert als dank
aan al zijn vrijwilligers,
sponsors en partners zijn
jaarlijkse Partnerdag, dit
jaar op Millennium Golf

GV topsporters nemen deel
aan Trophée des Régions

Sport Vlaanderen
organiseert topsportfeest
waarbij GV ook aanwezig
is én onze kersverse
wereldkampioenen
worden gevierd

8 OKTOBER
Internationale experten
R. Lumsden en O. Buckley
komen onze topspelers
screenen

16 OKTOBER
GV lanceert 3 nieuwe
affiches: Gouden Fair
Play Tips, Ready Golf
en Zorg voor de Baan

19 OKTOBER
GV geeft een workshop
G-golf op praktijkdag
Parantee-Psylos

21 OKTOBER
Startschot winter regionale
trainingen wordt gegeven
met de Testdag op Rinkven

22 OKTOBER
Top Golf Vlaanderen spelers
vertrekken op stage naar
Golf El Rompido

24 OKTOBER
KULeuven bezoekt onze
topsporters in teken van
onderzoek naar stress

5 NOVEMBER
GV organiseert 2 marshal
opleidingen
Nicolas Colsaerts eindigt
2de op Turkish Airlines Open

14 NOVEMBER
GV aanwezig op
GAB congres

19 NOVEMBER
Jaarlijkse Vergadering van
Ladies Captains vindt plaats
op The National

21 NOVEMBER
GV Voorzittersvergadering
waarbij 24 clubs een jeugdlabel krijgen uitgereikt en
4 clubs het G-golf friendly
label

25 NOVEMBER
Thomas Detry en
Thomas Pieters winnen
World Cup Golf

6 DECEMBER
Golf Club Keerbergen wordt
Royal Keerbergen

15 DECEMBER
GV lanceert Happy Golf
Year Pin High wedstrijd

17 DECEMBER
Naast 3 Mannen op de
European Tour 2019 zullen
er ook 3 dames op de
Ladies European Tour
spelen. Manon De Roey
behoudt haar kaart,
Leslie Cloots en Fanny
Cnops promoveren!

20 DECEMBER
GV brengt G-golf
promotiefilmpje uit

17

Golf is a great way for someone
to learn dicsipline, responsability
and sportmanship.
TIGER WOODS
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Binnen de ‘adviesorganen’ van Golf Vlaanderen zijn er 3 commissies:
nl. de ‘Sportcommissie’, de ‘Commissie clubondersteuning’ 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.
Daarnaast is er natuurlijk ook de Topsportcommissie. De Topsportcommissie
haar werking en samenstelling valt onder het decreet voor Sport.
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VERSLAG
ADVIESORGANEN
SPORTCOMMISSIE
In 2018 is de sportcommissie 5X samengekomen om zich te buigen over
de diverse activiteiten van o.a. de dames-, heren- (nieuw sinds 2018),
senioren- en jeugdwerkgroep. Op voorstel van de diverse werkgroepen
werd vanuit de sportcommissie de verschillende activiteiten voorbereid,
opgevolgd en geëvalueerd. Voor al deze doelgroepen werden eveneens
de wedstrijdreglementen alsook het wedstrijdreglement van de Beker van
Vlaanderen geëvalueerd en indien nodig aangepast. Belangrijk hierbij was
de “online betaling” van alle wedstrijdinschrijvingen.
Nieuw in 2018 was de combinatie herendames Trofee. In tegenstelling tot de
Senioren trofee was deze Trofee niet
echt succesvol in bepaalde zones. Bijgevolg wordt in 2019 de Trofee hervormd. Deze zal, naar analogie van de
Beker van Vlaanderen, bestaan uit uit
een clubkwalificatiewedstrijd gevolgd
zonale ½ finales en finale. Hervorming
van de Kids Trofee (U8-U10) gebeurt
gelijkaardig wijze.
Vanuit de verschillende werkgroepen
werd een enquête naar de verantwoordelijken (dames, heren, senioren) van
de clubs verstuurd met als doel beter
te kunnen inspelen op de noden van
deze verschillende doelgroepen. De
verkregen suggesties zullen in de mate
van het mogelijke op de agenda 2019
gezet worden.
Na evaluatie van het wedstrijdseizoen
2018 hebben de dames- en seniorenwerkgroep een aantal nieuwe activiteiten geïntegreerd in hun programma
2019. Ook de herenwerkgroep gaat in
2019 van start met een gloednieuw
activiteitenaanbod.
Voor 2019 wordt voor de categorie Super
Senior de leeftijd aangepast naar 65+
ipv 60+ (uniformiteit met de KBGF).

Het onderwerp Kaderopleidingen kwam
ook regelmatig aan bod tijdens de verschillende vergaderingen. De commissieleden werden geïnformeerd over stand
van zaken van o.a. Initiatoropleiding
alsook de Trainer B Opleiding.
Tot slot werd de sportcommissie op de
hoogte gehouden van de relevant besproken items o.a. handicapping, interclubs die behandeld werden tijdens de
sportcommissie op nationaal niveau.

Samenstelling Sportcommissie:
• Philippe Roberti de Winghe
Voorzitter (Winge G&CC)

• Cédric de Woot
(Koninklijke GC België)

• Jaak Pieters
(Millennium Golf)

• Royald Colpaert
verantwoordelijke Seniorenwerkgroep
(Waregem G)

• Bruno Vermeire
verantwoordelijke Jeugdwerkgroep
(Beveren GC)

• Afgevaardigde Herenwerkgroep
• Afgevaardigde Dameswerkgroep
• Karine Guerman
(Golf Vlaanderen)
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DAMES
WERKGROEP
De Golf Vlaanderen Dameswerkgroep startte
in 2018 met 6 nieuwe, enthousiaste leden!
Karine en Katrien van Golf Vlaanderen mochten
Claudine, Tine, Katrien, Nicole, Jane en Patricia
verwelkomen om samen het damesgolf in
Vlaanderen te promoten en te ondersteunen.

Voor de nieuwe dames werd het een kennismakingsjaar waarin ze een zestal keer bijeenkwamen op het
Golf Vlaanderen kantoor, ze telkens vertegenwoordigd waren op de 5 wedstrijden van de Dames Trofee
én ze de organisatie op zich namen van de Dames
Evenementen, zoals de Starters’ Wedstrijd, de CapAm, de wedstrijd Golf Vlaanderen-AFGolf en de Jaarlijkse Vergadering voor de Ladies Captains. Dankzij
de toffe sfeer die er telkens heerste, werd het snel
duidelijk dat deze nieuwe groep goed klikt en gemotiveerd is om een mooie werking verder uit te bouwen.
Zo werd begin november een rondvraag gehouden
bij alle Ladies Captains naar de dameswerking op
hun club. Op basis van deze resultaten en feedback
wordt aan de slag gegaan en zal in de loop van 2019
een handleiding voor de Ladies Captain gepubliceerd
worden.
Ook werden enkele nieuwigheden opgenomen op
de wedstrijdkalender voor volgend seizoen. Zo zal de
Starters’ Wedstrijd voortaan Ladies 3 Wedstrijd heten
en komt er voor de échte starters, de Rabbits, een
eigen wedstrijd en dit over 9 holes op zaterdag 7 en
zaterdag 21 september. Hiermee wordt een nieuwe
doelgroep aangesproken en hoopt men de integratie
van startende golfspeelsters te bevorderen.

Samenstelling Dameswerkgroep:
• Nicole Clement
AtGolf Vlaanderen

• Patricia Fagard
Spiegelven Golf

• Tine Fournier
G&CC De Palingbeek

• Claudine Morelle
Golf Zwijnaarde

• Katrien Van Caneghem
G&CC Oudenaarde

• Jane Wright
GC Kampenhout

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Katrien Pauwels
Golf Vlaanderen

SENIOREN-
WERKGROEP
In 2018 vonden er 6 vergaderingen plaats: 05/02,
09/04, 22/05, 06/08, 16/10 en 26/11.
De jaarlijkse vergadering senior captains vond
plaats op 26 maart te Beveren. Er waren
44 personen aanwezig verspreid over 25 clubs.
De kalenders & reglementen 2018 werden
er voorgesteld alsook een overzicht van de
wedstrijden 2017. Marc Van Hove gaf een
presentatie over Course Rating.

Doorheen de vergaderingen van de seniorenwerkgroep is het thema wedstrijden een vast item. Daarnaast worden volgende zaken besproken: opmaak
reglementen, opmaak kalender wedstrijden, aanwezigheden leden van de werkgroep tijdens wedstrijden, nabespreking wedstrijden, enz.
In september 2018 werd er een vragenlijst naar alle
senior captains verstuurd. De respons hierop was
zeer goed. De resultaten van de vragenlijst zullen
worden besproken tijdens de jaarlijkse vergadering senior verantwoordelijken die in maart 2019
plaatsvindt.

Samenstelling Seniorenwerkgroep:
• Royald Colpaert, verantwoordelijke
Waregem Golf

• Frank De Pauw
Damme G&CC

• Marijke Lambrigts
Koninklijke Limburg G.C.

• Walter Rommens
Ternesse G&CC

• Thierry Vandermeersch
G&CC Oudenaarde

• Paul Van Den Eynde
Keerbergen GC

• Marc Van Hove
ECPG Zwijnaarde

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen
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JEUGDWERKGROEP
In 2018 vonden er 6 vergaderingen plaats:
22/01, 27/02, 24/04, 18/06, 11/09, 13/11.

Vaste thema’s op de dagorde doorheen alle vergaderingen: Kids Trainingen: de afgelopen trainingen
worden steeds besproken. Hoe zijn deze verlopen?
Hoe was de opkomst?

Jeugdsportfonds: ook dit item komt in elke vergadering aan bod. In 2018 hebben 29 clubs subsidies
ontvangen. 2 clubs behaalden een Eagle label, 14
clubs een Birdie label en 22 clubs een Rabbit label.

Wedstrijden Ethias Kids Trofee - GV Junior U12-U14 GV Scholen Kampioenschap: het verloop van de wedstrijden wordt steeds besproken. Zo wordt er het aantal deelnemers per wedstrijd nagegaan. In 2018 heeft
de werkgroep moeten vaststellen dat er een daling is
wat aantal spelers betreft op de Ethias Kids Trofee. De
resultaten worden ook telkens besproken alsook de
aanwezigheden van de leden tijdens de wedstrijden.
Reglementen worden telkens opgemaakt begin van
het seizoen en besproken tijdens de vergaderingen.

Het Jeugdsportfonds start ieder jaar met een vergadering rond het nieuwe reglement gekoppeld
aan een jeugd gerelateerd thema. Tijdens dit startmoment 2018 werd er dieper ingegaan op het thema
Ethisch Verantwoord Sporten. Zo werd de leidraad
EVS naar voren gebracht alsook het Vlaggensysteem
‘Sport met Grenzen’. Over dit laatste werd er in het
najaar een bijscholing gegeven met heel wat jeugdverantwoordelijken, initiators golf en pro’s onder de
deelnemers.

Samenstelling Jeugdwerkgroep:
• Erik Cauwenbergh
Keerbergen GC

• Philippe Roberti de Winghe
Winge G&CC

• Els Van Goethem
Waregem Golf

• Bruno Vermeire
Beveren GC

• Roger Kusters
Spiegelven Golf

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen

Els Van Goethem, Kevin Dhondt

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

HERENWERKGROEP
In 2018 vonden er 5 vergaderingen plaats:
05/02, 09/04, 26/06, 15/10 en 26/11.
De herenwerkgroep is nieuw in 2018. Er werd gestart met de organisatie van een GV Heren Trofee
in 2018 wat jammer genoeg geen succes bleek te
zijn. Er werd gedurende het seizoen 2018 reeds
volop nagedacht over nieuwe wedstrijden richting
seizoen 2019.
In oktober werd er een vragenlijst verstuurd naar de
heren captains. De respons hierop was zeer goed.
De resultaten hiervan worden besproken op een
vergadering heren captains die in maart 2019 zal
plaatsvinden.

Samenstelling Herenwerkgroep:
• Edwin Bellis
Winge G&CC

• Nicolas Leten
R. Latem GC

• Frederik Raison
The National

• Danny Thaens
Millennium Golf

• Daniel Van Leeuw
G&CC Oudenaarde

• Kevin Dhondt
Golf Vlaanderen

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen
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MEDISCHE EN ETHISCHE COMMISSIE
In 2018 kreeg de medische commissie een nieuw elan door ze uit te breiden naar
een medische en ethische commissie. Er werd 4x vergaderd in 2018.
De medische en ethische commissie heeft zich in
2018 vooral toegespitst op de opdracht formuleren
van aanbevelingen voor een goede fysische en psychische gezondheid voor alle golfers door de EHBO
kit voor clubs up te daten, artikels te schrijven over
golfletsels. Deze artikels vormen de basis van een
social media campagne in 2019 met tips mee te
geven. Aan de golfclubs werden richtlijnen gegeven
omtrent noodgevallen.
Tijdens de vergaderingen werd ook steeds stilgestaan
bij thema’s rond ethisch verantwoord sporten zoals
de nieuwe affiches en vorming sport met grenzen.
Daarnaast kwam ook het G-sport project van Golf
Vlaanderen aan bod.

Samenstelling:
• Werner Budts
Winge GCC

• Hendrik Delport
Ternesse GCC

• Liesbeth Meylaerts
Koninklijke Limburg GC

• Guido Vyncke
Winge GCC

• Erwin Van Damme
Steenhoven Country Club

• Justine Barbier
Royal Oostende

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Ymke Vanherp
Golf Vlaanderen
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COMMISSIE CLUBONDERSTEUNING
In 2018 vonden er 4 vergaderingen plaats. Op de dagorde komen steeds de volgende thema’s naar
voor: Golf en Milieu, Greenkeeping, Wetgeving, Informaticaplatform, Opleidingen en Clubontwikkelingen.

Golf & Milieu

Opleiding

De Raad van Bestuur gaf, op voorstel van de commissie, haar goedkeuring voor de uitwerking van ‘On
Course Flanders’. Het platform voor Vlaanderen van
Golf Environment Organisation dat het lokale Golf
en Milieu programma zal vervangen.

O.a. de Driedaagse van de Manager werd vanuit deze
commissie opgevolgd. Daarnaast vonden nog andere
bijscholingen plaats zoals Marshall en Greenkeeping.

Greenkeeping
Naast het dossier ‘Pesticiden’ werd ook opvolging
gegeven aan het dossier ‘Code Oranje’ naar aanleiding
van de droogteperiode. Een sensibiliseringsactie had
plaats naar het golfpubliek toe. Met de betrokken
overheid, VMM, vonden verschillende overlegmomenten plaats. Er werd ook een schadedossier/
inventaris gemaakt van de droogteschade.

Wetgeving
De GDPR wetgeving alsook de nieuwe wet voor vrijwilligerswerk werd opgevolgd en gecommuniceerd
aan de clubs. Er vonden ook enkele infosessies plaats.

Informatica
Een herverdeling van taken, tussen de KBGF en GV,
werd vanuit de commissie gerealiseerd. De federale
database van de KBGF én i-golf (leden- en wedstrijdbeheer) werden gekoppeld vanuit de KBGF ipv Golf
Vlaanderen. Dit heeft als voordeel dat alle clubs in
België op hetzelfde systeem zouden komen. Daarnaast werden de verschillende innovaties opgevolgd
zoals Be-money, online reserveren,…

Clubontwikkelingen
Nieuwe projecten en uitbreidingen worden vanuit
de commissie opgevolgd.

Samenstelling:
• Peter Brinckman
Ternesse G.&C.C.

• Philippe Mallaerts
GAB / Brabantse Golf

• Stephan De Sterck
Golf Puyenbroeck

• Francis Meert
Royal Latem G.C.

• Frank Salembier
Waregem G.C.

• Kris Van Ingelgem, Voorzitter
Antwerp Golfschool

• Jochem Sueters
Golf Vlaanderen

• Marc Verneirt
Golf Vlaanderen
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TOPSPORTCOMMISSIE
De Topsportcommissie volgt de Talentdetectie en -ontwikkeling op via o.a. de Kidstrainingen,
GV Trainingen, Topsportschool, deelname internationale wedstrijden, het ”Top Golf Vlaanderen”
programma en Be Gold (het jeugd Olympisch programma). Naast opvolging, evalueert en stuurt
de commissie bij waar nodig.
De commissie bestaat uit verschillende experten alsook een aantal leden van de Raad van Bestuur.
Deze combinatie vormt een meerwaarde voor de functionering en de draagkracht van de Topsportcommissie. Alle genomen beslissingen worden ondersteund en bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

Talentdetectie en Identificatie (7-13 j.)
De talentdetectie start op de leeftijd van 7 jaar en
is voornamelijk gebaseerd op wedstrijdresultaten
en scouting tijdens regionale (GV Kids Trofee en GV
Juniors U12-U14) en nationale wedstrijden (Scapa Kids
Tour en Junior Tour U12). Door de organisatie van deze
wedstrijden voor deze doelgroep kunnen talentvolle
spelers al op vroege leeftijd worden opgemerkt met
een maximale talentontwikkeling als einddoel.
Op basis van de eindranking van zowel de GV Kids
Trofee, GV Juniors U12-U14 (met uitzondering van 14 j),
de Scapa Kids Tour, Junior Tour U12 alsook op basis
van het scoutingsverslag werden voor het trainingsseizoen 2017-18 en 2018-19 respectievelijk telkens
55 spelers getraind in één van de GV Kidsgroepen:
Kids I groep 1, Kids I groep 2, Kids II en Kids III.
De trainingen voor de allerjongste kids startten met
een opwarming in spelvorm waarbij de aandacht
vooral gericht is op coördinatie, evenwicht en snelheid. Daarnaast ligt de focus op het correct aanleren
van de basics = DNA van Golf Vlaanderen.
Doel van de trainingsgroep Kids I groep 1 is het voorbereiden van de spelers om door te stromen naar
de regionale trainingsgroep Future Vlaanderen met
daarbij aandacht voor techniek, tactiek en de kennis
van de golfregels. De zomertrainingen voor deze
groepen bestonden voornamelijk uit het spelen van
oefenrondes zodat spelers beter voorbereid deelnemen aan de wedstrijd.

Tijdens de kidswedstrijden is er altijd één van de
kidscoaches aanwezig om de spelers, daar waar
nodig, voor en na de wedstrijd bij te staan. Daarnaast worden de huidig geselecteerde spelers alsook eventuele talenten geobserveerd tijdens het
spelen van 9 of 18 holes.

GV Trainingen
Voor het trainingsseizoen 2017-18 en 2018-19 werden
respectievelijk 36 en 32 spelers getraind in één van onze
GV Trainingsgroepen: Future Vlaanderen Girls-Boys,
Talent Vlaanderen Boys en Jong Vlaanderen Boys.
De trainingsgroep Talent Vlaanderen heeft als doel om
de instroom in de Topsportschool te stimuleren door
op bepaalde momenten samen te trainen met de leerlingen van de Topsportschool. Hierdoor komen deze
spelers in aanraking met het programma en ontdekken
ze de mogelijkheden van de Topsportschool. Voor het
schooljaar 2017-2018 waren er vanuit deze trainingsgroep 2 nieuwe instromers in de Topsportschool.
Tijdens de trainingen, 15 op jaarbasis, werd aandacht gegeven aan de opwarming onder vorm van
de ‘5-minute warming-up drill’ en kalibratie. In het
technisch programma werd er gewerkt op de basisslagen: swing, kort spel (Trackman) & putting met
o.a. gebruik van Aimpoint Green Reading, Sam
Putting Lab. Er was ook veel aandacht voor course
management en wedstrijdstatistieken via ‘Shotsto-Hole’.
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Het trainingsseizoen 2018-19 is een verderzetting
van het programma van 2017-18. De basis is de testdag, waar de geselecteerde spelers getest worden
op alle technische delen die deel uitmaken van het
GV trainingsprogramma: putting, korte approach,
wedge, to the pin, controle shot, maximum distance
en balvlucht.
In het najaar werd een infomeeting voor de geselecteerde spelers en ouders georganiseerd in
Rinkven G.C. Besproken topics waren GV Topsportbeleid, feedback bevindingen coaching nationale
wedstrijden 2018 en aandachtspunten trainingsseizoen 2018-2019.

Coaching Nationale Wedstrijden
De GV coaches zijn afwisselend aanwezig op alle
nationale wedstrijden (Junior Tour, Junior Federal
Tour & Federal Tour). Spelers krijgen enerzijds de
kans om de nodige bijsturingen door de aanwezige
GV coach te krijgen. Anderzijds zijn deze observatiemomenten voor de GV coach heel belangrijk in
functie van uitgevoerde opwarmingsroutines, al dan
niet gebruik gameplan, omgang met prestatiedruk
door de spelers, lichaamstaal,...

GV Stage
Tijdens het krokusverlof werd een buitenlandse
stage georganiseerd voor 12 beloftevolle spelers U16
onder begeleiding van GV coaches Patsy van Baarle
en Frank Dhondt. Deze buitenlandse stage was een
ideale voorbereiding op het wedstrijdseizoen.

Groep Future Vlaanderen Girls, vlnr: Louise Palmas, Evelyne Verstraeten,
Patsy Van Baarle (coach), Sophie Bert, Francesca De Roover, Cassiopée Oliviers,
Ana-Elena Kusters, Evy Debruyne, Louise Cuyvers, Elsie Verhoeven
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GV Topsportschool
Tijdens het schooljaar 2017-2018 waren er 7 leerlingen Topsport Golf, m.n. Arnaud
Antoin (Damme G.&C.C.) - 1ste graad 1ste Ij. - Sophie Bert (Waregem G.C.) - 2de
graad 1ste Ij. - Elsie Verhoeven (K.G.C. België) - 2de graad 2de Ij. - Louis Peeters
(Rinkven G.C.) - 3de graad 1ste Ij. - Cedric De Bruycker (Rinkven G.C.) - 3de graad
1ste Ij. - Liam Bentein (Waregem G.C.) - 3de graad 1ste Ij. - Max Peerbooms (FI.
Nippon G.&B.C.) - 3de graad 2de Ij.
Deze leerlingen Topsport trokken van 26 januari t.e.m. 2 februari naar Spanje,
El Rompido voor de jaarlijkse buitenlandse stage ter voorbereiding van het
wedstrijdseizoen 2018.
Tijdens de periode van 19 t.e.m. 22 maart en 8 t.e.m. 11 oktober waren de internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith Buckley aanwezig voor de jaarlijkse
periodieke screenings op biomechanisch en fysisch vlak. Tijdens deze screeningen
werden, in samenspraak met de verantwoordelijke trainers, de individuele
trainingsprogramma’s daar waar nodig bijgestuurd. De samenwerking met
de internationale experten is een grote meerwaarde voor de werking binnen
de Topsportschool, enerzijds voor de leerling Topsport zelf maar ook voor de
trainers (+ andere trainers die betrokken zijn bij het GV Topsportbeleid) wat het
delen van know how betreft.
Het gebruik van de nodige technologische meetapparatuur waaronder Trackman,
K-Coach en K-Player, SamPutting Lab is tevens een sterkte binnen de werking
van de Topsportschool. Het optimale lessenrooster met schoollessen in de
voormiddag en golftraining in de namiddag geven de mogelijkheid tot meermaals spelen van 18 holes op andere naburige golfterreinen. Dit ter voorbereiding
van nationale junior en/of federale wedstrijden alsook naar het opdrijven van de
competitiviteit wat bij GV spelers soms ontbreekt.
Het schooljaar 2018-2019 is gestart met 9 leerlingen Topsport Golf, m.n. Arnaud
Antoin (Damme G.&C.C.) - 1ste graad 2de Ij. - Sophie Bert (Waregem G.C.) - 2de
graad 2de Ij. - Sil Beyers (G.C. Puurs Breendonk) - 2de graad 2de lj. - Brikke De
Coster (G.C. Krokkebaas) - 2de graad 2de lj. - Elsie Verhoeven (K.G.C. België) - 3de
graad 1ste Ij. - Mathieu Feron (Rinkven G.C.) - 2de graad 1ste lj. - Louis Peeters
(Rinkven G.C.) - 3de graad 2de Ij. - Cedric De Bruycker (Rinkven G.C.) - 3de graad
2de Ij. - Liam Bentein (Waregem G.C.) - 3de graad 2de Ij.
Op 17/12 waren Thomas Pieters en Thomas Detry, de kersverse wereldkampioenen
en alumni Topsportschool, aanwezig op de Topsportschool. Hun aanwezigheid
is een enorme meerwaarde en uiterst leerrijk voor de leerlingen Topsport.
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Internationale wedstrijden
GV geselecteerde spelers hebben dit jaar deelgenomen
aan 4 internationale wedstrijden, m.n. Jr. Open in St.
Andrews, Grand Prix de Lille (Boys & Girls), Grand Prix
de Bethemont (Boys) en de Trophée des Regions met
winst van Sophie Bert en Mathieu Feron tijdens de
GP de Bethemont.

Groep Jong Vlaanderen Boys, vlnr:
Dany Vanbegin (coach), Jarno Tollenaire,
Mathieu Feron, Sil Beyers, Eytan Scheffer,
Anthony De Schutter, Louis Peeters,
Liam Bentein, Brikke Decoster, Cedric
De Bruycker, Thibault Eelen

Het doel van deze internationale wedstrijddeelname is
buitenlandse wedstrijdervaring te geven aan geïdentificeerde topsporttalenten. Zij krijgen tevens de kans
om voor het eerst in hun spelerscarrière in een winnerspositie terecht te komen.
Voor beloftevolle jongeren zijn deze wedstrijden
prestatiegericht en krijgen ze de kans om via hun
resultaat op de Wereldranking te komen of om hun
plaats op de Wereldranking te verbeteren.
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Top Golf Vlaanderen (TGV)
Het Top Golf Vlaanderen programma steunt talentvolle spelers met deelname aan de Olympische
Spelen als einddoel.
Naast de US College spelers Alan De Bondt, Yente
Van Doren, Kristof Ulenaers, Shasa Decker en
Charlotte DeCorte maakten Leslie Cloots (Symetra
Tour), Fanny Cnops (Letas Tour), Manon De Roey
(LET), Kevin Hesbois (Alps Tour + Challenge Tour
invites) deel uit van Top Golf Vlaanderen.
Het Top Golf Vlaanderen programma, en meer bepaald de collectieve trainingen die competitief en
prestatiegericht zijn, is een duidelijke meerwaarde
en geeft een mentale boost aan deze spelersgroep.
Spelers vinden het nl. belangrijk om in groep te
kunnen trainen zowel op de driving range als op de
baan alsook om hun ervaringen te delen.
Tijdens de trainingssessies, one-to-one en in groep,
wordt gebruik gemaakt van hoogtechnologisch
materiaal waaronder Trackman, K-Vest en Sam Putting Lab. De golfstats van de spelers worden opgevolgd via het ‘Shots-to-Hole’ programma. Via dit
programma komen de werkpunten van de spelers
duidelijk naar voren.
Opvolging van de professionele spelers van het
Top Golf Vlaanderen programma gebeurt via een
maandelijks in te vullen evaluatiedocument waarbij o.a. feedback wordt gegeven over de afgelopen
wedstrijdresultaten, technische, fysieke en mentale
trainingen, materiaal, levensstijl alsook werkpunten
voor de volgende maand.
In maart werden de spelers gescreend door onze
internationale experten Ryan Lumsden en Orlaith
Buckeley.
O.l.v. George Mackechnie, verantwoordelijke coach
TGV, was er een buitenlandse voorbereidingsstage
Q-School eind oktober in Spanje, El Rompido waaraan Manon De Roey, Fanny Cnops, Kevin Hesbois en
Alan De Bondt hebben deelgenomen.

In 2018 benadrukken we de 1ste professionele overwinningen van Fanny Cnops op de Lavaux Ladies
Open en Manon De Roey op de WPGA International
Challenge, beide wedstrijden van de Letas Tour. Top
Golf Vlaanderen is zeer trots op de promotie van
Leslie Cloots en Fanny Cnops naar de LET 2019 én
het behoud van de kaart van Manon De Roey op
de LET. Voor het eerst zullen er dus 3 TGV-dames
actief zijn op de LET 2019.

TOPSPORTCOMMISSIE
• Hendrik Delport
Ternesse G.&C.C.

• Cédric de Woot
Koninklijke G.C. België

• Jan Dierens
Mentaal expert

• Koen Marx
Fysisch expert

• Karine Guerman
Golf Vlaanderen

• Manon De Roey
Topsportster

• George Mackechnie
Technisch expert

• Jaak Pieters
Millennium Golf

• Philippe Roberti de Winghe
Winge G.&C.C.

• Ellen Smets
Technisch experte

• Tommy Verlinde
Sport Vlaanderen

• Hilde Van Oycke
Fysiek experte

• Chantal Rudduck
Brasschaat Open G.&C.C.
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LET-speelsters Fanny Cnops, Manon De Roey, Leslie Cloots
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GOLF VLAANDEREN GROEIT
DANKZIJ ONZE PARTNERS!
Onze partners… Wie zijn ze? Waarom zijn ze sponsor geworden? En zijn ze tevreden?
Via enkele korte vraagjes stellen we ze aan jullie voor. Natuurlijk maken we ook van de
gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor de zeer gewaardeerde steun.

ETHIAS
Naam: Benoît Verwilghen
Bedrijf: Ethias nv
Functie: Vice-CEO & Client Center Officer
Leeftijd: 59 jaar
Hcp: 10.0
Homeclub: RAGC
Waarom bent u partner geworden van GV?
Als grootste sportverzekeraar in ons land, is Ethias niet alleen fiere sponsor
van een aantal grote publieke sportorganisaties maar ook van tal van sportfederaties, grote en kleine, mono en multi, recreatieve en competitieve. Dat is
de strategie die we al een hele tijd met succes volgen. Zo zijn we enkele jaren
geleden intussen ook verzekeraar en sponsor geworden van beide regionale
golffederaties en sinds 2018 van het gezamenlijke BEGolf.
Krijgt u veel respons op uw sponsorship aan GV?
Niet zo heel veel, maar als we respons krijgen, is die steeds positief. We krijgen
regelmatig ook wel positieve feedback vanwege de collega’s in de commerciële
afdeling op de golfinitiaties waar zij in het kader van het onderhouden van hun
klantenrelaties dan ook dankbaar gebruik van maken.
Wat zijn de uitdagingen voor golf Vlaanderen in de toekomst volgens u?
We denken dat Golf Vlaanderen kan bijdragen tot de verdere popularisering van
de golfsport in Vlaanderen via de organisatie van eigen events zoals Start to
Golf of de ondersteuning van externe zoals de Belgian Knock Out, de opleiding
van talentrijke jongeren tot internationale topsporters die vervolgens uitgroeien
tot rolmodellen, via de facilitering van de creatie van nieuwe clubs en de democratisering van de lidgelden.
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ONZE HOOFDPARTNERS

VAN LANSCHOT
Naam: Geoffroy Vermeire
Bedrijf: Private Bank Van Lanschot
Functie: Lid van het Management Comité
Leeftijd: 54 jaar
Hcp: 8.1
Homeclub: Cleydael GCC
Waarom bent u partner geworden van GV?
Golf slaat bruggen tussen mensen. Het is een sport die veel van onze klanten beoefenen. En zij die geen
golf spelen, zijn geïntrigeerd door het spel. Onze golfinitiaties, wedstrijden en vervolmakingsopleidingen
zijn altijd volzet. Ik geloof dat de golfsport nog een mooie toekomst wacht. Het is een permanente les in
nederigheid maar ook een manier om te onthaasten. Te bewegen. Buiten te zijn. Soms boven jezelf uit te
stijgen. Sociale contacten te onderhouden. Het is een individuele sport, die je toch samen met je vrienden
of gezin kan beoefenen. Zelf golf ik elke zondag bij het opkomen van de zon. Dan spreken we steeds af met
dezelfde groep vrienden. Het is een vast ritueel, een ijkpunt in het weekend.
Ik werk al mijn hele professionele leven in de financiële sector. Private Banking is mijn vak. Ik trek dan ook
vaak de synergie tussen beleggen en de golfsport. Beiden gaan om het realiseren van objectieven. En vragen
om discipline, focus en gezond verstand. Al was het maar omdat de omgeving permanent verandert. En juist
het kunnen omgaan met verandering is in onze digitaliserende maatschappij en in ons beroep steeds belangrijker aan het worden. Een aantal van de kernwaarden van ons bedrijf vind ik in de golfetiquette terug, ook
bankieren is immers een spel van wederzijds respect, integriteit en relaties. We kiezen ook bewust voor het
ondersteunen van een ganse federatie, dus zowel dames, heren, senioren, jeugd en topsporters en kiezen
niet voor het ondersteunen van specifieke golfers. In andere sporten zoals tennis doen we dat wel, daar
hebben wij Yanina Wickmayer, Kim Clijsters en Elise Mertens als ambassadrices.
Partner zijn van Golf Vlaanderen leek me daarom helemaal logisch. Het is een professionele organisatie met
gemotiveerde medewerkers waar ik ondertussen alle vertrouwen in heb.
Krijgt u veel respons op uw sponsorship aan GV?
Vooral op onze sponsoring van de app krijgen we enorme feedback. Complimenten ook aan jullie team voor
de uitwerking ervan. Ik hoor alleen maar positieve reacties. De app is gebruiksvriendelijk, en brengt de communicatie met en tussen spelers naar een hoger niveau. Het is een mooie en grote stap in jullie digitalisering.
Uitgevoerd op het juiste moment.
Wat zijn de uitdagingen voor golf Vlaanderen in de toekomst volgens u?
Ik zie natuurlijk graag zoveel mogelijk mensen golfen en zo met Van Lanschot in contact komen. Het zal dus
zaak zijn om de drempels aantrekkelijk te maken om nieuwe – jonge – spelers aan te trekken, maar anderzijds
de drempels ook hoog genoeg te leggen opdat clubs voldoende kunnen blijven investeren in hun infrastructuur. Ook wat meer aandacht voor etiquette lijkt me wenselijk waarbij het versnellen van het spel
echt een noodzaak is om o.a. voldoende jongere spelers aan boord te houden.
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ONZE PARTNERS

CALLAWAY
Naam: Cedric de Woot
Bedrijf: Callaway Golf
Functie: Market Manager België
Leeftijd: 42 jaar
Hcp: 0
Homeclub: KGCB

Waarom bent u partner van GV en krijgt u positieve respons hierop?
We zijn al 12 jaar partner van Golf Vlaanderen en zijn zeer tevreden met deze
samenwerking. Er waren altijd 3 prioriteiten in onze samenwerking met GV:
steun aan topsport, steun aan de jeugd en de groei van golf in Vlaanderen.
Wat topsport betreft, kunnen we heel fier zijn op de resultaten van de laatste
10 jaar: Thomas Pieters en Thomas Detry hebben op een jonge leeftijd van de
steun van Callaway en Golf Vlaanderen kunnen genieten en zijn vandaag de
beste ambassadeurs van Callaway en van Golf Vlaanderen. Met onze steun aan
de Amateur Open of Flanders zijn we elk jaar in contact met de beste toekomstige spelers van Vlaanderen en dat is een heel belangrijke kant van onze strategie.
Dankzij de talrijke activiteiten van Golf Vlaanderen, staan we elke dag in de
kijker van de Vlaamse golfers. We willen daarnaast ook helpen aan de verdere
groei van het aantal golfers en golfbanen in Vlaanderen en de samenwerking
met GV past hierin perfect.
Wat zijn de uitdagingen voor golf Vlaanderen in de toekomst volgens u
waarop u zou willen inzetten?
Digitale groei, app, nieuwe banen, nieuwe 6 holes/practice structuren.
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PEAK PERFORMANCE
Naam: James De Cabooter
Bedrijf: Peak Performance
Functie: Country Manager
Leeftijd: 37 jaar

Waarom bent u partner van GV en krijgt u positieve respons hierop?
Fiere partner sedert 10 jaar. De innovatieve, vooruitstrevende, “future thinking”
mentaliteit van GV zijn een perfect match met waar Peak Performance voor
staat. We vinden het ook prachtig dat we op deze manier onze youngsters,
onze toekomst, kunnen ondersteunen.
Wat zijn de uitdagingen voor Golf Vlaanderen in de toekomst volgens u
waarop u zou willen inzetten?
Dat alle leden, overal kunnen gaan spelen. Dat alle clubs zo open mogelijk
worden. Dat alle spelers via een “online-boeking systeem” alle prachtige banen
die we rijk zijn kunnen ontdekken wanneer er plaats is. Op die manier kunnen
we nog meer jeugd warm maken, hen laten proeven, en misschien nog meer
talenten kunnen laten doorgroeien, en ons op de kaart zetten.
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PIN HIGH GOLFTRAVEL
Naam: Eric Bakker
Bedrijf: Pin High Golftravel
Functie: directeur-eigenaar
Leeftijd: 53 jaar
Hcp: 16
Homeclub: Haarlemmermeersche golfclub (NL)

Waarom bent u partner van GV en krijgt u positieve respons hierop?
Dat we al jaren voor veel Vlamingen golfreizen mogen verzorgen. Net als in
Nederland vinden wij het belangrijk om de golfsport te ondersteunen. We
zijn onder de indruk van de slagvaardigheid en het opleidingstraject van Golf
Vlaanderen en vereerd dat we daaraan mogen en kunnen bijdragen. Onze
gewaardeerde Vlaamse klanten reageren hier positief op.
Wat zijn de uitdagingen voor Golf Vlaanderen in de toekomst volgens u
waarop u zou willen inzetten?
Investeren in de jeugd en proberen hen te stimuleren om verder te gaan in de
golfsport. In deze tijd waarin de jeugd zoveel afleiding heeft is het zaak om ze
gefocust te krijgen en te houden. Wij als Pin High Golftravel zullen er alles aan
doen om de trainingsstages voor de jeugd zo goed mogelijk te faciliteren.
Zodat deze reizen net zoals al onze golfreizen, compleet, zorgeloos en van
hoge kwaliteit zijn.
Wil je zelf iets anders toevoegen, dat mag altijd...
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om de Vlaamse Golfclubs te
bedanken voor het in Pin High Golftravel gestelde vertrouwen in het afgelopen
jaar waarin steeds meer golfclubs de weg naar Pin High Golftravel weten te
vinden. Goed om te zien dat zoveel golfprofessionals, Captains en individuele
golfers hun georganiseerde golfreis aan ons toevertrouwen.
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04

GOSTA
GOSTA STAAT VOOR
GOLF STATISTIEKEN
We geven een weergave van het aantal golfclubs, leden,
federatiekaarten en indeling op basis van het spelniveau
in Vlaanderen.

Eind 2018 hebben we in Vlaanderen 55 golfclubs
die erkend zijn door de Golf Vlaanderen (GV) en de
Koninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF). Eén
club, nl. Wase Golf veranderde van status nl. van
C naar B.
Elke club krijgt een erkenning
op basis van infrastructuur:

• A status clubs zijn minimaal qualifying 9 holes
banen

• B status clubs hebben minstens 6 verschillende
holes waarvan de lengte berekend over 9 holes
minimum 687 meter bedraagt en 1.375 meter
over 18 holes

• C status clubs hebben o.a. minstens een driving
range van 180 meter en 10 matten.
De volledige erkenningsvoorwaarden staan in de
statuten artikel 8.
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Ledenregister
CLUB

A/B/C
STATUS

CLUB

A/B/C
STATUS

Bossenstein Golf & Polo C.

A

Royal Amicale G.C. Anderlecht

A

Brabantse Golf

A

Royal Antwerp Golf Club

A

Brasschaat Open G. & C.C.

A

Royal Golf Club De Belgique

A

Brussels Dro!Hme Golf Club

A

Royal Latem Golf Club

A

Cleydael G & C C

A

Royal Limburg Golf & C. C.

A

Damme Golf & C. C.

A

Royal Ostend Golf Club

A

De Drie Eycken

A

Royal Zoute Golf Club

A

De Kluizen

A

Spiegelven Golf Genk

A

Duisburg Military G. C.

A

Steenhoven G & C.C.

A

Flanders Nippon Gbc Hasselt

A

Ternesse G. & C. C.

A

G. & B. A. Kampenhout

A

The National

A

G. & C. C. De Palingbeek

A

Waregem Golf Club

A

G. & C.C. Oudenaarde

A

Wellington Golf Oostende

A

Golf Club Beveren

A

Westgolf

A

Golf Club Lanaken

A

Wijnvelden Golf Club

A

Golf Club Nuclea Mol

A

Winge Golf & C. C.

A

Golf Club Puurs

A

Antwerp Golfschool

B

Golf Club Witbos

A

Dragon Golf

B

Golf Puyenbroeck

A

Ex. Club-Priv. Golf-Zwijnaarde

B

Golfforum

A

Golf Club Krokkebaas

B

Ieper Open Golf

A

Golfcentrum Ranst

B

Keerbergen Golf Club

A

Golfschool Gent

B

Kempense Golf Club

A

Steenpoel Golf Club

B

Koksijde Golf Ter Hille

A

Taxandria

B

Lilse Golf & Country

A

Wase Golf

B

Millennium Golf

A

Atgolf Vlaanderen

C

Rinkven Golf Club

A

G. Prac. Rhode-St-Genese

C

I.G.T.C.

C

Groei Golf Vlaanderen
De kaap van 40.000 golfers werd bereikt! In heel België zijn we boven de 65.000 uitgekomen.
Sinds het ontstaan van GV in 2001 is dit een groei met 66% of zo’n 1000 spelers per jaar. Meer
dan 8.000 golfers zijn starters met een eerste keer een federatiekaart. Ongeveer 6.500 mensen
stoppen met golf. Starttogolf is dus nog steeds een groot succes maar de drop out, waarvan de
helft in de eerste twee jaar voorkomt, is te hoog. Meer hierover later in dit jaarverslag.
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Leden per provincie
LEEFTIJD

HEREN

DAMES

TOTAAL

00-10

593

366

959

11-20

2.077

957

3.034

21-30

2.077

676

2.753

31-40

2.324

671

2.995

41-50

3.909

2.044

5.953

51-60

5.875

3.971

9.846

61-70

5.486

3.475

8.961

71-80

2.948

1.639

4.587

81-90

639

245

884

91-...

30

7

37
40.009

PROVINCIE

HEREN

DAMES
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137

Antwerpen

8.235

4.457

12.692

Limburg

4.004

1.817

5.821

Oost-Vlaanderen

4.592

2.458

7.050

West-Vlaanderen

5.195

3.278

8.473

Vlaams-Brabant

3.884

2.052

5.936

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wedstrijd
Beker Van Vlaanderen

Leden per provincie in 2018

West-Vlaanderen

21%

Antwerpen

32%

Brussels
Hoofstedelijk
Gewest

Vlaams-Brabant

15%

0,10%

Oost-Vlaanderen

17,90%

Limburg

14%
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Golfers verdeeld in handicapcategorieën
64% van de golfers heeft een handicap boven 26,5.
Slechts 36% heeft een handicap onder de 26,4.

Evolutie van handicapcategorieën

15000
12000
9000
6000
3000
0

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

2018

Cat 5

Cat 6

None

2009

De bruine lijn is een weergave van de situatie in 2009, de
blauwe lijn een weergave van 2018. Er is groei waar te nemen
maar voornamelijk in de hogere handicapcategorieën.

Grow
the game

Wedstrijd
Beker Van Vlaanderen
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Instroom vs. Uitstroom 2018
Uitzonderlijk goed jaar waarin alle leeftijdscategorieën stijgen!
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GEBRUIKERS
99.000
In 2018 surfte 99.000 gebruikers
naar onze website

WEBSITE
GOLFVLAANDEREN.BE

Tablet:

Desktop:

18%

48%

99.000

GEBRUIKERS

Mobile:

33%
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KERNCIJFERS
SOCIALE MEDIA

–

FACEBOOK –22%
7.462 volgers

–

TWITTER –4%
1.858 volgers

INSTAGRAM –72%
–

05

1.801 volgers
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GOLF VLAANDEREN APP
6000000
5000000
5000000

4000000

4000000

3000000

3000000

2000000

2000000

1000000

1000000

0

0

2015

2016

2015

WEB
WEB

2016
VVGAPP
VVGAPP

PLUGIN

2017

2017

PLUGIN API

GV-APP
•Meer dan 5 miljoen logins sinds start
•2018: Meer dan 1,8 miljoen in Vlaanderen,
meer dan 400 000 in Wallonië
•Meer dan 150 000 ingevulde digitale
scorekaarten
• 88% van onze clubs opgeleid rond innovatie

2018

API
AFGAPP

2018
AFGAPP
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• Aantal: 4 publicaties

GV DIGITAAL

• Distributie: via social media, GV-App push bericht
én via email (nieuwsbrief) aan alle leden

• 24 000 email adressen
• Bereik/nummer: 13 000 klikken de artikels open

Tablet:

Desktop:

22,6%

37,8%

13.000
SESSIES
Mobiel:

39,6%

NIEUWSBRIEVEN
Daarnaast werden 9 electronische nieuwsbrieven
uitgestuurd.
Een aantal gericht aan specifieke doelgroepen
(kids, dames,…) en een aantal algemeen.
Openingrate: van 35% tot 71%
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NIEUWE PUBLICATIES IN 2018
BROCHURE
ROAD TO THE TOP

START TO GOLF
POCKETBOEKJE

START TO GOLF
Hoe begin je met golf ?

2018042_BOEKJE A5 STG_05.indd 1

19/03/2018 9:23:54

OPLEIDINGSBROCHURE

G-GOLF BROCHURE

G-GOLF
Golf doet
je handicap
vergeten

OPLEIDINGSBROCHURE
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3 NIEUWE AFFICHES

DÉ GOUDEN FAIRPLAY TIPS
‘Shake hands’
bij de start

ZORG VOOR DE BAAN
READY GOLF
We are ready! Are you?

Speel
fair & eerlijk

Replace
divots
Roep ‘Fore’ bij
gevaar

WACHTEN?
Speel
vlot

Degene die minder ver slaat
kan alvast spelen

DE EER?
Speel alvast als je medespeler
niet klaar is

Hark de
bunker

Hark de
bunker

LAY UP?
Speel alvast,
ook al lig je dichter

Leg je plaggen
terug

HARKEN?
Speel alvast ipv te wachten
tot het harken gedaan is

ZOEKEN?
Speel alvast en zoek
daarna mee

?

Niet zeker?
Vraag het aan de referee

MARKEREN?
Maak gerust direct
je putt af

Herstel
je pitchmarks

OVER DE GREEN?
Putt alvast terwijl je medespeler
zich ‘over de green’ begeeft

Herstel
je pitchmarks

Sorteer je afval

READY GOLF ETIQUETTE
Meld toch steeds
“zal ik alvast spelen”
Veiligheid boven alles
en steeds meekijken
Zet je golftas slim neer

Een complimentje is
geen overbodige luxe
‘Shake hands’
na 18 holes

Routine? Ja, maar kan
misschien toch korter
Noteer je score op de
volgende tee
Matchplay?
Dan natuurlijk anders…

Kauwgum:
20 jaar

Voor meer informatie kan u terecht op:
www.golfvlaanderen.be/nl/golf-en-ethiek/evs

PET-fles:
oneindig

Appel:
2 weken

Sigarettenpeuk:
2 jaar

Voor meer informatie kan u terecht op:
www.golfvlaanderen.be

Voor meer informatie kan u terecht op:
www.golfvlaanderen.be

Bananenschil:
1 jaar
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61 Regionale Trainingen
• Future Vlaanderen Boys: 15
• Future Vlaanderen Girls: 15
• Jong Vlaanderen Boys: 15
• Talen Vlaanderen Boys: 16
32 spelers

48 Kids Trainingen
• Kids 1 groep 1: 13
• Kids 1groep 2: 13
• Kids 2: 11
• Kids 3: 11
56 spelers
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SPORT
WEDSTRIJDEN

DEELNEMERS

Ethias Kids Trofee en
GV Junior U12-U14

16

486

Kampioenschappen

6

595

Senioren

6

419

8

340

47 + 2 halve
finales en finale

4.000

Dames
Beker van Vlaanderen

TOPSPORT
• 48 coaching dagen op wedstrijd
• 7 leerlingen topsportschool (schooljaar 2017-2018)
• 9 leerlingen topsportschool (schooljaar 2018-2019)
• 4 Top Golf Vlaanderen jong profs
• 4 spelers Top Golf Vlaanderen US College
• 20 Top Golf Vlaanderen Trainingsdagen
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VAN LEAD TOT LID
Jaarlijks starten er meer dan 8.000 mensen met golf in Vlaanderen. Jammer genoeg stappen er
ook zo’n 6.500 uit.
De analyse van deze drop out leert ons dat een kwart stopt vanwege ouderdom of gezondheid.
Een kwart zijn golfers met een goede handicap, die al jaren spelen. Zij spelen sporadisch nog
een rondje en vinden hun weg zonder lid te zijn … Dit is een doelgroep waar beter moet worden
op ingezet via de C status federatiekaart of via het nog beter sociaal verbinden in de club.

Maar…
Wat vooral opvalt, is dat de helft van de drop out
golfers zijn die nog geen hcp hebben behaald én in
hun eerste twee jaar van hun golfcarrière zijn. Met
meer dan 3.000 is dit cijfer te hoog! Natuurlijk zullen
er mensen zijn die onze fantastische sport toch niet
zo leuk vinden of de tijd verkeerd hebben ingeschat,
maar er is volgens ons toch meer aan de hand…

Generaties die geen tijd hebben maar altijd druk,
druk, druk… zij willen graag snel resultaat. Voor
hen gaan digitaal en fysiek hand in hand. Ze zijn op
zoek naar vrienden in zowel de virtuele maar ook
de reële wereld. M.a.w. ze willen graag sociaal verbonden worden en staan daarbij open voor digitale
ondersteuning.

‘Fygitaal’ verbinden

De golfclubs zullen hun aanbod hierop moeten
aanpassen en in het bijzonder de trainers en pro’s,
gezien zij het eerste contactpunt zijn. Maar het positieve nieuws is … Wij hebben alle troeven in handen
om deze nieuwe generaties aan te spreken en om
‘fygitaal’ (fysiek én digitaal) en sociaal te verbinden.

Onze lead zit dus goed met oa. het succesvolle
Start to Golf concept.
15 jaar geleden werd in een 10-tal golfclubs gestart
met de eerste Start to Golf campagne, toen nog onder
een andere naam. Nu nemen meer dan 40 clubs deel
aan de opendeurdag en hebben alle 55 clubs startpakketten waarmee je eerst golf kan proeven vooraleer je lid wordt. De lead is dus een succesverhaal.
Maar de begeleiding tot lid of golfer kan beter…
Daarom startten we in 2018 met de nieuwe campagne of beter gezegd visie ‘van lead tot lid’. Een
visie waarbij we de clubs willen helpen om de golfer
zijn eerste twee jaar te overbruggen, want na 2 jaar
én een hcp is de golfer loyaal.
Golfclubs hebben jaren genoten van de generatie
‘babyboomers’. Jong gepensioneerden die veel vrije
tijd hadden. De toekomstige generatie golfers zijn
echter de zgn. ‘prime busters’ en ‘millennials’.

Want…
Golf is Fun – Golfclubs kunnen sociaal verbinden –
Golf speel je alleen of met vrienden – De GV-App is
een schoolvoorbeeld van fygitaal – Zet in op Groepslessen – Maak de lessen op maat (zelfde interesses,
niveau, leeftijd,...) – Volg spelers zo persoonlijk
mogelijk op (drop out voorkomen) – Denk aan een
10 beurten kaart – Golf speel je wanneer jij tijd hebt
niet omgekeerd – Gebruik de C status golfer – …
Ook wij zullen onze inspanningen doen met innovaties
zoals het vernieuwde GVB traject via de GV-App.
Zo kan de speler steeds duidelijk zien in welke fase
hij zit om ‘golfer te worden’.

Nieuwe opleidingsvisie
voor initiators en pro’s
De inzichten in de nieuwe generatie en hun wensen
als ‘klanten’ maar ook de inzichten in de drop out
hebben geleid tot een nieuwe opleidingsvisie voor
de clubs en de toekomstige lesgevers. Van initiator
tot Trainer A, allemaal moeten ze inzicht krijgen in
deze generaties en in de mogelijkheden.
GV ontwikkelde 6 stappen
waaruit elke golfles moet bestaan:

• INTRODUCTIE
Stel jezelf voor: Geef het goede voorbeeld en
zorg voor aangepaste kledij

• INZICHT
Pas je aan naargelang de doelgroep: Fun & techniek – Beginner & gevorderde – Sportief & minder
sportief – Fygitaal & analoog

• INSPIREER
Enthousiasmeer en motiveer a.d.h.v. een thema:
Ontstaan golf – GOSTA – Gezondheid en golf –
Jeugdgolf – Topgolfers in België – GV-App –
Ready Golf…

• OPWARMING
Start met ± 5 à 10 min opwarming: Hoe kouder,
hoe langer de opwarming – Bouw de intensiteit
licht op – Stretch dynamisch de spieren die aan
bod zullen komen tijdens de kern

• KERN
Hou rekening met je doelgroep en pas je kern
aan: Focus op technische/tactische aspecten &
focus op beleving en plezier – Motiveer en
moedig de sporters aan

• AFSLUITING
Sluit de les af met een competitie of spelvorm:
Peil bij de deelnemers naar ervaring en beleving –
Stel het vervolgaanbod voor aan de deelnemers
Eenvoudig maar superefficiënt om de nieuwe generaties aan te spreken maar vooral om meer mensen
van ‘lead tot lid‘ te begeleiden.
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1. KENNISMAKING
• Maakt 1ste kennismaking met golf
• Zoekt informatie
• STG opendeurdag
• Golf on the road
• Golf op school
• Initiatie

2. OVERWEGING
• Kennismakingsles
• Informeert over vervolgaanbod
• Ontmoet andere golfers
• Initiaties
• Groepsstarterspakketten

3. LID WORDEN
• Gebruikt faciliteiten
• Golfer worden
• Neemt deel aan clubwedstrijden
• Groepslessen
• Juniorlessen
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4. LOYAAL ZIJN
• Duurt ± 2 jaar
• Behaalt hcp > 36
• Gebruikt i-golf/EDS
• Groepslessen
• Juniorlessen

5. AMBASSADEUR
• Neemt vrienden/familie mee
naar de golfbaan

• Groepslessen
• Juniorlessen
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BKO18
VRIJWILLIGERS,
JULLIE WAREN TOP!
6 maanden voorbereiding voor 4 dagen European Tour.
Het deed dan ook veel plezier dat de CEO van de European Tour ons
vrijwilligersprogramma als één van de beste op de Tour benoemde.

Onze head-marshall Jochem Sueters, bij de 500 ‘volunteers’ nu gekend als
Jochem van Golf Vlaanderen, startte met de eerste voorbereiding in november.
Bij deze eerste oproep kregen we meer dan 600 enthousiaste kandidaten vrijwilligers. Snel daarna werd Jochem bijgestaan door Emma Van de Rostyne die
van ons de Oscar wint voor beste stagiaire van het jaar. Vrijwilligers selecteren,
hun taken en shiften verdelen, opleiden via de hole captains… Een drukke
4 maanden waarbij naar het einde toe het ganse Golf Vlaanderen team fulltime betrokken was.
De vrijwilligerswerking groeide met Kevin Dhondt en Karine Guerman voor de
scoring, Katrien Pauwels en Ymke Vanherp voor promotie en Marc Verneirt en
Evelyne Vanherck voor de logistiek binnen de crew tent. Ook onze voorzitter,
Luc Feremans, stak de handen meer dan uit de mouwen.
Met meer dan 500 waren ze… En onze vrijwilligers op de Belgian Knock Out
waren geweldig! Naast de Marshalls op de baan en de spotters, waren er ook
vrijwilligers op de zogenaamde crossings. Ook alle scoreborden, op de baan en
in ‘The village’, maar ook carry boards en assistenten voor de media werden
voorzien vanuit de vrijwilligerswerking.
Er waren zelfs vrijwilligers voor de vrijwilligers! Een keukenteam met 30 enthousiaste vrijwilligers ‘The Ladies van Drie Eycken’ stonden voor dag en dauw klaar
om elke dag 300 ontbijtjes, 500 lunches en 300 4-uurtjes te voorzien.
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VISIE 2020
WAAR STAAN WE TOV
ONZE DOELSTELLINGEN?
DOELSTELLINGEN 2020
Het 4-jaarlijks 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 GV bevraagd.
Extern werden alle clubs, sponsoren aangesloten bij GV bevraagd.

De bevraging bestond uit
volgende hoofdstukken
• 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 gegevensanalyse gebeurde
door het GV Bureau
• Stap 1: vanuit de missie en de verwerking van de SWOT
werden Strategische doelstellingen (SD) vastgelegd

• Stap 2: vastleggen van de GV werkdomeinen
• Stap 3: vastleggen welke domeinen een impact
hebben per Strategische doelstelling

• Stap 4: voor elke SD werd per werkdomein de
input vanuit de SWOT geclusterd

• Stap 5: per werkdomein werden Operationele
doelstellingen (OD) gedefinieerd
Het resultaat van deze analyses werd uitgewerkt met infographics om de raad van bestuur, de commissies, de clubs
en de leden duidelijk en vlot te informeren.
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Structureel.be
SD 1: meer golfers
SD 3: meer golfers recreatief: genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Competitief.be

Operationele Doelstelling 0D1

Operationele Doelstelling 0D3

In 2020 is GV nog steeds een federatie van clubs
en stelt de clubs in staat om via GV structuren
en reglementen een antwoord te bieden t.o.v.
de veranderende markt

Jaarlijks organiseert GV minstens 1 Kampioenschap van Vlaanderen per doelgroep (Kids - Junior Heren/Dames - Senioren - Supersenioren)

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties

OD3 vervult SDl COMP
OD1 vervult SD1 STR +
OD1 vervult SD3 STR + SDlPROM
Gerealiseerd in 2018

Gerealiseerd in 2018

✔

✔

Operationele Doelstelling 0D4
Operationele Doelstelling 0D2
Vanaf 2017 zal GV een Good Governance reglement hanteren op basis van de Code Muyters
met een voorbeeldfunctie naar de clubs

OD4 vervult SDl COMP +
OD4 vervult SD2 COMP

OD 2 vervult SD4 STR
Gerealiseerd in 2018

Jaarlijks wordt het aantal deelnemers per kampioenschap bestendigd of stijgt het (Kids - junior Heren/Dames - Senioren - Supersenioren) en worden
alle provincies bereikt

✔

Gerealiseerd in 2018

✔

Operationele Doelstelling ODS
Jaarlijks organiseert GV de Beker van Vlaanderen
voor minstens 3.500 deelnemers waarbij alle
provincies worden bereikt
OD5 vervult SD1 RECR + SD3 RECR
Gerealiseerd in 2018

✔

Operationele Doelstelling 0D6

✔ gerealiseerd
... op weg naar realisatie
✘ niet gerealiseerd

Jaarlijks organiseert GV recreatieve activiteiten
met aandacht voor elke doelgroep (Jeugd - Dames Senioren - Supersenioren)
OD6 vervult SD1 RECR + SD3 RECR
Gerealiseerd in 2018

✔
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Kaderopleiding.be

Bijscholingen.be

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

SD 1: meer golfers
SD 2: meer golfers competitief: betere prestaties
SD 3: meer golfers recreatief: genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD7

Operationele Doelstelling ODll

Tegen 2020 zijn er minstens 40 initiatoren opgeleid

Jaarlijks organiseert GV minstens 1 bijscholing
voor de vrijwilligers van de club

OD7 vervult SD1 KO+ SD3 KO+ SD4 KO

OD11 vervult SD4 BIJ

“on course” in 2018

...

Gerealiseerd in 2018

✔

Operationele Doelstelling OD8

Operationele Doelstelling OD12

Tegen 2020 is instructeur B toegevoegd aan het
stramien 2016

Jaarlijks organiseert GV minstens bijscholing
voor professionelen in de clubs

OD8 vervult SD1 KO+ SD3 KO+ SD4 KO

OD12 vervult SD4 BIJ

Na overleg met de sector en VTS is beslist
deze stap niet in te voeren en te focussen
op het traject Initiator-Trainer B en A

Gerealiseerd in 2018

✘

Operationele Doelstelling OD9
Tegen 2020 zijn er minstens 10 trainers B opgeleid volgens het stramien 2016

✔

Operationele Doelstelling OD13
Vanaf 2017 organiseert GV een infopunt voor
aanbod externe bijscholingen voor bv. pro’s,
captains, baliemedewerkers,...
OD13 vervult SD4 BIJ

OD9 vervult SD2 KO+ SD3 KO+ SD4 KO
“on course” in 2018

...

Operationele Doelstelling ODl0
Tegen 2020 is Trainer A minstens 1 maal georga
niseerd
OD10 vervult SD2 KO+ SD4 KO
“on course” in 2018

...

Gerealiseerd in 2018

✔
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Club ondersteuning.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Communicatie.be

Operationele Doelstelling OD14

Operationele Doelstelling 0D17

Tegen de 2020 is er een stijging in het aantal
KZ-labels

Tegen de 2020 heeft GV haar communicatie
kanalen behouden en versterkt dwz print, web,
sociale media, mobile, campagnes/ publicaties

SD 1: meer golfers
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

OD14 vervult SD1 CO + SD2 CO + SD3 CO + SD4 CO
Gerealiseerd in 2018

✔

Operationele Doelstelling ODlS
Tegen de 2020 is de clubondersteuning op administratief vlak minstens behouden
OD15 vervult SD1 CO, SD4 CO
Gerealiseerd in 2018

✔

Operationele Doelstelling OD16
G-Golf: tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf
Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken (Mobicart, Android34,
Pin Thing en GV)
OD16 vervult SDl CO, SD2 CO, SD3 CO, SD4CO
Gerealiseerd in 2018

✔

OD17 vervult SD1 COM + SD3 COM + SD4 COM
Gerealiseerd in 2018

✔
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Promotie.be

Jeugdbeleid.be

SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

SD 1: meer golfers
SD 2: meer golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD18

Operationele Doelstelling OD22

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

Jaarlijks is er een toename in aantal behaalde
labels (Rabbit - Birdie -Eagle)
OD22 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD + SD4
CLUBS
Gerealiseerd in 2018

OD18 vervult SDl PROM
“on course” in 2018

...

Operationele Doelstelling 0D19

✔

Operationele Doelstelling OD23
Jaarlijks is er een toename in wedstrijddeelname
(club/regio/nationaal) met aandacht voor fun en
presteren

Tegen de 2020 is het First Swing programma
van GV er in geslaagd om 120 000 mensen een
eerste bal te laten slaan

OD23 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD

OD19 vervult SD1 PROM

In bepaalde categorieën is er een terugval qua
aantal deelnemers waardoor bijsturing in 2019
(nl. meer via clubkwalificaties)

“on course” in 2018

...

...

Operationele Doelstelling 0D24
Operationele Doelstelling OD20
Tegen de 2020 creëert GolfinFlanders.com een
basis greenfeemarkt

Jaarlijks is er een toename in bereikte jeugd
(clubgebonden en nietclubgebonden)
OD24 vervult SDl JEUGD

OD20 vervult SD1 PROM
“on course” in 2018

...

Operationele Doelstelling OD21
Jaarlijks organiseert GV promotionele events
om zichzelf uitstraling te geven bij partners en
vrijwilligers
OD21 vervult SDl Pram
Gerealiseerd in 2018

✔

In bepaalde categorieën is er een terugval qua
aantal deelnemers waardoor bijsturing in 2019
(nl. meer via clubkwalificaties)

...
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Topsport.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties

Beleidsfocus
Laagdrempelig sporten

Operationele Doelstelling OD25

Operationele Doelstelling OD29

Tegen 2020 trachten we nog beter te doen dan
de beleidsperiode 2012-16 (top 8 OS, 3 ET winst,
Top 50 OWGR, se WAGR, doorbraak alle prof
niveaus)

Tegen 2020 is er een gestructureerd G-Golf
Vlaanderen project waarbij de verschillende
actoren samenwerken. Het G-golf project heeft
als doel om mensen met een beperking te begeleiden in het hele proces van kennismaking
met golf tot duurzame beoefening van de sport.

OD25 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2018

...

Operationele Doelstelling OD26
Tegen 2020 is via talentdetectie en het GV-talent
ontwikkelingsprogramma een continue instroom
naar Topsportschool (met bijzonder aandacht
naar meisjes)
OD26 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2018

...

Operationele Doelstelling OD27
Tegen 2020 wordt er gestreefd naar verder
professionele uitbouw van de Topsportschool
met o.a. optimale trainingsinfrastructuur
OD27 vervult SDl TOP + SD2 TOP
“on course” in 2018

...

Operationele Doelstelling OD28
Tegen 2020 presteren de spelers (U12-U18) van
GV Trainingen beter op nationaal en internationaal amateurniveau
OD28 vervult SDl TOP+ SD2 TOP
“on course” in 2018

...

“on course” in 2018

...
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G-Golf
Al verschillende jaren zet Golf Vlaanderen in op
G-Golf. Meer dan 10 jaar geleden zetten we onze
eerste stapjes binnen de G-sportwereld. In samenwerking met het revalidatiecentrum Pellenberg
werden de eerste golfinitiaties georganiseerd in
Winge GCC. Tot op vandaag krijgen de revalidanten
maandelijks een golfles en is golf geïntegreerd als
bewegingstherapie. Dit project kreeg heel wat navolging bij andere revalidatiecentra en individuele
G-sporters en groeide verder uit met het G-Golf
fonds en weer enkele nieuwe mogelijkheden, die
er binnenkort bijkomen.

Sinds 2 jaar voorziet Golf Vlaanderen, via de financiële
steun van Sport Vlaanderen, in het project G-golf
waarbij we golf aanbieden voor mensen met een
beperking. De clubs worden aangemoedigd om
G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de
infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart
buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig
tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf
werking op te starten,…
Per onderdeel worden punten toegekend en op
basis van deze punten mag de club dan gemaakte
kosten binnenbrengen die door Golf Vlaanderen
vergoed worden. In totaal beschikt het fonds over
20.000 EUR.
Waar we in 2017 10 aanvragen mochten ontvangen
voor het fonds, werden dit er in 2018 reeds 18.
De clubs die daarenboven voldoen aan enkele vastgelegde criteria krijgen het G-golf friendly label. Ook
het aantal labels verdubbelde van 2 naar 4 en steeds
meer golfclubs engageren zich om een G-golf werking
op poten te zetten of verder uit te bouwen.
En terecht, de golfsport leent zich immers uitstekend
om mensen met een verschillende staat van paraatheid met en tegen elkaar te laten spelen. In sommige
clubs richt men zich vooral tot personen met een
fysieke beperking. Mensen die minder mobiel zijn of
revalideren van een letsel kunnen door te golfen veel
lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. Maar
ook voor personen met een auditieve handicap of
autismespectrumstoornis (ASS) kan golf een ideale
sport zijn. Deze laatste doelgroep voelt zich thuis in
een prikkelarme omgeving zoals de golfbaan waar
in kleine groepjes gewerkt wordt.
Ook kwam er eind 2018 een brochure G-golf die verdeeld wordt naar kiné-praktijken, revalidatiecentra,
actoren binnen G-sport,… Zo hopen we heel wat
G-sporters rechtstreeks te bereiken en aan te trekken
tot onze sport.
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Innovatie.be
SD 1: meer golfers
SD 2: golfers competitief: betere prestaties
SD 3: golfers recreatief: meer genieten
SD 4: kwaliteitsvollere clubs

Operationele Doelstelling OD30
Tegen 2020 is een innovatief luik ontwikkeld
voor de GV-App i.f.v. light engagement
De GV-App werd, sinds het ontstaan begin 2015,
al meer dan 1,5 miljoen keer geopend maar ook
de nieuwe innovatieve tools zoals de digitale
scorekaarten (50.000 rondjes) en online betalen
komt, met 6.000 transacties, goed op gang.
Een groot succes.
Gerealiseerd in 2018

✔

De GV-App
De in-app-scorekaart is in volle expansie, meer dan
150.000 scorekaarten werden ingevuld door middel
van de app. Meer en meer golfclubs passen de digitale scorekaart toe tijdens clubwedstrijden. De verschuiving van web naar app is helemaal ingeburgerd.
Bij een aantal clubs registeren we dat meer dan 80%
van de bezoekers via de app gaat. Dit succes vertaald
zich ook in het volgende cijfer. Sinds de lancering in
maart 2015 is de app meer dan 5 miljoen keer geopend.
Meer en meer golfers vinden hun weg naar een
ideale teetime via de GV-app. Gekoppeld aan een
betalingsmodule kan de golfer, veilig en snel een
boeking doen. Deze is tenslotte bereikbaar 24/24
en 7/7. Meer en meer golfclubs passen dit betalingssysteem toe voor wedstrijden en activiteiten.
Golfclubs zien eveneens een meerwaarde in dit
betalingssysteem en via opleidingen, zoals de dagen
van de manager in het voorjaar en de vervolgopleidingen in het najaar, werden golfclubs opgeleid. Met
deze professionele opleidingen bereikten we 88%
van onze golfclubs. Naast de opleidingen wordt de
golfer ook digitaal ondersteund via het Golf Vlaanderen youtube kanaal. Hier komen bij regelmaat
nieuwe instructie video’s over de GV-app.

Nieuw in 2018 is de toevoeging van afstanden bij de
digitale scorekaart. M.a.w. kunnen we via de GV-app
in kaart brengen hoe spelers zich verhouden t.o.v.
de green. Dit t.e.m. de voor, midden en achterkant
van de green. De golfclubs dienen deze punten in
te stellen voor al hun golfbanen. Nadien zal de golfspeler in zijn/haar GV-app het resultaat kunnen terugvinden op de digitale scorekaart.
De GV-app is een ontwikkeling die voor de golfer en
golfclub niet meer weg te denken is. De GV-app is
immers een verlengde van de federatiekaart. Regelmatig worden er positieve tips gegeven over verbeteringen en/of vernieuwingen. We bekijken en
behandelen deze zorgvuldig, in het mate van het
mogelijke houden we hiermee rekening. In 2019 zullen
we opnieuw investeren in een verdere verbetering van
de app met enkele nieuwe functionaliteiten.
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Beleidsfocus
Jeugd

Operationele Doelstelling OD22
Jaarlijks is er een toename in aantal behaalde
labels (Rabbit - Birdie -Eagle)
OD22 vervult SDl JEUGD + SD2 JEUGD + SD4
CLUBS
Gerealiseerd in 2018

✔

Jeugdsportfonds
Sinds 2009 reikt Golf Vlaanderen binnen het project
jeugdsportfonds jaarlijks kwaliteitslabels uit aan de
clubs. De kwaliteitslabels die een club kan behalen
zijn: het Rabbit (promo club), Birdie (kindvriendelijke
club) of Eagle (topjeugd) label. Via het jeugdsportfonds krijgen de clubs ook financiële ondersteuning
om hun jeugdwerking te optimaliseren.

Welke labels zijn er?
Er bestaan drie labels: ‘Rabbit’, ‘Birdie’ en ‘Eagle’

Het Jeugdsportfonds is een GV-project in samenwerking met Sport Vlaanderen. Met dit project willen
wij de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de
clubs verhogen en de clubs helpen om hun beleid
verder uit te bouwen. De sportparticipatie in golf
bij de jeugd verhogen is ook natuurlijk ook één van
de doelstellingen.

• Birdie = kindvriendelijke club

Hoe zit het in elkaar?
Elke golfclub die aangesloten is bij Golf Vlaanderen
kan deelnemen. Binnen het project zijn er twee meetmomenten. Deel 1 van het Jeugdsportfonds bevat de
instapcriteria waar je als club aan dient te voldoen
indien je wenst deel te nemen. Indien je aan deze
instapcriteria voldoet kan je een dossier indienen
voor deel 2 en voor een kwaliteitslabel gaan. Clubs
kunnen op basis van hun ingediende dossiers subsidies ontvangen die zij verplicht dienen uit te geven
aan hun jeugdwerking. Het subsidiebedrag wordt
verdeeld op basis van een puntensysteem. Op deze
wijze krijgen alle clubs de kans beloond te worden
voor hun geleverde inspanningen.

• Eagle = topjeugd club

• Rabbit = promo club
Dit wil zeggen dat de club o.a. aandacht
besteed aan aangepaste jeugdlidmaatschappen,
initiatieven voor niet jeugdleden voorziet en
samenwerkt met scholen.

Dit wil zeggen dat de club o.a. jeugdwedstrijden
organiseert, meedoet aan GV jeugdwedstrijden,
aandacht besteed aan ethisch en medisch
verantwoord sporten, zorgt dat er een recreatief
programma is voor jeugd enzovoort.

Dit wil zeggen dat de club o.a. meedoet met
een ploeg aan de nationale junioren, een
competitief opleidingsprogramma heeft,
experten als begeleiding voorziet enzovoort.
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Welke club heeft wat behaald?
Dit jaar zijn er 29 clubs die financiële ondersteuning
ontvangen: 22 clubs behaalden het Rabbit label,
14 clubs Birdie en 2 clubs het Eagle Label.

A

N

Birdie label clubs:
G.C. Beveren, Brabantse Golf, Damme G.&C.C., Golfschool Gent, Ieper Open Golf, G.C. Kampenhout,
Keerbergen G.C., Koksijde Golf Ter Hille, G.&C.C.
Oudenaarde, G&C.C. De Palingbeek, Golf Puyenbroeck,
Rinkven G.C., Ternesse G&C.C., Waregem Golf

D
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N

GOLFVLA

Rabbit label clubs:
Antwerp Golfschool, G.C. Beveren, Brabantse Golf,
Brasschaat Open G.&C.C., Flanders Nippon G.&B.C.
Hasselt, Golfschool Gent, Ieper Open Golf, G.C.
Kampenhout, Keerbergen G.C., Kempense G.C.,
Koksijde Golf Ter Hille, Lilse G.&C., Millennium Golf,
G&C.C. Oudenaarde, Golfcentrum Puurs Breendonk,
Golf Puyenbroeck, Rinkven G.C., Ternesse G.&C.C.,
Waregem Golf, G.C. De Wijnvelden, Winge G.&C.C.,
G.C. Witbos

GOLFVLA
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Eagle label clubs:
Rinkven G.C. en Waregem Golf

GOLFVLA

A

N

Haalden geen label maar kregen wel al financiële
ondersteuning door te voldoen aan de instapcriteria: Brussels Droh!me G.C., Golfforum Lummen,
G.C. De Kluizen, Spiegelven, The National.
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JAARPLAN 2019:
ACTIES EN DOELEN
Naast het bestendigen van de basiswerking wil GV proactief
blijven en innovatief op alle vlakken. Daarom zijn er in elk
domein wel wat bijsturingen of evoluties.

Structureel
In 2019 staan er verkiezingen op het programma voor de Raad
van Bestuur waardoor de samenstelling zal wijzigen. Ook de
adviesorganen zullen hierdoor wijzigingen ondergaan.
Algemene Vergadering zal een nieuw jasje krijgen. Om de clubs
meer en beter te betrekken bij het beleid zal een Inspiratiedag voor de clubbestuurders georganiseerd worden met de
Algemene Voorzittersvergadering als afsluiter.
Verdere uitbouw en professionalisering van BEgolf door oa.
samen te werken met extern bureau inzake sponsoring.

Wedstrijden
Om meer bereik te realiseren en om de kalender haalbaarder
te maken naar uitvoering toe zal voor oa. de trofeeën en de
kids gewerkt worden via clubkwalificaties ipv rechtstreekse
inschrijvingen.

Kaderopleiding en bijscholingen
Na het succes van de 3-daagse van de manager zal in 2019 een
vervolg uitgewerkt worden met oa. bijscholingen i-Golf maar
ook een breder aanbod naar vrijwilligers, initiators en pro’s.
We denken aan oa Bijscholing voeding in Golf door Gommaar
D’hulst, Lesgeven binnen G-golf, Vervolgsessie marshalopleiding.

Clubondersteuning
In 2019 zal ‘On course Flanders’ gelanceerd worden. Het platform
van Golf Environment Organisation om het GEO label te behalen.
Zo zullen ook de GV-clubs hun internationale erkenning kunnen
krijgen voor de milieu-inspanningen die ze leveren.
Daarnaast blijft GV proactief inzake wetgeving: oa. golfontwikkeling en ruimtelijke ordening maar ook golfonderhoud met de
problematiek inzake gewasbeschermingsmiddelen en water
staan hoog op de agenda.
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Communicatie

Beleidsfocus Laagdrempelig Sporten

GV blijft inzetten op print met het gezamenlijke
BEgolf-magazine, web via golfvlaanderen.be en
Golf Vlaanderen Digitaal, social media via facebook,
twitter en met meer aandacht voor instagram,
mobiel via de GV-App en campagnes zoals Starttogolf maar ook wistjedatjes van de medische
commissie of week van de vrijwilliger

Het G-Golf project breidt uit. In samenwerking met
Afgolf en KBGF zal vanaf 2019 ook ingezet worden
op de wedstrijdspelers. De G-golf spelers die in aanmerking komen én de ambitie hebben om aan de
European Golf Disabled Tour deel te nemen zullen
kunnen rekenen op trainingen vanuit Golf Vlaanderen.

Promotie
Starttogolf-dag en BKO blijven de hoogtepunten op
de kalender in 2019.

België is immers, via KBGF, aangesloten bij de EGDA
waardoor onze G-sporters met een hcp kunnen deelnemen aan de Tour.
Vanuit deze regionale selecties zal de KBGF dan het
officiële Belgian Team Paragolf oprichten om klaar
te zijn voor de volgende EK’s, WK’s en hopelijk de
Paralympische Spelen van 2028 (jammer genoeg is
golf niet erkend in 2020 en voorlopig ook niet in 2024.)
In 2019 zal ingezet worden op administratieve lastenverlaging zodat vanaf 2020 het project 100% digitaal
kan verlopen.

Golf ontdekken
Initiaties en golf
als therapie

Golfer worden
Lessenreeksen
en G-Golf fonds

Wedstrijdgolfers
Trainingsessies

Belgian Team
Paragolf
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Beleidsfocus Jeugdbeleid

Beleidsfocus Innovatie

In 2019 zal vooral ingezet worden op administratieve
lastenverlaging zodat vanaf 2020 het project 100%
digitaal kan verlopen.

In 2019 kleden we de app een beetje anders in. Een
vernieuwde homepagina moet ervoor zorgen dat de
golfer snel aan de gevraagde informatie kan komen en
makkelijk kan schakelen tussen verschillende pagina’s.
Een aantal pagina’s zullen interactief worden, dat
wil zeggen dat de golfer, sneller kan zoeken in bijvoorbeeld de kalender.

Beleidsfocus Topsport
In 2019 kan de samenstelling van de Topsportcommissie wijzigingen gezien de voorziene verkiezingen
van de Raad van bestuur.
De samenwerking met internationale experten zal
uitgebreid worden zodat zij de persoonlijke doelstellingen en opvolging van spelers kunnen garanderen.

Daarnaast zal de GV-app ook verder inzetten op het
aanbod van teetimes. Dit wil zeggen dat we meer
golfclubs wensen te mobiliseren om een aantal teetimes online publiek te stellen. Op die manier kan de
golfer op een eenvoudige wijze een teetime reserveren en betalen via de GV-app. Tevens zal de GV-app
kunnen fungeren – wanneer de club dit activeert – als
een digitale portefeuille. De golfer kan namelijk geld
opladen en het gebruiken voor greenfees of voor
wedstrijden of zelfs voor activiteiten. Dit is mogelijk
wanneer de golfclub dit activeert.
De golfspelers zullen in 2019 een digitale scorekaart
kunnen indienen die in aanmerking komt voor de
handicap. Kortom de Extra Day Score (EDS), krijgt
een digitale ondersteuning. Dit om de golfers te
motiveren om meer qualifying scores in te leveren
en anderzijds een goede en degelijke controle in te
bouwen voor de golfclubs.
In 2019 zullen er naast professionele opleidingen,
verdere ondersteuning worden geboden aan spelers
en clubs via video’s.
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Believe in Basics

81

GOVERNANCE
GV baseert zich op de Code Muyters met een uitgebreid arsenaal
aan concrete en praktische regels en tips om goed bestuur zo
goed mogelijk in de praktijk om te zetten.

Transparantie
GV stelt volgende documenten ter beschikking via haar website
www.golfvlaanderen.be:

• het jaarverslag bestaande uit ten minste jaarrekening, begroting
en verslag Algemene Vergadering

• het verslag van elke Raad van Bestuur staat online na goedkeuring
van het verslag door de Raad van Bestuur

• naast de statuten, reglement inwendige orde en beleidsplan
ook dit reglement inzake ‘Governance’ met daarin aandacht
voor o.a. transparantie, democratie en belangenvermenging
en het nieuwe handelingsprotocol.
GV heeft op haar website een sectie die gewijd is aan de governance
van de organisatie waar de documenten gedownload kunnen worden.
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Democratie
De Raad van Bestuur treedt controlerend op naar
de directie en het voltallige personeel. Met ‘directie’
wordt het leidinggevend personeel bedoeld (Secretaris-Generaal en Technisch Directeur Sport). Anderzijds zal de Raad van Bestuur de directie actief adviseren inzake bepaalde thema’s zoals financiën,
juridische zaken, communicatie, sporttechnische
zaken en HR-management. De uitvoerende taak ligt
bij het personeel van GV.
De Algemene Vergadering is uiteraard het hoogste
orgaan en stemt ook via de verkiezing voor de samenstelling Raad van Bestuur.
De Adviesorganen bestaande uit commissies en werkgroepen zijn geen afzonderlijke entiteiten. Zij volgen
het vastgelegd beleid vanuit de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur binnen hun takenpakket zoals gedefinieerd in de statuten en RIO.

Financieel
Op elke Raad van Bestuur geeft de Penningmeester
en Secretaris-Generaal een financiële stand van
zaken. GV werkt met een externe accountant (per
maand) en revisor (jaarlijks). GV brengt rapport uit
aan de Algemene Vergadering waarin:
• de jaarcijfers (inkomsten en uitgaven) worden
vergeleken met deze van het vorige jaar en met
de vooropgestelde begroting;

• wordt gecontroleerd of de balans en de jaarrekening en de bijhorende toelichting correct

• en volledig zijn;
• er wordt gecontroleerd of de (lange termijn)
financiële stabiliteit gewaarborgd is. De Raad
van Bestuur legt betalingsbevoegdheden vast
voor de directie.
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Evaluatie
De zelfevaluatie door de Raad van Bestuur gebeurt
jaarlijks op de raad van december. In het verslag van
december is deze zelfevaluatie opgenomen. Wat betreft de eigen werking wordt zowel de werking van
de Raad van Bestuur in zijn totaliteit als deze van elk
individueel lid besproken. De resultaten van deze
evaluatie worden in de Raad van Bestuur besproken
en de voorzitter neemt de nodige maatregelen om bij
te sturen. Eventueel wordt de Algemene Vergadering
ingelicht en uitgenodigd om gepaste beslissingen te
nemen.

Evaluaties personeel (incl. directie)
Ten minste één keer per paar, in het najaar, vindt er
een functioneringsgesprek plaats met alle personeelsleden (inclusief directie) door de Voorzitter of zijn
aangestelde. De individuele gesprekken worden afgerond met een groepsgesprek/workshop. De Raad
van Bestuur krijgt hiervan verslag.

Belangenconflict
Het is belangrijk op te merken dat het normaal is dat
belangenconflicten zich voordoen. Soms zijn ze zelfs
onvermijdelijk. Alle vormen van belangenconflicten
trachten te verbannen is dus een onmogelijke en
vaak zelfs ongewenste opgave. Het kan dus niet zo
zijn dat het louter bestaan van een belangenconflict
wordt beschouwd als een overtreding. Het is echter
belangrijk om op een correcte manier om te gaan
met belangenconflicten en/of ze te voorkomen en
anticiperen. Hiertoe moet men trachten conflicten
te voorkomen, zorgen dat conflicten worden aangemeld en gerapporteerd en in bepaalde gevallen
leden van de Raad van Bestuur verplichten om niet
deel te nemen aan de stemming en/of discussies.
Een heldere communicatie is hierbij van cruciaal
belang om misverstanden te voorkomen.

• Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid
(de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen
in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

• leder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke
en/of zakelijke betrekkingen heeft met een
aanbieder van diensten aan GV, onthoudt zich
in voorkomend geval van deelname aan de
besluitvorming over de betreffende opdracht.

• Een besluit tot gunning van een opdracht aan
een aanbieder van zaken of diensten aan GV,
waarmee een bestuurslid een familie- of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen
heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring
van het bestuur van GV.

• Een bestuurslid neemt van een aanbieder van
zaken of diensten aan GV geen zaken of diensten
aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte
van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

Integriteit
Elk bestuurslid maar ook lid van een adviesorgaan én
het bureau wordt geacht, zowel in de hoedanigheid
van bestuurslid als daarbuiten, zodanig op te treden
dat de belangen van GV en de bij haar aangesloten
leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken. Van ieder wordt verwacht
dat hij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en
niet gedreven door eigenbelang handelt en dat hij
elke situatie vermijdt die tot belangenvermenging
aanleiding zou kunnen geven.
leder is verplicht verantwoording af te leggen over
zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode
aan het bestuur. Indien het bestuur niet in staat is
een verschil van mening dan wel verschil van inzicht
ter zake van gedragingen aangaande één of meerdere bestuursleden op te lossen, kan ieder bestuurslid een bindende uitspraak vragen aan de Raad van
Bestuur.
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Vergoeding
Een bestuurder of lid van een adviesorgaan werkt
volledig op vrijwillige basis. GV hanteert geen enkele
vorm van verloning of zitpenning.

Onkosten
Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend
vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan
kunnen worden aangetoond én na voorafgaandelijke goedkeuring door de directie. De bestuurder,
alsook leden van commissies en werkgroepen kunnen km-vergoeding ontvangen voor aanwezigheid
op evenementen (tarief vastgelegd door Vlaamse
overheid in het kader van de wet op vrijwilliger). De
vrijwilliger kan dit enkel indienen indien als vooraf
is vastgelegd dat hij of zij aanwezig diende te zijn
om GV te vertegenwoordigen. Km-vergoeding voor
vergaderingen is niet voorzien.
Andere onkosten kunnen ingediend worden indien
deze vooraf werden aangevraagd bij de directie.
De vrijwilliger declareert geen kosten die reeds op
andere wijze worden vergoed. Declaraties worden
afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde
administratieve procedure. Een declaratie wordt
ingediend door middel van een daartoe vastgesteld
formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de
functionaliteit van de uitgave vermeld. In geval van
twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de directie.

Reglement en gedragscode
Het volledige reglement en de gedragscode ‘Good
Governance’ is openbaar en door derden te raadplegen via www.golfvlaanderen.be onder de rubriek
GV info/Governance.
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Rapportering 2018
Handelingsprotocol
In 2018 werd het handelingsprotocol Golf Vlaanderen
“Gezond & ethisch sporten” afgewerkt, goedgekeurd
en gepubliceerd. Als sportfederatie dragen wij kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fairplay hoog in het vaandel. Wij willen mee
investeren in ethische normen en waarden om zo
aan kwalitatieve sportbeoefening te doen. Om deze
kwaliteit te garanderen beschikken wij vanaf heden
over een vastgelegd protocol.
Dit protocol beschrijft de stappen die worden gevolgd
indien wij een melding krijgen van een schending van
waarden en normen betreffende gezond en ethisch
sporten of seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Zelfvaluatie RvB
Alle bestuurders waren voldoende aanwezig, elk
bestuurslid afzonderlijk wordt positief geëvalueerd.
De werksfeer binnen de Raad van Bestuur is zeer
positief alsook de relatie met het bureau.
Zelfevaluatie is opgenomen het verslag van de Raad
van december 2018.
Belangenconflict binnen de Raad van Bestuur:
• de bestuursleden die ook zakelijk actief zijn binnen
de sector hebben zich op elke vergadering van de
Raad van Bestuur onthouden, zowel in debat als
bij beslissing, binnen het agendapuntsponsoring;
RvB januari (sponsoring), februari (sponsoring),
mei (BKO)

• elke bestuurder heeft zich steeds onthouden
indien een punt op de agenda betrekking had
op zijn of haar club; (maandelijks)

• het personeel, dat niet stemgerechtigd zetelt,
heeft zich onthouden bij elk punt inzake

• personeelsbeleid: RvB januari en december
Vergoedingen
In 2018 werden geen kostenvergoedingen noch zitpenningen gegeven aan bestuurders of vrijwilligers.

Overzicht onkostenvergoedingen voor
Bestuurders 2018
• Parking: 20 euro

• Km-vergoeding: 0 euro
• Restaurantkosten/representatie: 0 euro
• Opleiding: 199,65 euro
Voordelen in natura: GV Bestuurders hebben recht
op de zgn. Gouden Federatiekaart, waarmee ze op
basis van het reglement als gast kunnen spelen bij
andere clubs.
Afwijking van de Code Muyters:
Sommige indicatoren worden, na beslissing door de
Raad van Bestuur, niet ingevuld. Deze afwijkingen
worden weergegeven in de scoresheet
Harde en zachte Indicatoren
In 2018 werd ingezet op volgende aspecten:
• transparantie: online plaatsten van statuten
en RIO, reglementen, organigram, beleidsplan,
jaarverslag, verslagen RvB, verslagen AV, samenstelling bestuur, commissies en werkgroepen
met melding van mandaten, rapporteren van
good governance in jaarverslag en op AV;

• democratie: werkplan en procedure RvB, aangepaste organisatienota/charter/benoemingsbrief
met oa. taakverdeling en rol bureau vs bestuur
vs vrijwilligers; benoemingsbrief;

• verantwoording: opmaak procedure functioneringsgesprekken personeel, evaluatie Raad van Bestuur,
beleidsplan en jaaractieplan, financiële verantwoording met oa. revisor, gedragscode en charter good
governance;

• zachte indicatoren: jaarverslag, basisinformatie
van de clubs op de website, gelimiteerde ambtstermijnen, belanghebbenden betrekken, sociale
verantwoordelijkheid via oa. Golf en Milieu,
gedragscode, klachtenprocedure/handelingsprotocol, delegeren en taakverdeling bestuur/
bureau/adviesorganen.
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1. DIMENSIE TRANSPARANTIE
Indicator

Deelindicator

1.1 De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website.
Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en
voor iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie de meest recente versies van de
statuten, interne reglementen, organigram, sportregels
op haar website?

1.2 De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar
website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden
en voor iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op
haar website?

1.3 De organisatie publiceert het jaarverslag op de website.
Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor
iedereen toegankelijk.

Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te
vinden via (doorklikken op) de homepagina?

Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden
via (doorklikken op) de homepagina?
Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag?
Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren?
Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug
te vinden via (doorklikken op) de homepagina?

1.4 De organisatie publiceert een publieke versie van de
notulen van de raad van bestuur op haar website.
Om redenen van privacy of discretie is volledige
transparantie soms niet aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor
iedereen toegankelijk.

Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen
van de raad van bestuur op haar website? Om redenen van
privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet
aangewezen zijn.
Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen
en de (motivering van) de beslissingen weer?
Wordt een publieke versie van de notulen van alle vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen
12 maanden gepubliceerd?

1.5 De organisatie publiceert de notulen van de algemene
vergadering op de website.

Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de
stemmingen van de algemene vergadering op haar website?
Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen
en de resultaten van de stemmingen weer?
Publiceert de organisatie de notulen van de algemene
vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden?

1.6 De website van de organisatie vermeldt de actuele
samenstelling van de raad van bestuur en vermeldt voor
elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum
van het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de
website eveneens het aantal en de duurtijd van de
voorgaande mandaten.

Vermeldt de website van de organisatie de actuele samenstelling van de raad van bestuur?
Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat vermeld?
Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten
vermeld (indien van toepassing)?

1.7 De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie
van de leden van de raad van bestuur.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding van
de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura?

1.8 De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake
is van belangenconflicten.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en
de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten?

1.9 De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het
omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren.
De organisatie licht de gevallen waar wordt gekozen om
af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens
het ‘pas toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan
welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden
zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.

Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd
over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de
code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis
van de harde en zachte indicatoren?
Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om
af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens
het ‘pas toe of leg uit’-principe?
Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd
en welke wijzigingen worden gepland?
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Afwijking: door onze eigenheid (nl. samenstelling
Rvb zijn mix van clubeigenaars, managers, bestuursleden) kan GV niet voldoen aan richtlijnen, daarom
geen publiek register in JV.

Afwijkingen worden vanaf 2018 opgenomen
in scoresheet in Jaarverslag.
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2. DIMENSIE DEMOCRATIE
Indicator

Deelindicator

2.1 De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie
en strategische doelen van de organisatie de gewenste
profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorgelegd.

Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de
bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties van de bestuurder zijn
beschreven?
Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in
het document beschreven rol van het bestuur en de visie,
missie en strategische doelen van de organisatie?
Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene
Vergadering?
Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur
de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan
van elke vacature evalueert? Kan de organisatie aantonen dat
die evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden?

2.2 De raad van bestuur legt de procedures vast voor het
opstellen van de agenda voor elke vergadering, het
verloop van de vergadering en de goedkeuring van
besluiten. De voorzitter van de raad van bestuur ziet
toe op de correcte navolging van deze procedures.

Beschikt de organisatie over een document waarin de
procedure voor het opstellen van de agenda voor elke
vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten is vastgelegd?
Wordt de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze
procedure vastgelegd in het document?

2.3 De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur
als voor de algemene vergadering een gepast quorum.

Beschikt de organisatie over een document waarin zowel
voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering
een quorum is vastgelegd?

2.4 De organisatie beperkt de mandaten van de leden
van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor
dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode
niet langer is dan 12 jaar.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat
er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten
zittingsperiode geldt?

2.5 De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden
in voor de leden van de raad van bestuur waardoor
telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt
en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.

Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor
alle bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts
een deel van de leden vervangen wordt?

2.6 De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per
jaar.

Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de
voorbije 12 maanden?

2.7 De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de raad van bestuur
zodat alle leden voldoende kennis hebben over de
organisatie en haar omgeving.

Beschikt de organisatie over een document waarin een
gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe
bestuurders is vastgelegd?

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat
er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten
zittingsperiode van 12 jaar geldt?

Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de
voorzitter van de raad van bestuur?
Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt
een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis
van welk profiel zij/hij werd aangezocht?
Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en
het intern reglement van de organisatie, alsook het meerjarenbeleidsplan?

2.8 De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe
manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden
van de organisatie.

Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of
via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie?

2.9 Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen
zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die
een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het
door de algemene vergadering en de raad van bestuur
vastgestelde beleid.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen
de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome
entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen
bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering
en de raad van bestuur vastgestelde beleid?
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Afwijking: beleidskeuzes ifv Bestuursprofielen: er zijn
profielen om functies te benoemen maar de Raad van
Bestuur van GV wenst geen profielen om kandidaten
mee op te roepen. zonder enige drempel.
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GV wil een open politiek dwz iedereen kan
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Afwijking: wettelijk quorum ST art 19 (AV ongeacht
aantal aanwezigen - Bijz AV 1/2) niet voldoende voor
Goed Bestuur Sport Vlaanderen

1

1

Moet letterlijk in statuten staan

90

3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE
Indicator

Deelindicator

3.1 De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de orga- Beschikt de organisatie over een actueel document waarin
nen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en de afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad
het huishoudelijk reglement van de organisatie.
van bestuur, de algemene vergadering, de directie en (indien
relevant) de comités beschreven is?

3.2 De functies van voorzitter van de raad van bestuur en
die van directeur worden niet gecumuleerd.

Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur
en die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd?
Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie
van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en
die van directeur?

3.3 De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarBepalen de statuten van de organisatie welke onverenigheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast. baarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van
bestuur?
Beschikt de organisatie over een document waarin is vast3.4 De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de directeur
vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere
personen een directiefunctie bekleden dan maakt het of van de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de
organisatie?
reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden
Indien er meerdere personen een directiefunctie
onderling verdeeld zijn.
bekleden, maakt het document dan duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de
directieleden onderling verdeeld zijn?
Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan
de directie worden overgelaten en welke beslissingen aan
het bestuur toekomen?
Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe
partijen een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd
die bepaalt of de directie dan wel de raad van bestuur
bevoegd is?
3.5 De raad van bestuur houdt jaarlijks een functionerings- Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek
gesprek met de directeur.
plaats tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?
Werd het verslag van het functioneringsgesprek
goedgekeurd door de raad van bestuur?
3.6 De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan
het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de
lange termijn financiële planning.

Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin
de visie, de missie en de strategie van de organisatie zijn
beschreven dat werd goedgekeurd door de algemene
vergadering?
Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een
door de algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat
is afgeleid van het meerjarenplan?
Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een
door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting?
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Ja/Nee/Nvt

Score deelindicator

ja

1

Score indicator

1
ja

1

nee

0

nee

0

0,5

0
ja

1

ja

1
1

ja

1

ja

1

ja

1
1

ja

1

ja

1

ja

1

ja

1

1

Art. 12 zegt dat de vertegenwoordiging en het
dagelijks bestuur aan een secretaris-generaal mag
overgedragen worden, maar er is geen uitdrukkelijke
vermelding dat VZ en Secr-Gen 2 verschillende personen moeten zijn

moet in statuten komen in de toekomst
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3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE
Indicator

Deelindicator

3.7 De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd
wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële
beleid en de financiële informatieverstrekking van de
organisatie.

Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt
op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie?
Beschikt de organisatie over een document waarin de
werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn
vastgelegd?
Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht
aan de algemene vergadering?

3.8 De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar
eigen samenstelling en werking.

Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie door de raad van bestuur die de voorbije 12
maanden werd uitgevoerd?

3.9 De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van
toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en
onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de
code en ze begrijpen.

Beschikt de organisatie over een gedragscode die van
toepassing is op bestuurders, directie en personeel?
Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting
om integer te handelen, een onkostenregeling, een
geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?
Werd de code ondertekend door alle leden van de raad
van bestuur, de directieleden en personeelsleden?
Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante
actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en
ze begrijpen? Werd de algemene vergadering in kennis
gesteld van de code?

3.10De raad van bestuur stelt procedures inzake belangen- Beschikt de organisatie over een document waarin proceconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van dures inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?
de raad van bestuur.
Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of
daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld
(belangenconflicten worden gemeld in de notulen van de
raad van bestuur en bijgehouden in een register) en dat
commerciële transacties met een derde partij waarmee
een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering of een door de
algemene vergadering gemandateerd orgaan?
Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van
bestuur in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van
een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de
stemming?
3.11 De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpas- Beschikt de organisatie over een geldend document
send vergaderschema vast.
waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor
een periode van 12 maanden is vastgelegd?
Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het
beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie,
de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie
van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering?
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Ja/Nee/Nvt

Score deelindicator

ja

1

nee

0

Score indicator

0,5

Afwijking: RvB geeft voorkeur te blijven werken met
accountant + revisor ipv onafhankelijke rekeningnazichters vanuit de club

nvt

ja

1
1

ja

1

ja

1

ja

1

nee

0

ja

1

nee

0

0,75
Vanaf 2019 zal AV gedragscode aggenderen

Afwijking: door onze eigenheid (nl. samenstelling Rvb zijn mix van clubeigenaars, managers,
bestuursleden) kan GV niet voldoen aan richtlijnen,
daarom geen publiek register in JV

0,666666667

ja

1

ja

1

ja

1
1
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ZACHTE INDICATOREN SCORE (0-4)
Start*

2017

2

1

De organisatie publiceert een jaarverslag

0

2

De organisatie rapporteert over het omgaan
met de code goed bestuur in de Vlaamse
sportfederaties

0

3

De website van de organisatie vermeldt
basisinformatie over de aangesloten clubs

3

4

De organisatie heeft gelimiteerde
ambtstermijnen

3

5

De organisatie heeft een gedifferentieerde,
evenwichtige en competente raad van bestuur

0

6

De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid

2

7

De organisatie heeft een beleid inzake (milieu)
sociale vaardigheid

4

8

De organisatie heeft een financieel of
audit comité

4

9

De organisatie heeft een gedragscode

0

10 De organisatie heeft externe leden in
haar raad van bestuur

0

11

De organisatie heeft een gepast systeem
voor risicobeheersing

2

12 De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure

0

13 De raad van bestuur delegeert op gepaste
wijze taken aan comités

2

14 De organisatie heeft een beleid inzake de
bestrijding van match-fixing

0

*

zelfinschatting federatie

2018

2019

2020

3

4

1

2
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SAMENVATTING

HARDE INDICATOREN
Totaalscore

22,08

Maximale totaalscore

29
76,15%

Totaal scorepercentage

85,19%

Dimensie transparantie

66,67%

Dimensie democratie

76,52%

Dimensie interne verantwoording en controle

HARDE INDICATOREN
Onderdeel

Punten

Maximumpunten

Totaalscore

Transparantie

8,00

9

88,89%

Democratie

5,75

9

63,89%

Interne verantwoording en controle

6,33

11

57,58%

20,08

29

70%

Totaal

100
80
60

2017
2018

40
20
0

Transparantie

Democratie

Interne verantwoording
en controle

Totaalscore Good Governance:
2017: 70,00%
					2018: 76,15%

2.229.093
euro inkomsten

917.690
euro lidgelden

1.051.577
euro subsidies

251.383
euro sponsoring en
werkingsinkomsten
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FINANCIEEL
98

GOLF VLAANDEREN INVESTEERT

100

FEDERALE BIJDRAGE

102

BALANS

105

RESULTATENREKENING

111

SAMENVATTING

113

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING

98

GOLF VLAANDEREN
INVESTEERT

479.919
euro topsport

132.553
euro jeugdsport

385.327
euro promotie en
communicatie

313.350

clubondersteuning
en opleiding

Stage trainer B, vlrn: Laurence Herman (student trainer B),
Matthis Bessard, Cedric De Bruycker, Gaspard Olivier
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FEDERALE BIJDRAGE
BIJDRAGE 2018
Volwassene en
tweekleurige kaart
volwassene
Junior en tweekleurige
kaart junior speler
Volwassen stagiair
(startpas)
Junior stagiair (startpas)

GOLF VLAANDEREN

KBGF

TOTAAL

€26,00

€26,00

€52,00

€5,10

€4,90

€10,00

€10,40

€10,55

€20,95

€4,20

€3,80

€8,00

If I’ve got a swing,
I’ve got a shot.
BUBBA WATSON

Voorzitter Golf Vlaanderen, Luc Feremans
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BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
A C T IV A
V A S T E ACTI VA
II. Immateriële vaste activa

31/12/2018
79.813,70
34.010,18

211100 Website

110.116,46

211109 Afschr. website

-110.116,46

211200 Software

72.915,68

211209 Afschr. software

-38.905,50

III. Materiële vaste activa

12.794,64

B. Installaties, machines en uitrusting

2.360,25

230000 Installaties

83.743,70

230009 Afschr. installaties

-81.383,45

C. Meubilair en rollend materieel

10.434,39

240010 Bureelmeubilair

34.307,35

240019 Afschr. bureelmeubilair

-32.562,07

240020 Kantoormaterieel

54.245,20

240029 Afschr. kantoormaterieel

-45.556,09

E. Overige materiële vaste activa

0,00

260100 Inrichting gebouwen in huur

50.788,34

260109 Afschr. inrichting gebouwen in huur

-50.788,34

IV. Financiële vaste activa

33.008,88

288000 Waarborgen betaald

31.814,88

288100 Waarborgen

1.194,00
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911.707,65

V L OT TENDE ACTI VA
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

69.392,80

A. Handelsvorderingen

69.364,68

400000 Klanten

11.876,74

401100 Te ontvangen creditnota’s

1.210,00

406000 Vooruitbetalingen leveranciers

56.277,94
28,12

B. Overige vorderingen
411001 Terug te vorderen BTW herziening

28,12
300.000,00

VIII. Geldbeleggingen
530000 Termijndeposito > 1 jaar

300.000,00
412.814,87

IX. Liquide middelen
550000 Nagelmackers zichtrekening

38.485,63

550020 BNP Paribas Fortis Bank

59.670,94

550030 Belfius Bank

55.838,35

550040 Belfius Bank Spaarrekening

114.179,47

550050 Nagelmackers zichtrekening online betalingen

39.953,69

550210 BNP Paribas Fortis Bank spaarrekening

100.095,30

550300 KBC comfortrekening

4.412,82

550310 KBC spaarrekening

140,74

550350 Nagelmackers spaarrekening 35

13,37

551001 Nagelmackers spaarrekening 42

0,05

570000 Kas - contanten

24,51

X. Overlopende rekeningen

129.499,98

490000 Over te dragen kosten

31.224,08

491000 Verkregen opbrengsten

98.275,90

Totaal activa

991.521,35
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31/12/2018

P A S S IVA

835.255,98

E IGE N VERMO GEN
IV. Reserves

696.980,18

B. Onbeschikbare reserves

696.980,18

2. Andere

696.980,18

131100 Andere onbeschikbare reserves

256.980,18

131200 Onbeschikbare reserve subsidies

440.000,00
89.491,39

V. Overgedragen winst
140000 Overgedragen winst

89.491,39

Resultaat van het niet afgesloten boekjaar

48.784,41

170.067,34

S C HU LDEN
IX. Schulden op ten hoogste één jaar

142.370,97

C. Handelsschulden

43.239,60
43.239,60

1. Leveranciers / te betalen wissels
440000 Leveranciers

40.090,79

444100 Te ontvangen facturen

3.148,81

E. Schulden m.b.t. belast., bezoldiging en sociale lasten

99.131,37
19.647,35

1. Belastingen
453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing

19.647,35
79.484,02

2. Bezoldigingen en sociale lasten
454000 Te betalen RSZ

23.832,89

456000 Te betalen vakantiegeld

55.651,13
27.696,37

X. Overlopende rekeningen
493100 Terug te betalen subsidies

25.325,47

499900 Online betalingen Greenfee’s

2.370,90

Totaal Passiva

1.005.323,32
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RESULTATENREKENING
PER 31 DECEMBER 2018
EN BUDGET 2019
INK OMSTEN
T OT A LE I N KO MSTEN

Budget
2018

Jaarrekening
2018

Budget
2019

2.114.650,00

2.229.093,29

2.156.171,74

Lidgelden

917.000,00

917.690,38

931.455,74

Sport Vlaanderen basissubsidie

438.000,00

476.658,50

477.000,00

117.000,00

176.125,59

176.000,00

9.000,00

8.388,45

8.500,00

Sponsoring
Bijdrage topsportschool
Andere inkomsten werking
Andere subsidies

60.000,00

75.257,34

64.000,00

492.900,00

574.918,37

498.466,00

I60ASUB10

BF jeugdsport

68.000,00

65.225,30

50.647,00

I60ASUB20

BF topsport

325.757,00

330.060,20

332.569,00

I60ASUB30

Topsportschool

0,00

52.093,80

0,00

I60ASUB40

Be Gold

0,00

0,00

0,00

I60ASUB50

VIA middelen en provincies

22.158,00

24.426,40

24.000,00

I60ASUB60

BF Innovatie

52.000,00

52.500,00

52.000,00

I60ASUB70

BF Laagdrempelig Sporten

25.000,00

41.612,67

38.500,00

I60ASUB80

Correcties Sport Vlaanderen

0,00

0,00

0,00

I60ASUB90

Toerisme Vlaanderen

0,00

0,00

0,00

I60ASUB100

Start to Golf

10.000,00

9.000,00

750,00

54,66

Andere
Terugname voorziening (reserve)

80.000,00

750,00
0,00
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Budget
2018

UIT GA V EN
T OT A LE UI TGAVEN

Jaarrekening
2018

839.400,00

875.242,15

Budget
2019
893.194,06

U0STR100

HUMAN RESOURCES

622.400,00

672.628,92

686.528,56

U0STR110

Loonkost personeel

520.000,00

571.887,18

583.000,00

U0STR120

Sociaal secretariaat

7.250,00

3.810,37

3.900,00

U0STR130

Externe medische dienst (IDEWE)

650,00

236,95

663,00

U0STR140

Leasing wagens

45.000,00

46.279,65

47.205,24

U0STR150

Brandstof

9.500,00

9.169,36

9.690,00

U0STR160

Groepsverzekering

40.000,00

41.245,41

42.070,32

U0STR200

KANTOORONKOSTEN

181.500,00

166.055,94

169.377,06

U0STR210

Huur kantoren, P + lasten

107.000,00

108.593,05

110.764,91

U0STR220

Telefoon - huur centrale

10.500,00

9.930,53

10.129,14

U0STR230

Post / koerierdienst

10.000,00

7.376,80

7.524,34

U0STR240

Kantoormateriaal

15.500,00

10.883,62

11.101,29

U0STR250

Abonnementen

500,00

696,51

710,44

U0STR260

Kantine/onderhoud

20.500,00

14.922,10

15.220,54

U0STR270

Informatica

17.500,00

13.653,33

13.926,40

U0STR300

ADMINISTRATIE

30.000,00

31.056,91

31.678,05

U0STR400

VERZEKERINGEN

5.500,00

5.500,38

5.610,39

36.800,00

38.159,05

39.600,00

C OMPETI TI EF
U1COMP100

Senioren 4BBB

2.450,00

950,76

1.000,00

U1COMP200

Junior Open

4.500,00

5.508,51

5.500,00

U1COMP300

Am.Open of Flanders

12.000,00

14.046,39

14.500,00

U1COMP400

Sen Single Str Pl

3.600,00

3.799,23

4.000,00

U1COMP500

Kampioenschap Team Supersenioren

3.000,00

2.477,18

2.500,00

U1COMP600

Finale Senioren Trofee

3.000,00

7.053,72

7.250,00

2.250,00

1.709,04

2.000,00

2.235,62

2.350,00

378,60

500,00

U1COMP700

Finale Damestrofee

U1COMP800

Kids Kampioenschappen

U1COMP900

Andere competitief

500,00
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Budget
2018
RE C REATI EF

Jaarrekening
2018

Budget
2019

57.350,00

71.523,95

73.000,00

U2RECR100

Beker van Vlaanderen

25.000,00

24.315,38

25.000,00

U2RECR200

Kwalificaties Senioren Trofee

5.850,00

16.271,84

16.500,00

U2RECR300

Kwalificaties Dames Trofee

4.500,00

5.132,79

2.500,00

U2RECR400

Kwalificaties Kids Trofee

9.000,00

11.085,54

11.250,00

U2RECR500

Kampioenschap Scholen

1.500,00

1.164,12

1.250,00

U2RECR600

Evenementen werkgroepen

9.000,00

12.184,46

15.000,00

U2RECR700

Andere recreatief

2.500,00

1.369,82

1.500,00

25.000,00

24.594,63

43.000,00

17.500,00

3.309,55

17.500,00

K A DE RO PLEI DI N G & BI JSCHOLIN G
U3OPL100

KADEROPLEIDING

U3OPL110

Initiator

1.800,79

U3OPL120

Trainer B en A

1.508,76

U3OPL130

Andere kaderopleiding

U3OPL200

BIJSCHOLING

0,00
7.500,00

21.285,08

25.500,00

U3OPL210

Bijscholing vrijwilligers clubs

3.281,68

3.500,00

U3OPL220

Bijscholing staff clubs

4.674,41

4.750,00

U3OPL230

Bijscholing VVG personeel

1.675,07

1.750,00

U3OPL240

Infopunt bijscholingen

0,00

500,00

U3OPL250

Andere bijscholing

11.653,92

15.000,00
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C L U B O NDERSTEUNI NG

Budget
2018

Jaarrekening
2018

Budget
2019

254.500,00

288.756,03

271.500,00

U4OND100

Ruimtelijke Ordening en Milieu

30.000,00

31.307,01

30.000,00

U4OND200

Informaticaplatform

115.000,00

120.095,43

105.000,00

U4OND300

Polis BA , LO golfers - promotie

53.000,00

65.285,39

65.000,00

U4OND400

G-Golf

25.000,00

46.981,36

46.000,00

U4OND410

Golf ontdekken

U4OND420

Golfer worden

U4OND430

Sportieve ondersteuning

U4OND440

Andere G-Golf

6.859,21
40.073,79
0,00

5.000,00

48,36

2.500,00

U4OND500

Andere

31.500,00

25.086,84

25.500,00

U4OND501

Onkosten AV, VV, RvB

10.000,00

10.936,78

11.000,00

U4OND502

Vergaderkosten commissies en
werkgroepen

2.500,00

942,52

1.000,00

U4OND503

Goodwillgreenfees

U4OND504

Materiaal en uitrusting

C OMMUNI CATI E

9.000,00

6.890,66

7.000,00

10.000,00

6.316,88

6.500,00

127.000,00

132.491,93

124.500,00

U5COM100

GV digitaal: magazine en publicaties

50.000,00

46.161,74

47.000,00

U5COM200

Website / nieuwsbrief

18.000,00

18.662,36

18.500,00

U5COM300

Sociale media

5.000,00

5.620,98

5.500,00

52.000,00

58.392,38

52.000,00

U5COM400

Mobiel: VVG-App

U5COM410

Ontwikkelingskost innovatie

U5COM420

Drukwerk

4.847,51

U5COM430

Promotie

9.700,06

U5COM440

Innovatief project integreren in de clubs

U5COM500

Campagne: drukwerk

U5COM510

Drukwerk

U5COM520

Golfregelboekjes

U5COM600

Andere communicatie

27.955,30

15.889,51
1.500,00

3.654,47

1.500,00

1.784,90
1.869,57
500,00

0,00

0,00
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Budget
2018
P ROMO TI E

Jaarrekening
2018

230.500,00

252.835,51

Budget
2019
197.250,00

U6PROM100

PROMOTEN VAN DE CLUBS

90.500,00

104.869,80

86.750,00

U6PROM110

First swing

62.500,00

68.664,96

68.750,00

U6PROM111

Golf on the road

6.659,85

6.750,00

U6PROM112

Golf op school

U6PROM113

Opendeurdag

U6PROM120

Start to Golf

U6PROM130

0,00
62.005,11

62.000,00

2.500,00

3.502,50

2.500,00

Media-acties (rebranding Logo)

15.000,00

10.543,10

10.000,00

U6PROM140

Golf in Flanders

10.000,00

15.774,19

5.000,00

U6PROM150

Andere promoten van clubs

U6PROM200

EVENEMENTEN

U6PROM210

Partnerdag en return aan sponsors

U6PROM220

Andere evenementen (oa. mediadag)

332,31

500,00

U6PROM300

Andere promotie

20.000,00

14.297,30

10.000,00

U6PROM400

Ondersteuning European Tour Promotie

90.000,00

73.553,81

40.000,00

U6PROM500

Be Golf

42.861,95

43.000,00

113.500,00

111.487,96

93.500,00

80.000,00

80.000,00

60.000,00

7.208,83

7.500,00

JE UGDBELEI D

500,00

6.385,05

500,00

30.000,00

17.252,65

17.500,00

16.920,34

17.000,00

U7JEUGD10

Jeugdsportfonds: subsidies clubs

U7JEUGD20

Jeugdsport: overheadkosten

U7JEUGD21

Drukwerk

2.606,40

U7JEUGD22

Promotie

4.602,43

U7JEUGD30

Kidstrainingen
(Kids III tot Kids I groep 2)

U7JEUGD40

Andere jeugdbeleid

5.000,00

27.500,00

24.279,13

25.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00
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TOPSPORT ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

Budget
2018

Jaarrekening
2018

Budget
2019

420.000,00

479.918,68

420.000,00

215.000,00

220.195,57

220.500,00

55.000,00

55.000,08

55.000,00

U8TSO1000

Talentdetectie en -ontwikkeling

U8TSO1100

Technisch Directeur Topsport

U8TSO1200

Ontwikkelingsprogramma

160.000,00

165.195,49

165.500,00

U8TSO2000

Voorbereiding en deelname
int. Wedstrijden

178.250,00

250.904,08

190.500,00

U8TSO2100

Programma gerelateerde sport
wetenschappelijke begeleiding

52.250,00

49.993,11

50.000,00

U8TSO2200

Kosten aankoop (sport)materiaal

8.000,00

78.445,74

18.000,00

U8TSO2300

Deelnamekosten binnen- en
buitenlandse stages

40.000,00

41.132,76

41.000,00

U8TSO2400

Deelnamekosten nationale en
internationale wedstrijden

78.000,00

67.037,43

67.000,00

U8TSO2500

Specifieke kosten, eigen aan
professionalisering van topsport
werking, met akkoord SV

14.295,04

14.500,0

U8TSO500

Andere kosten Topsport
ontwikkelingsprogramma

22.750,00

4.819,03

5.000,00

U8TSO600

Olympische Spelen:
voorziening 4-jaarlijks event
= 4.000,00/jaar (2018-2021)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

ANDERE UITGAVEN

500,00

0,00

500,00

TOTAAL KOSTEN

2.104.550,00

2.275.009,89

2.156.044,06

WINST/VERLIES (-)

-45.916,60

127,68

op basis van reserve

80.000,00

resultaat tov budget 2018

10.100,00

34.083,40

SAMENVATTING

Budget
2018

Jaarrekening
2018

Budget
2019

I10LID

Lidgelden

917.000,00

917.690,38

931.455,74

I20SUB

Basisubsidies

438.000,00

476.658,50

477.000,00

I30SPON

Sponsoring

117.000,00

176.125,59

176.000,00

I40TSS

Topsportschool

9.000,00

8.388,45

8.500,00

I50AIW

Andere Inkomsten

60.000,00

75.257,34

64.000,00

I60ASUB

Andere Subsidies

492.900,00

574.918,37

498.466,00

I70AND

Andere

750,00

54,66

750,00

I80RES

Terugname Voorziening (Reserve)

TOTAAL INKOMSTEN

80.000,00

0,00

2.114.650,00

2.229.093,29

2.156.171,74

U0STR000

Structureel

839.400.00

875.242,15

893.194,06

U1COMP000

Competitief

36.800,00

38.159,05

39.600,00

U2RECR000

Recreatief

57.350,00

71.523,95

73.000,00

U3OPL000

Kaderopl. & Bijscholing

25.000,00

24.594,63

43.000,00

U4OND000

Clubondersteuning

254.500,00

288.756,03

271.500,00

U5COMP000

Communicatie

127.000,00

132.491,93

124.500,00

U6PROM000

Promotie

230.500,00

252.835,51

197.250,00

U7JEUGD00

Jeugdbeleid

113.500,00

111.487,96

93.500,00

U8TSO0000

Topsport Ontwikkelingspr.

420.000,00

479.918,68

420.000,00

U10AND000

Andere Uitgaven

500,00

0,00

500,00

TOTAAL UITGAVEN

2.104.550,00

2.275.009,89

2.156.044,06

RESULTAAT

10.100,00

-45.916,60

127,68

op basis van reserve

80.000,00

resultaat tov budget 2018

34.083,40
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Inkomsten
251.383 euro
andere

917.690 euro
lidgelden

1.051.577 euro

subsidies

Uitgaven
613.601 euro

sport en topsport

875.242 euro
structureel

731.807 euro

promotie en
clubondersteuning

Enkele cijfers op een rij
Wedstrijden 109.683 euro  Sponsoring 176.000 euro
Clubbijdragen/lidgelden 917.690 euro  Return aan de clubs en de sport 1.290.000 euro

Conclusie:
- Subsidies dekken de structurele kosten van GV
- Uitgaven sport vs clubs houden elkaar in evenwicht
- Loonkost blijft onder de 30%
(beperkt tot 26% van inkomsten)
- Wedstrijdkosten zijn 100% gedekt door sponsoring
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VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING
20 MAART 2019 - ANTWERPEN
Aanwezig: Antwerp Golfschool, Antw. Int. G&CC Rinkven, Atgolf Vlaanderen,
Brabantse Golf, Brasschaat Open&CC, Brussels Droh!me Golf Club, Cleydael Golf
& C.C., Damme Golf & C.C., Drie Eycken Open Golfclub, Duisburg Military Golf
Club, Executive Club Private Golf Zwijnaarde, Flanders Nippon, Golfclub Lanaken,
Golfclub Witbos, Golfforum Lummen, Golfclub Nuclea Mol, Golf Puyenbroeck,
Golfcentrum Puurs Breendonk, Golfclub Beveren, Golf & B.A. Kampenhout,
Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & C.C. De Palingbeek, Golfschool Gent, I.G.T.C.,
Ieper Open Golf, Royal Keerbergen Golfclub, Kempense Golf, Koksijde Golf Ter
Hille, Royal Ostend Golfclub, Koninklijke Limburg G&CC, Lilse Golf & Country,
Millennium Golf, Cleydael Golfcentrum Ranst, Royal Antwerp G.C., Royal G.C. De
Belgique, Royal Latem G.C., Ternesse Golf & C.C., The National, Waregem Golf,
Wellington Golf, Westgolf, Winge Golf & C.C., WaseGolf
Jacky Mouligneau: Ere-voorzitter
Verontschuldigd: Bossenstein Golf, Royal Am. Anderlecht G.C., Spiegelven Golfclub, Golf Krokkebaas, De Kluizen
Afwezig: Dragon Golf, Golf Prac. Sint-Genesius-Rode, Golfclub de Wijnvelden,
Royal Zoute G.C., Sportclub Taxandria, Steenhoven Country Club, Steenpoel
Golfclub

Ontvangst - Inleiding
De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans,
Voorzitter van G.V., vangt aan om 17.45 uur.
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1. Verslag van de Raad van Bestuur 2018
Luc Feremans, voorzitter, presenteert het verslag
dat ook opgenomen is in het jaarverslag.

2. Statutaire verkiezingen
Vooraleer over te gaan tot de verkiezingen dankt de
voorzitter Benoît Levecq als uittredend ondervoorzitter en Chantal Rudduck als uittredend bestuurder
voor hun jarenlange inzet.
KANDIDATEN STATUTAIRE VERKIEZINGEN GV
Uittredend en niet herkiesbaar:
Benoit Levecq (Koninklijke Limburg Golf)
Uittredend en stelt zich niet herkiesbaar:
Chantal Rudduck (Brasschaat OGC)
Uittredend en herkiesbaar:
Kris Van Ingelgem (AGS)
Er zijn bijgevolg 3 mandaten beschikbaar:
KANDIDATEN voor Raad van Bestuur GV
- Johan Delmulle (Oudenaarde GCC)
- Nathalie Kadic – Nyssen (Rinkven G)
- Kris Van Ingelgem (AGS)
De Algemene Vergadering verkiest unaniem de drie
kandidaten tot bestuurder GV.
KANDIDATEN STATUTAIRE VERKIEZINGEN KBGF
Uittredend en herkiesbaar:
Luc Feremans (Cleydael GC)
Er is 0 of 1* mandaat beschikbaar.
GV KANDIDATEN voor KBGF
Luc Feremans (Cleydael GC)
De Algemene Vergadering verkiest unaniem de Luc
Feremans tot kandidaat-bestuurder KBGF.
Afhankelijk van wie voorzitter GV zal worden gezien de voorzitter
automatisch ondervoorzitter KBGF is en zetelt in de RvB KBGF.

*

3. Voorstelling en bespreking van de
jaarrekening van het boekjaar 2018
De penningmeester presenteert de jaarrekening.
Vragen
Er wordt meer uitleg gevraagd inzake de stijging
loonkost: de penningmeester en secretaris-generaal
geven aan dat gewerkt wordt met de benchmarking
van Acerta. Daarnaast is er een lichte verhoging in
aantal VTE door stopzetten van tijdskrediet.

4. Verslag van de commissaris
Revisor, Ira Nicolaij.
De revisor verklaart samengevat: ‘Naar ons oordeel,
rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften geeft de balans en
resultatenrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van
de vereniging.’
Het verslag werd opgemaakt zonder voorbehoud.

5. Goedkeuring van de jaarrekening 2018
en kwijting van de Bestuurders
De Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed en geeft kwijting

6. Voorstelling van de begroting van
boekjaar 2019
De penningmeester presenteert het budget.
Vragen
- Stijging budget opleiding: niet alleen deze inspiratiedag maar ook de tweejaarlijks opleiding Trainer B
liggen hier aan de oorzaak
- Kosten informatica: de grote uitgave is verschoven
naar KBGF maar GV wil blijven innoveren en heeft
hierdoor het budget behouden.

7. Vaststelling van het lidgeld en andere
bijdragen voor het boekjaar 2019
(zie ook Voorzittersvergadering 2018)
Geen wijzigingen
De Algemene Vergadering keurt unaniem de lidgelden 2019 goed
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8. Goedkeuring van de begroting van
boekjaar 2019
De Algemene vergadering keurt het budget unaniem
goed.

9. Aanstelling van een commissaris
Revisor Ira Nicolaij wordt aangesteld voor 2019.

10. Jaarverslag met rapportering
gedragscode en Good governance
De Secretaris-Generaal presenteert het jaarverslag
met oa.
- Jaarverslag van de Raad en alle adviesorganen
- Jaaroverzicht met de acties
- Onze partners
- GOSTA en Kerncijfers
- Nieuwe publicaties
- Van Lead tot lid
- BKO 18
- Beleidsplan 2020: waar staan we?
- Jaaractieplan 2019
- Good governance rapportering en gedragscode
- Bijlagen met oa. palmares TGV en Topsportschool,
overzicht selecties…
De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag met
al haar onderdelen unaniem goed.

11. Ledenregister
Overzicht leden: A,B,C status wordt meegegeven.

GV Voorzitter, Dhr. Feremans, dankt alle aanwezigen.

De Algemene Vergadering wordt
beëindigd om 18.30 uur.
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BIJLAGEN
OPLEIDINGEN
Initiator
22 studenten schreven zich in voor de opleiding initiator golf 2018. 16 studenten
slaagden voor de opleiding en kregen hun diploma initiator golf in december 2018.
De geslaagden van 2018 zijn:

• Alec De Laet

• Olivier Stael

• William Heyninck

• Ann Van Beirendonck

• Bram Kevelaerts

• Pieter Van Ingelgem

• Anthony Pasture

• Gilles Van den meerssche

• James Petrie

• Frieda Vandevoort

• Jef Reynders

• Thys Versteyhe

• Richard Coppens

• Daan Ysenbaert

• Ruben Rousere

• Lowie Verbeke

Trainer B
In 2018 werd de 1ste opleiding Trainer B Golf afgerond. 7 studenten schreven
zich in voor de opleiding en ronden de opleiding met succes af.
De geslaagden van 2018 zijn:

• Joëlle Van Baarle
• Laurence Herman
• Kevin Vandenbossche
• Tim Jacob
• Frederik Van Hove
• Christiaan Peters
• Axel De Smet
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SELECTIES GV IN 2018
Selecties Internationale wedstrijden 2018
GP DE BETHEMONT
COACH: FRANK DHONDT

Boys:
• 10de

Jarno Tollenaire (83-73)

• 18de

Christophe Palmans (82-76)

• 27ste Julien Deleersnyder (82-79)
• 42ste Sil Beyers (84-83)

GP DE LILLE
COACHES: FRANK DHONDT & PATSY VAN BAARLE

Boys:

Girls:

• 1ste

Mathieu Feron (67-71)

• 1ste

Sophie Bert (78-76)

• 12de

Christophe Palmans (79-74)

• 2de

Cassiopée Oliviers (80-75)

• 18de

Sil Beyers (76-75)

• 4de

Evelyne Verstraeten (81-80)

• 35ste Julien Deleersnyder (85-79)

THE JUNIOR OPEN
BEGELEIDING: LIEKE SKEET

Boys:
• T50

Girls:
James Skeet (76-70-81)

• MC

Francesca De Roover (84-84)

TROPHÉE DES RÉGIONS
COACH: FRANK DHONDT

Boys:

Girls:

• 29ste Max Peerbooms (77-72-75)

• 15de

Sophie Bert (78-76-78)

• 33ste Mathieu Feron (79-73-74)

• 19de

Elsie Verhoeven (83-72-80)

• 33ste Liam Bentein (77-76-73)

• 25ste Ana-Elena Kusters 84-86-77)

• GV Ploeg 1: 12de

• GV Ploeg 2: 14de
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TRAININGEN
Selecties Regionale Trainingen 2017-2018
FUTURE VLAANDEREN BOYS

JONG VLAANDEREN BOYS

COACH FRANK DHONDT

COACH DANY VANBEGIN

• Julien Deleersnyder

• Liam Bentein

• Merlijn De Maeseneer

• Matthis Besard

• Alexandre Derycker

• Cedric De Bruycker

• Thibault Eelen

• Augustin de Cordes

• Victor Estas

• Anthony De Schutter

• Edouard Lafosse

• Mathieu Feron

• Nathan Leeuw

• Enrique Jongmans

• Jacques Ligtvoet

• Gaspard Oliviers

• Chirstophe Palmans

• Max Peerbooms

• Eytan Scheffer

• Louis Peeters

• Arthur Van Elewyck

• Jarno Tollenaire

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH GEORGE MACKECHNIE

• Sophie Bert

• Arnaud Antoin

• Evy Debruyne

• Sil Beyers

• Franseca De Roover

• Brikke Decoster

• Ana-Elena Kusters

• Maximilien de Cordes

• Cassiopée Oliviers

• Ryan Lundh

• Eline Serrien

• James Skeet

• Elsie Verhoeven

• Cedric Van Lint

• Evelyne Verstraeten
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Selecties Regionale Trainingen 2018-2019
FUTURE VLAANDEREN BOYS

JONG VLAANDEREN BOYS

COACH MANOËL WILLEMS

COACH DANY VANBEGIN

• Yan DE MONDT

• Liam BENTEIN

• Mathias EELEN

• Thibault EELEN

• Victor PEPERSTRAETE

• Sil BEYERS

• Victor ESTAS

• Mathieu FERON

• Sander VAN DEN BERGE

• Brikke DECOSTER

• Edouard LAFOSSE

• Louis PEETERS

• Cyril VAN MERHAEGHE

• Cedric DE BRUYCKER
• Eytan SCHEFFER
• Anthony DE SCHUTTER
• Jarno TOLLENAIRE

FUTURE VLAANDEREN GIRLS

TALENT VLAANDEREN BOYS

COACH PATSY VAN BAARLE

COACH FRANK DHONDT

• Sophie BERT

• Arnaud ANTOIN

• Louise CUYVERS

• Ryan LUNDH

• Cassiopée OLIVIERS

• Julien DELEERSNYDER

• Evy DEBRUYNE

• Christophe PALMANS

• Louise PALMANS

• Maximilien DE CORDES

• Francesca DE ROOVER

• James SKEET

• Elsie VERHOEVEN
• Ana-Elena KUSTERS
• Evelyne VERSTRAETEN
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Kids Trainingen 2017-2018
GV COACH GILLES MOREL

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Charlotte Giltay

Delphine Maes

Noor Vandewalle

Louise Cuyvers

Louise Palmans

Marte Vannieuwkerke

GV COACH MANOËL WILLEMS

KIDS 1 GROEP 1 BOYS
Kai De Loore

Mathias Eelen

Julian Geerebaert

Max Halflants

Ruben Heyvaert

Vincent Maes

Lars Van Beeck

Jan-Willem Verbeeck

Baptist Wouters

KIDS 1 GROEP 2 BOYS

GV COACH MANOËL WILLEMS

Jonathan Ameye

Cyriel Bissay

Jules Boschmans

Oskar Giltay

Thomas Ketelaere

Lev Ariel

Oscar Peperstraete

Bixeante Rossilion

Cedric Van De Vijver

KIDS 1 GROEP 2 GIRLS

GV COACH VERONIQUE VERHAEGEN

de Cordes Sixtine

Fleur Heijens

Kirsten Heyvaert

Lauren Londers

Lina Vercruysse

Mirthe Waumans

KIDS 2 BOYS

Zanna Janssen

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN

Maxim Custers

Arthur Estas

Antoine Goethals

Jonas Leigein

Sem Leonavicius

Jasper Komkommer

Chari Tsaklanos

Vince Van Den Broeck

KIDS 2 GIRLS

GV COACH GILLES MOREL

Chloé Allegaerts

Anna Goyens

Fleur Legein

Julie Nuytten

Romero CaceresNuria

Feline Van Der Steichel

KIDS 3 BOYS
Arnaud Donck

Eloise Londers

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN
Thomas Eelen

Arthur Haghedooren

Nolan Meert

Mathis Tydtgat

KIDS 3 GIRLS
Wana Azou

GV COACH GILLES MOREL
Lily-Rose Beerens

Sophie Custers

Josefien Vanhoolandt
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Selecties Kids Trainingen 2018-2019
GV COACH MANOËL WILLEMS

KIDS 1 GROEP 1 BOYS
Bissay Cyriel

Estas Arthur

Geerebaert Julian

Georges Anaël

Giltay Oskar

Vandeputte Louis

Van Beeck Lars

Verbeeck Jan-Willem

KIDS 1 GROEP 1 GIRLS
Giltay Charlotte

Heyvaert Kirsten

GV COACH GILLES MOREL
Maes Delphine

Waumans Mirthe
GV COACH FREDERIK VAN HOVE

KIDS 1 GROEP 2 BOYS
Boschmans Jules

Custers Maxim

Hoeylaerts Alexander

Leonavicius Sem

Leys Alex

McLean Callum

Peperstraete Oscar

Rombouts Julian

Rommens Achiel

Wullaerts Lucas
GV COACH LAURENCE HERMAN

KIDS 1 GROEP 2 GIRLS
Heijens Fleur

Legein Fleur

Londers Eloise

Van Der Steichel Feline

Ver Elst Charlotte

Van Landeghem Manon

KIDS 2 BOYS
Dobbelaere Vic

Londers Lauren

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN
Donck Arnaud

Eelen Thomas

Haghedooren Arthur

Legein Jonas

Leys Emile

Pauwels Lucas

Tsaklanos Chari

Tydtgat Mathis

Van Den Broeck Vince
GV COACH GILLES MOREL

KIDS 2 GIRLS
Custers Sophie

De Blieck Estelle

Nuytten Julie

Schoofs Lisa

Vanhoolandt Josefien

Van Olmen Charlotte

KIDS 3 BOYS
Brabant Guillaume

Romero Caceres Nuria

GV COACH RAPHAËL VANBEGIN
Claes Olivier

Claes Vincent

Deknudt Arnaud

Tydtgat Emile
GV COACH GILLES MOREL

KIDS 3 GIRLS
Beerens Lily-Rose

Claeys Julie

Dinant Alexine

Elsocht Louise
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WEDSTRIJDEN
KIDS WEDSTRIJDEN (ETHIAS KIDS TROFEE EN GV JUNIOR U12-U14)
Deelnemers

486

Wedstrijden

16

KAMPIOENSCHAPPEN
Kampioenschap clubteam Super Senioren

98

Kampioenschap van Vlaanderen Senioren Single Stroke Play

54

Senioren 4BBB Kampioenschap van Vlaanderen
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Junior Open of Flanders

147

Amateur Open of Flanders
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Kampioenschap van Vlaanderen Kids

57

SENIOREN
Van Lanschot Senior Trofee Antwerpen

73

Van Lanschot Senior Trofee Limburg

54

Van Lanschot Senioren Trofee Vlaams-Brabant

49

Van Lanschot Senioren Trofee O&W Vlaanderen

98

Van Lanschot Senioren Trofee Finale

81

Prijs Seniorenwerkgroep

64

DAMES
VVG Dames Trofee Antwerpen
VVG Dames Trofee Limburg

17 (9+8)
22 (14+8)

VVG Dames Trofee Vlaams-Brabant

39 (25+14)

VVG Dames Trofee O&W Vlaanderen

75 (40+35)

VVG Dames Trofee Finale

54 (28+26)

Cap-am Ladies

92

Starterswedstrijd Ladies

76

VVG - AFG Ladies

56

BEKER VAN VLAANDEREN
Kwalificaties 45 clubwedstrijden
2 X halve finales
Finale

+/- 4000 deelnemers
205 deelnemers
58 deelnemers

123

BIJSCHOLINGEN
BIJSCHOLINGEN
datum

sessie

doelgroep

lesgever

deelnemers

18/03

Coach To Coach

Coaches
GV topsportwerking

Ryan Lumsden & Orlaith
Moynihan

10

08/10

Coach To Coach

Coaches
GV topsportwerking

Ryan Lumsden & Orlaith
Moynihan

10

19/02 - 5/03

Driedaagse
v.d. manager

Clubmedewerkers

ISB, Jochem Sueters,
Marc Verneirt, Lodewijk
Klotewijk, Herberigs, ices,..

50

Nov - dec

I-golf sessies

Clubmedewerkers

ISB + Jochem Sueters

100

12/09

Sport met grenzen

Vrijwilligers

Arne Aerts van Ices

19

5/11 & 16/11

Marshal opleiding

Vrijwilligers

Jochem Sueters, Danny
Mariën & Ymke Vanherp

60

17/12

Infosessie Initiators

Initiators

Marc Verneirt & Ymke
Vanherp

25
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PALMARES TGV/ALUMNI
TOPSPORTSCHOOL 2018
THOMAS PIETERS
•Winner
•
World Cup Of Golf
•T6
• US PGA Championship
•3
• X Top-10 ET wedstrijd
•27ste
•
plaats Race To Dubai
•Beste
•
OWGR positie in 2018: 34ste plaats

THOMAS DETRY
•Winner
•
World Cup Of Golf
•T3
• Turkish Airlines Open (Rolex Serie)
•5
• X Top-10 ET wedstrijd
•31ste
•
plaats Race To Dubai
•Beste
•
OWGR positie in 2018: 140ste plaats

CHRISTOPHER MIVIS
•206de
•
plaats Race To Dubai
•87ste
•
plaats CT Ranking

MANON DE ROEY
•Winnares
•
WPGA International Challenge 2018 (Let Access Series 2018)
•70ste
•
plaats LET Ranking (Full Card LET 2019)
•8ste
•
plaats LETAS Ranking

LESLIE CLOOTS
•17de
•
plaats Finals Tour School LET: Full Card LET 2019

YENTE VAN DOREN
•Winnaar
•
Belgian International Amateur Championship
•Winnaar
•
National Stroke Play
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PALMARES TOP GOLF
VLAANDEREN 2018
TGV PROF
FANNY CNOPS
•Overwinning
•
Lavaux Ladies Championship (Let Access Series 2018)
•9de
•
plaats LETAS Ranking (Full card LET 2019)
•97ste
•
plaats LET Ranking

TGV COLLEGE GOLF
MATTHIS BESARD
•Winner
•
Fuzzy Zoeller Invitational
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Golf Vlaanderen
dankt
haar partners
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Golf Vlaanderen vzw
Leuvensesteenweg 643 bus 3
1930 Zaventem
T: 02 752 83 30
F: 02 752 83 39
M: info@golfvlaanderen.be
golfvlaanderen.be
facebook.com/golfvlaanderen

