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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING  

VAN 25 MAART 2023 

 

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van R.A.G.C. in 2022 en u de 

jaarrekening voor 2022 alsook de begroting voor 2023 ter goedkeuring voor te leggen. 

 

Beste leden,  

Het ene jaar is het andere niet. 

COVID is bijna verleden tijd maar intussen zijn we in een oorlog per volmacht gekletterd. Van de regen 

in de drop. 

Het COVID jaar 2021 sloten we tegendraads af met een mooi resultaat. 2022 draaide anders uit. 

Een reeds ontluikende inflatie in een post-pandemische context werd het onderwerp van al onze zorgen. 

Wat ieder van ons persoonlijk heeft ervaren, herhaalde zich op het niveau van ons beheer en onze 

uitgaven.  

Het budget en het verhoopte resultaat welke voorgelegd werden op de AV van maart 2022 werden niet 

gehaald. De inkomsten bleven op peil, maar de bedrijfskosten stegen aanzienlijk ten opzichte van onze 

reeds voorzichtige begroting. Desalniettemin sluiten we het jaar 2022 af met een kleine winst.  

Voor het begrotingsjaar 2023 wordt alles op spits gedreven. Op 1 januari werd de tweecijferige indexatie 

van de lonen doorgevoerd en we blijven met vele vraagtekens zitten omtrent de verdere prijsevolutie 

bij de toeleveranciers.  

Het bestuur heeft in het licht hiervan beslissingen genomen die veel reacties hebben teweeg gebracht. 

Een indexering van de lidgelden is echter noodzakelijk en gerechtvaardigd omdat het deels een 

inhaalbeweging  en deels een anticipatie is. De energiebijdrage is anticiperend en we hopen dat dit een 

eenmalige ingreep blijft. Daarom is deze geïndividualiseerd en niet opgenomen in het lidgeld. 

Hoewel er elk jaar wijzigingen zijn in ons ledenbestand, zien we helaas een aantal opzeggingen of 

categoriewijzigingen die aangekondigd werden nà de vervaldatum van de lidgelden. De stijging van het 

lidgeld heeft misschien de minder fervente spelers gemotiveerd, maar de redenen kunnen ook elders 

liggen. Wij betreuren dit, maar hopen dat sommige individuele beslissingen in de toekomst kunnen 

worden teruggedraaid.  

Dit heeft ertoe geleid de begroting voor 2023 te herzien en gedwongen besparingen door te voeren. Het 

resultaat blijft licht negatief. Het bestuur brengt het ter kennis maar legt zich er niet bij neer. De uitgaven 

zullen nauwlettend worden opgevolgd en hogere inkomsten zullen worden gezocht. Anderzijds rekenen 

we erop dat de kwaliteit van wat RAGC te bieden heeft nieuwe kandidaat-leden zal aantrekken.  

Wij danken allen die zich in hun verschillende hoedanigheden voor de goede werking van de club hebben 

ingezet en beschikbaar hebben gesteld. Captains, bestuursleden, vrijwilligers, zonder jullie zou onze club 

vierkant draaien. 
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Sport 

Na twee jaar COVID was er in 2022 weer een volwaardige sportkalender. We willen onze vele trouwe 

sponsors bedanken.  

Eind april hadden we het voorrecht om voor het tweede jaar op rij de Belgische Interclubfinale op 

R.A.G.C.  te mogen hosten . Onze ploegen op en naast de baan hebben zich voor dit evenement bijzonder 

ingezet met de lofbetuigingen van de KBGF, deelnemende clubs en toeschouwers als verdiende 

appreciatie. 

In diezelfde Interclubs 2022 scheerden we niet de hoogste toppen. Er werden geen bekers gewonnen 

en enkele teams gingen aan het einde van deze campagne een divisie lager. Wij prijzen de inspanningen 

van de 'harde kern' binnen onze ploegen maar de geringe mobilisatie er omheen is een recurrente 

vaststelling. We kunnen beter en we roepen allen op om, op welke manier dan ook, de spelers die de 

clubkleuren uitdragen bij te staan. Een herwaardering van de voorbereidingen, de collectieve inzet en 

de beloftevolle junioren die stilaan kunnen instappen, geven ons goede hoop voor het seizoen 2023.  

Op individuele basis was de RAGC dit jaar goed vertegenwoordigd op de Omnium Classic op Cleydael. 

Vader en zoon, Didier en Sebastien De Vooght, Philippe Van der Linden, Lara Meyers, Rody Vlasveld en 

onze clubkampioen 2022 Ryan Lundh die meteen ook de titel op zijn naam mocht schrijven!  

De RAGC-junioren winnen hun poule van de 2022-2023 'Winterclubs' glansrijk tegen de andere 

Koninklijke Clubs Oostende, Latem en Ravenstein en gaan naar de nationale finale. 

Onze eigen touring pro Alan De Bondt eindigde na een schitterend seizoen op de tweede plaats van de 

Pro Golf Tour en behaalde zo zijn kaart voor de Challenge Tour. Wij wensen hem veel succes voor 2023! 

 

 

Baan en infrastructuur 

Het herstellen van het authentieke karakter en het opwaarderen van ons domein en parcours heeft de 

volle aandacht van het bestuur. 

Er waren geen grote ingrepen in 2022, maar eerder stapsgewijze verbeteringen.  Er is o.a. gewerkt aan 

de paden (3e jaar), de laatste fase in de uitvoering van het bosbeheerplan, het opruimen en verwijderen 

van aarde en afval, het aanplanten van heide, nieuwe tee-markers, enz. 

Een zeer droge zomer maakte van onze fairways dorre, harde stroken. Ons waterbeheer kon mede 

dankzij onze investeringen uit 2020 in het besproeiingssysteem worden geoptimaliseerd. Sommige 

keuzes drongen zich desalniettemin op, en er werd voorrang gegeven aan de greens en tees op de Tom 

Simpson baan.   

Het opruimen van en op het domein, deels een inhaalbeweging uit het verleden, vormt de basis voor 

een vereenvoudigd en programmeerbaar onderhoud in de toekomst. 

Onze schapen hebben in 2022 een volledig seizoen gepresteerd en zijn een economisch, sympathiek en 

doeltreffend hulpmiddel hierbij. Ze verlenen karakter aan het domein en zullen in het voorjaar hun 

comeback maken. 
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Staff 

Het afgelopen jaar bleef het team greenkeepers onderbezet. Tijdelijke werkkrachten werden ingezet 

voor de meer handmatige taken. Het onderhoud van het Dormy House Course heeft daar helaas 

enigszins onder geleden. Het blijft moeilijk om gemotiveerd personeel aan te werven, maar de 

doelstelling een voltallige vaste ploeg op te stellen wordt op lange termijn gehandhaafd.  

In het clubhuis is het team na het vertrek van Nadine Hugo opnieuw op sterkte van vier gebracht en 

werd er nog een vijfde persoon aangetrokken. Met een groter team zullen we in het hoogseizoen minder 

beroep moeten doen op studenten.   

Een derde ervaren caddymaster, Danny Matthysens, is op 1 januari 2023 gestart en Bob Janssen heeft 

voor een halftijds uurrooster gekozen. De dienstverlening aan de leden in en om het caddy-house zal er 

goed bij varen.    

Stan en Inge besloten een punt te zetten achter hun 30-jarige inzet als uitbaters van de half-way house. 

Wij danken hen voor hun goede zorgen gedurende al die jaren. De liefde van een golfer gaat ook door 

zijn maag. Het is pas als men iets verliest dat men het ten volle waardeert.  

De cabane zal tijdelijk opengesteld worden voor onze leden tijdens wedstrijden in het weekend, met 

clubpersoneel en lekkere hapjes uit onze keuken. Elk ander voorstel zal met belangstelling worden 

bekeken. 

 

Jaarcijfers 

Het boekjaar 2002 eindigt met een winst uit de bedrijfsvoering van € 153.955.   

Aan de inkomstenzijde schrijven we enerzijds een verhoging van de lidgelden, stages, green-fees en 
commerciële dagen met € 45.420 ; een marge op de omzet uit bar en restaurant die € 23.170 (-10%) 
lager uitvalt alsook het sponsoringbedrag dat met € 28.002 (-15%) terugloopt, voor een cumulatief 
tekort van € 7.334, (-0,4%) onder de budgetramingen.  
 
De personeelskosten vertonen eveneens een minimale afwijking (+0,2%) en vertegenwoordigen 54% 
van onze bedrijfskosten. 
 
De bedrijfskosten stegen totaal met € 51.171 (+2,30%) boven het budget. € 37.689 hadden betrekking 
op kosten/onderhoud aan de baan en € 17.140 werden aan het clubhuis en installaties besteed. De 
algemene onkosten daalden daarentegen met € 6.774.   
 
Het uitzonderlijk resultaat dat uit toetredingsgelden en een meerwaarde uit de verkoop van rollend 
materieel is samengesteld, bedraagt € 126.226.  
 
Financiële kosten waren er voor € 19.763. De afschrijvingen staan op € 251.594.  
 
Wij sluiten het jaar af met een netto winst van € 8.432. 
 
Er werd € 177.872 geïnvesteerd. In dalende volgorde : € 113.059 voor de baan, € 24.725 voor het caddy-

house en parking, € 21.007 in de keukeninrichting, € 15.890 voor het clubhuis en voor € 3.190 aan IT. 
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Voor de begroting 2023 rekenen we op een stijging van de inkomsten met 11,1%. De stijging komt voor 

uit de lidgelden (zie indexering), de energiebijdrage en de inkomsten uit green-fees en de 

bar/restaurant, die we hoger willen zien.  

Aan de uitgavenkant is de begrote meerkost 10,3%.  De indexering van de salarissen met dubbele cijfers 

op 1 januari weegt zwaar door (+ € 190.000). De personeelskosten vertegenwoordigen 57,5% van onze 

bedrijfskosten. De ramingen voor energie (+ € 68.000) en de leasing van machines (+ € 25.000) 

vervolledigen het beeld.  

Wij verwachten dat er geen verdere prijsstijging van de onderhoudsprodukten voor de baan komt, en 

dat het gros van de kosten voor het schoonmaken van het domein achter de rug is. De wissel van het 

leasingbedrijf zorgt voor een kleine besparing op de voertuigen. 

De algemene onkosten zouden met 6% moeten dalen. 

De toetredingsgelden, die in het buitengewone resultaat zijn opgenomen, zijn moeilijker in te schatten. 

Er is een vrij conservatief bedrag van 70.000 euro aangehouden, wat overeenkomt met ongeveer twintig 

nieuwe leden. 

Aan het eind van deze berekeningen is het verwachte nettoresultaat voor 2023 een verlies van € 11.000. 

Wij herhalen hier de opmerkingen die aan het begin van het verslag zijn gemaakt: het bestuur neemt de 

verantwoordelijkheid van deze begroting, maar legt zich er niet bij neer. De uitgaven zullen nauw 

opgevolgd worden met als doel ze te verlagen, en er zal worden gekeken naar mogelijkheden om nieuwe 

inkomsten aan te boren. 

 

Wij leggen deze jaarrekening alsook het budget 2023 ter goedkeuring voor. 

 

 

Lidmaatschap  

In dit post-COVID-jaar is het aantal nieuwe aanvragen terggevallen op een meer gebruikelijk niveau. We 

hebben in 2022 24 nieuwe leden opgenomen, die we van harte welkom heten.  

Eind 2022 telde de club 1.078 leden (-44);  

954 spelende leden (-42) waaronder 156 junioren (=) en 124 niet-spelende leden (-2). 

We rekenen op een blijvende belangstelling van toekomstige kandidaten voor alles wat RAGC te bieden 

heeft aan zijn leden. De bezetting van onze banen en installaties post-COVID heeft ons geleerd dat een 

ledenbestand over alle categorieën heen van om en bij de 1.100, geen negatieve invloed heeft op de 

beleving van onze bestaande leden.  

 

  



  5/6 
 

Statutaire benoemingen 

De bestuursmandaten van Emmanuel Rombouts en Jean Sanders lopen na drie jaar af. De overige zes 

bestuurders blijven in functie tot een volgende termijn. 

 

Onze nieuwe statuten voorzien een maximum van acht bestuursmandaten. Twee mandaten kunnen 

derhalve bij verkiezing worden opgenomen ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 25 maart 

a.s. 

De Heer Jean Sanders, penningmeester, stelt zich herkiesbaar.  

De Heren Charles van den Kerckhove en Hubert Libert dienden eveneens hun kandidatuur in.  

De Heer Emmanuel Rombouts beoogt geen nieuw mandaat.  

 

 

Hiermee besluiten wij ons rapport. 

 

-------- 

 

 

 

Voor de Raad van Bestuur 

 

Jack Baines 

Voorzitter 
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS MBT DE JAARREKENING VAN DE VERENIGING 

OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31.12.2022 

 

Als accountant hebben we samen met de financieel verantwoordelijken de balans en de 

resultatenrekening 2022 doorgelopen. 

De cijfers geven een balans van 3.374.868 euro en een positief resultaat van 8.432 euro. 

Gebaseerd op de informatie die we verkregen hebben en de door ons uitgevoerde controles,  zijn wij 

van mening dat deze balans een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financiële toestand 

van de vereniging.  

 

Berchem,  7 maart 2023 

 

 

FILOTAX 

Certified Accountants & Tax Advisors 

 

Vertegenwoordigd door 

Jean-Louis Verhaert & Gregory Verhaert - Partners 

 



ACTIEF

Vastliggend

Materieel et machines 787.385 778.540
Afschrijvingen -769.765 17.620 -732.032 46.508

Rollend materiaal 9.775 9.775
Afschrijvingen -4.071 5.705 -2.116 7.660

Inrichting Club- & Caddyhouse 2.689.142 2.648.527
Afschrijvingen -938.401 1.750.741 -819.846 1.828.680

Inrichting Keuken & Secretariaat 223.294 199.097
Afschrijvingen -182.641 40.654 -167.397 31.700

Inrichting Terrein 1.220.049 1.115.835
Afschrijvingen -619.438 600.611 -540.938 574.898

Materiaal leasing 7.950 7.950
Afschrijvingen -7.387 563 -7.387 563

Portefeuille “D.G.A.” 780.002 780.002

3.195.895 3.270.011
Realiseerbaar en beschikbaar

Waarborgen 37.807 39.108
Voorraad 4.334 20.440
Andere vorderingen 9.596 9.082
R/C BTW 25.361 68.016
Beschikbaar 101.875 90.300
Overlopende rekeningen

178.973 226.946

TOTAAL ACTIEF 3.374.868 3.496.956

PASSIEF

Eigen vermogen 2.071.752,75 2.063.321,24
Bestemde fondsen 491.039,00 491.039,00
Provisie
Provisie vakantiegeld 73.972,43 69.794,00

Financiële schulden 555.473,80 633.672,97
Leveranciers 51.855,94 86.056,97
R/C “D.G.A.” 84.154,69 84.154,69
Voorschotten Bar 36.301,07 38.367,01
Voorschotten Lidgelden 0,00 32.260,00
Ontvangen borgtochten
Overlopende rekeningen 10.318,35 -1.709,43

TOTAAL PASSIEF 3.374.868 3.496.956

31-dec-22 31-dec-21Royal Antwerp Golf Club



Royal Antwerp Golf Club   2022 2021 Budget 2023
EXPLOITATIE INKOMSTEN
Lidgelden 1.247.930 1.220.487 1.395.151
Greenfees 267.267 201.606 277.000
Verhuring vestiairekasten 5.591 5.930 6.000
Caddyhouse verhuring 45.682 47.537 50.000
Wedstrijdgelden 24.858 16.727 25.000
Huurontvangsten 14.865 19.645 12.540
Omzet Bar & Restaurant 671.097 531.898 730.000
Sponsoring 551.298 552.432 625.000
Diverse opbrengsten 23.204 30.675 24.500

Sport 113.976 95.500 111.500
Leraren 47.500 45.000
Interclubs & competitie 51.344 26.568
Wedstrijden 15.132 23.933
Personeelskosten 1.212.538 1.119.386 1.403.500
Bezoldigingen & patronale bijdragen 1.108.274 996.901
Interims
Opzegvergoedingen
Andere personeelskosten 100.307 115.973
Provisie vakantiegeld 3.957 6.512
Aankopen bar & restaurant 440.067 346.374 467.800
Terrein 598.791 517.404 636.200
Meststoffen, chemische producten 174.530 103.397
Onderhoud en herstelling machines 186.421 155.545
Huur & opstalrecht DGA 96.000 96.000
Brandstof en energie 38.707 31.344
Onderhoud terrein en diversen 103.133 131.119
Clubhouse 230.540 181.372 245.250
Onderhoud en herstelling 171.361 152.444
Water, elektriciteit & verwarming 59.179 28.928
Algemene onkosten 101.926 104.165 93.600
Secretariaat (bureaukosten) 35.512 27.875
Onthaal shop 0 6.811
Telefoon en post 8.748 10.576
Erelonen 5.596 4.199
Verzekeringen, belastingen & taksen 39.029 44.121
Andere algemene onkosten 13.041 10.584

Totaal exploitatie kosten 2.957.850

2022 Budget 2022 2021 Budget 2023

Totaal Exploitatie inkomsten 2.851.794 2.864.860 2.626.936 3.145.191
Totaal Exploitatie kosten 2.697.838 2.652.400 2.364.202 2.957.850

153.955 212.460 262.735 187.341
FINANCIEEL RESULTAAT -19.763 -16.750 -19.005 -18.500
Financiële inkomsten 0 208 0
Financiële- en bankkosten -19.763 -19.213 -18.500
UITZONDERLIJK RESULTAAT 126.226 125.000 203.379 70.000
Toetredingsgelden 89.226 193.574 70.000
Andere uitzonderlijke opbrengsten 37.000 9.806 0

AFSCHRIJVINGEN EN PROVISIES -251.988 -250.000 -239.882 -250.000
Herneming van provisie
Afschrijvingen -251.988 -250.000 -239.882 -250.000
Provisie
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 8.432 70.710 207.227 -11.159

320.710

2.851.794

2.697.838 2.364.202

Totaal exploitatie inkomsten

EXPLOITATIE CASH FLOW

CASH FLOW

3.145.1912.626.936

260.419 447.109 238.841



FLOW OF FUNDS

Beschikbaar begin periode 90.300 38.049
Cashflow periode 260.419 447.110
Netto investeringen -177.872 -229.224
Lening & leasing 0 0
Terugbetaling lening -81.810 -148.000
Voorraadmutaties 1.301 2.403
Leveranciers - Klanten 14.952 -20.038
Beschikbaar einde periode 107.290 90.300

(in 000 EUR)

HISTORISCHE EVOLUTIE VAN KERNCIJFERS 2019 2020 2021 2022 B 2023
Exploitatie inkomsten 2.490 2.324 2.627 2.852 3.145
Exploitatie lasten 2.464 2.134 2.364 2.698 2.958
Exploitatie Cash flow 27 190 263 154 187
in % van exploitatie inkomsten 1% 8% 10% 5% 6%
Financieel resultaat -20 -18 -19 -20 -19
Uitzonderlijk resultaat 62 121 203 126 70
Totale Cash flow 69 293 447 260 239
Afschrijvingen & voorzieningen -240 -244 -240 -252 -250
Verlies & winst -171 49 207 8 -11
Netto investeringen 450 202 229 178 140
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