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24 april 2021 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2020 om 10.00 uur in de Stolp te 
Apeldoorn. 
 
Aanwezige functionarissen:  
Voorzitter Hans van der Aa, secretaris Huib Plugge, penningmeester Rob Plugge, topsportcoördinator 
Steven Steiger en PR Sietse van Zandvoort 
Bondsbureau: Marianne Groenendijk  
Wedstrijdleider District Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans 
Wedstrijdleider District Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
Namens de Financiële Commissie: Rick Peeters 
 
Afwezige functionarissen met kennisgeving:  
Landelijk Wedstrijdleider, tevens Districtswedstrijdleider West afdeling 1 en 2: Arie Kammeraat  
Wedstrijdleider district Noord afdeling 1 en 2: Roelof Hooijsma  
Wedstrijdleider district Oost afdeling 1: Roger Guelen. 
Namens de Financiële commissie: Gerco Berentsen 
 
Aanwezige verenigingen en vertegenwoordigers volgens presentielijst: MGC Appelscha: J.E. 
Hooijsma, MGV Combinatie 2011: H. Goris, MGC Duinholers: G. van Laar, MGV Duno: S. van 
Zandvoort, MGC Eindhoven Lichtstad: G. Voermans, MGC Geldrop: H. van der Aa, RMC De Hole 
Ridders: H. Broodbakker, MGC de Lubert: R. Peeters, MGC ’t Maatveld: A. Hagen, MGC Oirschot: S. 
Steiger, MGC De Putters: F. Zwaal, MGC De Trekvogels: W. van der Meer, MGV De Veluwe: H. 
Broodbakker, MGC Zoetermeer: R. Plugge. 
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: MGC Drachten, MGC The Holedrivers, MGC De Houtduif, 
MGC Leeuwarden, MGC Twente, MGC ’t Valkhof, MGC Venray, MGC de Vrije Slag, MGC W.I.K., 
Marianne Groenendijk, Bondsbureau Paulien Jasper. 
 
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: MGC Aalsmeer, MGC Heerhugowaard, MGC Zicht 
Nirve. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.  
Om 10.06 uur opent de voorzitter de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.  
 
De penningmeester meldt dat de NMB de kosten voor een VOG (Verklaring omtrent gedrag) voor 
begeleiders jeugd en/of gehandicapten, teamleiders en vrijwilligers op zich neemt. 
 
In het kader van de AVG zijn de persoonsgegevens aangepast. 
Aan Harjan Redegeld zal gevraagd worden om op de nieuwe website een rubriek AVG aan te maken.   
 
2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de ALV van 9 november 2019.  
Op pagina 1 wordt MGC Alsmeer gewijzigd in MGC Aalsmeer, op de laatste pagina wordt in de eerste 
alinea bedrijvencompetitie gewijzigd in bedrijventoernooi. Vervolgens worden de notulen zonder 
hoofdelijke stemming vastgesteld.  
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3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
NOC*NSF heeft bij brief van 14 feb 2020 medegedeeld dat onze aanvraag 2020 in de Rubriek 
Sportbonden beoordeeld is met de kleur Groen. Deze voldoet hiermee aan alle 
aanvraagvoorwaarden en op basis van de toekenning wordt gestart met de bevoorschotting. 
 
4. Voorstel tot vaststelling van:  
a. Het financieel verslag 2019 
b. Het verslag van de financiële commissie  
c. De balans en de staat van baten en lasten over 2019. 
De onderverdeling in a, b en c conform het gestelde in de statuten. 
 
De Financiële Commissie heeft de stukken doorgenomen. Conclusie is dat alle cijfers aansluiten, alle 
vragen zijn beantwoord, het geeft een vertrouwd beeld. Hierna wordt het financieel verslag 2019 
conform het voorstel zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 
 
5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur.  
Na een positief advies van de Financiële Commissie wordt de voorgestelde decharge verleend aan 
het bondsbestuur. 
 
6. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2019.  
Er zijn geen reacties zodat het jaarverslag zonder hoofdelijke stemming wordt vastgesteld. 
 
7. Topsportcoördinator  
De topsportcoördinator meldt dat het N.K. Variabel gehouden zal worden op de eterniet banen van 
Oirschot en Geldrop. De interland wordt in het laatste weekend van oktober in Drachten gehouden. 
Het is nog niet bekend waar de return in België wordt gespeeld. 
 
Er moet meer duidelijkheid zijn over de wedstrijdkalender. MGC Oirschot heeft tot 3x toe een 
toernooi moeten verzetten. Tevens moeten er meer updates van de wedstrijdkalender komen, er 
moet een basis zijn voor zowel de LHK, de toernooien en overige wedstrijden. 
 
De topsportcoördinator verwijst in het jaarverslag naar het selectiebeleid. Verder meldt hij dat er 
niet op de subsidie zal worden gekort. Belangrijk is dat er snel geboekt kan worden, dit is in de regel 
goedkoper dan op het laatste moment. 
 
8. Voorstel tot aanpassingen van het wedstrijdreglement 
De topsportcoördinator stelt voor om in de eindstand van de LHK nummer 6 rechtstreeks te laten 
degraderen. Nummer 5 in de eindstand zal een p/d wedstrijd spelen met de kampioenen van het 
district voor de verenigingen die interesse hebben om in de LHK te gaan spelen. 
 
Voorstel Combi/Matchplay: De topsportcoördinator stelt voor om het aantal combironden in te 
korten naar 4. Dit omdat het aantal van 5 combironden nog gebaseerd is op een NK Combi zonder NK 
Matchplay.  
 
Ook wil de TSC voorstellen om vast te leggen dat het niet noodzakelijk is om 5 (in het vervolg wellicht 
4) combironden in de volgorde van afdeling 1, afdeling 2, afdeling 1 etc. te volgen. Door lage 
deelnemersaantallen is niet iedere baaneigenaar bereid om beide systemen voor een heel weekend 
te reserveren voor een NK combi/Matchplay.  
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Om de keuze van banen voor dit NK te verruimen zou ik een optie op willen nemen in de 
reglementen om bijvoorbeeld 5 (wellicht in het vervolg 4) ronden afdeling 1 op dag één en 5 (wellicht 
in het vervolg 4) ronden afdeling 2 op dag twee te kunnen spelen. Nadeel hiervan is dat het NK 
Matchplay dan slechts op één baansysteem gespeeld kan worden. 
 
Ook gaat de TSC een aantal combi varianten uitwerken. Tevens is de TSC  verantwoordelijk voor het 
tijdstip in het kalenderjaar en waar de Combi/Matchplay zal worden gespeeld. 
 
Verder stelt hij voor dat semi-sporters niet speelgerechtigd zijn in het NK Variabel en overige NK’s. 
Semi-sporters zijn wel speelgerechtigd voor de Districtskampioenschappen in hun/haar eigen district.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt akkoord gegaan met de aanpassingen. 
 
Om 10.57 wordt er pauze gehouden tot 11.10 uur. In de tussentijd is inmiddels Remko Plug 
aangesloten. 
 
9. Voorstel tot vaststelling van de concept wedstrijdkalender 2021.  
MGC de Lubert stelt voor om de Combi/Matchplay tijdens het Hemelvaartsweekend in Appelscha te 
spelen. Ook zal de NK 3-tallen medio juni in Appelscha op de viltbanen plaatsvinden. Het NK Variabel 
gaat naar district Zuid op de korte banen van Oirschot en Geldrop. Hiermee rekening houdend wordt 
de concept wedstrijdkalender 2021 vastgesteld. 
 
10. PR Functionaris 
De PR functionaris is met ondersteuning van Jeroen van Holland en Jan-Egbert Hooijsma met diverse 
projecten bezig; namelijk: 
. Nieuwe website, Harjan Redegeld is nog bezig met de voorbereidingen 
. AVG: hoe pakken we het aan? 
. Scholierenproject komt niet van de grond 
. Flyer, leverancier Tiemes is te laat 
. LHK, de NMB gids overhandigen 
. Posters voor alle competities 
. Presentatiegids wordt binnenkort opgeleverd  
. Contacten leggen met nieuwe banen in Enkhuizen, Vlaardingen en Asten-Heusden 
. De ontwikkelingen in Bussloo zijn nog in progress 
. Promo Event via Houtduif, koppelwedstrijd? 
 
11. Voorstel tot het instellen van een werkgroep ter voorbereiding van het Integraal Meerjaren 
Beleidsplan (IBP) beleidsperiode 2021 – 2024 
Akkoord wordt gegaan met het instellen van een werkgroep bestaande uit de voorzitter, Gerrit 
Voermans en Hans Broodbakker. 
 
12. Voorstel tot het voorzien in de vacature voorzitter 
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, wordt de huidige voorzitter bij acclamatie herbenoemd. Hij 
bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen. 
 
13. Rondvraag 
De PR functionaris vraagt of recreantleden mee mogen spelen met NMB Toernooien. De 
penningmeester  geeft aan dat dit kan worden meegenomen op de uitnodiging zodat deze doelgroep 
zelf kan bepalen of zij zich ‘later’ kunnen/willen aansluiten als NMB lid. 
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De penningmeester geeft aan dat de wijziging van het bondsbureau niet is aangegeven. 
Hij vraagt ook om een aanpassing van de kolommen van de wedstrijdkalender (sport- of recreantlid).  
 
Kees van de Peppel en Martin van Holland bedanken het bestuur voor het financiële beleid. Kees van 
de Peppel geeft aan dat een statutenwijziging van enkele jaren geleden nog bij de notaris moet 
worden ondergebracht. Dit kan tegelijkertijd met de andere wijzigingen. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij tevreden is over de invulling van het bestuur, dat is tegenwoordig 
meer uitzondering dan regel. Verder wordt aangegeven dat in het Jaarverslag 2019 geen individuele 
namen meer vermeld mogen worden. Let ook dat er geen spelers herkenbaar op foto’s of video 
staan zonder toestemming. 
 
Aangezien er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter om 11.57 de vergadering. 
 
 


