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6 november 2021 
 
 
Goedgekeurde notulen van de uitgestelde najaars ALV van 2020, gehouden digitaal op 24 april 
2021. 
 
Aanwezige functionarissen:  
Voorzitter Hans van der Aa, secretaris Hans Broodbakker, penningmeester Rob Plugge, 
topsportcoördinator Steven Steiger en PR Sietse van Zandvoort 
Bondsbureau: Marianne Groenendijk 
Landelijk Wedstrijdleider: Steven Steiger  
Wedstrijdleider District Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans 
Wedstrijdleider District Oost afdeling 2: Henk Goris 
Wedstrijdleider District Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
 
Afwezige functionarissen met kennisgeving:  
Wedstrijdleider district Noord afdeling 1 en 2: Vacature 
Wedstrijdleider district West afdeling 1 en 2: Arie Kammeraat  
Namens de Financiële commissie: Rick Peeters en Gerco Berentsen 
 
Aanwezige verenigingen en vertegenwoordigers volgens digitale presentielijst:  
MGC Aalsmeer: H. Reijerkerk, MGC Appelscha: J.E. Hooijsma, MGV Combinatie 2011: H. Goris, MGC 
Duinholers: R. Plug, MGV Duno: W. Van Helmond, MGC Eindhoven Lichtstad: G. Voermans, MGC 
Geldrop: H. van der Aa, RMC De Hole Ridders: R. Verveer, MGC Leeuwarden: H. Van Eik, MGC de 
Lubert: (gemachtigd namens) W. Van Helmond, MGC Oirschot: W. Van Disseldorp, EMG De Putters: 
F. Zwaal, MGC De Trekvogels: H. Redegeld, MGV De Veluwe: R. Beijnen, MGC De Vrije Slag: K. Van de 
Peppel, MGC WIK: P. Cornelisse, MGC Zoetermeer: R. Plugge. 
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: MGC Drachten, MGC The Holedrivers, MGC De Houtduif, 
MGC Venray, MGC Zicht Nerve en MGC Heerhugowaard 
 
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: MGC ’t Valkhof en MGC Amigo. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Om 10.03 uur opent de voorzitter de digitale vergadering door iedereen van harte welkom te heten.  
De vergadering start met het noemen van de overleden leden: 
Joke van Heteren van MGC Aalsmeer  
Bart Pijnacker van MGC Amigo  
Gert Smeekes en Nico Plug van MGC Duinholers  
Janny Overdijk van MGC De Houtduif  
Koos Sibrandi, Klaske Jonkhof en Thea Staalstra van MGC Leeuwarden  
Ad Matthijssen en Ad van de Kerkhof van MGC Oirschot  
Er wordt een minuut stilte gehouden om deze leden te gedenken. 
De secretaris meldt vervolgens de afwezige verenigingen en functionarissen met en zonder 
afmelding (zie hierboven), maar ook de aanwezige verenigingen en functionarissen. 
 
2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de ALV van 7 maart 2020 
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De Combinatie 2011 heeft schriftelijk gemeld dat de naam van de vereniging MGV Combinatie 2011 
verkeerd was gespeld, en dat de vereniging ten onrechte als afwezig met kennisgeving gemeld stond: 
De vereniging was wel aanwezig. Dit zal worden aangepast in deze notulen. Verder zijn er geen 
opmerkingen over de notulen, en zijn deze vastgesteld.   
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
De Duinholers hebben 4 vragen ingediend, die behandeld worden bij het betreffende agendapunt. 
De voorzitter meldt verder dat we een brief hebben ontvangen van MGC Twente over het einde van 
het lidmaatschap van MGC Twente ingaande 1 januari 2021. De andere mededelingen worden in de 
volgende ALV behandeld die direct na de sluiting van deze ALV wordt gehouden. 
 
4. Voorstel tot vaststelling van het Integraal Meerjaren Beleidsplan (IBP), beleidsperiode 2021 - 
2024 
Er waren geen vragen gesteld over dit document, noch waren er op- of aanmerkingen op het 
document IBP 2021 – 2024 (versie 1). Het IBP 2021 – 2024 is als zodanig vastgesteld. Het belang van 
dit document voor de NMB wordt nader toegelicht door de voorzitter. Deze vaststelling zorgt er 
mede voor dat de NMB na het downloaden van dit document automatisch een status groen heeft bij 
NOC*NSF. Vooruitlopend op de goedkeuring en downloaden heeft NOC*NSF wel het voorschot over 
het eerste kwartaal beschikbaar gesteld. 
 
5. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2021 (deze maakt deel uit van de Meerjarenbegroting 
2021/2024 ten behoeve van de aanvraag Bijdrage Bestedingsplan NOC*NSF 2021) 
Er worden geen vragen gesteld aan de penningmeester over de begroting 2021 (zoals weergegeven 
in het document Meerjarenbegroting 2021/2024 van 11/10/20). EMG de Putters complimenteert de 
penningmeester met de keurige presentatie van de begroting in dit document.  
De voorzitter geeft aan dat het document is vastgesteld door de vergadering, met dank aan de 
penningmeester. 
 
6. Voorstel tot korting op de contributie 2020 in verband met de getroffen coronamaatregelen 
De penningmeester licht het voorstel tot korting op de contributie 2020 toe, en vermeldt dat de 
voorgestelde korting van één derde reeds is gefactureerd vooruitlopend op het besluit van deze ALV. 
Dit voorstel gaat alleen over 2020, in de najaars ALV komt een voorstel over de contributie van 2021. 
De vraag van de penningmeester is of de ALV dit voorstel tot korting in 2020 wil goedkeuren. MGC 
Aalsmeer en MGC Eindhoven Lichtstad juichen dit voorstel toe. Het kortingsvoorstel over 2020 is 
vastgesteld.  
 
7. Voorstel tot vaststelling van het Jaarplan 2021 
De voorzitter geeft aan dat het Jaarplan 2021 al in het najaar 2020 ingeleverd moest worden bij de 
NOC*NSF. Er zijn geen op- of aanmerkingen noch vragen over dit document. De voorzitter stelt vast 
dat dit Jaarplan 2021 volgens dit concept document is vastgesteld. 
 
8. Voorstel tot het loskoppelen van de NK Combi/Matchplay 
De topsportcoördinator bespreekt het voorstel om de NK Combi en NK Matchplay los te koppelen en 
niet meer in een weekend te spelen. De belangrijkste reden om los te koppelen is dat twee NK’s in 
één weekend vaak leiden tot haastwerk om 10 Combi ronden en een Matchplay te spelen. De 
Nederlandse Kampioenschappen worden dan in twee weekenden gespeeld. De NK Matchplay 
volgens het systeem van de Filzmasters in Duitsland. Iedereen speelt dan evenveel matchplay 
ronden. Het Matchplay toernooi is een goede training in het spelen van een dergelijk 
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toernooiformat. NK Matchplay kan worden gehouden gespeeld op alle baansystemen. Per keer op 1 
baansysteem van 18 banen. Geen enkele vereniging heeft bezwaar tegen het loskoppelen van de NK 
Combi en de NK Matchplay. Daarbij is dus het voorstel aangenomen en vastgesteld. 
 
 
9. Voorstel tot het reguleren van de toernooi-aanvragen 
De topsportcoördinator beschrijft wat de beweegredenen zijn om voor te stellen, dat elke vereniging 
bij het aanvragen van toernooien (voor 1 december) aangeeft, welke toernooien zij bij voorkeur (als 
ze meer dan 2 toernooien aanvragen) willen organiseren, en op welke datum.  
De topsportcoördinator stelt dat het eerlijker is en dat alle verenigingen gelijke kansen hebben om 
een toernooi te houden als eerst maar 2 van hun aanvragen op de kalender geplaatst worden. Als al 
deze toernooi-aanvragen op de wedstrijdkalender zijn geplaatst worden de overige toernooien die 
aangevraagd zijn zo goed mogelijk op de reeds gevulde kalender geplaatst.  
MGC Eindhoven Lichtstad stelt voor dat als verenigingen op dezelfde datum een toernooi willen 
hebben, en dat voor 1 december indienen, dat voorrang wordt gegeven aan de vereniging die het 
langst geen toernooi heeft gehad. Het is belangrijk dat verenigingen voor 1 december de toernooien 
aanvragen om in de eerste ronde van indelen mee te doen. Het voorstel van agendapunt 9 wordt 
vervolgens door de ALV als zodanig vastgesteld. 
 
10. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2021 met mededelingen van de 
topsportcoördinator 
De topsportcoördinator heeft de afgelopen maanden al meerdere keren een wedstrijdkalender voor 
2021 aangemaakt. Hij is wat terughoudend om deze kalenders te publiceren, omdat door 
coronamaatregelen de start van het minigolfseizoen steeds verder wordt uitgesteld. De kalender 
heeft zijn volledige aandacht. Op verzoek van de vergadering (bij monde van penningmeester, MGC 
WIK en MGC Aalsmeer) zal hij de laatste versie publiceren, zodat elke vereniging kan zien wat nu 
bekend is. 
De topsportcoördinator verwacht dan wel van alle verenigingen, dat als een gepubliceerd toernooi 
wel of niet door kan gaan, dat dit door de organiserende vereniging op de website en facebook van 
de NMB wordt medegedeeld.  
De topsportcoördinator geeft de toernooien van verenigingen de voorrang, omdat hij verwacht dat 
verenigingen snel toernooien willen organiseren als dat weer mogelijk is om iets te verdienen. Verder 
stelt hij voor om minder team competitiedagen (5) te plannen in dit jaar, en dat het dit jaar 
toegestaan is om een toernooi te plannen op een team competitie datum, als er in dat betreffende 
district geen team competitie is. Hij verwacht (desgevraagd door MGV Duno) dat spelers die hun 
team vertegenwoordigen in het district dan het teambelang laten voorgaan. 
De penningmeester en de topsportcoördinator lichten misschien ten overvloede toe dat op de 
kalender de aangevraagde wedstrijden staan (die onder voorbehoud kunnen doorgaan). Per toernooi 
moet de organiserende vereniging goed beoordelen of het toernooi, gegeven de wettelijke 
coronaregels, wel door kan gaan.  
De voorzitter vat samen dat met in acht neming van de aantekeningen en toezeggingen die 
hierboven staan in principe de wedstrijdkalender 2021 is vastgesteld. 
 
11. Mededelingen van de PR functionaris 
De PR functionaris somt op welke punten van het zojuist aangenomen Jaarplan 2021 al voortgang 
vinden. 
De workshop voor bestuursleden om leden te werven zal in het najaar gehouden worden. 
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De presentatiegids 2021 wordt in deze periode gemaakt. De bedoeling is dat de gids in mei 
gepresenteerd gaan worden op de baan of via de secretaris per post. 
Het promo-event is niet alleen bedoeld voor nieuwe verenigingen maar kan ook worden ingezet als 
steun voor verenigingen die het op dit moment moeilijk hebben. Neem contact op als er behoefte 
aan is. 
Er is nu een onderzoek gaande of we een nieuwe website van de NMB kunnen bouwen. We weten 
nog niet hoe die site er uit gaat zien. We zijn er wel volop mee bezig en hopen dat het dit jaar klaar is. 
De PR functionaris benadrukt dat hij verder druk bezig is met de promotie van adventure golf in 
Nederland. In Bussloo wordt een vereniging opgericht en die zal per 1 mei aangemeld worden bij de 
Bond. Een streven is ook (in goed overleg met de topsportcoördinator) om een NK adventuregolf op 
de wedstrijdkalender te krijgen. Verder vermeldt de PR functionaris dat er financiële steun is 
gekregen van de WMF voor dit project. 
De PR functionaris blijft ook aandacht vragen voor Sponsorkliks: het geld wordt gebruikt voor onze 
jeugd. 
In mei zal Jeroen van Holland webmaster worden voor de NMB. Marianne Groenendijk blijft het 
Bondsbureau doen. Dank daarvoor. 
De interland met België (MGC Eindhoven Lichtstad vraagt de 50ste interland?) gaat dit jaar door, maar 
wel na goed overleg met Drachten. 
MGC Aalsmeer vraagt of er mogelijk ook andere nieuwe banen in aantocht zijn. De PR functionaris 
meldt dat er ontwikkelingen gaande zijn, en dat we die ontwikkelingen in de gaten houden.  
Er zijn verder geen vragen voor de PR functionaris. De voorzitter bedankt de PR functionaris. 
 
12. Voorstel tot het voorzien in de vacature secretaris en bestuurslid PR en Marktwerking 
De voorzitter haalt de brief aan van 29 december 2020. Daarin staat dat 5 verenigingen tot uiterlijk 
twee weken voor de ALV schriftelijk een kandidaat  kunnen stellen voor deze functies. Hiervan is 
geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat bij het doorgaan van de ALV, die dus nu plaatsvindt, Hans 
Broodbakker is benoemd tot secretaris. Hij was door het bestuur al eerder benoemd als interim 
secretaris. De voorzitter constateert dat Hans Broodbakker bij acclamatie is benoemd. 
De uittredend secretaris, Huib Plugge, was door het bestuur benoemd tot Landelijk Wedstrijdleider. 
Huib Plugge heeft meegedeeld aan het bestuur dat hij afziet van deze functie. De 
topsportcoördinator zal deze functie waarnemen totdat er een opvolger is benoemd. 
De PR functionaris, Sietse van Zandvoort, is aftredend en herbenoemd tot PR en Marktwerking.  
De Duinholers hadden schriftelijk gevraagd om een overzicht te krijgen van het bestuur: “Wat zijn de 
wijzigingen in het bondsbestuur?” 
 De voorzitter benoemt de samenstelling van het bondsbestuur: 
Voorzitter     Hans van der Aa 
Secretaris    Hans Broodbakker 
Penningmeester   Rob Plugge 
Bestuurslid PR en Marktwerking Sietse van Zandvoort 
Bestuurslid Topsportcoördinator Steven Steiger 
 
De PR functionaris vult aan dat in zijn taken ook breedtesport is opgenomen. Meer aandacht voor 
breedtesport is van belang. De voorzitter geeft aan dat dit ook in de titel van het bestuurslid moet 
worden aangevuld. 
 
13. Rondvraag 
De voorzitter komt hier terug op drie overige vragen die de MGC De Duinholers voorafgaand aan de 
vergadering schriftelijk hebben ingediend. 
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De eerste vraag: “Hoe staat het met het ledengebouw? Gaat dit nog door of vervalt dit in het 
geheel?”  
De penningmeester geeft aan dat het voorstel aangaande het nieuwe ledengebouw nog steeds in de 
ijskast staat. De reden is dat de penningmeester eerst meer duidelijkheid wil hebben over de 
Sportagenda van  NOC*NSF, en de impact die dat heeft op de gelden die we ontvangen van 
NOC*NSF. MGC Eindhoven Lichtstad constateert dat in de begroting nog wel de nieuwe termen van 
het nieuwe ledengebouw gebruikt worden. De penningmeester geeft aan dat hiervoor is gekozen om 
het zo te laten, ondanks dat we nog niet weten hoe de discussie rond de Sportagenda zal aflopen. 
De tweede vraag: “Op de site staat bij de scheidsrechters Ton van Berkel nog steeds bij de Duinholers 
terwijl hij al sinds 31-12-2015 geen lid meer bij ons is. Ook de vermelding van Gerard van Laar die 
sinds 2019 scheidsrechter is, is  nog niet opgenomen. Tevens verzoekt hij om een scheidsrechters 
armband. Is er al een idee wanneer het e.e.a. gerealiseerd gaat worden?” 
De topsportcoördinator legt uit dat door de Corona het de afgelopen tijd niet mogelijk is geweest om 
de scheidsrechterband te overhandigen. Hij zal de band opsturen. Voor wat betreft het aanpassen 
van het scheidsrechterbestand heeft de topsportcoördinator twijfels of de vermelding van de namen 
op de website conform de AVG is. Vandaar dat hij geen aanpassingen in het bestand heeft gedaan. 
Besloten is om Gerard van Laar op zijn verzoek ook op de lijst te plaatsen. De voorzitter vult aan dat 
de AVG onder de aandacht is bij het bestuur. We zullen dat in de volgende bestuursvergadering 
bespreken. We denken nog juridisch advies nodig te hebben. We komen hier in de loop van het jaar 
op terug. 
“We begrijpen dat het door de corona moeilijk is om een wedstrijdkalender is samen te stellen. Wel 
zit er een foutje in. Bij de meegestuurde kalender zit een foutje, nl. 1 januari 2021 valt namelijk op 
vrijdag en niet op de zaterdag zoals in het gemaakte voorstel is aangegeven. Op de site is deze 
vergissing al hersteld.” 
De voorzitter haalt aan dat de topsportcoördinator reeds in deze vergadering heeft beloofd om de 
laatste versie van de wedstrijdkalender 2021 op de website te plaatsen en daar wordt dit onderwerp 
in meegenomen. 
MGC Leeuwarden mist ook enkele namen van scheidsrechters van zijn vereniging op het 
scheidsrechterbestand. De MGC Leeuwarden zal dit schriftelijk doorgeven aan het Bondsbureau, 
zodat de namen kunnen worden toegevoegd. 
De topsportcoördinator doet een dringend verzoek aan de verenigingen in district Noord om ook een 
district wedstrijdleider te benoemen. MGC Appelscha en MGC Leeuwarden geven een toelichting 
over waarom er nu geen vrijwilligers voor deze functie zijn. MGC Appelscha zal dit nogmaals intern 
bespreken. 
Er zijn verder geen vragen. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.03. 
 
 
 
  
 
 
 


