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6 november 2021 
 
 
Notulen van de najaars ALV van 2021, gehouden digitaal op 6 november 2021. 
 
Aanwezige functionarissen:  
Voorzitter Hans van der Aa, secretaris Hans Broodbakker, penningmeester Rob Plugge, 
topsportcoördinator Steven Steiger en PR-functionaris Sietse van Zandvoort 
Bondsbureau: Marianne Groenendijk 
Landelijk Wedstrijdleider: Steven Steiger  
 
Afwezige functionarissen met kennisgeving:  
Wedstrijdleider district West afdeling 1 en 2: Vacature  
Wedstrijdleider district Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans 
Wedstrijdleider district Oost afdeling 2: Henk Goris 
Wedstrijdleider district Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
Namens de Financiële commissie: Rick Peeters en Gerco Berentsen 
 
Afwezige functionarissen zonder kennisgeving 
Wedstrijdleider district Noord afdeling 1 en 2: Henk van Eik 
 
Aanwezige verenigingen en vertegenwoordigers volgens digitale presentielijst:  
MGC Aalsmeer: H. Reijerkerk, MGC Appelscha: J.E. Hooijsma, MGC Bussloo: Sietse van Zandvoort, 
MGC Duinholers: R. Plug, MGV Duno: W. Van Helmond, MGC Geldrop: H. van der Aa, RMC De Hole 
Ridders: R. Verveer, MGC Oirschot: W. Van Disseldorp, MGV De Veluwe: H. Broodbakker, MGC 
Zoetermeer: R. Plugge. 
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: MGV Combinatie 2011, MGC Eindhoven Lichtstad, MGC 
Heerhugowaard, MGC The Holedrivers, MGC De Houtduif, MGC de Lubert, MGC de Putters, MGC de 
Trekvogels, MGC de Vrije Slag, MGC WIK. 
 
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: MGC Amigo, MGC Drachten, MGC Leeuwarden, MGC ’t 
Valkhof, MGC Zicht-Nerve. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Om 10.02 uur opent de voorzitter de digitale vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
De voorzitter spreekt de hoop uit dat de volgende Algemene Ledenvergadering weer fysiek kan 
worden gehouden, de vooruitzichten zijn helaas niet hoopgevend. 
 
De vergadering start met het noemen van de overleden leden: 
Meta van den Brink van de MGV de Veluwe 
Marja Kwint   stamlid van MGC Duno, competitie lid van MGC Combinatie 2011, recreatie 

lid van MGV de Veluwe 
Fedde ten Hoeve lid van MGC Leeuwarden 
Rinke van der Meulen lid van MGC Leeuwarden 
Ad van Dongen  lid van MGC Oirschot 
Jan van Gisbergen lid van MGC Oirschot 
Er wordt een minuut stilte gehouden om de overledenen te gedenken. 
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De secretaris meldt vervolgens de afwezige verenigingen en functionarissen met en zonder 
afmelding (zie hierboven). 
 
Na de behandeling van agendapunt 12 zijn de jubilerende vereniging genoemd: 
MGC Duinholers  50 jaar 
MGC Venray   50 jaar Helaas recent opgeheven 
MGC Heerhugowaard  40 jaar 
MGC Leeuwarden  40 jaar 
MGC De Trekvogels   50 jaar 
De aandenkens zijn toegestuurd aan deze verenigingen. 
 
2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de najaarsvergadering 2020 digitaal gehouden op 
24 april 2021  
Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen, en daarom zijn deze notulen bij acclamatie 
vastgesteld.  
 
3. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering 2021 digitaal gehouden 
op 24 april 2021  
De Topsportcoördinator meldt dat hij graag een aanvulling wil op deze notulen. Bij agendapunt 10 
Rondvraag wil hij de eerste zin aanvullen als volgt: De topsportcoördinator heeft een opmerking dat 
hij een aangepaste versie van de alternatieve wedstrijdkalender op de website van de bond zal 
plaatsen op grond van voorgaande besluitvorming. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen ingediend. Deze notulen zijn daarbij bij acclamatie 
vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Nieuw Privacy document van de NMB.  
De voorzitter meldt dat de nieuwe privacyverklaring inmiddels is gepubliceerd op de website. 
Er worden in deze vergadering geen vragen gesteld of opmerking gemaakt over dit 
document. De voorzitter meldt dat deze vragen of opmerkingen ook na de vergadering 
kunnen worden ingediend. 
 
b. Bangolf Arena Online (BAO).  
De voorzitter geeft aan dat een bijlage is meegestuurd met de ALV stukken met daarin een 
nadere toelichting over BAO. Er worden in de vergadering geen vragen gesteld of 
opmerkingen gemaakt over dit stuk of onderwerp. De voorzitter stelt dat dit document voor 
kennisgeving is aangenomen. 
 
c. WBTR.  
De voorzitter informeert de vergadering dat de NMB het proces ten aanzien van de WBTR 
heeft doorlopen en formaliteiten heeft geregeld. Alleen moeten wijzigingen als gevolg van de 
WBTR nog in de statuten worden opgenomen. Naast deze wijzigingen, die moeten worden 
opgenomen in de statuten als gevolg van de WBTR, en ook de wijzigingen van de statuten op 
grond van eerdere besluiten van de ALV, moeten mogelijk nog nieuw te benoemen 
wijzigingen aangebracht worden in onze statuten op basis van de impact van besluiten 
genomen in de ALV van de NOC*NSF van 15 november aanstaande. De voorzitter stelt dat 
we al deze wijzigingen in onze statuten in één keer aanbrengen. 
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De voorzitter vervolgt met: de MGC Eindhoven Lichtstad heeft het bestuur gemeld dat de 
statutenwijziging op grond van de WBTR de vereniging nogal wat problemen geeft. De 
vereniging overweegt zich zelfs terug te trekken uit de NMB als daar geen verbetering in 
kwam. Wij zullen dit doorgeven aan de NOC*NSF.  
De NOC*NSF wil graag op de hoogte blijven van de problemen die verenigingen ondervinden, 
om eventueel bijstand te kunnen verlenen. Daarnaast is als hulp voor de kleine bonden SO 
Nederland is opgericht, als service organisatie voor de sport in Nederland, met name voor 
kleine bonden. De NMB is daarbij aangesloten.  
Als er vragen zijn over dit onderwerp (WBTR) of andere onderwerpen nodigt de voorzitter de 
verenigingen uit om deze vooral aan hem te stellen. Dan kan hij deze vragen doorgeven aan 
deze organisaties als contactpersoon van de NOC*NSF en SO Nederland. Hij is van plan (zie f) 
om het komende jaar weer bij de districtsvergaderingen aanwezig te zijn. 
De WBTR is nog niet door alle verenigingen in Nederland geïmplementeerd. Dit kan gevolgen 
hebben voor de vereniging voor het bestuur en nieuwe bestuursleden. De voorzitter roept de 
verenigingen binnen de NMB de WBTR vooral wel te doen als dat al niet gebeurd is. 
 
d. Bestuurdersaansprakelijkheid.  
De voorzitter meldt dat de NOC*NSF adviseert om een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering te hebben en/of aan te houden, ook na implementatie van de WBTR, omdat er 
nog steeds claims kunnen worden ontvangen omdat vereniging een taak niet goed heeft 
vervuld of dat er mogelijk onzorgvuldig gehandeld is tegenover andere personen. Er zijn geen 
vragen uit de vergadering. 
MGC Aalsmeer denkt dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nogal prijzig is voor 
kleine verenigingen en dat personen niet de verantwoording willen hebben, omdat de 
bestuurders namens de leden acties ondernemen. De voorzitter antwoordt dat de NOC*NSF 
heeft aangegeven dat er een overzicht is van enkele verzekering die erg concurrerend 
kunnen werken. De secretaris zal deze doorgeven aan de verenigingen als die wordt 
ontvangen. De secretaris meldt dat de verzekering rond 450 euro per jaar kosten. MGC 
Oirschot meldt dat het hun 39 euro kost per maand. De NMB betaalt rond 450 euro, 
Zoetermeer 302 euro per maand. 
 
e. Website NMB meedenken  
Jeroen van Holland is bezig als webmaster van de Bond om in opdracht van het bondsbestuur 
een nieuwe website op te bouwen. We lopen een beetje vast op de wensen die er zoal zijn. 
Die lopen nogal door elkaar heen. Vandaar dat het bestuur een oproep doet aan de 
verenigingen om te kijken wat zij graag willen. Het verzoek van de PR-functionaris is om 
ideeën te mailen aan PR@minigolfbond.nl.  
 
f. Bezoek van de voorzitter aan de districtsvergaderingen.  
De voorzitter vraagt om uitgenodigd te worden bij de voorjaars districtsvergaderingen. 
 
h. (niet op agenda) Op 15 oktober en 5 november zijn twee brieven van MGC Aalsmeer 
ontvangen naar aanleiding van de Interland Nederland België. Deze twee brieven zullen 
worden behandeld bij agendapunt 10 Mededelingen van de topsportcoördinator.  

 
5. Voorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2022 – 2025.  
De penningmeester neemt het woord. Hij deelt mee dat de begroting van 2022 en volgende jaren 
sluitend zijn. De begroting van 2022 is verder van belang, omdat deze voor 1 december 2021 

http://www.minigolfbond.nl/


  Functie : secretaris 
 Email : secretaris@minigolfbond.nl 
   

 
www.minigolfbond.nl Voorjaars ALV, 11 april 2022, Agendapunt 2
    
 

 
 
 

Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation 

Page 4 of 8 
 

ingediend moet worden bij de NOC*NSF om in aanmerking te komen voor de bijdrage van de 
NOC*NSF over 2022. Er worden geen vragen gesteld aan de penningmeester over de 
meerjarenbegroting 2022 - 2025. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 wordt goedgekeurd door de 
ALV. De voorzitter geeft daarbij een compliment aan de penningmeester. 
 
6. Voorstel tot korting op de contributie 2021 in verband met de getroffen coronamaatregelen 
In navolging van de korting op de contributie in 2020 (33,3%) is het voorstel om over 2021 een 
korting van 50% te geven. De reden is om de verenigingen tegemoet te komen, omdat de inkomsten 
van de verenigingen op een lager niveau bevinden. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of 
opmerkingen zijn in de vergadering en dat het voorstel tot korting op de contributie met 50% is 
vastgesteld.  
 
7. Voorstel tot vaststelling van het NMB Jaarplan 2022 
De voorzitter vraagt of er iemand vragen of opmerkingen heeft over het Jaarplan 2022. 
De topsportcoördinator deelt mee dat in het Jaarplan staat dat de NK-drietallen wordt gehouden in 
district Noord, maar de bedoeling is dat dit NK in district Oost zal plaatsvinden. 
Verder merkt de topsportcoördinator op dat in het scholierenplan van Jaarplan 2022 staat dat de 
bidons gratis zijn voor iedere deelnemer, en dat de opbrengst gaat naar de Jeugd. De PR-functionaris 
legt uit dat de opbrengst komt uit het budget van PR. Dat is indertijd zo afgesproken. De tekst van 
het Jaarplan zal iets worden aangepast om dat verder te verduidelijken. 
Tenslotte meldt de topsportcoördinator dat de return interland met België niet gespeeld gaat 
worden in Esneux, maar in Eupen. Ook dit wordt in het Jaarplan 2022 aangepast. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over dit Jaarplan 2022 en is deze inclusief de genoemde 
aanpassingen vastgesteld onder dankzegging. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2022  
De topsportcoördinator begint met het onderwerp dat in de voorjaarsvergadering 2021 was 
afgesproken, na een vraag van MGC  Appelscha, dat de NK-matchplay na de zomer zal plaatsvinden. 
In de kalender van 2022 heeft de topsportcoördinator toch besloten de NK-matchplay voor de 
zomerstop te laten plaatsvinden. Zijn argumenten waren dat matchplay een onderdeel is van de 
voorbereiding op internationale wedstrijden en daarom wil hij dat het NK-Matchplay voor deze 
internationale wedstrijden wordt gehouden, dus voor de zomerstop. De vergadering is daarmee 
akkoord. 
 
Er is een vraag gekomen van MGC Geldrop om hun toernooi, de Nacht van Geldrop, te kunnen spelen 
op de laatste zaterdag van augustus. Nu is er een teamcompetitie gepland.  De vraag van MGC 
Geldrop is of deze teamcompetitie kan worden ingewisseld met een reserve teamcompetitie datum. 
Het gevolg is dat er maar één teamcompetitie datum beschikbaar is na de zomerstop.  
MGC Geldrop licht de situatie verder toe (samenhang met Belgische wedstrijdkalender en er zijn 
genoeg data voor de teamcompetitie).  
De voorzitter vraagt vervolgens de mening van andere verenigingen. De RMC de Holeridders stelt dat 
de meeste competities al voor de zomerstop klaar zijn, dit geldt alvast voor district West. Voor 
district West is het verzoek van MGC Geldrop geen probleem.  
MGC Zoetermeer en MGC Aalsmeer zijn het daarmee eens. Verder vindt MGC Zoetermeer dat 13 
weekenden voor de teamcompetities wel wat veel zijn.  
District Oost sluit zich aan bij district West. Het lijkt volgens MGC Bussloo, MGV Duno of MGV de 
Veluwe niet nodig om in district Oost teamwedstrijden te spelen na de zomerstop.  
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De MGC Appelscha geeft aan dat in district Noord de Vilt competitie na de zomerstop zal 
plaatsvinden, maar dat de andere districten daar geen rekening mee hoeven houden.  
De topsportcoördinator concludeert op grond van deze meningen van de verenigingen, dat er geen 
teamcompetities in districten Oost, West en Zuid zullen plaatsvinden na de zomerstop, en dat alleen 
district Noord na de zomerstop een Vilt teamcompetitie kan organiseren met vrij in te vullen data. 
Daarbij neemt district Noord het risico dat spelers van de verenigingen in district Noord moeten 
kiezen tussen de Viltcompetitie en toernooien op de wedstrijdkalender.  
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog vragen of opmerkingen zijn over dit voorstel van de 
topsportcoördinator aangaande de teamcompetitiedagen na de zomerstop. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen over dit voorstel van de topsportcoördinator, en daarmee stelt de voorzitter vast dat is 
aangenomen dat na de zomerstop geen competitiedagen op de kalender staan, en dat district Noord 
zijn eigen Vilt competitie na de zomerstop kan plannen. Als gevolg daarvan kan MGC Geldrop zijn 
toernooi aanvragen op de laatste zaterdag van augustus. 
 
MGC Duno vraagt de topsportcoördinator waarom recreanten niet mogen meedoen met de 
districtskampioenschappen. De topsportcoördinator stelt dat dit zo staat in de reglementen. In 
verband met Corona is incidenteel, bij uitzondering, een bredere deelname aan toernooien 
toegestaan.   
 
De voorzitter vraagt of er nog verder vragen of opmerkingen zijn aangaande de wedstrijdkalender 
voor 2022. Dit is niet het geval en is met de besproken wijzigingen vastgesteld. 
 
9. Voorstel inzake LHK 
De voorzitter meldt dat er een voorstel is ingediend door het bestuur inzake de organisatie van de 
LHK. De voorzitter vindt het belangrijk dat alle relevante informatie wordt gemeld in de vergadering 
die beschikbaar is. De voorzitter vermeldt daarom dat hij had vernomen dat MGC Appelscha wellicht 
toch kan deelnemen aan de LHK met 6 spelers. Gelet op dat signaal heeft de voorzitter twee e-mails 
gestuurd aan MGC Appelscha voor nadere informatie. Daarop is tot nu toe niet gereageerd. MGC 
Appelscha reageert in de vergadering dat deze e-mails pas vanochtend zijn opgemerkt. Verder vertelt 
MGC Appelscha dat 4 plus 1 een zekerheid is voor MGC Appelscha, maar 5 of 6 is dubieus. 
De topsportcoördinator krijgt vervolgens het woord en stelt vast dat het heel karig is om met twee of 
drie teams LHK te spelen (met 6 spelers en een reserve), en hoopt dat met 4 plus 1 dat er één of 
twee teams bijkomen. Het is in zijn gevoel dan wel een afschaling van de LHK, ook als het maar twee 
of drie teams zijn (met 6 spelers en een reserve). Hij zou het jammer vinden als de LHK als een 
nachtkaars uit dreigt te gaan. De topsportcoördinator vreest ook dat weinig deelname aan de LHK 
impact zal hebben omdat commerciële eigenaren de deelname dan te klein vinden om hun banen ter 
beschikking te stellen voor de LHK.  
De voorzitter geeft de vergadering het woord met de vraag wat de voorkeur is 6 plus 1 of 4 plus 1. 
De RMC de Holeridders geeft aan dat het voor de vereniging principieel niet uitmaakt of het 6 plus 1 
of 4 plus 1 is, maar dat de vereniging bij 6 plus 1 mensen moeten gaan teleurstellen. De voorkeur 
voor RMC de Holeridders is daarom 4 plus 1. Verder stelt RMC de Holeridders dat we in de nabije 
toekomst moeten onderzoeken of we op de huidige voet moeten doorgaan met de LHK, qua kosten, 
hoe we internationaal aansluiting kunnen blijven vinden, maar ook hoe we meer (sport)leden kunnen 
krijgen en of de LHK competitie nog aansluit bij de wensen van de sporters.  
De MGC Zoetermeer heeft een voorkeur voor 4 plus 1 omdat dan meerdere teams kunnen aansluiten 
in de LHK. Verder stelt de MGC Zoetermeer dat 4 plus 1 een oplossing is voor de korte termijn (2022), 
en dat er een taskforce moet komen voor oplossingen voor de landelijke competitie voor de langere 
termijn.  

http://www.minigolfbond.nl/


  Functie : secretaris 
 Email : secretaris@minigolfbond.nl 
   

 
www.minigolfbond.nl Voorjaars ALV, 11 april 2022, Agendapunt 2
    
 

 
 
 

Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation 

Page 6 of 8 
 

MGC Appelscha heeft een voorkeur om in 2022 te spelen met 4 plus 1, en op langere termijn weer 
met 6 plus 1 als dat mogelijk is.  
MGC Bussloo is het eens dat we opnieuw moeten gaan bekijken hoe we de toekomst gaan 
aanpakken. Op dit moment denken we te veel op korte termijn. We moeten meer gaan nadenken 
over waar we over 5 to 10 jaar staan. We moeten daarbij het piramide systeem van de competitie te 
evalueren, omdat het bijna op sterven na dood is. 
MGV Duno kan nog geen uitspraak doen over de mogelijkheid voor Duno om deel te nemen aan de 
LHK als deze competitie naar 4 plus 1 te gaat. 
De MGC Aalsmeer geeft aan dat er een kans is dat MGC Aalsmeer meedoet als de competitie naar 4 
plus 1 gaat. 
De voorzitter tekent verder aan dat we 2022 gaan beschouwen als een overgangsjaar. Verder is een 
mogelijkheid, wat volgend jaar bekeken kan worden, dat we de het NK 3 en 6-tallen zwaarder maken 
door wanneer de LHK zou verdwijnen, dat we de selectie voor de Champions League (CL) laten 
plaatsvinden in een NK 6-tallen voor de mannen. Daarbij krijg je ook deelname van serieuze teams, 
die ook kunnen deelnemen aan de CL. Bij 4 plus 1 teams (die mogelijk gemengd zijn) is deelname met 
6+1 heren aan de CL niet voor elke deelnemende vereniging mogelijk.  
De topsportcoördinator geeft vervolgens aan dat een nadeel van de aanpak met NK 3 en 6-tallen is, 
dat kwalificatie voor de CL dan een momentopname is en dat dan de thuisspelende vereniging is 
uitgesloten van deelname (in verband met thuisvoordeel).  
De penningmeester vult aan dat zijns inziens het idee om NK 3 en 6-tallen ook te laten gelden als 
selectie voor de CL ook meegenomen moet worden in het onderzoek hoe het verder moet met de 
competitievorm op het hoogste niveau, maar dat dit niet van toepassing is op de competitie van 
2022. 
De voorzitter concludeert dat er een meerderheid bestaat voor een proef voor volgend jaar voor een 
LHK met teams van 4 plus 1, met een open inschrijving tot 1 februari. Daar ging de vergadering met 
algemene stemmen mee akkoord. 
Verder komen we in de najaarsvergadering van 2022 terug op de competitievorm op het hoogste 
niveau en de selectie voor de CL.  
De topsportcoördinator vult aan dat niet elke vereniging, als die kampioen wordt van de LHK, in 2022 
kan meedoen aan de CL. De voorzitter stelt voor dat gebaseerd op het uitgangspunt van 4+1 de 
topsportcoördinator aanvullende regels opstelt om dit en misschien andere zaken te regelen.  
 
De aanmeldingen van teams moeten ingediend worden bij de topsportcoördinator. 
 
10. Mededeling van de topsportcoördinator 
Vacature Landelijk Wedstrijdleider: Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor de taak van Landelijk 
Wedstrijdleider. Deze functie wordt nu waargenomen door de topsportcoördinator. 
Voor de districtswedstrijdleider West is een aanmelding gekomen van Johan den Dunnen.  
RMC de Holeridders geeft aan dat Johan wellicht ook wel in aanmerking wil komen voor de functie 
van Landelijk Wedstrijdleider. De topsportcoördinator gaat graag met Johan in gesprek. 
In district Noord is Henk van Eik nu districtswedstrijdleider.  
Voor de functie van districtswedstrijdleider Noord is de afspraak volgens de PR-functionaris (bron: de 
voorzitter van MGC Leeuwarden) dat de verenigingen in district Noord bij toerbeurt een 
districtswedstrijdleider leveren. 
 
De NK drietallen zullen in 2022 in district Oost gespeeld worden, het NK variabel in Zuid, en de NK 
Matchplay zal waarschijnlijk in district West gespeeld worden.  
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De topsportcoördinator bedankt Henk Goris voor het uitstekend organiseren dit jaar van de NK 3-
tallen.  
 
Ten aanzien van de NK deelname hebben we een reglementswijziging gedaan dat semi-sporters deel 
konden nemen aan enkele NK’s. Daarmee is helaas het verschil tussen semi-sporters en sporters voor 
een groot deel komen te vervallen. Het is een financieel risico voor de bond als spelers en masse 
semi-sporters gaan worden. Als dat gebeurt zal de bond nieuwe regels moeten opstellen. Het 
ledengebouw moet in de toekomst hier duidelijk over geven. Het andere doel is natuurlijk wel dat er 
zo veel mogelijk deelnemers zijn aan de NK’s. 
 
MGC Aalsmeer heeft 2 brieven gestuurd aan het Bestuur van de NMB naar aanleiding van de 
Interland Nederland België. De topsportcoördinator licht de situatie toe. De vraag van MGC Aalsmeer 
was hoe de selectieprocedure voor spelers en begeleiders is gedaan. Na een aantal jaren van het bij 
elkaar ‘harken’ van gegadigden vanwege minder animo om Nederland België te spelen, staan er dit 
jaar weer meer mensen in de rij om deel te zijn van het NL Team. Dat is een goed teken. De 
penningmeester had de laatste jaren de leiding op zich genomen, en heeft de mensen die het NL 
team trouw waren gebleven de laatste jaren voorrang gegeven dit jaar. Dit heeft de goedkeuring van 
de topsportcoördinator gehad. De topsportcoördinator wil echter weer terug naar de oude selectie 
methode: De kwalificatie geschiedt dan als voorheen op volgorde van de uitslag van de NK Combi, 
waarbij de deelnemers vooraf moeten aangeven of ze zich willen opgeven voor de Interland als de 
prestatie op het NK Combi dat rechtvaardigt. De organisatie wil ook de vrijheid hebben om wild cards 
te kunnen toewijzen. Het idee is twee voor heren, één voor dames. De ingangsdatum zal van deze 
regels zal in 2023 zijn, omdat 2022 volgens afspraak nog met de huidige selectie wordt gedaan. 
MGC Aalsmeer gaat akkoord met deze beantwoording. De secretaris geeft aan dat deze afspraken in 
de reglementen opgenomen zullen worden. 
 
11. Mededelingen van de PR-functionaris 
De PR-functionaris memoreert dat het Jaarplan 2022 zojuist is goedgekeurd. Daarmee gaat de PR-
functionaris aan de slag. 
 
Het eerste punt van het Jaarplan 2022 is de workshop. Deze staat weer op de agenda. Als Corona 
maatregelen het toestaan is het plan om deze te gaan houden. De PR-functionaris hoopt de 
achterban in de workshop uit te dagen om mee te denken over een aantal plannen. 
 
De PR-functionaris vraagt eenieder om kopij aan te leveren voor de Presentatiegids: Foto’s, verhalen, 
ereleden, bijzondere leden, prestaties etc. 
 
MGC Bussloo is erbij gekomen. Deze nieuwe vereniging zorgt ervoor dat nieuwe leden bij de NMB 
bijkomen. De PR-functionaris wil graag meedenken met die verenigingen die moeite hebben nieuwe 
leden te werven. De Bond kan bijvoorbeeld een promo event houden. Laten we samen hierover 
nadenken. 
 
De PR-functionaris zou graag willen weten van verenigingen die kampioenschappen of interlands 
organiseren welke personen van de media de PR-functionaris kan benaderen namens de Bond voor 
persberichten.   
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12. Voorstel tot het voorzien in vacatures 
De voorzitter meldt het volgende ten aanzien van de vacatures. Volgens de huidige reglementen kan 
de huidige penningmeester zich verkiesbaar stellen voor een derde verlenging van zijn termijn. Rob 
Plugge heeft zich weer kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten. Daarmee is Rob Plugge bij 
acclamatie opnieuw herverkozen als Penningmeester. 
 
De secretaris meldt dat er geen kandidaten ontvangen zijn voor de financiële commissie.  
 
13. Rondvraag 
De PR-functionaris vraagt wat de status is van MGC Amigo, nu hij vernomen heeft dat de leden 
overgaan naar de MGC Trekvogels. Het Bondsbureau informeert de vergadering dat een eventuele 
opheffing van MGC Amigo niet gemeld is bij het Bondsbureau.  
MGC Bussloo spreekt zijn teleurstelling uit dat er slechts een geringe deelname is aan het toernooi 
van die club, en dat bijvoorbeeld RMC de Holeridders op dezelfde dag een wintercompetitie 
organiseert. MGC Bussloo vindt het jammer dat ze op hun eerste toernooi concurrentie hebben, 
hoewel vanwege Corona toegestaan dit jaar, en vindt ook dat dit waarschijnlijk deelnemers aan hun 
toernooi kost. Er is ook een vilt competitie in district Noord en dat scheelt ook deelname. 
Verder vraagt MGC Bussloo aandacht voor het belang dat commerciële eigenaren net iets anders 
kijken naar evenementen dan de verenigingen. De baaneigenaar moet een team mensen neerzetten 
voor de komst van slechts 10 mensen, dat kan natuurlijk niet uit. Daarbij komt dat met hulp van de 
baaneigenaar de NMB compleet nieuwe leden krijgt. 
Verder pleit MGC Bussloo ervoor dat de NMB de kansen grijpt om meer adventure golf banen aan te 
sluiten. Verder heroverweegt MGC Bussloo op grond van de hoogte van de inschrijfprijs om aan het 
toernooi te kunnen deelnemen op welke doelgroep, uit marketing perspectief, zij zich zal gaan 
richten. Die dan wel bereid zijn om een hogere inschrijfprijs te betalen (met de daartegenover 
staande producten). MGC Bussloo zal het toernooi evalueren met de baaneigenaar. 
De PR-functionaris uit verder zijn zorgen over het teruglopend aantal leden. Hij vraagt de 
verenigingen na te denken over dit onderwerp, wat zijn onze sterke en zwakke punten, en wat er de 
komende vijf jaar gedaan moet worden om de teruglopende trend te keren. Anders is de PR-
functionaris bang dat er over vijf jaar geen minigolf in Nederland.  
De topsportcoördinator vult aan dat de achterban niet meer zo actief is, ook gelet op de deelname 
aan de ALV. Alles moet van een paar mensen afkomen.  
De voorzitter kan dit onderschrijven. De voorzitter vervolgt dat de Bond een grote algemene reserve 
heeft. De Bond ondersteunt graag initiatieven van verenigingen op velerlei gebied. Het bestuur zal er 
alles aan doen om het tij te keren.  
De topsportcoördinator vraagt zich af de hoeveelste Interland tussen België en Nederland wordt 
gespeeld in 2022. Het vermoeden is de 49e (uit en thuis gelden als 1 interland), en zal dit nagaan bij 
de Belgen. Het bondsbureau meldt in de vergadering dat België een overzicht heeft gegeven waaruit 
blijkt dat het om de 49e gaat.  
 
 
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen aan de medewerking aan deze vergadering en sluit de vergadering 
om 11.49. 
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