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29 oktober 2022 
 
Voorstel Jaarplan 2023 van de Nederlandse Minigolf Bond 
 
Inleiding van de Voorzitter 
 
In de uitgestelde najaarsvergadering 2020 gehouden op 24 april 2021 is het Integraal Meerjaren 
Beleidsplan (IBP) beleidsperiode 2021 – 2024 vastgesteld. 
Voor de uitwerking van dit plan zal ieder jaar een jaarplan worden voorgelegd aan de ALV. 
De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft op 16 mei 2022 de Sportagenda 2032 vastgesteld. 
Deze agenda is het fundament voor het strategisch plan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de 
jaarbegroting van NOC*NSF en geeft de richting aan die de georganiseerde sport samen met haar 
partners in wil slaan. 
In 2032 heeft iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal 
door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, 
professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door 
waardevolle topsport. 
Deze integrale ambitie vormt de basis van de Sportagenda 2032. 
In het kader van de uitwerking van deze Sportagenda heeft het bestuur een globale analyse gemaakt 
van de situatie bij de verenigingen. Op grond van deze analyse maakt het bestuur zich grote zorgen 
over de toekomst van minigolfend Nederland. Het aantal leden loopt drastisch terug en er zijn 
minder toernooien en activiteiten bij de verenigingen.  
Het bestuur was benieuwd hoe de verenigingen dit zien, en hoe volgens de verenigingen de 
toekomst van het minigolfen er uit zou kunnen zien. Daarom is er een extra ledenbijeenkomst 
georganiseerd op 8 oktober 2022. Als voorbereiding op deze bijeenkomst is aan de verenigingen 
gevraagd om een enquête in te vullen. 21 Van de 23 verenigingen hebben deze enquête ingevuld en 
ingezonden. Het resultaat van deze enquête werd enkele dagen voor de bijeenkomst aan de 
verenigingen gezonden. 
Deze ledenbijeenkomst werd geleid door een onafhankelijke gespreksleider, Huibert Brands van 
Bureau Brands. 
Ook voor deze ledenbijeenkomst was de opkomst groot. 
De bijeenkomst werd verdeeld in 3 blokken: 

1. Situatieanalyse op basis van de enquête met een aantal relevante maatschappelijke en 

sportspecifieke trends 

2. Scenario’s met mogelijke strategieën 

3. Uitwerken met een actieplan.                                                        

Als resultaat van deze bijeenkomst werden 3 werkgroepen ingesteld: 
1. Districtscompetitie aanpassen/verbeteren 

2. Sportpromotie organiseren (clinics enz.) 

3. Congres van en voor verenigingen. 

In 2023 zullen de resultaten van deze werkgroepen in procedure worden gebracht. 
In de door NOC*NSF vastgestelde Code Goed Sportbestuur zijn aangepaste Minimale Kwaliteitseisen 
opgenomen die voor een gedeelte worden ingevoerd vanaf 2022 en voor een gedeelte vanaf 2024. 
Deze zullen in 2023 de nodige aandacht vragen omdat er steeds zwaardere eisen worden gesteld. 
In het kader van de doelstelling om meer leden te betrekken bij het beleid zal de voorzitter de 
Algemene Ledenvergaderingen van de vier districten in het voorjaar 2023 na een uitnodiging 
bezoeken. 
 

http://www.minigolfbond.nl/
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Plan van de PR-functionaris: Jaarplan Pr, Marktwerking en Breedtesport 2023 
 
Doelstelling: 
 
Meer leden en de aangesloten verenigingen meer betrekken bij het uitvoeren van het plan.  
 
Speciale aandacht voor het 60-jarige bestaan van de NMB in 2023: 

Door: 

1. Ieder nieuw lid geboren in 1963 is voor het eerste jaar gratis lid van de NMB en van zijn of haar 
minigolfvereniging, clubcontributie wordt verrekend met de jaarrekening. 

2. Alle nieuwe Bondsleden ontvangen een NMB Bidon. 

3. Promo Event zal volledig in het teken staan van het getal 60 (locatie nog nader te bepalen) en er 
mag gratis aan meegedaan worden door ieder die lid is van de NMB 

Verder wordt in 2023 de 50e interland gespeeld tussen Nederland en België. 

Er zal een prijs van 50 euro worden uitgereikt aan een van de deelnemers. De voorwaarden voor het 
uitreiken van de prijs zal nog nader worden uitgewerkt. 

Verder wordt er een pen gemaakt met de tekst NL-België 50, deze pen wordt exclusief uitgereikt aan 
alle deelnemers van de interland. Ook aan de Belgen. 

 
•         Presentatiegids 2023, hierbij zal een beroep gedaan worden aan de leden voor 

aanleveren van bijdrages voor de gids (verslagen en foto’s), welke gepresenteerd zal worden 

bij aanvang competitie LHK.  

•         Deelnemen aan Nationale Sportweek 2023 stimuleren en eventueel ondersteunen met 

promotiemateriaal  

•         Scholierentoernooien met ondersteuning van NMB PR, posters, medailles en iedere 

deelnemer ontvangt NMB Bidon, waarvan opbrengst ten goede zal komen aan de 

Nederlandse jeugdselectie. 

•         Aanschaffen nieuw promotiemateriaal en uitbreiding van huidig materiaal. 

•         Promo Event op nog nader te bepalen baan en tijdstip. Vooral voor verenigingen die te 

maken hebben met een terugloop van leden en daardoor extra ondersteuning willen hebben 

bij ledenwerven kunnen zich aanmelden voor de organisatie. Aanmelden via 

pr@minigolfbond.nl. Het Event is behalve voor wedstrijdspelers ook toegankelijk voor 

passanten, belangstellenden of potentiële leden. Organisatie is in handen van de vereniging 

in samenwerking met de pr - functionaris 

•         Nieuwe NMB website in 2023 

http://www.minigolfbond.nl/
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•         Speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld Adventure golf en nieuwe 

banen 

•         Sponsor klicks, opbrengst geheel ten goede aan de Jeugd 

•         Sponsor zoeken voor de NMB, ten goede voor breedte / en topsport. 

•         Onderhouden van contacten met de media, sponsors en verenigingen indien gewenst. 

Voor aanvang seizoen verschijnt er een standaard persbericht, welke iedere vereniging zal 

ontvangen voor doorsturen naar lokale kranten en overige media 

•         Extra reclame voor Kampioenschappen, district competitie en Landelijke Hoofdklasse 

met behulp van posters A3 en/of A4 formaat. Verzoek aan wedstrijdleiders om minimaal vier 

weken van tevoren data en locaties door te geven via pr@minigolfbond.nl 

•         Uitverkopen van NMB ballen en bidons, opbrengst Nederlandse Jeugdselectie 

•         Voorbereidingen treffen voor een verenigingscongres (datum en locatie nog nader te 

bepalen) 

•         Voor nieuwe leden 3 gratis ballen en een golfstick voor € 25,00 per stick (zolang de 

voorraad strekt. 

•         Extra ondersteuning voor evenementen door een spandoek op te hangen, ieder 

district heeft eigen spandoek. 

•         Organiseren van minigolfclinics voor jong en oud. Organisatie ligt bij de vereniging en 

afdeling pr ondersteunt. (Dit geldt ook voor Open Dagen, recreanten- en 

bedrijvencompetitie) 

•         PR afdeling kan eventueel een bemiddelende rol vervullen bij contacten met de 

gemeente(s) 

 
Plan van de topsportcoördinator 
 
Het jaarplan 2023 in het sportieve perspectief. 
Na een sportief en geslaagd seizoen 2022 ligt de volgende uitdaging alweer voor mij klaar, namelijk 
de Landelijke Hoofdklasse (LHK) en de Nederlandse Kampioenschappen vaststellen. 
In welk district een NK georganiseerd wordt staat duidelijk vast in een schema. Dit schema geeft aan 
dat de Combi in 2023 gehouden moet worden in Oost of West. De ondergrond dient hetzelfde te zijn 
als de ondergrond waarop de Algemene Klasse haar EK/WK later dit jaar speelt, namelijk in Uppsala, 
Zweden. Daar wil ik vanaf wijken omdat steeds vaker het Zweeds vilt als ondergrond aangeboden 
wordt. In 2022 hebben we de Combi al gespeeld op onze enige viltbaan in Nederland, Appelscha en 2 
jaar dezelfde locatie vind ik niet wenselijk. Mede doordat er in Appelscha geen “echte combi” 
gespeeld kan worden in het schema lang, kort, lang etc. Helaas valt Oost ook af, dus dan blijft District 
West over met als enige combi-baan Ridderkerk.  

http://www.minigolfbond.nl/
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Voor het NK 3-Tallen moeten we op zoek gaan naar een afdeling 2 baan (korte baan) in district Oost. 
Dit is namelijk de ondergrond van de dames tijdens de Minigolf Champions League in Canegrate, 
Italië. De heren van het winnend team LHK 2023 spelen daar op afdeling 1, beton. 
Voor het NK Matchplay wordt als proef een korte baan uitgezocht in het District Zuid. Dit NK is een 
grote uitdaging omdat een NK in district Zuid vaak niet druk bezocht wordt en omdat het spelformat 
nog niet is getest in Nederland op een korte baan. 
Voor het NK Variabel lijkt het doek te vallen. Na het teleurstellende deelnemersveld in 2022 is het 
plan om dit NK te laten vervallen. Dit zal natuurlijk ter sprake komen op de ALV van 19 november 
aanstaande. 
Voor de Landelijke Hoofdklasse ga ik met de teamleiders aan tafel zitten om er weer een mooie 
competitie van te maken. Dit jaar zullen er 7 teams aan de start verschijnen namelijk de Kampioen 
van 2022 MGC Oirschot, MGC Appelscha, RMC De Hole Ridders (2 teams), MGV De Veluwe, MGC De 
Trekvogels/Zoetermeer en herintreder MGV Duno.  
Na één jaar als bondscoach gefungeerd te hebben heeft René Bos zijn functie overgedragen aan 
Youri Bottenberg. Nadat ik een goed gesprek met hem gevoerd heb ben ik ervan overtuigd dat hij 
ook een frisse wind laat waaien door de Algemene Klasse. Alex Jasper blijft bondscoach van de 
senioren en deze functie voor de jeugd is tot op heden nog vacant. 
Voor de districten staat er een uitdaging klaar. De uitgeschreven enquête leverde veel input op 
waarop besloten is om een werkgroep op te starten van verschillende vertegenwoordigers uit de 
diverse districten om eens te brainstormen wat de mogelijkheden zijn om deze competities weer een 
nieuw leven in te blazen. Wat vooral naar voren kwam is het initiatief om recreanten vaker toe te 
laten op toernooien en districts-competities. Het eerste overleg is reeds geweest en heeft een 
verrassend aantal opties aan het licht gebracht waarmee we verder kunnen. U wordt op de hoogte 
gehouden via de verenigingen.  
Als laatste staat de 50e editie van de interland met België op het programma. Dit jubileum belooft 
een groots spektakel te worden, startend met de uitwedstrijd in het najaar van 2023 in Antwerpen 
op de nieuwe locatie van MGC Rozemaai. De thuiswedstrijd is pas in het voorjaar van 2024 op de 
korte banen van MGC Oirschot in Spoordonk. 
Zoals jullie zien is er genoeg werk aan de winkel om het iedereen naar de zin te maken. Tijdens de 
extra ledenbijeenkomst was tolerantie het keyword. Iedereen in zijn of haar waarde laten en 
accepteren dat er niveau verschillen zijn hoort bij onze mooie sport. 
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