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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2014 in de Stolp te Apeldoorn.
Aanwezige Bestuursleden, Commissieleden, Ereleden en Adviseurs.
Alex Jasper, Rob Plugge, Roelof Hooijsma, Gerrit Voermans, Sietse van Zandvoort, Paulien Jasper-Visser.
Frits Zwaal district oost, Gerrit Voermans District zuid, Gerco Berentsen en Rick Peters financiële
commissie, Wim van der Meer commissie marktwerking.
Afwezig met kennisgeving:
Aanwezige verenigingen.
Appelscha, Duinholers, Duno, Eindhoven, Houtduif, Leeuwarden, Oirschot, Putters, Trekvogels , Twente
Vrije Slag, en Zoetermeer.
Afwezige verenigingen met afmelding.
Aalsmeer, Amigo, Combinatie 2011, Drachten, de Lubert, Maatveld , Valkhof, Venray.
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving.
Geldrop, Heerhugowaard, Holedrivers, Hole ridders, Medemblik, Rotonde, WIK, Zicht Nirve,
De Veluwe
1. Opening
Voorzitter heet allen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de NMB.
Voorzitter stelt voor om even stil te staan bij de overledenen in de periode van mei 2014 tot heden.
Na een minuut stilte te hebben gehouden wordt verder gegaan met de vaststelling van de agenda.
2. Notulen ALV 23-november 2013.
Vraag Gerrit Voermans over de aangekondigde BLV alleen over reglementen, deze is niet geweest
omdat de tijd en de hoeveelheid te groot was. Gerrit geeft aan hier graag aan mee te werken.
Er is door een aantal mensen wel naar gekeken , w.o. Peter Joost Middag en Henk Goris, maar die
kwamen tot dezelfde conclusie. Als er al op en aanmerkingen zijn op reglementen dan kunnen deze al
naar het bestuur gestuurd worden.
3. Mededelingen en vaststellen agenda.
Brief trekvogels met bezwaar tegen herinvoering semisporter zonder vooraf goedkeuring ALV.
Brief zuid over de diverse categorieën en wie waar dan aan deel mag nemen,
Voorstel voor 3 en 6 tallen van De Houtduif.
Vanuit bestuur melding omtrent vereniging individuele leden , moesten de kar zelf gaan draaien, en
volgens statuten zijn de voorzitter en secretaris gelijk aan die van de NMB wat niet kan.
Eind dit jaar gaan we deze opheffen, zijn nu nog 4 leden, die moeten dan naar de bestaande
verenigingen. Vanuit de vergadering geen bezwaar.
Secretaris meldt de afmeldingen.
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4. Jaarverslagen
A. Algemeen jaarverslag
Stand LHK pagina 4 klopt niet Oirschot 2 heeft 10 wedstrijdpunten, wordt gewijzigd.
Met bijbehorende stukken over marktwerking.
B. Financieel jaarverslag
Wim Hulscher
1e Kleding is opgenomen onder voorraden, is zelfde vraag als van de financiële commissie. In de
richtlijnen wordt kleding onder voorraden weergegeven, dit is gelijk aan andere bonden.
e
2 Nog te factureren staat een bedrag, waarom is dit. Dit komt omdat de contributie 2013 in 2014
gefactureerd is. Dit vanwege de grote achterstand vanuit verleden. Voorschotten 2014 komen in juni,
juli. Dit was weer afhankelijk van het voorstel voor semisporter.
3e Schulden op pagina 8 zijn kosten die komend jaar komen, zie het als voorzieningen.
Vraag Gerrit Voerman is hiermee ook beantwoord.
C. Financiële commissie
Rick Peters leest de verklaring voor. Met vraag voor decharge. Dit wordt aangenomen.
D. Goedkeuring jaarrekening is hiermee rond.
E . Benoeming financiële commissie
Rick Peters en Gerco Berentsen zijn beide weer bereid om dit te gaan doen. Hier tegen zijn geen
bezwaren.
5. Wedstrijd en topsportzaken
Deze concept wedstrijdkalender ligt voor, vragen en opmerkingen deze is niet gezien, deze is per abuis
niet verstuurd, na de ALV wordt deze verstuurd , als concept, commentaren hierop zo snel mogelijk
naar het bestuur.
Graag voor 1 juli de commentaren binnen , deze worden verwerkt en rondgestuurd.
NK is geweest in Geldrop, selecties niet bekend, maar komen zo snel mogelijk op de site
6. Voorstellen:
Herinvoeren van semisporter :
Na een overleg van het NMB bestuur met Zuid, zijn we tot de conclusie gekomen om de semisporter
weer in te voeren.
Hier is een bezwaar van MGC De Trekvolgels op binnengekomen.
Vraag van Gerrit is of er al een overzicht is wat de impact is van de verschuivingen. Deze is niet
gemaakt, omdat het vandaag eerst nog goedgekeurd moet worden.
Angst was dat veel leden semisporter zouden worden, dit is gebeurd, maar ook een aantal van recreant
naar semisporter. Per saldo is het ledenaantal niet gedaald.
Er is bewust gekozen om de district voor de sportleden te laten en niet voor de semisporter.
Deze categorie is al ingevoerd, maar moet nu nog officieel bekrachtigd worden.
Voor semisporter is er nu geen district kampioenschap, Gerrit Voermans geeft aan dat ze dit jammer
vinden want deze dag komen juist recreant , semi en sport leden bij elkaar.
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Sietze heeft nog een betoog over het aanmelden van leden, en hoe de verenigingen en districten
creatief om kunnen gaan met de diverse wedstrijden. Denk aan toernooien.
Het mag niet zo zijn dat iedereen semisporter wordt, want dan staan we alleen binnen de NOC NSF.
Sietse geeft ook aan dat hij verwacht dat een district wedstrijdleider meer weet van wat er speelt
binnen de verenigingen. Het doel is het aantal leden te gaan verhogen, niet de inkomsten aan
contributie.
Gerrit denkt dat het financieel mee zal vallen, meer teams e.d. Het bestuur zou dit door kunnen
rekenen, Daarna kan er een nieuw voorstel gedaan betreffende de hoogte van de contributie.
Bij afwijkingen dienen de verenigingen tijdig op de hoogte gesteld worden.
Op de najaars ALV wordt dit indien nodig opgenomen in de agenda.
Voor de opgave naar de NOC NSF hebben we naam en adres en geboorte datum nodig. Dit voor de
recreantleden MGC Eindhoven. Deze mensen willen dit niet geven.
Dit gaan we nog nader uitwerken. Mogelijk navraag bij Sanne van Til NOC NSF.
Het bezwaar van MGC trekvogels wordt voorgelezen. Antwoord naar MGC Trekvogels is geweest dat ze
formeel gelijk hebben, maar dat we als bestuur dit toch door gaan voeren.
Discussie hierna gaat over waarom recreant leden ingevoerd zijn, dit was indertijd meer als “donateurs”
met wat mogelijkheden om ergens aan mee te den. Bij toernooien kun je een categorie recreanten
toevoegen.
Recreanten mogen nu alle toernooien in eigen district en 2 competitie (lang en kort) en een toernooi
buiten het district en ontvangen het minigolfnieuws allemaal voor € 7,50. Als dit meer wordt heeft de
categorie semisporter geen zin en zijn we terug bij af. En dan wordt de categorie semisporter bijna
gelijk aan sporten. Dan heb je geen opstap mogelijkheid naar een hogere categorie meer.
De effecten van dit alles worden op de najaars ALV duidelijk en daar kunnen we op sturen.
Voorstel wordt in stemming gebracht, Boskoop is tegenandere verenigingen allen voor geen
onthoudingen. Hiermee is het voorstel aangenomen
Voorstel De Houtduif omtrent 3 en 6 tallen, betreft meer de 6 tallen heren om met samengestelde
teams te gaan spelen, om hier toch mogelijk een team te vormen.
Bestuur is hierop tegen, waarvoor heb je anders verenigingen. Het voorstel kan voor dit jaar toch niet
meer door gevoerd worden.
Tegen voorstel bestuur is dan om de herenteams voor deze wedstrijd kleiner te maken bv ook 3 tal met
of zonder wisselspeler.
Het zou dan wel een NK voor clubteams worden. De houtduif vindt dat het wel doorgevoerd kan
worden. Dit wordt afgewezen. Er zijn ook al 5 opgaven van heren teams binnen.
Voorstel van het bestuur is om hier in het najaar op terug te komen met een bestuursvoorstel te komen
als agenda punt om met een verbeterd voorstel te komen om de herenteams te verkleinen.
De houtduif trekt hierbij het voorstel in met deze toezegging. Voor 3 + 1 vanaf 2015.
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Pauze
7. Marktwerking en PR
Op zoek naar mensen die de marktwerking commissie willen ondersteunen.
Momenteel zijn dit Wim van der Meer, Joy Wielink en Sietse.
Opendagen zijn redelijk succesvol verlopen, vreemd genoeg in Appelscha geen opkomst.
Verenigingen die nog komen zijn Vrije Slag, Geldrop en Oirschot.
Yora Vision stop eind juli als sponsor, wat toch een verassing is. Er is een nieuwe manager en het beleid
is zodanig dat de minigolfbond niet in die doelstelling past.
Mocht het zo zijn dat een nieuwe klant komt via NMB, dan is de deur nog open.
Nieuwsflits hoort niet echt bij de marktwerking , deden dit mat Wout Lourens, echter die is gestopt en
alle info die hier was is gewist. Aanmelden kan dmv een mail. : stukken hiervoor via bondsburo.
Met Ton van Berkel maakt Sietse nu het minigolfnieuws en de nieuwsflits. Hiervoor is ondersteuning
van Steven Steiger en fotograaf Loes van Gisbergen. Roel Groenhuijsen is inmiddels weer bereid om zijn
bijdrage te leveren.
Als er geen informatie van verenigingen komt dan wordt er ook niets gepubliceerd.
Alles via bondsburo mogelijk met een cc naar Sietse.
We willen in de toekomst een enquête onder de leden gaan houden, dit om meer contact te krijgen
met te leden. Vaak weten ze niet wat er speelt.
Mogelijk is de nieuwsflits een vervanging voor de minigolfnieuws, dit omdat de kosten erg hoog zijn , de
papieren uitgave Nieuwsflits kost € 3000,00 per jaar.
Hoe bereik je mensen die geen mail hebben. Vanuit de vergadering wordt geopperd om dit via de
verenigingen te verspreiden.
Op de najaars ALV komen we hier op terug.
Vanuit de markt werking zijn er samen met Wilbert van Helmond activiteiten opgezet om hier e.e.a. van
de grond te krijgen. Gevolg is een boete omdat deze baan niet aangemeld is/was bij de WMF.
Baan is wel gekeurd, maar de papieren zijn niet opgestuurd.
Ander punt hiervan is dat het geresulteerd heeft in een nieuwe vereniging MGC De Veluwe.
Baankeuringsformulier moet zelf ingevuld worden en elke 3 jaar moet dit opnieuw gedaan worden.
Ook banen die afvallen moeten door gegeven worden anders blijf je hier voor betalen (Meppel)
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Ook de vraag van MGC de Trekvogels om aan te geven of de baan toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers om dit aan te geven op de uitnodigingen . Of dit aan te passen.

Vraag van Peter Joost om s’Heerenloo uit te nodigen voor een opendag,of tijdens de LHK in
Wageningen. Dit kan wel echter hou rekening met de beperkingen die sommige mensen hebben (toilet
is niet echt toegankelijk in Wageningen)
René moet de lijst actualiseren naar de WMF toe.
Op de site van de WMF staat de lijst vermeld, WMF is hier heel passief in.

NMB is ook te bereiken via Facebook en wordt vriend
Let wel op wat je erop gaat zetten, laat iedereen in zijn waarde.
Verbetering website is in voorbereiding, echter het aantal mensen die hier aan helpen is beperkt tot
Marianne Groenendijk, Verslagen van ALV staan ook niet allemaal op de site. Vanuit de vergadering
wordt Chris Camfens genoemd, Sietse gaat hem ook benaderen.
Nu is het verwijt dat er steeds mensen uit Oost aan mee helpen, echter vanuit Noord ,Zuid en West zijn
er geen aanmeldingen
8. Verkiezingen en benoemingen
Roelof Hooijsma heeft te kennen gegeven dat hij stopt met het landelijk wedstrijdleiderschap, hier is
nog geen kandidaat voor. Functieprofiel op de site en graag dit meenemen naar jullie verenigingen.
Komende periode gaan we hiervoor mensen benaderen, als er kandidaten zijn die hiervoor in
aanmerking willen komen dan kunnen deze zich melden bij het bestuur of het bondsbureau.
Bondscoaches algemene klasse en jeugd zijn ook nog vacant.
De voorzitter Alex Jasper overhandigd aan Kees van de Peppel een standaard ter gelegenheid van het
30 jarig bestaan van MGC De Vrije Slag. Staat nu al op facebook site
9/10. Vervallen
11. Rondvraag
Vraag van Peter Joost aan de Topsport coördinator om ervoor te zorgen dat de verenigingen op tijd
klaar zijn met de banen. Dit samen met de wedstrijdleider van het district.
12. Sluiting 21.43 uur.

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

5

