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Promo-Event in Hilversum
Het Jaar begon veelbelovend met de organisatie van een twee tegen twee toernooi op zondag 1
februari, dat als Promo-Event werd aangeduid. De bedoeling was om in Hilversum, waar het Event
gehouden werd, Minigolf als wedstrijdsport te promoten en Hilversum voor één dag te benoemen als
de Minigolfstad van Nederland. Naast het Promo Event zou er ook in de binnenstad van Hilversum 18
minigolfbanen worden neergelegd bij verschillende horeca gelegenheden, daarvoor was er een
akkoord met Hilversumse ondernemers, die garant stonden voor een warm onthaal voor alle
deelnemers aan het recreanten evenement. De organisatie, 45plus Event en de NMB maakte een
plan en verwachten enkele tientallen deelnemers. Voor een bedrag van € 25,-- kon er minigolf
gespeeld worden op de recreanten banen en bij iedere horeca gelegenheid zouden de deelnemers
een consumptie of een warme snack worden aangeboden. Helaas waren er te weinig deelnemers die
zich vooraf hadden aangemeld en werd het festijn, dat het had moeten worden, afgelast. Een
parcours van enkele kilometers zou worden uitgezet en de laatste hindernis zou worden geslagen,
daar waar het Promo Event zou plaatsvinden. MGC Aalsmeer en MGC Duinholers uit Baarn hebben
hun club kunnen promoten en Griet Poelman heeft kunnen laten zien hoeveel ballen er zijn om te
kunnen minigolfen. Twee weken vooraf aan dit plan werd er zelfs een persconferentie georganiseerd
op de locatie war het Event ging plaatsvinden. Helaas was er geen enkele journalist daarin
geïnteresseerd.
Het twee tegen twee toernooi ging wel daar, daarvoor
hadden zich een 50 koppels aangemeld, 100
deelnemers dat was lang geleden dat we dat hadden
meegemaakt. Dit alles werd gehouden in het Amrath
hotel in Hilversum en de banen die uitgestald lagen
werden gehuurd van Minigolfvereniging Houtduif uit
Groesbeek. Dit Promo-Event mag als geslaagd worden
gezien, ondanks dat het recreanten festijn niet
doorging, omdat er veel aandacht aan werd
geschonken door de locale media omgeving Hilversum. Er werd van dit evenement een promotiefilm
gemaakt. De deelnemers reageerden enthousiast, veel leden van de NMB, die normaal in winterslaap
gingen, konden het opbrengen om naar Hilversum af te reizen evenals enkele oud leden, die zich
daarna toch weer hebben gemeld bij een vereniging bij hun in de buurt.
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De winnaars van dit Promo Event werden Natasja Klarenbeek en Steven Steiger met een baanrecord
89 slagen (23, 21, 22 en 23)
Landelijke Open Dag
Op zondag 19 april werd voor de tweede maal een landelijke Open Dag georganiseerd, slechts enkele
verenigingen deden hieraan mee en het is dan ook de vraag of een Open Dag op deze wijze moet
worden georganiseerd.
Sponsorwerving
Helaas gaat het zoeken naar een sponsor moeizaam, op dit moment vinden er onderhandelingen
plaats met fa. Riethorst (minigolfbaanproducent)
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Nieuw tenue voor nationale teams
Het Bondsbestuur heeft besloten om nieuwe tenues aan te schaffen voor de nationale teams, het
oude logo van de FNMB moest worden vervangen voor ons nieuwe logo, gemaakt door Wout
Laurens.

De Nederlandse jeugdselectie toonde voor het eerst het nieuwe tenue in Ostrava. (Tsjechië)
Aandacht van de Media.
Voor alle Nederlandse Kampioenschappen en de Europa Cup voor team in Appelscha werd er een
Persbericht opgesteld naar landelijke- en locale media. Gelukkig kregen we een positieve reactie van
het weekblad Panorama dat in haar blad ruim aandacht wilde geven aan Minigolf als Topsport. Het
werd een artikel van maar liefst zes pagina’s. Ook TV Drenthe en Omroep Friesland toonden hun
interesse. Voor het EC werd samengewerkt met MGC Appelscha.
Promotiemateriaal
De verenigingen maken weinig gebruik van de volop aanwezige promotie materialen, zoals pennen,
flyers, posters, beginsetjes.
Adventure golf of USA golf.
Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande voor het organiseren in 2016 van een toernooi op
de USA golf baan in Bussloo, in de buurt van Apeldoorn
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