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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 in De Stolp te Apeldoorn.
Aanwezige Bestuursleden, Commissieleden, Ereleden en Adviseurs.
Alex Jasper, Rob Plugge, Sietse van Zandvoort, Huib Plugge, René Bos, Kees van de Peppel
Frits Zwaal district oost, Rick Peeters, Gerco Berentsen financiële commissie, Wim van der Meer
commissie marktwerking .
Afwezig met kennisgeving:
Paulien Jasper Bondsbureau.
Aanwezige verenigingen.
Aalsmeer, Appelscha, Drachten, Duinholers, Duno, Holedrivers, Leeuwarden, de Lubert, Maatveld,
Oirschot, Putters, Trekvogels , Valkhof, Veluwe, Vrije Slag, Zoetermeer.
Afwezige verenigingen met afmelding.
Amigo, Geldrop, Hole Ridders, Houtduif, Twente, Venray
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving.
Combinatie 2011, Eindhoven, Heerhugowaard, Rotonde, WIK, Zicht Nirve.

1. Opening en vaststelling agenda.
De Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze Algemene
Ledenvergadering van de NMB.
Vraag over openstaande functies , die van PR wordt gemist, staat onder punt 9.
Punten 5 en 6 worden omgedraaid (gedaan na doornemen begroting)
Punten 7 en 8 worden omgedraaid.

2. Notulen ALV van 18 mei 2015.
Geen op en aanmerkingen hierbij vastgesteld.

3. Vaststelling agenda, Ingekomen stukken en mededelingen.
 De Holedrivers wordt naar voren gevraagd, aan hen wordt namens de NMB een jubileum trofee
overhandigd vanwege hun 40 jarig bestaan.
 Afzeggingen worden doorgegeven zie kop notulen.
 Ingekomen stuk DUNO betreffend wedstrijdzaken. Dit wordt onder punt wedstrijdzaken
behandeld.
4. Meerjarenbegroting 2016 t/m 2019Jaarverslagen.
Vragen pagina 2
 Vrije Slag vraagt toelichting over subsidie NOC NSF met name de percentages die genoemd zijn.
Bij de berekening is 2013 het uitgangspunt, hier blijft 25% van over – 5%. Erbij komt 75% van de
bijdrage van het nieuwe model, dit komt er op neer dat er ongeveer 95% van de subsidie 2013
over blijft.
 Voor de komende jaren moet de subsidie regeling nog definitief vastgesteld worden , dit is
mede afhankelijk va de keuzes die genaakt worden voor de sportagenda van NOCNSF .
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Het maximum bedrag zal dan € 9.500,00 zijn.
Er is rekening gehouden met een kleine contributie verhoging in 2016, wel voor 2017. Vraag kan
de verhoging niet over 4 jaar verdeeld worden.
Bestuur is van mening dat in 2017 dit in 1 x doorgevoerd moet worden.
Wat is de motivatie van de verhoging, dit komt doordat alles duurder wordt en ook het aantal
leden neemt af.
In dezelfde begroting staat een toenemend aantal leden. Advies van de coördinator bij de NOC
NSF is om een lichte stijging geadviseerd, en minimaal gelijk blijvend.

Rob gaat verder met de uitleg.
 Subsidie WMF is uitgekeerd omdat we met een jeugdteam hebben deel genomen, deze blijft
ook voor de jeugd gereserveerd staan.
Verder geen vragen meer en daarmee aangenomen.

5. Jaarplan 2016
Dit is het laatste jaar van het meer jaren plan, we gaan nu aan het werk voor 2017 t/m 2020
 Over het algemeen weinig inbreng uit de verenigingen, aan de andere kant weten we nu ook
niet wat er speelt. Het mooiste is dat er inpunt komt vanuit de verenigingen, dit kan een
speerpunt worden vanuit de verenigingen.
 Hoe met de enquête? Dit weten we nog niet. Hieronder bv wat ga je vragen en hoe voorkom je
dat meerdere inzendingen per deelnemer gedaan worden.
 Ander punt is wie kan dit oppakken.
 Vrije Slag, je zult ook moeten weten wat je moet vragen zoals in het begin van het jaarplan. De
bedoeling is om dit aan alle individuele te gaan vragen.
 Een nieuwe mogelijkheid is het sportportaal van de NOC NSF (start in 2016), als de site actueel
is komt de link op de site.
 De sportweek kan deze naar voren gehaald worden, deze is vastgesteld door de NOC NSF.
Iedere vereniging is vrij om iets te organiseren ook buiten deze week om.
 Scheidrechters zijn we nog niet aan toegekomen, bedoeling is dat dit in december afgerond
wordt en in februari / maart dat de cursus gehouden wordt. Dit is afhankelijk van de data en
wie kan er dan. Dit hoeft niet perse in eigen district aanmeldingen waren minimaal. Per district
een man of 10.
 Of dit een opfris of nieuwe cursus wordt zijn we nog niet uit. Maar je moet er wel aan mee
doen, anders geen scheidsrechter meer. Streven is om dit in januari te versturen.
 Wijzigingen in het jaarplan.
Pagina 4
Punt 7 = WK junioren Bischoffshofen ligt in Oostenrijk
Punt 9 = EK Algemene Klasse
Punt 11 Dames spelen op lang / Heren op Kort
Punt 12 toevoegen WAGM, World Adventure Golf Masters in Pristina in Kosovo.
Aanpassingen worden doorgevoerd en naar de NOC NSF geüpload.
6. Pauze (5 tot 10 minuten)
Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation
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7. Topsport en wedstrijdzaken
 Brief Duno.
Willen graag een gelijke manier om in Bahngolf Arena, iedereen doet maar wat het beste
uitkomt. Volgens Peter Joost Middag komt er een nieuw systeem Bahngolf Arena online. Hoe
dit ingevoerd wordt is nog niet bekend. Jan Egbert Hooijsma geeft aan dat als je Bangolf Arena
geïnstalleerd hebt er dan een bestand aangemaakt en daar komen de namen in. Dit bestand
kun je delen.
Hoe met spelers die 2 x lid zijn. Dan moet je de leden 2 x invoeren 1 x onder stamvereniging en
1x onder competitie vereniging. Iemand zal dit dan moeten maken, gemeld wordt dat Henk
Goris dat al een keer gedaan heeft. Alex gaat dit onderzoeken. Om de link op de site te zetten
kunnen verenigingen de inlogcode voor de site opvragen. Alle vragen via bondsbureau die zorgt
voor versturen naar de juiste persoon en krijg je een antwoord. Vraag is ook kan hier een
handleiding gemaakt worden. Jan Egbert wordt gevraagd om dit te doen. Bondsbureau maakt
de lijst. René levert het bestand voor invullen aan.
Vraag Wim van der Meer, kan er ook een stand aangegeven worden bij bv de LHK.
Volgens Jan Egbert kan dit.
Lies gaat ook Ilse polsen voor website ondersteuner.


Topsport zaken.
Tevreden zijn met een compleet jeugdteam naar de EK in Tsjechië.
Minder met de vergrijzing in bv de algemene klasse is dit te zien dat we geen compleet team
kunnen afvaardigen, Bij de senioren iets minder, maar ook de financiën werken niet mee , hoge
eigen bijdrage en gebrek aan coaches. Ook hoe moet je trainen, we zijn aan het kijken hoe we
hier een inhaalslag kunnen maken. Als doelstelling in toekomst top 6 wordt zijn er ook weer
mogelijkheden voor subsidie. Dit is ook de tendens in de Europacup, dit komt ook door te
weinig mensen. Peter Joost geeft aan dat er ook meer factoren zijn, niet alleen het niveau van
de mensen. Algemeen hoe maak je mensen beter. Als dit lukt dan krijg je vanzelf een opwaartse
spiraal in de kwaliteit.
Meta van de Brink vraag hoe is de selectieprocedure, deze staat op de site.
Voor komend jaar verwachten we meer van de senioren dan van de algemene klasse. Het
aantal heren tussen de 18 en 45 neemt ook af.
Vraag Annie Jasper komt er nog een uitnodiging voor het kader, deze komt voor het komend
seizoen. Meta vraagt waarom de Veluwe altijd overgeslagen wordt. Antwoord jullie bestaan pas
2 jaar, en Rick Beijnen is mee naar de Ek. Dus dit gevoel is niet de werkelijkheid.
Procedure is dat bondscoach lijst met spelers maakt waarvan gedacht wordt dat ze potentieel
hebben en ook motivatie om mee te doen.



Wedstrijdkalender
Huib geeft een toelichting
Diverse vragen o.a. de wedstrijden in april, weekend voor de combi is de baan niet vrij om te
trainen. Kan dit aangepast worden.
Aanpassing is dat NK en district omgedraaid wordt
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Vrije Slag vindt dat er te weinig competitie staat in het najaar, alles wordt in het voorjaar
gespeeld en dan staat er nog 1 wedstrijd in september. Algemeen wedstrijden in het district
worden door de districten vastgesteld, er kan in overleg natuurlijk ook op een andere datum
gespeeld worden. De kalender wordt met 1 tegenstem aangenomen, met bovenstaande
aanpassing.
3 tallen in zuid op beton dus Geldrop,
NK variabel is in Zuid , district zuid moet dit onderling bepalen. Zuid wordt ingelicht.
Interland op verzoek van België op beton, dit wordt in Geldrop.
Alle toernooien komen op de wedstrijdkalender vanaf 2016 er is er geen buiten het seizoen.
Peter Joost geeft aan alle internationale toernooien aan te melden zo ook de Interland.
René en Huib zorgen hiervoor.
Pascontrole.
Bij elke wedstrijd kan er op pasjes gecontroleerd worden. Er wordt gezegd dat dit dan in
combinatie met een ID. Formeel is het zo dat als iemand weigert de legitimatie te tonen kunnen
we niets kunnen doen, maar dit zo wel flauw zijn.
Als de spelerspas niet getoond kan worden tijdens controle doe je niet mee. Je kunt dan niet
laten zien dat je speel gerechtigd bent.
Het is ook een taak van de vereniging om de leden hier op te wijzen.
In oost is er een controle geweest op clubkleding (een aantal leden wilden in Ajax shirt spelen)
Ajax is geen lid van de NMB. Een jeugd lid heeft een waarschuwing gekregen omdat de kleding
thuis lag, en hij wel wist dat dit gedragen moest worden.
Voor nieuwe verenigingen en leden is er een jaar de tijd om kleding aan te schaffen.
Vraag over het nuttigen van alcohol, tijdens NK is dit in ieder geval niet toegelaten. Dit is in het
verleden zo besloten, en ligt vast in de notulen, hier hoeft dan geen regel van gemaakt worden.
Op toernooien en district wedstrijden wordt dit gedoogd. Wij hebben als NMB ook geen
bevoegdheid om dit te controleren. Er is ook zoiets van je eigen goed verstand gebruiken
Voorstel alcohol komt op voorjaarsvergadering.
8. Jaarverslag Marktwerking en PR
 Sietse geeft een toelichting op het verslag marktwerking, PR en breedtesport, dit is eigenlijk pas
voor de voorjaars ALV, maar omdat dit de laatste van Sietse is, heeft hij dit nu al gemaakt.
 Sietse geeft aan dat hij het met plezier gedaan heeft , maar door tijd en andere zaken waar hij
mee bezig is moest hij wat laten vallen. Sietse geeft aan dat hij nog wel het minigolf nieuws wil
blijven doen.
 Een nieuwe ontwikkeling is adventure golf, Bussloo, Doetinchem, en Gouda. Sponsoring door
Riethorst alleen als we een demontabele baan aanschaffen kosten zijn 5 x zo hoog als de
sponsoring, dit wordt afgewezen.
 Wat Sietse wel is tegen gevallen is de medewerking van de verenigingen op het gebied van PR
en dergelijke, op het laatst had hij alleen nog medewerking van Wim van der Meer.
De voorzitter bedankt Sietse met applaus van de leden, overhandigd een aandenken en een bos
bloemen. De foto’s zijn al verspreid via facebook.
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Laatste toelichting Sietse dat hij wel het minigolfnieuws en het afwikkelen van het toernooi in
Bussloo wil hij blijven helpen dit laatste met René samen.

Jan Egbert geeft aan dat facebook een mooi medium is om promotie mee te maken. Dit gaat alle
kanten op en kost niets. Jan Egbert heeft op dit moment niet genoeg tijd om dit te doen.
9. Verkiezingen en benoemingen bestuur
 Sietse was aftredend . Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie van PR. Deze
blijft onbezet open staan.
 Rob was statutair aftredend, en wel herkiesbaar. Rob wordt herbenoemd.
10. Benoemingen commissies
 Kees wil de senioren gaan begeleiden en organisatie naar Finland voor zijn rekening nemen.
Streven is een compleet team. Ook deelname van Kees hoort tot de mogelijkheden.
De lijst voor de Semioren wil hij in het voorjaar bekend maken.
 Website ondersteuner Lies vraagt Ilse.
 Andere functies niemand voor aangemeld, blijven open staan.
11. Rondvraag
 Vrije Slag, stelt het clubhuis voor de scheidsrechters cursus, dit wordt meegenomen in de
voorbereiding.
De 45 jarige leeftijd om senior te worden is van voor de oorlog dit zou hoger moeten worden in
internationaal verband. Er zijn landen met senioren 1 en 2. Vanuit de NMB gaan we polsen.
 Aalsmeer, wil graag met streepbanen gaan werken , wordt als erg leuk ervaren, dit is voor club
en district niveau, maar niet om nationaal te regelen, vraag is om dit op papier te zetten en in
het minigolfnieuws te plaatsen.
 Oirschot, bedankt het bestuur voor de inzet, heeft vraag over de website, komt hier ook nog
een verbetering in. We hebben nu te weinig mensen om dit te doen, dus heeft nu geen
prioriteit.
Mededeling, de jeugd nationen cup wordt de leeftijd opgetrokken naar 23 jaar
 Duno, we hebben het gehad over teruglopend leden aantal, en een open dag, stelt voor om in
de periode 1 nov tot 1 maart om ook niet leden mee te laten doe, met de hoop dat ze dan
daarna lid worden. BV wintercompetities, vanuit de NMB zijn de verenigingen vrij om dit te
doen. Vraag, als de intentie er is mogen niet leden dan meedoen aan NMB goedgekeurde
toernooien., met name nieuwe leden die nu per 1-1-2016 lid worden.
Dit mag, maar beter is dan om al op te geven en per 1-1-2016 de contributie in te laten gaan
dan kunnen ze ook al meedoen.
 Veluwe, PR en marktwerking is hier een ondersteuning voor vanuit een professionele
organisatie. Dit is niet het geval, we hebben wel een functie profiel. Geld voor cursussen is er
niet. We gaan wel kijken of er bij het sportloket iets mogelijk is
 Maatveld, wanneer mag je aan een toernooi meedoen als buitenlander. Als dit binnen 30 km
van de grens is. Volgens de laatste mail van de WMF als de vereniging binnen 30 km van de
grens is mogen onbeperkt meedoen. (dit naar 2 kanten).

12. Sluiting 13.00 met brandalarm uur onder dankzegging door de voorzitter voor de komst, en een
goede reis huiswaarts.
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