Onderdeel: Secretariaat:
Molenstraat 111, 6721 WL Bennekom
06-52027304, K.peppel@planet.nl
www.minigolfbond.nl

Iban: NL73 RABO 011.95.57.061 te Rijswijk ZH

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2015 in de Berghut te Doorwerth.
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 financiële commissie, Wim van der Meer commissie
marktwerking, Paulien Jasper Visser Bondsbureau.
Afwezig met kennisgeving:
Gerco Berentsen, Gerrit Voermans
Aanwezige verenigingen.
Drachten, Duinholers, Duno, Leeuwarden, de Lubert, Putters, Trekvogels , Valkhof, Vrije Slag,
Zoetermeer.
Afwezige verenigingen met afmelding.
Amigo, Appelscha, Eindhoven, Geldrop, Holedrivers, Maatveld, Twente, WIK
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving.
Aalsmeer, Combinatie 2011, Heerhugowaard, Houtduif, Oirschot, Rotonde, De Veluwe, Venray, Zicht
Nirve
1. Opening en mededelingen
Voorzitter heet allen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de NMB.
Namens de NMB zijn er jubileum standaards voor Amigo, WIK en Geldrop, Hole drivers, Appelscha en
Zicht Nirve staan op het bondsbureau.
De NMB bal 5 jaar NMB is binnen, prijs is € 14,00 per stuk leverbaar via Alex.
2. Notulen ALV van 29 november 2014
 Pagina 1: Bij aanwezigen René Bos , Kees van de Peppel toevoegen
 Pagina 5: Vraag de Lubert over notulen (haalt kadertraining en 3/6 tallen door elkaar, vraag de
Houtduif was ALV in mei 2014.
 Pagina 6/7: Punt promotie /degradatie regeling, De Vrije Slag was tegen onder punt 8
 Pagina 7: Protesten tegen scheidsrechter beslissingen moet zijn 15 minuten ipv 15. Onder punt
8
 Pagina 7: Vraag over invallen . Een speler mag niet in een lager team invallen. Je mag 2 x
invallen in een hoger team, doe je dit een derde keer dan hoor je bij het hogere team.
3. Vaststelling agenda, Ingekomen stukken en mededelingen.
 Diverse afmeldingen zie presentielijst
 Eindhoven tav statuten voorstel deze moeten 3 weken van te voren. Dit is gemeld op de ALV
van november 2014, stukken waren toen al bekend., en zijn aanpassingen die een logisch
gevolg zijn van de reglement wijzigingen. De brief wordt verder meegenomen onder punt 6
 Appelscha, stelt voor om midgetgolf in de statuten te laten, om aansluiting met de recreant
sport te houden. Opgenomen punt 6.
 Appelscha nog wat punten voor de wedstrijdkalender O.a. weekend hemelvaart en weinig
dagen voor toernooien opgenomen onder punt 5.
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De Lubert: Vindt het vreemd dat de wijzigingen zo snel in moesten gaan, dit is op de ALV in mei
2014 al zo besloten, dat het district zo laat is, kan de NMB niets aan doen.
De voorzitter overhandigd alleen het aandenken van Geldrop , hier zijn 3 leden van aanwezig.

4. Jaarverslagen.
Algemeen jaarverslag 2014:
Secretaris op pagina 2 en 3, er staat 39 verenigingen dit moet zijn 29
Bondsbureau is geen onderdeel bondsbestuur.
Jaarverslag topsport 2014 : uitslag match Play zijn de senioren niet opgenomen, dit wordt gecorrigeerd
Ook het aantal slagen van het Belgisch team wordt nog gecorrigeerd..
Jaarverslag breedte sport: geen opmerkingen, alsmede diverse spaties en de naam van Tsjechië
PR jaarverslag, weinig animo voor een functie, Jora Vision is gestopt, zijn gesprekken met Riethorst.
Mogelijk komt er een vervolg op het evenement in Hilversum.
De Veluwe is nieuwe vereniging , deze draait lekker helaas is daar wel één zeer actief lid overleden
Minigolfnieuws hier draait Jack Konings in mee met Sietse.
Nieuwsflits, deze is op de achtergrond geraakt, worden gepubliceerd op de site.
Financieel deel, is een apart stuk en ook zo verstuurd. De penningmeester geeft een toelichting hierop.
En beantwoord de vragen en opmerkingen over het financieel deel. Conclusie is dat we afgelopen jaar
een positief jaar hebben gedraaid. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Het is wel zo dat de
subsidies van Lotto e.d steeds minder worden. Hoe dit na 2016 gaat is niet bekend , want de huidige
regeling loopt tot en met 2016.
Wat wel heel goed is, is het beperken van kosten. Dit is op alle onderdelen zo gerealiseerd.
Er is wel een vraag over de volgorde van de kolommen. Deze worden niet omgedraaid, het is een
standaard en de stukken moeten ook bij NOC / NSF ingediend moet worden.
Verslag financiële commissie, Rick Peeters leest de verklaring voor, conclusie is dat de jaarrekening
correct is opgesteld en de bedragen die vermeld worden ook kloppen. De vragen die de commissie had
zijn naar behoren door de penningmeester beantwoord. De commissie stelt voor om het bestuur
decharge te verlenen. Dit wordt met applaus aangenomen.
5 Wedstrijd en topsportzaken:
Concept wedstrijdkalender 2016.
Aanvragen toernooien worden pas in behandeling genomen als de wedstrijdkalender is goedgekeurd.
Dit is op de najaars ALV. Voorstel van Huib is om per district de toernooien met elkaar af te stemmen.
En mogelijk een najaars district vergadering te houden.
Extra kolom toegevoegd met daarin aangegeven de wijzigingen tov de vorige.
Appelscha heeft op en aanmerkingen, Gaat om Combi NK op 7 en 8 mei, dit is op de baan van
Appelscha niet mogelijk.
NK afdeling 1 is op Beton.
Europa cup 2016 nog niet bekend of het Beton of Eterniet wordt. Dit geldt ook voor de NK 3 tallen.
Het betreft een concept wedstrijdkalender, alle vragen naar de wedstrijdeider. Deze verzamelt alles en
verwekt dit naar een 2e concept voor de najaars ALV.
Alle toernooien komen op de kalender en alle banen moeten gekeurd zijn. Ook demontabele banen.
Pauze 20 minuten.
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6 Statutenwijziging.
``tekst uit de nov notulen ALV 2014 “Kees meld dat het gevolg van dit besluit is dat hierna de statuten
aangepast gaan worden, hiervoor komt een voorstel tot statuten wijziging op de volgende ALV.”

Betreft alleen de wijzigingen t.a.v. Midgetgolf en Individuele leden.
Hier zijn geen op en aanmerkingen, ALV vindt dat dit nu in stemming gebracht kan worden, de
wijzigingen zijn in november aangemeld. Vraag van Appelscha over midgetgolf wordt verworpen .
Bij stemming over statuten moet en een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige leden. De wijzigingen worden met algemene stemmen aangenomen er zijn geen tegen
stemmen en geen onthoudingen. We gaan dit laten verwerken.
Vraag van Appelscha over midgetgolf wordt verworpen.
7. Marktwerking en PR
Heeft deze punten al gemeld in het jaarverslag,
Noemt nog wel de verkoop van ballen, de voorraad die de NMB heeft, wordt verkocht.
De baten komen ten goede aan het jeugd team dat naar de EK gaat.
Prijzen € 3,00 per stuk, 2 voor € 5,00.
Nieuwe kleding met nieuwe embleem voor alle selecties.
Enquête moet nog mee gestart worden. Zijn mensen aan het zoeken die hier aan mee willen werken.
8 Verkiezingen en benoemingen
Geen aanmeldingen vacatures blijven open staan.
9. Rondvraag
Trekvogels: In het reglement staat dat leden met een Nederlands paspoort deelname gerechtigd zijn.
Bij individueel en combi staat het verschillend verwoord. Nu staat er dat leden uit België aan de NK mee
mogen doen en dat ze dus Nederlands kampioen kunnen worden. Staat er al heel veel jaren zo in.
Om dit te veranderen moet er een reglement wijziging komen. (Let op hoe doen we dit met de LHK)
Duno: Vraag over scheidsrechters, deze willen we in het najaar gaan doen.
Dit is al per mail gemeld. Het wordt een training voor nieuwe scheidsrechters en opfris voor de
bestaande. Wie niet meedoet is geen scheidsrechter, 14 verenigingen hebben gereageerd.
Er zijn diverse wijzigingen door de jaren heen, op opfris cursussen in het verleden was geen animo.
We maken nu een nieuwe start, een ieder die er belang aan hecht zal komen. Er rekening gehouden
met de locatie waar deze gehouden wordt.
Valkhof: Hebben een vriendschappelijk toernooi met de Lubert en het Valkhof, spelen 9 banen op de
ene en 9 op de andere. Dit betreft een soort fantasie toernooi, en de vraag is moet dit op de
wedstrijdkalender. Dit hoef niet, er komt geen penalty van de WMF want de banen zijn gekeurd. Je kunt
dit gewoon aanmelden bij de wedstrijdleider. Staat gepland op 27 september 2015 dit is een reserve
competitie datum. Je loopt wel het risico dat er dan minder deelnemers op af komen. Advies is om dit
met Frits Zwaal en Roger Guelen op te nemen.
10. Sluiting 22.15 uur onder dankzegging door de voorzitter voor de komst, en een goede reis
huiswaarts.
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