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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2016 in De Stolp te Apeldoorn.
Aanwezige Bestuursleden, Commissieleden, Ereleden en Adviseurs.
Rob Plugge, Huib Plugge, René Bos, Kees van de Peppel
Frits Zwaal district oost, Rick Peeters, Gerco Berentsen financiële commissie.
Afwezig met kennisgeving:
Alex Jasper voorzitter, Paulien Jasper Bondsbureau, Roelof Hooijsma, Gerrit Voermans, Arie Kammeraat,
Roger Guelen
Aanwezige verenigingen.
MGC Appelscha, MGC Drachten, MGC Duinholers, MGV Duno, MGC the Holedrivers, MGC de Lubert,
MGC ‘t Maatveld, EMG de Putters, MGC de Trekvogels , MGC ‘t Valkhof, MGC de Veluwe, MGC de Vrije
Slag, MGC Zoetermeer.
Afwezige verenigingen met afmelding.
MGC Amigo, MGC Eindhoven Lichtstad, MGC Leeuwarden, MGC Twente, MGC Venray, SV WIK
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving.
MGC Aalsmeer, MGC Combinatie 2011, MGC Geldrop, MGC Heerhugowaard, RMC de Holeridders, MGC
de Houtduif, MGC Oirschot, MGC de Rotonde, MGC Venray, MGC Zicht Nirve.

1. Opening en vaststelling agenda.
De plaatsvervangend voorzitter Kees van de Peppel opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de NMB.
Afmeldingen van Alex en Paulien Jasper, zij zijn beiden ziek.
Afmelding van de verenigingen MGC Amigo, MGC Eindhoven Lichtstad, MGC Leeuwarden, MGC Twente,
MGC Venray
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.
2. Notulen ALV van 18 mei 2015.
Pagina 5 commissies Senioren met een m geschreven.
Huib vraagt of punt vraag Aalsmeer anders geschreven kan worden, zoals het er nu staat lijkt het of
het op districtsniveau zo kan, dit is alleen op verenigings niveau.
3. Vaststelling agenda, Ingekomen stukken en mededelingen.
 Ingekomen stukken afzeggingen en stemming lijst.
 Vraag van Gerrit Voermans over een voorstel, dit is teruggelegd bij Gerrit Voermans.
 Roelof heeft wensen doorgestuurd voor de wedstrijdkalender.
4. Jaarverslagen 2015.
Algemeen jaarverslag.
Pagina 2 Aantal leden moet zijn 504 en 534 , 28 verenigingen.
Topsport jaarverslag
Pagina 6 Heren uitslag is niet correct, dit wordt in het jaarverslag gecorrigeerd door René.
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Pagina 8 Noord afdeling 1 was een onderlinge competitie op vriendschappelijke basis.
Dit is mogelijk vanwege financiën, tevens mogen spelers van MGC Drachten niet op district
niveau voor MGC Drachten uitkomen. Deze ontwikkeling moet zo niet verder gaan is de mening
van de ALV.
Financieel jaarverslag 2015:
Toelichting door Rob, de lay-out is aangepast conform het model dat NOC NSF aanhoudt voor
financiële jaarverslagen .
Vragen:
Pagina 4 Saldo voorraden zijn verdubbeld, hoe komt dit:
 Door aanschaf nieuwe kleding zie pagina 8.
 Ook door opwaardering van de medailles welke bij de leverancier liggen.
 Aankoop NMB bal welke nog niet allemaal verkocht zijn.


Negatief saldo komt dit door de aanschaf kleding? Nee,
Dit komt doordat NOC NSF vanwege teruglopende lottogelden de subsidies heeft
moeten verlagen.
Dit is voor alle bonden in Nederland een gelijk percentage van 8%,
Ofwel voor de NMB een tegenvaller van € 1556,00 dit was wel opgenomen in de
begroting. En is nu dus een negatief resultaat.
Dit gaat ook zo door in 2016. Dit moet nog aangepast worden in de begroting van 2017
dit kan niet tussen door.
Er wordt in 2016 en 2017 ook extra op de inkomsten en uitgaven gelet.
Pagina 5
 Bij begroting 2016 staat € 250,00 dit was gebaseerd op een toezegging van een
mogelijke sponsor die op het laatst toch afgehaakt is.
Pagina 8
 Vraag over voorraden, waar liggen deze? Het meeste ligt bij het bondsbureau.
Dit is geheel op pro deo basis gedaan.
Verslag financiële commissie:
Gerco Berentsen en Rick Peeters hebben deze gecontroleerd en lezen de verklaring voor.
Op een aantal vragen heeft de penningmeester antwoord kunnen geven.
De financiële commissie heeft verder geen op- of aanmerkingen en stelt voor om de
penningmeester en daarmee ook het bestuur decharge te geven. Dit wordt aangenomen.
De voorzitter bedankt de penningmeester en de financiële commissie voor het vele werk.
Verslag Marktwerking en PR:
Zie hiervoor het jaarverslag 2015 waarin het verslag van de ALV van november 2015 is
opgenomen.
Dit is destijds toegelicht door de PR functionaris Sietse van Zandvoort
5. Wedstrijdzaken en topsportzaken
Wedstrijdzaken
Nieuwe versie 2016 komt weer op de site.
Concept wedstrijdkalender 2017. Toelichting Huib
Vragen van Maatveld, er staat nu een reserve datum voor competitie op het traditionele
jaartoernooi. Als competitie nog niet afgehandeld is gaat dit voor. Je kunt dit ook
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zodanig indelen dat de competitie dan afgelopen is.
Voorstel van Maatveld is om deze dag vrij te houden en geen reserve datum.
De reserve datum is ervoor om als er een algehele afgelasting daar naar toe uit te wijken.
Onderling kun je per vereniging afspreken om op een andere dag te spelen. Dit kan op elke dag,
dus ook op een dag dat er ergens een toernooi gespeeld wordt.

Gerco Berentsen vraagt namens MGV Drachten of EK voor senioren en junioren niet gelijk zijn,
dit klopt voor 2017 zoals het op de wedstrijdkalender staat. Is wel beide een EK.
Junioren die aan EK meedoen en ook in de EC meedoen hebben 2 dagen om van Zweden naar
Italië te reizen. Dit is een EMF/WMF aangelegenheid.
Rick Peeters vraagt namens MGC de Lubert of het weekend voor de Combi vrijgemaakt kan
worden voor trainingsdoeleinden.
Frits Zwaal vraagt namens EMG de Putters of de Districtskampioenschappen (DK) voor het
weekend Combi verplaatst kan worden. DK is naar voorjaar verhuist omdat de sportweek van
NOC NSF naar het najaar is verplaatst. Als bond willen we wel aandacht geven aan deze
sportweek, ook omdat de subsidie van NOC NSF komt
Mail vanuit district Noord wordt behandeld, deze is 1 dag voor de ALV binnengekomen.
Vraag is over competitie 8 weekend 24 en 25 juni (in e-mail juli genoemd) juli en augustus zijn
vrij gehouden voor toernooien. Dit blijft zo.
Voorstel voor competitie data wordt aangepast, blijven de zelfde weekenden, competitie 8
wordt reserve, competitie 9 wordt 8, en de eerste reservedatum wordt competitie 9.
Weekend 7-8 oktober wordt een vrij weekend.
District Noord vraagt of er 9 competitie in het voorjaar kunnen komen dit vanwege de vilt
competitie.
Dit mag Noord zelf oplossen.
Competitie 10 en de 2 reservedatum worden ook omgezet omdat bij competitie 10 ook de WK
algemene klasse is. In het district mag hier van afgeweken worden als er bv geen deelnemers
aan de WK zijn.
Anton Hagen van MGC ’t Maatveld is tegen competitie op een doordeweekse avond. Het is
echter een keuze van de mensen zelf.
MGC Appelscha vraagt of er met de DK geschoven kan worden. Dit mag niet, staat op nationale
kalender.

Na discussie wordt het volgende voorstel overgenomen een aangepast op de concept
wedstrijdkalender voor 2017 welke in de najaars ALV in stemming wordt gebracht.
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Aanpassing 29-30 april NK Combi, 6 en 7 mei Competitie 4, 13 en 14 mei DK.
Interland België – Nederland staat op 18-19 maart 2017 gepland. MGC de Trekvogels heeft hier
moeite mee omdat deze datum samenvalt met het toernooi van MGC de Trekvolgels. Er zal met
België contact worden opgenomen of er nog met deze datum kan worden geschoven.
De wedstrijd staat echter ook op de internationale kalender! We kunnen nu nog niet toezeggen
of dit gaat lukken.
Op 8-9 april 2017 staat al een toernooi vermeld. Dit is vanwege een speciaal verzoek van RMC de
Hole Ridders die dan hun 40-jarig jubileum vieren.

Overweging aan de ALV , moeten we alle koppelingen van kampioenschappen en baantypen blijven
vasthouden. Dit omdat er van bv Vilt maar 1 baan is. Als dit gewijzigd moet worden dan zal er een
voorstel tot reglementswijziging moeten komen. Dit is zo als de concept wedstrijdkalender goedgekeurd
wordt.
Dit maakt het ook lastig voor verenigingen met een MOS baan.
Jan Egbert Hooijsma vraagt of dit dan wel tijdig verstuurd kan worden.
In diverse kolommen staan nog niet alle kruisjes en I/INT op de goede plek, dit en de besproken
wijzigingen worden door Huib aangepast in het definitieve concept voor de ALV in November.
Huib neemt ook contact op met België voor het verzoek van de Trekvogels om niet tijdens hun weekend
de interland te spelen. We gaan dit proberen maar er is geen garantie.
De voorzitter bedankt Huib voor het vele puzzelen om de wedstrijdkalender zo in elkaar te zetten. Dit is
ook diverse malen in het bestuur zo besproken.
Pauze (5 tot 10 minuten)
5 vervolg NK variabel 2016
Dit wordt in District Zuid gespeeld hoogstwaarschijnlijk op de banen van MGC Geldrop en MGC Oirschot.
Het moet in ieder geval op hetzelfde baantype gespeeld worden, het is namelijk geen combi
kampioenschap.
Het toernooi van MGC de Trekvogels kan gewoon in de derde week maart gehouden worden ondanks de
interland België - Nederland.
Topsportzaken
WK adventure golf namens Nederland gaan Huub Bottenberg en Cor Legierse hiernaar toe. Opgave
moest voor 1 mei.
Jeugd: blijft hetzelfde team: Albert Hooijsma, Harjan Redegeld, Rick Beijnen, Roy Remie , Jarno
Bottenberg en Youri Bottenberg onder de leiding van Huub Bottenberg en Gerco Berentsen.
Senioren: Alex Jasper, Roland Klarenbeek, André van Vliet, Hans Broodbakker, Frits Zwaal, Steven
Steiger en Kees van de Peppel. Oorspronkelijk is ook Louis Otten geselecteerd, door vliegangst gaat hij
echter niet mee.
Algemene klasse: mogelijk alleen Ilona de Kok, echter nog niet definitief.
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NK 3 tallen 18 en 19 juni opgave kan nog, dit is voor de dames 3 tallen tevens het kwalificatieweekend
voor de Europacup in Neutraubling later dit jaar.
Kadertraining, we zijn bezig om met een Duits team om te trainen, dit is nog niet uit onderhandeld.
Algemene kadertrainingen worden nog bekeken, hangt ook van de mensen zelf af of ze dit willen.
Het is ook een locatie en geld kwestie, de bond kan het niet veroorloven om dit te betalen.
Daarnaast moet het wel een beetje op niveau zijn.
Het bestuur heeft de jeugd voorrang gegeven bij besteding van de subsidies.
We hopen wel dat de huidige junioren door kunnen stromen naar de algemene klasse, zodat we in de
toekomst weer een team kunnen formeren.
Sietse van Zandvoort vindt het vreemd dat sommige personen genegeerd worden, hij noemt bv Wendy
van Luijpen.
We houden geen rekening met vriendjespolitiek. Wil iemand niet met een persoon in een team, dan
gaat die persoon maar niet mee! Egbert Jan vraagt om ook aan de generatie 20 tot 35 te denken , dit
wordt bevestigd.

6. Reglementen en scheidrechters cursus
Alex is bezig om de oude documenten die verdwenen zijn, weer op te zoeken en er opnieuw een
compleet boekwerk van te maken. We willen wel scheidrechters , maar bv een straf opleggen staat niet
in onze reglementen, wel in het internationale reglement.
Dit hebben we met zijn allen gedaan. De nieuwe reglementen zijn in het verleden vertaald uit het WMF
reglement, deze moeten weer onderdeel worden van ons eigen Nederlandse reglement.
Egbert Jan Hooijsma vraagt om de cursus op district niveau te doen, dit wordt in het bestuur besproken.
In het najaar komt er definitief bericht.
Vraag: MGC Maatveld wie is er scheidsrechter, dit staat niet op de pasjes. Dit staat op de NMB site,
echter nog niet bijgewerkt. Dit nemen we ook mee naar het bestuur zodat dit weer op de pasjes vermeld
wordt.
7. Marktwerking en PR
Sietse van Zandvoort is bezig samen met het bestuur om een wedstrijd te organiseren in het laatste
weekend van oktober op de minigolfbaan in Bussloo.
Contact met eigenaar verloopt heel erg goed, je kan dagelijks trainen voor € 5,00 per dag.
Inschrijving wordt € 25,00, dit is voor inschrijfgeld, parkeren, lunch , drankjes , hapje na afloop.
Ook de WMF heeft dit omarmd, zie maar dit jaar aan de WK in Kosovo.
Er komt hier ook een vereniging, het is aan de NMB of deze vereniging opgenomen wordt als vereniging.
Het is wel een deel van de toekomst die overgewaaid is vanuit Amerika en via Engeland naar Nederland
gekomen is.
Sietse van Zandvoort is ook bezig met de eigenaar van Gouda, dit is nog in een beginstadium.
8. Verkiezingen en benoemingen bestuur
Bestuur
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Secretaris Kees van de Peppel geeft een toelichting waarom hij stopt. Dit is vanwege de vele
werkzaamheden die hij privé heeft en mede door de thuissituatie. Hij heeft tevens geen motivatie meer,
dit komt omdat er van alle kanten commentaar komt. Iedereen heeft een menig van dit moet en dat
moet. Op de ALV komen deze dingen nooit naar voren, en zijn conclusie is dan; doe ik het alleen voor
mezelf en wellicht een paar anderen? Kees heeft daarom besloten om zich niet meer kandidaat te stellen
voor een volgende termijn. Kees geeft aan dat hij het met plezier heeft gedaan, maar dat het niet meer
kan. Vacatures geen kandidaten. Dus er volgt een oproep op de NMB site.
Rob bedankt Kees met een bos bloemen voor de werkzaamheden de afgelopen jaren

Benoemingen commissies
Arie Kammeraat wil samen met Marianne Groenendijk als website ondersteuner aan het werk gaan.
Vanuit de ALV is hij van harte welkom.

9. Rondvraag
MGC Appelscha: Jan Egbert Hooijsma geeft aan dat facebook een mooi medium is om promotie mee te
maken. Hij vindt dat de NMB hier beter mee om moet gaan. Hierdoor kun je een groter publiek bereiken.
Ook de inhoud kan beter. Doe er foto’s bij . De beheerders van de facebook site zijn Marianne en
Paulien. Dit wordt meegenomen in de komende bestuursvergaderingen.
MGC Maatveld tijdens behandeling financiële stukken: Op de rekening staat een bedrag van € 20,00 voor
WMF waarvoor is dit? Dit is voor de verplichte tweejaarlijkse baankeuring.
MGC Appelscha: geeft aan dat de Vilt baan vorig jaar aangepast moest worden ondanks de goedkeuring
van de WMF een jaar daarvoor. Dit is wel vreemd maar is echter geen actie van de NMB geweest!

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, en wenst iedereen een goede terugreis.
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