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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2017 in De Stolp te
Apeldoorn
Leden van het hoofdbestuur
Steven Steiger, Rob Plugge en Huib Plugge
Districtwedstrijdleiders afdeling 1 en 2
District Noord afdeling 1 en 2, vertegenwoordigd door Roelof Hooijsma
Ondersteunende commissies
Financiële commissie, vertegenwoordigd door Rick Peeters en Gerco Berentsen
Afwezig met kennisgeving
Paulien Jasper-Visser
Afwezig zonder kennisgeving
Gerrit Voermans, Arie Kammeraat, Marianne Groenendijk en Roger Guelen
Aanwezige verenigingen
MGC Appelscha, vertegenwoordigd door Jan Egbert Hooijsma
MGC Duinholers, vertegenwoordigd door Henk Kollen
MGV Duno, vertegenwoordigd door Wilbert van Helmond
MGC Geldrop, vertegenwoordigd door Hans van der Aa
MGC de Lubert, vertegenwoordigd door Rick Peeters
MGC Oirschot, vertegenwoordigd door Steven Steiger en Gerco Berentsen
EMG De Putters, vertegenwoordigd door Frits Zwaal
MGC de Trekvogels, vertegenwoordigd door Wim van der Meer
MGC de Veluwe, vertegenwoordigd door Meta van de Brink
MGC de Vrije Slag, vertegenwoordigd door Cees Derks en Kees van de Peppel
MGC Zoetermeer, vertegenwoordigd door Huib Plugge
Afwezig met afmelding
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MGC Amigo, MGC Combinatie 2011, MGC Drachten, MGC The Holedrivers, MGC Twente,
MGC W.I.K.
Afwezig zonder afmelding
MGC Aalsmeer, MGC Eindhoven, MGC Heerhugowaard, RMC De Hole Ridders, MGC de
Houtduif, MGC Leeuwarden, MGC ’t Maatveld, MGC ’t Valkhof, MGC Venray en MGC
Zicht Nirve.

1. Mededeling en vaststelling agenda
Om 19.50 uur opent de secretaris de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van
harte welkom. Met een kleine inleiding deelt Steven mede dat Alex zijn functie als
voorzitter heeft neergelegd en dat de secretaris daardoor de vergadering leidt.
Tevens deelt Steven mede dat hij voornemens was om een jubileumaandenken uit te
reiken aan MGC Twente, maar door de absentie van het bestuur van de vereniging wordt
dit nu op een latere datum gedaan.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 mei 2016
Bladzijde 1: Geen opmerkingen
Bladzijde 2: Geen opmerkingen
Bladzijde 3: Geen opmerkingen
Bladzijde 4: Geen opmerkingen
Bladzijde 5: Geen opmerkingen
Bladzijde 6: Geen opmerkingen
Bladzijde 7: Geen opmerkingen
Bladzijde 8: Geen opmerkingen
Bladzijde 9: Geen opmerkingen
Bladzijde 10: MGC de Vrije Slag mist het feit dat er een toezegging was gedaan voor
deelname aan de interland. Dit wordt gemist in de notulen. Steven zal de
band naluisteren en indien nodig alsnog toevoegen.
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Bladzijde 11: Geen opmerkingen
Na deze beschouwing worden de notulen aangenomen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is slechts één ingekomen stuk en dat is het voorstel van de Landelijk Wedstrijdleider
(zie bijlage).
Het gaat hier om invoering van een combiwedstrijd in de LHK. De keuze hiervoor is
beperkt, namelijk Geldrop, Ridderkerk, Putten, Appelscha of Spoordonk. Ook de
baaneigenaren moeten bereidt zijn om beide systemen het hele weekend beschikbaar te
stellen. Er wordt voorgesteld om bijvoorbeeld eerste het enen systeem te spelen en
daarna het andere systeem. MGC de Veluwe zal het aan de baaneigenaar voorstellen.
Na een korte discussie wordt er besloten om een reglementswijziging aan te dragen
voor de najaars-ALV.
Steven doet tevens een oproep aan alle verenigingen of zij willen bekijken of er
interesse is voor het organiseren van een LHK-wedstrijd.
Rob meldt dat er tijdens deze wedstrijden een tekort is aan vrijwilligers voor diverse
diensten zoals score-verwerking en scheidsrechters. Steven doet een voorstel om een
budget vrij te maken voor deze functies, zodat niet-spelende vrijwilligers ingezet
kunnen worden tegen een geringe vergoeding.
Op de vraag van Sietse, of adventure golf een optie is voor een LHK-wedstrijd wordt
door Huib geantwoord met een nee. Adventure golf is nog in de promotie fase.
4. Jaarverslagen
A. Algemeen jaarverslag
Steven vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op dit verslag. Het topsportverslag is
veelal een opsomming van gebeurde feiten.
Kees van de Peppel zou graag een wijziging doorgevoerd zien. op bladzijde 10 staat
MGC de Vrije Slag achter zijn naam, dit moet worden MGC Geldrop.
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B. Financieel jaarverslag
Rob licht het verslag pagina voor pagina door. De belangrijkste punten zijn
-2016 wordt met een positief saldo afgesloten
-De subsidie van NOC NSF is verhoogd met een bedrag van € 9500. Dit bedrag
is gereserveerd totdat deze definitief is
-De kostenpost van marktwerkingactiviteiten wordt al twee jaar niet belast
-Het ledenaantal is teruggelopen met 2 procent
-Met terugwerkende kracht is er nog een bedrag van € 1000 overgemaakt voor
het promo-event te Hilversum
-Door de positive afsluiting van het boekjaar is er tevens ruimte om bijvoorbeeld
het op stapel staande promo-event Bussloo 2018 vanuit de NMB financieel te
ondersteunen
-Wim van de Meer vraagt wat sportparticipatie precies inhoudt. Rob zegt dat dit
in de algemene zin gezien moet worden door iedereen aan het sporten te krijgen.
-De kostenpost van bondscoaches is onaangeroerd gebleven, misschien iets om
dit in 2017 wel te gebruiken.
-Ook de uitgaven voor PR wordt steeds minder, mede omdat daar geen
functionaris meer voor is.
-Er is geen bondsorgaan meer, terwijl ook hier een bedrag voor begroot is. Dit is
wel een vereiste voor subsidies.
Voor het jaar 2017 zal er waarschijnlijk een jaarboek verschijnen met alle
benodigde informatie.
In de volgende jaren zou het mooi zijn dat ieder district een bijdrage gaat
leveren voor het jaarboek/presentatiegids.
-Er ontstaat een discussie over de declaratiekosten van district West. Rob legt
uit, dat dit district de kosten conform de reglementen declareert. Ieder district
kan kosten declareren voor bijvoorbeeld het leiden van een wedstrijd,
vergaderingen en dergelijke.
-Kosten aan EMF/WMF is aanzienlijk omhoog gegaan doordat deze instantie een
bijdrage per lid vragen in plaats van per verenigingen voorheen.
-Het positieve resultaat zal aan de algemene reserve toegevoegd worden.
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C. Verslag financiële commissie
De financiële commissie heeft de boeken nauwkeurig bekeken en zo nodig vragen
gesteld. De saldi zijn gecheckt. De commissie is tot de conclusie gekomen dat er
reden is om de jaarrekening niet goed te keuren.
D. Goedkeuring jaarrekening 2016
De vergadering keurt unaniem het financieel jaarverslag 2016 goed.
5. Wedstrijdzaken en Topsportzaken en vaststellen concept wedstrijdkalender 2018
Huib neemt het woord om het punt wedstrijdzaken te behandelen.
Hij begint met het verzoek om, door het plotselinge overlijden van Johannes Konst, de
competitiewedstrijd van 21 mei te verzetten naar 28 mei. Dit is niet gebruikelijk, omdat
er dan het NK 3-tallen plaatsvindt. Het bestuur heeft beslist dat deze reden van dien
aard is, dat dit niet geweigerd kan worden. De vergadering wordt gevraagd om hiermee
in te stemmen en het verzoek wordt ingewilligd.
Steven haakt hier op in door zijn excuses aan te bieden aan de vergadering, omdat de
vergadering niet begonnen is met een gepaste minuut stilte voor de leden die ons in zeer
korte tijd ontvallen zijn. Hij wil daarom een minuut stilte houden voor Johannes Konst
(MGC Appelscha) en Rob Kuivenhoven (MGC Zoetermeer)
Huib vervolgd zijn verhaal met het concept westrijdkalender 2018.
Vorig jaar was er een stevige discussie over de competitiedata en de data van de DK’s.
Het is ieder jaar een gepuzzel om iedereen tevreden te houden, maar hij is van mening
dat de belangrijkste evenementen goed geplaatst zijn.
De belangrijkste punten:
-De DK’s zijn naar achteren verhuisd
-Start competities in het weekend 7/8 april
-MGC Appelscha zou de combi/matchplay graag gewisseld zien met
competitieweekend 5, zodat er getraind kan worden op Hemelvaartsdag voor de
combi/matchplay.
MGC de Lubert pleit juist voor verplaatsing van de NK 3-tallen. Sietse vindt
het niet terecht dat er voor zo’n kleine groep leden die aan een NK deelnemen
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van alles in het werk gesteld wordt om bijvoorbeeld wedstrijden te verzetten.
Rick merkt terecht op, dat het aantal deelnemers varieert door de locatie waar
het NK gespeeld wordt.
-Het NK combi/matchplay wordt in 2018 toegekend aan district Oost.
-Het NK 3-tallen wordt in 2018 toegekend aan district Oost.
-Het NK variabel wordt in 2018 toegekend aan district West
-In september wordt de reservedatum verplaatst na competitiedatum
10 en de DK datum.
-De nieuwe interlandcyclus 2018/2019 wordt in België op de gerenoveerde
banen van MGC Eupen gespeeld.
-MGC de Vrije Slag maakt zich zorgen over de korte tijdspanne tussen de
ALV in mei en de verplichtingen ten opzichte van NOC/NSF. Rob wil dit het
volgend jaar oplossen door de ALV vroeger in het jaar te plaatsen.
Er wordt onderling besloten dat deze verhuisd naar zaterdag 24 maart 2018.
-Op aangeven van MGC Appelscha wordt het WK Jeugd verandert in WK U23.
Het concept wordt verder doorgenomen en na bovenstaande veranderingen aangenomen.
Steven neemt het woord van Huib over voor het punt Topsportzaken.
Hij meldt de volgende dingen:
-Kleding voor het Nederlands team wordt uitgebreid met een extra shirt en een
trui met een actueel logo van de NMB.
-Na het veroveren van beide interlandcups is hij tot de conclusie gekomen dat
deze bekers aan onderhoud toe zijn. Deze zijn inmiddels bij een sportprijzenwinkel, alwaar ze de situatie bekijken. Ook het graveerwerk zal bijgewerkt
worden, vanaf 2003 was dit namelijk niet het geval. De kosten zullen met de
Belgen gedeeld worden.
Over het Internationale gedeelte het volgende:
-Jeugd:
In deze klasse zal alleen Jarno Bottenberg, begeleid door Huub Bottenberg,
afreizen naar het Zweedse Askim voor het EK.
Sietse vindt het niet chick dat de spelers pas vlak voor de wedstrijd te horen
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hebben gekregen wat de limieten waren.
Door het ontbreken van een TSC moet het bestuur al deze taken overnemen.
Dit doen zij op de manier zoals zij dat denken hoe het zou moeten, maar door
het ontbreken van informatie komt het bestuur vaak voor verrassingen te staan.
Dit wil het bestuur voor de volgende jaren ontlopen door verschillende
draaiboeken voor de verschillende evenementen aan te maken zodat het duidelijk
is voor iedereen waaraan hij of zij moet voldoen.
Het bestuur zal de laatste zijn die niet erkend dat zij fouten gemaakt heeft,
maar zij moeten roeien met de riemen die zij hebben.
Algemene Klasse:
Het WK vindt dit jaar plaats in het Kroatische Nin/Zaton. Er zal een herenteam
afgevaardigd worden en over een damesteam wordt een beslissing genomen
na het NK 3-tallen.
Senioren:
Deze klasse speelt een EK in het Tsjechische Cheb. Het herenteam is zo goed
als geformeerd. Ook hier is er nog twijfel of er een damesteam gestuurd
gaat worden.
Adventure Golf:
Fred van de Broek en Mary Zingstra zullen Nederland vertegenwoordigen tijdens
dit evenement, dat eveneens in het Kroatische Nin/Zaton gespeeld zal worden.
Sietse wil benadrukken dat dit toch wel de toekomst van de minigolfsport is en
dat we deze boot niet mogen en moeten missen.
LHK 2018.
De bedoeling is, dat het speelschema in grote lijnen tijdens de najaars-ALV bekend
gemaakt gaat worden. Zoals het in 2017 gegaan is, is niet wenselijk.
Ook zal er weer een aparte LHK-vergadering belegd worden, zodat de verenigingen die
geen LHK spelen hier niet mee belast worden.
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Ook de reglementen van de LHK zullen grondig na gekeken moeten worden. In de vorige
ALV heeft de Vrije Slag terecht opgemerkt dat de verschillende data (overschrijving,
promotie/degradatie wedstrijd en inschrijving) geen overeenstemming vertonen. Toen is
er afgesproken dat er een voorstel ingestuurd zou worden, maar dat is niet gebeurt.
MGC Geldrop wil benadrukken dat de teamleiders betrokken worden met de
samenstelling van deze competitie.
Sietse wil nog kwijt dat het selectiebeleid voor de interland niet duidelijk was en dat er
namen naar voren kwamen waar geen rekening mee gehouden was.
Rob en Huib hebben dit voor hun rekening genomen en lichten dit tot.
De returnwedstrijd gaf door afmeldingen voor wat problemen. De dames die op de
reservelijst stonden waren niet beschikbaar en daardoor heeft dit koppel voor die
personen gekozen voor de return.
Om deze problemen te voorkomen zal het wenselijk zijn om vooraf mensen te selecteren
die beide wedstrijden mee kan doen.
6. Voorstellen bestuur
De landelijk wedstrijdleider heeft een voorstel gedaan om een combi-wedstrijd op te
nemen in de LHK. Dan wordt er afgestapt van de wedstrijd die georganiseerd moet
worden op de ondergrond van de EC.
Als we hiermee instemmen, dan ziet de LHK er als volgt uit: Vilt, Bogni, Eterniet,
MOS/adventure golf en een vrije keuze, bijvoorbeeld combi-wedstrijd.
Na instemming van de vergadering zal het LHK-reglement hiervoor aangepast worden en
voorgelegd op de najaars-ALV.
7. Verkiezingen en benoemingen
Het bestuur heeft als TSC benoemt als bondscoach Algemene Klasse.
Voor de andere, openstaande vacatures is slechts één aanmelding binnen gekomen en dat
is die van Hans van der Aa, voor de functie als voorzitter.
Hans wordt unaniem aangenomen en we feliciteren hem met deze benoeming.
Hans meldt dat hij de tijd en de passie heeft om als voorzitter belangrijke
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connecties aan te boren bij onder ander NOC/NSF. Hij weet dat hier vele
mogelijkheden zijn, maar die moeten wel benadert worden. Doordat de bijeenkomsten
van NOC/NSF veelal overdag zijn is Hans de juiste persoon voor dit soort dingen.
Sietse geeft aan dat het niet netjes is om het aftreden van Alex Jasper als voorzitter
via officiële weg beken te maken aan de verenigingen. Het bestuur meldt, dat het voor
hen ook een situatie was waar ze eigenlijk geen oplossing voor hadden. Door de
onervarenheid is dit blijven hangen.
Gerco geeft aan om ook verschillende hand en spandiensten te verrichten voor de TSC.
MGC Appelscha vond de communicatie met de jeugdspelers niet optimaal. Gerco had
geïnventariseerd of er nog interesse was voor een team. De antwoorden lieten even op
zich wachten en ondertussen hadden de coaches ook al aangegeven hier geen interesse
meer in hadden. Al met al geen duidelijke communicatie over en weer. Na de
inventarisatie was duidelijk dat er geen team in zat.
8. Wat verder ter tafel komt
Steven meldt, dat er een brief uitgegaan is naar het NOC/NSF, om een
aanbevelingsbrief te sturen naar het IOC.
Hij heeft ook het voorstel om de NK’s aantrekkelijk te maken voor alle spelers en
speelsters, door verschillende categorieën te maken in de klassen.
Er staat een gedachtewisseling en er zal gedurende het seizoen over nagedacht worden.
Kees van de Peppel stelt zijn kunnen beschikbaar om een soort ranglijst bij te houden.
Sietse kaart terecht aan wat de status is van de wedstrijdreglementen. In principe is
de laatste versie naar iedereen gestuurd en zou er op deze ALV ieders geodkeuring
gegeven worden.
Nu blijkt, dat niet alles klopt, met betrekking tot verwijzingen met Romeinse cijfers
(geel gemarkeerd) , en MGC Appelscha merkt op dat op bladzijde 13 de vorm van de
afslagplaat op vilt niet is aangepast..
Helaas kunnen we de reglementen zo niet aannemen. Steven neemt contact op met Alex.
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Aan de wedstrijdreglementen hangt nog steeds de geplande scheidsrechtercursus. Ook
deze wordt naar een latere datum geschoven.
MGC de Trekvogels merkt op, dat de levering van de sportprijzen veelal te laat is. De
sportprijzen moeten aanwezig zijn op de laatste wedstrijddag.
Wilbert noemt het meegeven van dingen niet altijd ten goede komt.
Het bestuur besluit, dat de wedstrijdleiders aangeven bij het bondsburo wanneer en
welke prijzen waar aanwezig moeten zijn. Het bestuur gaat bekijken of die gewoon per
pakketpost kan.
MGC de Lubert meldt, dat de plannen van de penningmeester voor het invoeren van twee
lidmaatschappen (met en zonder zportlicentie) nu al op verzet stuit omdat de verschillen
van nu en het nieuwe lidmaatschap toch wel vrij groot zijn. Zij raadt de penningmeester
ook aan, om zijn plan nog eens te overdenken.
MGC Appelscha heeft zich over het alcoholgebruik tijdens de verschillende NK’s
verbaasd.
Steven zegt dat het al zo lang is dat hij lid is bij de FNMB/NMB. Hij zegt dat het
voorheen oogluikend toegestaan is bij de senioren en bij de algemene klasse liever niet.
Dit komt bijna met elkaar overeen, maar het is een ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid. Als je het gaat verbieden, krijg je een stroom van spelers van de
baan naar de parkeerplaats. Dit is gewoon een feit. Bij verbieden moet je ook handhaven
en dan stuit je op juridische regels van hoe en wat mag wel en wat mag niet.
Steven weet dat ze er ook bij de WMF mee bezig zijn, maar daar lopen ze tegen
dezelfde regels aan wat juridisch mogelijk is.
Steven denkt, dat alleen het alcoholgebruik onder de aandacht brengen tot de
mogelijkheden behoort en dan is het aan een ieder wat hij of zij er mee doet.
MGC Appelscha heeft aanmerkingen op het formaat van de sportprijzen. Deze prijzen
zijn op, dus er zal rekening gehouden met deze opmerking.
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9. Rondvraag
Geen vragen.
10. Sluiting
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