Jaarplan 2019 van de Nederlandse Minigolf Bond.

In het meerjarenbeleidsplan beleidsperiode 2017 – 2020 staan de hoofddoelstellingen die in deze
periode gehaald dienen te worden.
Daarvoor zal elk jaar een plan worden gemaakt.
De hoofddoelstelling voor 2018 was het voldoen aan alle voorwaarden die door NOC*NSF worden
gesteld om in aanmerking te komen voor het volledige subsidiebedrag. Dit doel is gehaald, zodat er
meer ruimte in de begroting en de meerjarenbegroting is gekomen omdat slechts met een gedeelte
van het subsidie rekening werd gehouden.
In het IBP 2017-2020 is bij de hoofddoelstellingen bestuur, beheer en infrastructuur opgenomen:
Doorgaan het met zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere bonden.
Een collectief van 39 meest kleine sportbonden, waaronder de NMB, heeft het initiatief genomen om
vergaand te gaan samenwerken door de oprichting van een shared service organisatie. De NMB heeft
hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Aan het ministerie van VWS is steun gevraagd bij dit
proces en een bijdrage in de vorm van een voorinvestering om te komen tot de opzet van inrichting
van deze shared service organisatie. In 2019 zal via het Kleine Bonden Overleg bij NOC*NSF hier meer
duidelijkheid over komen.
Een andere hoofddoelstelling is: Leden meer en beter betrekken bij het beleid.
In 2018 heeft de voorzitter in dit kader algemene ledenvergaderingen in de 4 districten bezocht. Dit
zal worden voortgezet in 2019.
PR, Marktwerking en Breedtesport.
Bij PR, Marktwerking en Breedtesport is de doelstelling:
Meer leden en de aangesloten verenigingen meer betrekken bij het uitvoeren van het plan.
Daarvoor worden de volgende actiepunten uitgewerkt:
1. Een prijs voor de snelst groeiende vereniging in 2019
2. Een feestavond in het voorjaar voor alle leden van de NMB
3. Een presentatiegids 2019. Hierbij zal een beroep worden gedaan op de leden voor het
aanleveren van bijdragen voor de gids, welke gepresenteerd zal worden bij de aanvang van
de competitie van de Landelijke Hoofdklasse.
4. Een scholierenproject zomer 2019 met als naam Klassenwerk en najaar voorbereiding 2020
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5. Aanschaffen promotiemateriaal en uitbreiding van het huidige materiaal
6. Promotie Event op nog nader te bepalen baan en tijdstip. Ook verenigingen die extra
ondersteuning willen hebben bij ledenwerving kunnen zich aanmelden voor de organisatie.
Het Event is behalve voor wedstrijdspelers ook zeker toegankelijk voor passanten,
belangstellenden en potentiele leden. De organisatie is onder leiding van de PR functionaris
NMB.
7. Een nieuwe website in 2019.
8. Speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld Adventure golfbanen.
9. Sponsorkliks, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de jeugd.
10. Een sponsor zoeken voor de NMB, specifiek voor de breedte- en topsport.
11. Het onderhouden van contacten met de media, sponsors en verenigingen indien gewenst.
Nationale Sportweek 2019.
Het bestuur roept alle verenigingen op om actief deel te nemen aan de Nationale Sportweek
2019, welke gehouden zal worden in de week van 9 tot en met 17 september 2019. Denk
bijvoorbeeld aan minigolf les voor scholieren, buurten, dorpen, 65+ enz.
Topsport.
De topsportcoordinator zal in het jaar 2019 zijn visie en plannen verder uitrollen. In de aanloop van
het nieuwe seizoen zal er in de winter de veelgevraagde scheidsrechters cursus gegeven worden, er
staat een clinic over materiaalkennis voor spelers buiten de kaders op het programma en hij probeert
nog een indoortraining te organiseren.
De voorbereiding van de Landelijke Hoofdklasse is al weer in volle gang. Met de aanmelding van MGC
Appelscha zal de LHK weer vertegenwoordigd worden door 6 teams. Zoals afgesproken in de LHKvergadering van 2017 zal er gespeeld worden op de thuisbanen van de deelnemende teams. Dit
betekent dat er, indien er geen bezwaren zijn, een 6e LHK-wedstrijd toegevoegd zal worden.
De locaties voor de verschillende Nederlandse Kampioenschappen zijn inmiddels gekozen en de
onderhandelingen met de betreffende beheerders zijn in gang gezet.
Gevraagd is om deze NK’s interessanter te maken voor iedereen. Dit kan gerealiseerd worden door
de spelersgroep te splitsen in 2 groepen. Deze splitsing moet als doel hebben dat de bezetting van de
diverse NK’s groeit en de strijd op diverse niveaus spannender wordt.
Voor de Senioren staat er in 2019 een interessante wedstrijd op het programma. Het Europees
Kampioenschap in Predazzo Italie zal met een sterk team bezocht worden. Er zal gespeeld worden op
Bogni (beton) en op Eterniet. Met de informatie die ingewonnen is tijdens het Europees
Kampioenschap 2018 Algemene Klasse als basis, moeten de senioren profiteren van dit voordeel en
dit omzetten in een goede eindklassering.
Voor de Algemene Klasse is het Wereld Kampioenschap in China misschien een utopie. Het sturen
van een volwaardig heren en dames team zal niet meevallen. Hier zal op Filt en Eterniet gespeeld
worden.

De junioren hebben hun ogen gericht op het Europees Kampioenschap in Liepaja, Finland. De jeugd
heeft geluk met deze locatie omdat het hier een eternietbaan in een hal betreft. Of hier weer een
afvaardiging kan worden afgevaardigd wordt in de winterperiode bekeken.
Voor alle 3 klassen geldt dat de topsportcoordinator in de komende winter nog een gesprek aangaat
met de betreffende bondscoaches om te evalueren en de plannen te bespreken voor het nieuwe
seizoen.
De voorzitter van de NMB,
Hans van der Aa

