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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018 in De Stolp te
Apeldoorn
Leden van het hoofdbestuur
Hans van der Aa, Steven Steiger, Huib Plugge, Rob Plugge en Sietse van Zandvoort
Districtwedstrijdleiders afdeling 1 en 2
District Noord afdeling 1 en 2, vertegenwoordigd door Roelof Hooijsma
District Zuid afdeling 1 en 2, vertegenwoordigd door Gerrit Voermans
District Oost afdeling 2, vertegenwoordigd door Frits Zwaal
Afwezig met kennisgeving, District Oost afdeling 1 Roger Guelen
Afwezig zonder kennisgeving, District West afdeling 1 en 2 Arie Kammeraat
Ondersteunende commissies
Financiële commissie, vertegenwoordigd door Rick Peeters. Gerco Berentsen met
kennisgeving afwezig
Afwezige functionarissen
Marianne Groenendijk Webmaster en Paulien Jasper Bondsburo met kennisgeving
afwezig
Aanwezige verenigingen
MGC Aalsmeer, vertegenwoordigd door Hans Reijerkerk
MGC Appelscha, vertegenwoordigd door Roelof en Jan Egbert Hooijsma
MGC Combinatie 2011, vertegenwoordigd door Henk Goris
MGC Duinholers, vertegenwoordigd door Henk Kollen en Gerard van Laar
MGV Duno, vertegenwoordigd door Wilbert van Helmond
MGC Eindhoven Lichtstad, vertegenwoordigd door Gerrit Voermans
MGC Geldrop, vertegenwoordigd door Kees van de Peppel
MGC de Lubert, vertegenwoordigd door Rick Peeters
MGC ’t Maatveld, vertegenwoordigd door Anton Hagen
MGC Oirschot, vertegenwoordigd door Steven Steiger
EMG De Putters, vertegenwoordigd door Frits Zwaal
MGC de Trekvogels, vertegenwoordigd door Wim van der Meer
MGC Twente, vertegenwoordigd door Gerrit Boxem
MGC ’t Valkhof, vertegenwoordigd door Jo Ketelaar
MGC de Vrije Slag, vertegenwoordigd door Marcel van Maurik en Cees Derks
MGC Zoetermeer, vertegenwoordigd door Huib en Rob Plugge
Afwezig met afmelding
MGC Drachten, MGC The Holedrivers, MGC de Houtduif, MGC de Veluwe, MGC Venray,
MGC Zicht Nirve en RMC De Hole Ridders,.
Afwezig zonder afmelding
MGC Amigo, MGC Heerhugowaard, MGC Leeuwarden, en S.V. W.I.K.
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Om 10.00 uur opent de voorzitter de Algemene Leden Vergadering door iedereen van
harte welkom te heten. Hans begint deze vergadering met de trieste mededeling dat er
in 2018 al 3 leden zijn overleden; namelijk Arie Blanken en Arie van der Kooy van MGC
de Trekvogels en Wout Laurens, oud voorzitter van de N.M.B. Er wordt een minuut stilte
in acht genomen.
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2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017
Er zijn geen inhoudelijke op- en/of aanmerkingen over de notulen en worden door de
A.L.V. bij deze vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ten eerste refereert de voorzitter naar het Jaarplan 2018. Hans heeft inmiddels in alle
districten een overleg bijgewoond. Ook heeft hij de A.L.V. van MGC Appelscha
bijgewoond. Hij heeft inmiddels ‘op District Oost na’ de verslagen van alle partijen
ontvangen. Het bestuur gaat met de ontvangen verslagen aan de slag onder het motto:
wat speelt er in de districten!
Ten tweede meldt Hans dat per 25 mei 2018 de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing zal worden. Deze AVG vervangt de huidige
EU-privacyrichtlijn. Dit houdt in dat de N.M.B. niet zomaar persoonsgegevens meer kan
verwerken. Men moet daarvoor een grondslag hebben.
De N.M.B. sluit aan bij het overleg van de kleine bonden van de NOC*NSF. Dit zijn er in
totaal 26. Bij deze bonden zijn minder dan 3 FTE werkzaam. Van de 76 bonden die bij
NOC*NSF zijn aangesloten, neemt de N.M.B. de 72e plaats in. Deze bonden
vertegenwoordigen in totaal 5,2 miljoen leden.
Hans zal iedereen zo snel mogelijk inlichten. Er zijn om de 14 dagen
voorlichtingsbijeenkomsten in het Sportfondsengebouw in Nieuwegein.
Ook de Kiss gegevens die het bestuur jaarlijks voor 1 mei aan NOC*NSF stuurt, moeten
in de toekomst verder worden afgeschermd. Dit geldt in de toekomst ook van EK/WK.
Rob Plugge meldt nog dat de AVG wetgeving al sinds 25 mei 2016 actief is.
Ook de Live Uitslagen op de bondssite zullen hieronder gaan vallen. Persoonsgegevens
zoals geboortedatum morgen niet meer openbaar gepubliceerd worden. Hans rondt af
met de mededeling dat het bestuur ermee bezig is en dat we er spoedig op terug komen.
Let op: de nieuwe wetgeving wordt dus vanaf 25 mei 2018 rechtsgeldig, oude wetgeving
blijft tot 24 mei 2018 leidend. Hans zegt dat er veel vragen leven die nog veel
vraagtekens geven. Er zal binnenkort een apart overleg over de nieuwe AVG worden
belegd waar tevens een overeenkomst zal worden vastgesteld.
Aan alle verenigingen zal vriendelijk doch dringend worden verzocht om aanwezig te zijn
bij dit overleg!
Ten derde meldt Hans dat de begroting 2018 inmiddels de groene status heeft. De
jaarrekening ziet er gunstig uit. Tevens is het ambitieuze bestuur volledig ingevuld, ook
de coaches in alle klassen zijn druk bezig. De PR functionaris is creatief en serieus aan de
slag gegaan, tevens hebben we een zeer actieve Topsportcoördinator. De voorzitter
benadrukt nogmaals dat de ambities alleen kunnen worden waargemaakt als alle
verenigingen meewerken.
Tevens zijn er mogelijkheden om initiatieven financieel te ondersteunen. Hiermee wil het
bestuur uit de negatieve spiraal komen en een mooie ommezwaai maken. Als voorbeeld
ziet Hans de curlingbond; van 4 teams met 174 leden toen naar nu een internationale
status met een gigantische aangroei van leden. Verder zijn er geen ingekomen stukken.
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4. Voorstel tot vaststelling van: A. Het financieel verslag 2017
Rob geeft aan dat er voor Topsport € 5.000,- is gereserveerd en voor PR € 2.000,Er is een kleine discussie over de tekst ‘Concept’ jaarrekening 2017. Hans zegt dat de
statuten daarin niet voorzien, dus daarom Financieel verslag. Vervolgens geeft Rob
antwoord op alle inhoudelijke vragen. Het resultaat van € 12.885,- is zeer positief te
noemen, zeker door het doorgeschoven bedrag van € 9.500,-. Anders had het bedrag
± € 3.500, geweest. De reden daarvan is dat er nagenoeg geen kosten zijn gemaakt voor
het Bondsorgaan omdat deze er niet was in 2017.
Vervolgens wordt het verslag paginagewijs en/of per discussiepunt doorgenomen. Op
pagina 2, punt 2.5 moet jaar 2015 jaar 2016 zijn. Het inspringen van bladzijde 2 naar 3
is ook een aandachtspuntje. Over de optelling van de rekening 2017 op bladzijde 5 wordt
ook verwezen naar het bedrag van € 9.500,-. De opbrengst van de contributies was in
2017 ruim € 1.400,- hoger dan in 2016. De reden is dat in 2017 de contributies zijn
verhoogd. Ook over de lay-out van headers worden enkele vragen gesteld.
B. Het financieel verslag 2017
Nadat alle technische vragen zijn beantwoord, leest Rick het verslag 2017 voor van de
financiële commissie. Hierin staan enkele verbeterpunten zoals het splitsen van kosten
van de diverse klassen. Verder valt het de financiële commissie op dat er ruim € 3.000,voor sportprijzen is uitgegeven. Aangezien er geen contract is met Astrid sportprijzen, is
het wellicht interessant om over een alternatief na te denken. In ieder geval sluit de
jaarrekening aan op de administratie.
C. De balans en de staat van baten en lasten over 2017
Hierover worden verder geen vragen meer gesteld
5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur
De aanwezige verenigingen verlenen hierbij aan de leden van het bondsbestuur decharge
voor het gevoerde beleid 2017.
6. Topsportcoördinator
Het woord is nu aan Steven, hij begint met de wedstrijdzaken. Het spijt hem dat de
Landelijk Wedstrijdleider Arie Kammeraat ‘zonder afmelding’ niet bij de A.L.V. aanwezig
is. Steven had hem een aantal vragen willen stellen; o.a. over het niet doorgaan van het
Districtwedstrijdleiders overleg. Ook had Steven graag de overige problemen met Arie
willen bespreken. Verder meldt de T.S.C. dat de Districtwedstrijdleiders van de overige
districten in ieder geval de competities in hun district op orde hebben. Verder is
geconcludeerd dat er nog vele fouten staan in de huidige Wedstrijdkalender 2018.
Gerrit Voermans mist de concept-wedstrijdkalender 2019.
Vervolgens worden de Topsportzaken besproken. Steven heeft zelf de beslissing
genomen om de LHK wedstrijd bij Duno te verplaatsen naar Putten omdat er problemen
waren met de brug in Doorwerth. De leverancier heeft helaas verkeerde materialen
geleverd waardoor de brug niet meer tijdig voor de 1e LHK wedstrijd kon worden
opgeleverd. Door snel handelen van de T.S.C. en Duno kon de wedstrijd nog verplaatst
worden naar Putten. De eigenaar ‘Peter van Essen’ hoefde niet lang na te denken, hij zei
direct JA. Wilbert bedankt Rick & Steven voor het snelle handelen. Zodoende kan er toch
in hetzelfde District op dezelfde ondergrond worden gespeeld!
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Er waren echter ook spelers op de achtergrond die helaas niet-genuanceerde uitspraken
via media de wereld in brachten. Hier zijn we zeker niet van gediend. Duno was in dit
geval zelf slachtoffer van fouten gemaakt door de leverancier. Hierdoor liep Duno veel
inkomsten mis. Wellicht krijgen ze volgend jaar een herkansing omdat de wedstrijden
LHK 2019 op de thuisbanen van de deelnemende verenigingen zullen worden gespeeld.
Verder meldt Steven dat hij een hoofdscheidsrechter tot zijn beschikking heeft, die alle
LHK wedstrijden aanwezig zal zijn. De hoofdscheidsrechter is Willem van Disseldorp.
Ook zijn er 2 dames bereid om de scores voor de LHK wedstrijden te verzorgen. Het gaat
hier om Henny Hellendoorn en de vrouw van Johan den Dunnen.
De T.S.C. heeft nog een nieuwtje. Het W.K. 2019 wordt gehouden in China. Een retour
ticket kost ± € 500,-. Het verblijf aldaar kan eventueel vergoed worden. Verder meldt hij
dat er dit jaar geen deelname zal zijn van Heren en Dames Senioren aan EK of WK.
Egbert-Jan Hooijsma mist Gerco Berentsen, hierdoor staan momenteel de trainingen voor
de Algemene Klasse en Senioren op een laag pitje. Wellicht kan er in het najaar alsnog
een trainingsstage worden ingepland.
7. PR functionaris
De PR functionaris is vandaag duidelijk aanwezig. Met een karrevracht aan N.M.B. promo
materiaal is Sietse richting de Stolp gekomen. Het is zoveel dat het eigenlijk teveel is om
alles apart te benoemen.
Het woord is nu aan Sietse van Zandvoort. Hij is momenteel druk met het ontwerpen van
de presentatiegids die over enkele weken beschikbaar moet zijn.
Tevens heeft hij afgelopen weekend 17-18 maart een promotiefilm gemaakt tijdens het
2-daagse toernooi in Boskoop. Tevens is hij lyrisch over de WAGM baan in Gouda.
Hij heeft momenteel ook veel contract met Janny Overdijk. Hij is voornemens om in het
najaar 2018 een promo-event in Druten te organiseren. Hiervoor worden de banen
gebruikt waarmee 2 jaar geleden tijdens het promo-event van Hilversum op is gespeeld.
Hij wil tevens ook een feest organiseren voor de huidige leden van de N.MB. De plannen
hiervoor worden verder uitgewerkt. De bedoeling is om dit feest in het najaar van 2018
of in het voorjaar van 2019 te organiseren.
Sietse is echter nog veel meer van plan. Hij is bezig om een scholierenproject van de
grond te krijgen. Ook staat er een open dag gepland. Hiervoor zal hij ook de
verenigingen benaderen om mee te doen.
De bedoeling is om in de zomer dit project verder uit te rollen voor scholieren tot aan de
8e klas. Er is hiervoor een uitgebreid promo pakket beschikbaar gesteld door de N.M.B.
De N.M.B. heeft tevens een nieuwe slogan: Minigolf is de wedstrijdsport van
midgetgolf en goed voor Jong en Oud!
Voor deze evenementen zijn Stickerpakketten, Sleutelhangers en Winkelwagenmuntjes
beschikbaar met het logo van de N.M.B. Voor nieuwe leden is een golftasje met 3
midgetgolfballen beschikbaar. De bondsvlaggen zijn momenteel op, indien nodig kan je
bij Sietse een bondsvlag bestellen.
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Ook heeft de N.M.B. 2 banners in voorraad. Mocht een vereniging een banner nodig
hebben tijdens een ‘lokaal’ evenement, neem contact op met Sietse.
De selectiegroep van de Jeugd heeft al kenbaar gemaakt mee te helpen met het
promoten van de minigolfsport. Zij zijn graag bereid om op hun vrije woensdagmiddag
belangeloos nieuwkomers te begeleiden.
Hans stelt verder voor om dat de selectiespelers beschikbaar zijn tijdens een Open dag
om ook de mensen te enthousiasmeren voor onze sport. Tevens meldt hij dat er
opdracht is gegeven voor een nieuwe website gericht op nieuwe leden. Deze wordt zo
ingericht dat een nieuwe gebruiker c.q. lid bij inloggen wordt toegeleid naar het logo en
verder. De opdracht is gegeven aan het reclamebureau Yvonnereclame.
Het uitgangspunt van de PR activiteiten is om de juiste doelgroepen te bereiken. Denk
hier niet alleen aan scholieren maar ook aan de ± 500 midgetgolfbanen in Nederland die
niet bij de N.M.B. zijn aangesloten. Dit is het uitgangspunt van de N.M.B.
Jan-Egbert Hooijsma stelt voor om meer via Facebook te doen. Het idee is goed maar het
bestuur heeft ervoor gekozen dat media uitingen alleen via bestuursleden te doen. In dit
geval dus via de PR functionaris Sietse van Zandvoort.
Dit geldt ook voor de coaches van de diverse klassen. Alle correspondentie loopt via de
Topsportcoördinator Steven Steiger. Steven communiceert dit verder naar de betreffende
coaches.
Hiermee is punt 7 afgerond en geeft de voorzitter aan dat er een pauze van 15 minuten
wordt ingelast.
8. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2017
Vooral over de Topsport en Wedstrijdsport zijn er vragen c.q. op- een aanmerkingen.
Op pagina 4 staat in de alinea over District Oost niet duidelijk vermeld hoe de
competities lang en kort precies in elkaar steken. Frits Zwaal stelt voor om een nieuw
stukje te schrijven die door Steven kan worden overgenomen voor het jaarverslag.
Gerrit Voermans meldt namens District Zuid dat er wel degelijk District
kampioenschappen zijn gespeeld. Op zaterdag is er gespeeld op de korte banen in
Geldrop, op zondag op de lange banen in Oirschot. Steven heeft dit niet op de website
kunnen terugvinden, tevens was zijn laptop gecrasht. Hij zal e.e.a. alsnog aanpassen.
Kees van de Peppel zal de uitslagen alsnog aan de Districtwedstrijdleider Zuid toesturen.
Verder is het zorgelijk dat niet alle uitslagen van de Toernooien op de website staan
vermeld. Het gaat vooral om toernooien zonder Live uitslagen. Hierover zullen afspraken
gemaakt moet worden tussen de Secretaris en het Bondsbureau maar ook door de PR
functionaris met de Webmaster. Vervolgens zullen de uitkomsten in het bestuur worden
besproken.
Er wordt afgesproken dat alle uitslagen in de toekomst worden doorgestuurd naar de
Topsportcoördinator. Daarna kunnen de uitslagen worden doorgestuurd naar het
Bondsbureau en de Webmaster. Een extra voordeel hiervan is dat de scores uit de
districten voor Steven zichtbaar worden en dus bruikbaar zijn voor eventuele selecties.
De nieuwe website is een mooie gelegenheid om alles duidelijk c.q. opnieuw in te richten.
Hans oppert dat hierover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden.
Het jaarverslag is hiermee definitief vastgesteld en zal samen met de stukken van de
A.L.V. worden doorgestuurd naar NOC*NSF.
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9. Voorstel tot vaststelling van de 4e versie van het wedstrijdreglement
Gerrit Voermans heeft zich ingezet voor het 4e wedstrijdreglement. Gerrit geeft een
toelichting. Eerst moeten de verwijzingen worden gewijzigd. De status van het reglement
ziet er slecht uit maar valt voor de Breedtesport gelukkig mee. Vergeleken met de
W.M.F. valt de status van ons reglement echter in het niets. Tevens lopen de
strafmaatregelen uit de pas. De baantekeningen van de aanvullende regels zijn overal en
nergens terwijl deze bij de W.M.F. juist goed zijn ingeregeld. Met andere woorden: we
lopen niet meer in de pas met de W.M.F.
De districten wachten op de scheidsrechtercursus. Als we eerst de reglementen gaan
aanpassen kan de cursus pas in 2019 plaatsvinden. De grote vraag is dus: gaan we in
2018 de cursus geven of stellen we deze tot nader order uit. Steven meldt dat het
document is aangenomen, alleen de verwijzingen zijn moeilijk te vinden. Tevens zijn er
baantekeningen met aantekeningen.
Henk Goris doet een voorstel: Gaan we volgend jaar de tekeningen aanpassen, dus later
toevoegen of toch het W.M.F. reglement vertalen. Er wordt besloten dat het we het
voorstel van Henk Goris gaan uitvoeren. Er zal nog dit jaar een scheidsrechtercursus
worden gehouden, wordt vervolgd!
10. Wat verder ter sprake komt
Op verzoek van de voorzitter komt dit punt te vervallen.
11. Rondvraag
Rick vraagt wanneer er een nieuwe contributielijst komt. Rob ligt toe: de memo van het
nieuwe ledengebouw komt in het najaar 2018 en zal in de najaarsvergadering worden
besproken. Verder wordt er geopperd dat de stukken vroegtijdig worden toegestuurd.
De voorzitter geeft aan dat de voorlopige stukken 6 weken van te voren worden
verstuurd zodat iedereen zich nog hierop kan beraden. Drie weken voor de A.L.V. zullen
dan de definitieve stukken worden verstuurd.
Er wordt geopperd om een extra vergadering te houden die alleen over de komende
Privacy Wetgeving zal gaan. Het liefst nog voor 25 mei maar volgens de voorzitter is dat
geen must. Als voorbeeld refereert Hans naar Scouting Nederland. Tevens zijn er model
overeenkomsten. Hans stuurt binnenkort de benodigde documenten naar de
verenigingen.
Om 12.35 uur sluit de voorzitter de vergadering af door iedereen te bedanken voor hun
komst.
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