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Rijswijk, 23 oktober 2018
Voorstel nieuw ledengebouw per 1 januari 2019
Eerst een beetje recente geschiedenis omtrent de samenstelling van het ledengebouw van de
Nederlandse Minigolf Bond.
Na een korte periode van afwezigheid is in 2014 de categorie semi-sporter heringevoerd op verzoek
van de meerderheid van de verenigingen.
In de vijf opvolgende jaren is deze categorie blijven bestaan, echter komt deze groep leden qua
positionering niet toe tot hun recht.
Vooral deelname aan de districtskampioenschappen is een grote storende factor voor deze groep.
Samenvoeging van de categorieën recreantlid en semi-sporter zal de grootste wijziging zijn.
De bond stelt dan ook de volgende lidmaatschappen voor :
1 Basislidmaatschap ; voor maar € 15,00 per jaar ; ter vervanging recreantleden en semi-sporters




Mag je meedoen aan alle wedstrijden, behalve aan de Nederlandse Kampioenschappen
Mag je ook meedoen aan de teamwedstrijden in de districten
Ondersteun je de ontwikkeling van de minigolfsport in Nederland

2 Jeugdleden ; voor maar € 25,00 per jaar
 Mag je meedoen aan alle wedstrijden, inclusief Nederlandse Kampioenschappen
 Inschrijfgelden voor Nederlandse Kampioenschappen komen te vervallen
3 Sportleden ; voor maar € 65,00 per jaar ; dezelfde voorwaarden als Jeugdleden
4 Donateurs ; voor maar € 25,00 per jaar ;
5 Trainers/Coaches ; voor maar € 35,00 per jaar ; die niet ingeschreven zijn in categorie 1, 2 of 3
Aan alle verenigingen het verzoek om dit voorstel voor te leggen aan hun leden, zodat we in de
najaarsvergadering 2018 of voorjaarsvergadering 2019 (ALV), over dit onderwerp kunnen gaan
stemmen en/of we dit voorstel gaan doorvoeren.
Vertrouwende jullie hiermede voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,
Namens de NMB
De penningmeester
Rob Plugge

Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation

