Besluitenlijst van de ALV van 9 maart 2019:
1. De notulen van de ALV van 17 november 2018 worden behoudens 2 kleine correcties
ongewijzigd vastgesteld.
2. De voorzitter deelt mee dat de subsidieaanvraag 2019 door NOC*NSF beoordeeld is met de
kleur groen. De aanvraag voldoet hiermee aan alle aanvraagvoorwaarden en op basis van de
toekenning wordt gestart met de bevoorschotting. Het subsidiebedrag over 2017 is door
NOC*NSF vastgesteld conform de ingediende jaarrekening 2017.
3. De voorzitter zal op 13 maart 2019 een door NOC*NSF georganiseerde bijeenkomst bijwonen
voor sportbonden waarin uitleg wordt gegeven hoe verenigingen ondersteund kunnen
worden op het gebied van AVG. Het resultaat zal worden opgenomen op de nieuwe website
van de NMB waaraan momenteel nog wordt gewerkt.
4. De voorzitter zal op 10 maart 2019 de officiële opening bijwonen van de nieuwe
minigolfbaan de Peelpoort in Asten-Heusden. De eigenaar wil graag dat daar een vereniging
wordt opgericht.
5. De jaarrekening 2018 wordt conform het ingediende voorstel vastgesteld en er wordt ‘na
advies van de financiële commissie’ decharge verleend aan de leden van het hoofdbestuur.
6. Aan het jaarverslag 2018 zullen de NK’s en internationale wedstrijden zoals EK, WK, Interland
enz. worden toegevoegd en nagezonden. Overigens wordt het jaarverslag conform het
voorstel vastgesteld.
7. De PR functionaris deelt mede dat Jeroen van Holland de PR zal gaan ondersteunen.
Als eerste zal hij beginnen met het ontwerpen van een nieuwe flyer. Er wordt momenteel
ook nog gewerkt aan de nieuwe website. De feestavond voor NMB-leden is van de lijst
gehaald i.v.m. te weinig animo. In de plaats daarvan komt een promo-event op een nader te
bepalen baan, mogelijk in Asten-Heusden.
De presentatiegids 2019 zal worden gepresenteerd op de 1e wedstrijddag van de LHK op 31
maart a.s. De nieuwe bondsvlag met de slogan wordt gepresenteerd. Naast de poster voor de
interland wordt ook de poster voor de LHK gepresenteerd.
Er komen ook posters voor de NK’s en de Districtswedstrijden na opgave van de data door de
Districtswedstrijdleiders. Voor het scholierenproject hebben zich opgegeven: Appelscha,
Duno, Geldrop, de Vrije Slag en Bussloo. Binnenkort wordt een glasbal met het logo van de
NMB uitgebracht. Ook komt er een bidon van een halve liter met tekst en de vlag van de
NMB. De opbrengst ervan gaat naar de jeugd.

Er zijn 2 verenigingen met het meeste aantal nieuwe leden: MGC de Trekvogels krijgt de
beker tijdens de vergadering uitgereikt, MGC Appelscha krijgt de beker op een later tijdstip
uitgereikt omdat wegens ziekte de afgevaardigde van Appelscha niet aanwezig kon zijn.
8. De Topsportcoördinator meldt dat er op de cursussen voor scheidsrechter en
materialenkennis meer belangstelling was dan voor deze ALV. Er zijn 12 nieuwe
scheidsrechters. Voor alle scheidsrechters ‘ook de oude’ zijn nieuwe scheidsrechtersbanden
besteld. Hij gaat inventariseren wie er nog scheidsrechter zijn maar niet deze cursus hebben
gevolgd.
De eigen bijdrage voor de WK algemene klasse te China is lager dan aanvankelijk berekend.
Het hotel en de transfers worden door de Chinese organisatie betaald. Aangenomen wordt
dat er op vilt en beton zal worden gespeeld. Er hebben zich 7 heren aangemeld voor het
herenteam, meer gegadigden kunnen zich bij hem melden. Het aantal dames dat wil
deelnemen is nog niet bekend.
De eigen bijdrage van de jeugd aan de EK te Liepaja Letland wordt geraamd op 300 à 350
euro. De deelname van een herenteam aan de EK Senioren in Predazzo Italië wordt
voorbereid door de nieuwe bondscoach Senioren Alex Jasper. Verwacht wordt dat er een
heren- en damesteam zal deelnemen aan de EC te Voitsberg Oostenrijk.
Volgend week zondag 17 maart wordt de return van de 49e Interland Nederland-België in
Putten gespeeld. In 2020 zal de LHK worden gespeeld op banen waar we zelden of nooit
komen. Kandidaten kunnen zich daarvoor aanmelden. Misschien wordt er op een viltbaan in
het buitenland gespeeld.
9. Rondvraag: De concept-wedstrijdkalender 2020 zal binnenkort worden verspreid met de
datum tot wanneer men kan reageren. Daarna zal het bestuur met een voorstel komen zodat
deze in de najaars-ALV kan worden vastgesteld. Aanpassing van de reglementen ‘eventueel
conform het WMF met Nederlandse uitzonderingen’ zal in het bestuur worden besproken.
De notulen zullen voortaan eerder worden toegezonden, gestreefd wordt een maand na de
ALV.
De voorzitter Hans van der Aa

