JAARVERSLAG NMB 2018
ALGEMEEN.
Hierbij biedt het bondsbestuur van de Nederlandse Minigolf Bond (NMB) aan alle leden het
jaarverslag 2018 aan.
Een hoofddoelstelling in het Jaarplan 2018 was het voldoen aan alle voorwaarden die door NOC*NSF
worden gesteld om in aanmerking te komen voor het volledige subsidiebedrag. Dat zou ruimte
scheppen in de begroting 2018 en de meerjarenbegroting omdat daar slechts met een gedeelte
rekening werd gehouden. Aan deze hoofddoelstelling is voldaan.
Tevens was in het Jaarplan 2018 opgenomen dat contact zou worden gezocht met de leden van de
NMB. Daartoe heeft de voorzitter de districten in het voorjaar bezocht. Aan de hand van de
verslagen heeft het bestuur aanpassingen in het beleid en de uitvoering daarvan doorgevoerd.
Ultimo 2018 waren er 27 verenigingen aangesloten bij de NMB. Het aantal leden op basis van de
contributiebetaling bedroeg op het einde van het kalenderjaar 444 (2017: 28 en 467).
Het bondsbestuur bestond op 1 januari 2018 uit de volgende personen:
Voorzitter
Hans van der Aa
Secretaris
Huib Plugge
Penningmeester
Rob Plugge
Topsportcoordinator
Steven Steiger
PR, Marketing en Breedtesport
Sietse van Zandvoort
Het bondsbestuur heeft in 2018 zes keer vergaderd.
De penningmeester is in de ALV van 17 november 2018 herbenoemd en daardoor is het
bondsbestuur ten opzichte van 1 januari 2018 niet gewijzigd, is compleet en bestaat per 31
december 2018 uit de volgende personen:
Voorzitter
Hans van der Aa
Secretaris
Huib Plugge
Penningmeester
Rob Plugge
Topsportcoordinator
Steven Steiger
PR, Marketing en Breedtesport
Sietse van Zandvoort
Verder heeft het bondsbestuur nog ondersteuning van o.a.
Bondsburo
Paulien Jasper
Webmaster
Marianne Groenendijk
Landelijk wedstrijdleider
Arie Kammeraat.
Door de volledige bezetting van het bondsbestuur en het toekennen van het volledige
subsidiebedrag zijn de vooruitzichten van de NMB gunstig. Met verschillende initiatieven zal met

behulp van de verenigingen getracht worden om een ommekeer in bereiken in de daling van het
ledental.
TOPSPORT en WEDSTRIJDSPORT door topsportcoordinator Steven Steiger.
Het sportjaar 2018 is het eerste jaar dat ik een heel jaar de scepter gezwaaid heb als
topsportcoordinator. Persoonlijk kan ik tevreden zijn over het jaar in sportieve zin als ook in het
organisatorische gedeelte.
Als we de Landelijke Hoofdklasse bekijken is het een goede zet geweest om een niet-spelende
hoofdscheidsrechter aan te stellen in de persoon van Wil van Disseldorp. Ook hij kijkt terug op een
geslaagd jaar en heeft toegezegd ook dit jaar deze functie te vervullen. Ook ben ik weer in
onderhandeling om de vaste ploeg voor de administratie van vorig seizoen, Henny Hellendoorn en
Elisa Brouwers , vast te leggen. Het was een goed koppel dat alles onder controle had. De LHK
zegereeks van MGC Oirschot is in 2018 onderbroken door het kampioenschap van RMC De Hole
Ridders.
Als we de NK’s bekijken is het natuurlijk een tegenvaller dat het NK Matchplay niet gespeeld is door
toedoen van het slechte weer. Het NK Stroke Play dreigde ook in het water te vallen maar is toch in
zijn geheeld gespeeld in Ridderkerk. Als kanttekening moet ik toch wel vermelden dat het aantal
uitvallers gedurende het toernooi te hoog was. Het weer was natuurlijk niet opperbest, maar als je
stopt omdat je geen zin meer hebt vind ik persoonlijk een zwak excuus.
Het NK 3-tallen werd ook geteisterd door slecht weer. De baan moest zelfs verlaten worden door
onweer. Deze strijd in Geldrop werd ingekort naar 8 ronden. Bij de dames was het verschil al
duidelijk (MGC Oirschot won met 52 slagen verschil), bij de heren had het nog spannend kunnen
worden. MGC Geldrop stond slechts 13 slagen los van RMC De Hole Ridders.
Het NK Variabel was het enige Nederlands Kampioenschap wat het droog heeft gehouden. In district
West (Zoetermeer en Aalsmeer) werd gestreden en daar zijn mooie prestaties neergezet.
Ook in de districten zijn de verschillende competities gespeeld. Het is jammer dat in verschillende
districten de animo niet groot is. We zullen eens goed na moeten denken hoe we het tij in het district
kunnen keren.
Tijdens de internationale wedstrijden is er wisselend succes geboekt. Bij de jeugd in Cheb (Tsjechie)
mist Youri Bottenberg op een haar na het podium en weet Tim de Boer te imponeren met zijn
debuut. Bij de meisjes loopt het wat stroever maar de eerste keer deelnemen aan en Wereld
Kampioenschap gaat je niet in de koude kleren zitten. Tevens wil ik Henk Goris even in het zonnetje
zetten. Zijn tomeloze inzet voor de jeugd is fantastisch. Ik hoop van harte dat dit ooit bekroond
wordt met een ongekende prestatie van de jeugd.
De senioren hebben in 2018 de internationale aspiraties op een laag pitje gezet omdat het financieel
niet aantrekkelijk was om af te reizen naar het Portugese Portel. De eigen bijdrage zou voor velen te
hoog zijn. Een representatief team sturen zou dan in het geding komen. Ik heb ik goed overleg met
de bondscoach besloten dat de bijdrage van de NMB beter doorgeschoven kon worden naar 2019.
De Algemene Klasse is in 2018 afgereisd naar het Italiaanse Predazzo, waar een Bongni en een Eternit
baan lagen te wachten. Onder begeleiding van de coaches wisten de heren op de 7e plaats te
eindigen en de dames op de laatste plaats. Wel is mij duidelijk geworden dat het aantal coaches per
baansysteem bepalend is voor het resultaat. Op de korte baan stonden 2 coaches en hebben we een
goede score neergezet. Op de lange baan was maar één coach beschikbaar en daar hebben we de

aansluiting gemist. Natuurlijk is het niet het dankbaarste baantje bij een toernooi van deze omvang,
maar zij zijn onmisbaar. Graag zou ik langs deze weg een oproep doen aan iedereen, om eens na te
denken of hij of zij een team wil ondersteunen tijdens een EK of WK.
De Europa Cup werd gespeeld in Porto, Portugal. De heren van RMC De Hole Ridders konden geen
vuist maken tegen de landskampioenen van de deelnemende landen, evenals de dames van MGV
Duno. Dit team kreeg het EC-ticket aangereikt van MGC Oirschot, welk in 2018 geen damesteam op
de been heeft kunnen brengen.
Het was een mooi jaar en ik hoop dat ik mijn visie verder uit kan breiden, zodat meerdere spelers en
speelsters een stap kunnen en willen maken en tot betere resultaten komen.
Ik wil iedereen feliciteren met zijn of haar behaalde resultaten in 2018.
PR, MARKETING EN BREEDTESPORT door PR functionaris Sietse van Zandvoort.
In het jaar 2018 hebben wij onze nieuwe slogan geintroduceerd:
MINIGOLF IS DE WEDSTRIJDSPORT VAN MIDGETGOLF.
Dit ging gepaard met stickers, opdruk op witte pennen en PVC spandoeken.
Tevens zijn sleutelhangers en wervingsposters gemaakt.
Ook presenteerden wij de Presentatiegids 2018, welke gretig aftrek vond.
Er is een opzet gemaakt voor een nieuwe website, welke toegankelijker moet gaan worden en
waarbij de slogan goed tot zijn recht zal komen.
Daarnaast is er een promotiefilm gemaakt, waarbij de beelden worden ingesproken door de
talentvolle jeugdspeler van MGC Appelscha, Tim de Boer.
Aan de oproep in februari aan verenigingen om zich aan te melden voor het Scholierenproject
Klassenwerk is nauwelijks gehoor gegeven; slechts een handjevol wil hieraan meewerken. Ook in de
Presentatiegids is hier aandacht aan besteed.
Ondanks deze tegenslag gaan we toch proberen om dit in 2019 te organiseren. De WMF heeft wel
positief gereageerd en wil dit plan ook financieel ondersteunen.
Een feestavond voor NMB leden is er nog niet van gekomen en zal in 2019 verder worden
uitgewerkt.
Een Promo Event is niet gehouden, wel is beginnen met het opstarten van een Minigolf Adventure
Club Bussloo. De NMB gelooft in de toekomst voor Adventure Golf en met wat aanpassingen aan de
baan in Bussloo zal mogelijk ook het plezier gaan toenemen.
Ook in Gouda is een Adventure golfbaan en ook hier zijn gesprekken geweest met de eigenaar,
hetgeen nog niet tot concrete plannen heeft geleid. Daarnaast zijn er contacten gelegd met de
beheerder van een minigolfbaan, Nederlands systeem, in Bergen op Zoom. We zullen alert moeten
blijven op de komst van nieuwe minigolfbanen.
Ook verenigingen die moeilijk leden weten te werven kunnen zich aanmelden voor het organiseren
van een zogeheten Promo Event.

