Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 november 2018 om 10.00 uur in de Stolp te
Apeldoorn.
Aanwezig:
Hoofdbestuur: voorzitter Hans van der Aa, penningmeester Rob Plugge , topsportcoordinator Steven
Steiger, PR Sietse van Zandvoort
Afwezig met kennisgeving: secretaris Huib Plugge
Districtswedstrijdleiders afdeling 1 en 2:
District Noord afdeling 1 en 2: Roelof Hooijsma
District West afdeling 1 en 2: Arie Kammeraat
Afwezig met kennisgeving: District Oost afdeling 1 Roger Guelen
District Oost afdeling 2 Frits Zwaal
Afwezig zonder kennisgeving: District Zuid afdeling 1 en 2 Gerrit Voermans
Ondersteunende commissies:
Financiele Commissie Rick Peeters. Gerco Berentsen met kennisgeving afwezig
Aanwezige verenigingen volgens presentielijst:
MGC Alsmeer H Reijerkerk
MGC Appelscha R Hooijsma
MGC Combinatie 2011 H Goris
MGC Duinholers H Kollen
MGC Duno W van Helmond
MGC Geldrop K v d Peppel
RMC De Hole Ridders R Verveer
MGC de Lubert R Peeters
MGC Oirschot S Steiger
MGC De Veluwe H Broodbakker
MGC de Vrije Slag K v d Peppel
M.G.C. W.I.K. A Kammeraat
MGC Zoetermeer R Plugge
Afwezig met kennisgeving:
MGC Amigo, MGC Drachten, MGC Leeuwarden, MGC The Holedrivers, MGC ‘t Maatveld, EMG De
Putters, MGC De Trekvogels, MGC Twente, MGC Venray, Marianne Groenendijk, bondsburo Paulien
Jasper
Afwezig zonder kennisgeving: MGC Eindhoven, MGC Heerhugowaard, MGC de Houtduif, MGC ‘t
Valkhof, MGC Zicht Nirve
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.
Hij deelt mede dat secretaris Huib Plugge ziek is. Dit zal naar verwachting geruime tijd duren
en daarom zal hij tijdens zijn ziekte zijn functie waarnemen. Hij deelt ook mede dat Wim van

der Meer niet aanwezig kan zijn omdat hij geen vervoer heeft doordat zijn auto stuk is. Hij
had er graag bij willen zijn in verband met zijn ingezonden brief.
In verband met het overlijden van de leden Antoine Saey van MGC Geldrop en Frits
Markerink van MGC ’t Maatveld wordt er een minuut stilte in acht genomen.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018.
MGC Appelscha heeft voor aanvang van de vergadering een aantal opmerkingen ingediend.
De 1e opmerking is dat personen een functie of vereniging vertegenwoordigen. Zij stellen
daarom: Benoem alleen de functie of vereniging en niet de naam in de notulen. De voorzitter
zegt dat hiermee rekening zal worden gehouden in de volgende notulen.
De 2e opmerking is dat MGC Appelscha was vertegenwoordigd door Jan Egbert Hooijsma.
Op pagina 2 7e alinea wordt “morgen” veranderd in “mogen”.
Op pagina 4 3e alinea en pagina 5 5e alinea is de juiste schrijfwijze: Jan Egbert Hooijsma.
Op pagina 6: Voorstel tot vaststelling van de 4e versie van het wedstrijdreglement wordt de
opmerking van MGC Appelscha geplaatst dat de schuine afslagplaten op vilt zijn toegestaan.
Naar aanleiding van de notulen merkt MGC DUNO op dat op pagina 4 2e alinea is vermeld: de
vrouw van Johan den Dunnen. Dit moet zijn: van Johan Brouwers.
MGC Appelscha vraagt wat de NMB heeft ondernomen in het kader van de AVG. De
voorzitter antwoordt dat de aanpassing van de website is doorgeschoven naar de nieuwe
website die gepland is in het voorjaar 2019. De verzending van de stukken is nu conform de
AVG.
Rekening houdend met deze opmerkingen worden de notulen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
De verslagen van de voorzitter van het bezoek aan de districten begin 2018 worden voor
kennisgeving aangenomen. De voorzitter zegt dat hij dit begin 2019 wil voortzetten en zal
dan op uitnodiging de districtsvergaderingen bijwonen. De resultaten van deze bezoeken
worden in het bestuur besproken. Deze hebben dit jaar geleid tot aanpassingen op enkele
terreinen.
De voorzitter deelt mede dat er ingekomen stukken zijn van MGC De Trekvogels en MGC
Appelscha, welk ondersteund wordt door het bestuur van MGC Leeuwarden. Deze brieven
zullen bij verschillende agendapunten aan de orde worden gesteld omdat ze op meerdere
zaken betrekking hebben.
De voorzitter deelt mede dat hij afgelopen woensdag een bijeenkomst heeft bijgewoond van
het Kleine Bonden overleg van NOC*NSF. In deze bijeenkomst is de voorgang van de shared
service organisatie besproken. De bedoeling was dat deze dit jaar in werking zou treden.
Door financieel-economische problemen is dit nu uitgesteld. Het zal zich richten op de ledenen financiele administratie van met name kleine bonden. Hiervoor wordt een bijdrage
gevraagd van de bonden en deze zal varieren van 2 tot 9 euro per lid. Op dit moment is er bij
ons nog geen behoefte aan, maar het is wel belangrijk dat wij een achtervang hebben. Stel
dat er problemen zijn dan kunnen wij terugvallen op die organisatie en dan eventueel
uitbesteden.
In die bijeenkomst is ook een update gegeven van het sportakkoord 2019. In 2018 is er een
overeenkomst gesloten tussen het ministerie van VWS, de vereniging van Sport en
Gemeenten en NOC*NSF om verder te gaan samenwerken op sportgebied. In die
bijeenkomst werd uitdrukkelijk gevraagd dat iedere vereniging, ook in hun eigen belang,
contact opneemt met de wethouder van Sport van de gemeente waar de vereniging
gevestigd is. Als je dat doet dan geef je daarmee te kennen dat je verder betrokken wilt
worden bij de uitwerking van dit Sportakkoord, dat je meegenomen wordt in het werkplan,
en dat kan alleen maar gunstig werken voor de vereniging, niet alleen naar de gemeente
maar ook naar de andere verenigingen ter plaatse.
4. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2019.
In de begroting 2019 is voor wat betreft de contributies en bijdragen rekening gehouden
dezelfde bedragen als in 2018.

Hierna wordt de begroting unaniem vastgesteld.
5. Voorstel tot vaststelling van de contributies en andere bijdragen 2019: Voorstel nieuw
ledengebouw per 1 januari 2019.
MGC De Trekvogels en MGC Appelscha, ondersteund door MGC Leeuwarden, hebben
schriftelijk vragen en opmerkingen gemaakt over dit voorstel.
MGC Duinholers heeft vragen over de minimale bondsbijdrage van € 100 per vereniging. De
penningmeester geeft hierover een verduidelijking.
Naar aanleiding van de ingekomen brieven en opmerkingen constateert de penningmeester
dat er redelijk wat weerstand is tegen het voorstel voor het nieuwe ledengebouw. Dat is
geen probleem, de ALV is er voor discussie. MGC De Trekvogels is door omstandigheden niet
vertegenwoordigd. Zij hebben een uitvoerige toelichting verstrekt in hun schriftelijke reactie.
Zij zijn daarbij uitgegaan van aannames, zoals het bestuur ook uitgegaan is van aannames. Hij
stelt dat het altijd een moeilijk verhaal blijft om in te schatten wat het voor impact zal
hebben op de ledenmutaties als het nieuwe ledengebouw wordt doorgevoerd. Zijn voorstel
is nu om begin 2019 aan alle verenigingen een enquete te sturen wat de impact zal zijn in
2020 mocht het voorstel aangenomen worden. Op basis daarvan kan een veel betere
calculatie gemaakt worden en kunnen eventuele aanpassingen in het ledengebouw gemaakt
worden. Hij wil ook overleg plegen met de financiele commissie Daarnaast heeft MGC
Appelscha een nieuw voorstel gedaan voor het ledengebouw. Ook dit voorstel zal worden
meegenomen in het nieuwe voorstel wat zal worden aangeboden.
Daarna gaat hij in op de gestelde vragen:
a. Aan welk lidmaatschap moeten spelers van de LHK voldoen? Hij antwoordt dat zij een
sportlicentie moeten hebben.
b. Mag een lid jaarlijks switchen tussen het lidmaatschap: basislidmaatschap en sportlid?
Het antwoord is ja.
c. Komt het inschrijfgeld voor de districtskampioenschappen ook te vervallen? Het
antwoord is nee. Het inschrijfgeld komt niet toe aan de bond maar aan de organiserende
verenigingen. Dit is ter vervanging van de baanhuur.
d. Kan de bond een motivatie toevoegen. De penningmeester stelt dat de huidige structuur
van het ledengebouw dateert van 2014. Toen is de semi-sporter opgenomen omdat er
veel vraag naar was. Wij denken in het kader van de vernieuwing naar de toekomst dat
de semi-sporter niet in het ledengebouw thuishoort. Hij constateerde ook bij andere
bonden dat semi-sporter een rare categorie is. Het komt bijna nergens anders voor. Het
meest voorkomende is met of zonder sportlicentie. Daarnaast zijn er nog andere
categorieen: jeugd, coaches en donateurs. Hij wil ook minder categorieen inbouwen om
het overzichtelijker te houden. Daarnaast is belangrijk: meer deelname aan toernooien
en districtskampioenschappen. Ieder lid van de bond zonder sportlicentie mag dan aan
alle wedstrijden deelnemen behalve de Nederlandse kampioenschappen.
MGC Appelscha vind het erg positief dat er een enquete zal worden gehouden.
De penningmeester zegt dat de enquete in het voorjaar 2019 zal worden gehouden zodat de
resultaten in het najaar 2019 aan de orde kunnen worden gesteld. In de tussentijd kan het
dan aan de achterban worden voorgelegd.
Het lid van de financiele commissie Rick Peeters vraagt serieuze aandacht voor het aantal
sportlicenties waarmee rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting. Als dat
tegenvalt heb je een groot probleem. Dat is de gevaarlijkste wijziging die er in zit.
De penningmeester zegt dat de meerjarenbegroting een dynamisch document is wat jaarlijks
aangepast kan worden.
Op vraag van MGC Duinholers antwoordt de penningmeester dat het ledengebouw voor
2019 blijft zoals het is. MGC Combinatie 2011 vraagt wat er aankomend jaar wordt gedaan
met betrekking tot de districtskampioenschappen. De penningmeester antwoordt dat het
bestuur vandaag voorstelt, vooruitlopend op de nieuwe situatie, om de semi-sporters
uitsluitend in 2019 mee te laten doen met de districtskampioenschappen.

Daarmee stemt de ALV unaniem in.
MGC Geldrop benadrukt dat in het nieuwe ledengebouw sportleden niet meer betalen voor
deelname aan de NK’s.
Hierna stemt de ALV in met het houden van de enquete zoals voorgesteld en uitstel van het
voorstel voor een nieuw ledengebouw per 1 januari 2019.
6. Voorstel tot vaststelling van het Jaarplan 2019.
MGC de Lubert merkt op dat op pagina 2 is opgenomen dat het WK in China volgend jaar op
vilt en eternit wordt gespeeld, volgens de site van de WMF is het vilt en beton. Dit wordt
door de topsportcoordinator bevestigd.
MGC Appelscha zegt dat in hun brief is opgenomen dat zij er van uitgaan dat verenigingen
hun uiterste best doen om ledenaanwas te krijgen. Het betrekken van de verenigingen hierbij
door de bond is een goede zaak. Dit moet je alleen niet doen door prijzen beschikbaar te
stellen voor verenigingen en het organiseren van een feestavond. Zij vragen hoe bepaald
wordt welke de meest groeiende vereniging is.
De PR-functionaris stelt dat gekeken wordt naar het ledental per 1 januari en per 31
december en dat daaruit voortvloeit wie het wordt, dus het nominale aantal nieuwe leden.
Daarnaast merkt hij op, naar aanleiding van het gestelde in de brief dat we er van uit mogen
gaan dat de verenigingen hun uiterste best doen om ledenaanwas te krijgen, dat wanneer hij
aan de verenigingen zou vragen wat men het afgelopen jaar gedaan heeft om meer leden te
krijgen, hij niet heel veel respons zal krijgen. Met andere woorden, we moeten de
verenigingen actiever maken, meer het gevoel geven dat ze er bij horen. Nu kan hij alleen
maar constateren dat het droevig is gesteld. Vanuit die redenatie zijn wij bezig geweest om
het jaarplan zodanig op te stellen en plannen te maken hoe wij de verenigingen kunnen
betrekken bij alle plannen die wij hebben gemaakt. Hij zou ook graag willen dat de
verenigingen komen met ideeen om meer leden te werven. Er is meer budget dan ooit, dus
laten we daar gebruik van maken. Als hij de verenigingen aanschrijft welk promotiemateriaal
te verkrijgen is, zijn er 5 verenigingen die reageren, het gros reageert gewoonweg niet. Hij
hoort alleen maar geluiden over minder leden, hij wil echter meer leden, maar dan moeten
de verenigingen meewerken.
MGC Appelscha maakt bezwaar tegen het gestelde dat, zoals afgesproken in de LHKvergadering van 2017 dat er gespeeld zal worden op de thuisbanen van de deelnemende
teams, omdat dit tegen de reglementen is. Na uitvoerige discussie wordt het bezwaar van
MGC Appelscha niet verder ondersteund en wordt het jaarplan vastgesteld conform het
voorstel.
7. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2019 met mededelingen van de
topsportcoordinator.
Allereerst wordt het verzoek van MGC De Trekvogels behandeld om de geplande ALV van 23
maart 2019 1 of 2 weken te vervroegen. Gelet op dit verzoek stelt het bestuur voor om de
ALV te verplaatsen naar 9 maart 2019. Hiertoe wordt zonder discussie besloten.
De najaars ALV wordt nader vastgesteld op 9 november 2019.
Verder wordt besloten om de NK 3-tallen te Drachten te houden op 15 en 16 juni 2019.
Na uitvoerige discussie wordt de teamcompetitie als volgt aangepast:
30 en 31 maart
teamcompetitie 1
6 en 7 april
“
2
13 en 14 april
“
3
Zondag 28 april en zaterdag 4 mei
“
4
Zaterdag 27 april en zondag 5 mei
“
reservedata ivm feestdagen
18 en 19 mei
“
5
25 en 26 mei
“
6
1 en 2 juni
“
7
22 en 23 juni
“
8

29 en 30 juni
“
reservedata
14 en 15 september
“
9
21 en 22 september
“
10
5 en 6 oktober
“
reservedata
De scheidsrechterscursus zal worden gehouden op 9 februari en/of 3 maart 2019, afhankelijk
van het aantal aanmeldingen.
MGC Combinatie 2011 merkt op dat nergens gereglementeerd is dat een
scheidsrechterscertificaat beperkt geldig is, wat betekent dat zo’n certificaat voor
onbepaalde tijd geldig is.
De cursus materiaalkennis zal worden gehouden op 23 februari. Bij een grote deelname
eventueel nog op andere plaatsen in het midden van het land.
De topsportfunctionaris stelt dat hij in de vorige vergadering heeft gezegd dat hij de NK
Combi en Matchplay wil splitsen in een A en B klasse. Aangezien niet bekend is hoeveel
deelnemers er zijn wil hij de A en B klasse in het komende jaar in hetzelfde weekend laten
spelen. Als de animo zo groot is dat het niet in één weekend kan zal het in 2 weekenden
gespeeld gaan worden. De inschaling in de klassen is altijd moeilijk. Hij gaat er van uit dat de
LHK spelers A spelers zijn, maar uitzonderingen moeten mogelijk zijn. Ook districtsspelers zijn
B spelers, hoewel daar spelers zijn die in de A klasse mee kunnen. Hij hoopt dat men er
vertrouwen in heeft dat hij dit naar eer en geweten zal invullen. Er zullen altijd mensen zijn
die er moeite mee hebben. Als er zijn die van mening zijn dat ze niet in B maar in A thuis
horen moet dat mogelijk zijn, alleen van A naar B is lastiger.
De bedoeling is dat men zelf opgeeft in welke klasse men wil spelen. Als de
topsportcoordinator het met een bepaalde opgave niet eens is zal hij daarover contact
opnemen.
MGC Duno merkt op dat er spelers bij Duno zijn die LHK spelen maar ook in de
districtscompetitie willen spelen. Er zou in de reglementen staan dat dat niet zou kunnen. Hij
kan het echter nergens vinden en daarom vraagt hij hoe het zit.
Na uitvoerige discussie wordt geconstateerd dat de LHK (Nationale teamkampioenschappen)
een Nederlands kampioenschap in toernooivorm is, en daarom kunnen de spelers ook
deelnemen aan de districtscompetitie.
Hierna wordt een pauze ingelast
8. Vertoning van de animatiefilm van Jeroen van Holland met mededelingen van de PR
functionaris.
In het voorjaar is met MGC De Trekvogels afgesproken dat ze een promotiefilm zouden laten
maken. Die film wordt op de nieuwe website geplaatst. Nu komt de premiere van de film van
Jeroen van Holland. Samen hebben we een scenario bedacht en Jeroen van Holland is er mee
aan de slag gegaan. Hij heeft er honderden uren aan gewerkt. Deze film wordt ingesproken
door Tim de Boer van MGC Appelscha, degene die dit jaar opzien baarde tijdens het WK voor
de jeugd. In 2019 wordt er ook weer een presentatiegids gemaakt. Over het
scholierenproject: een aantal verenigingen hebben zich aangemeld en ook tijdens de
vergadering komen er nog enkele verenigingen die er aan willen meewerken. Met de
deelnemende verenigingen gaat hij binnenkort om tafel om te kijken hoe het wordt ingevuld.
Deze zorgen zelf voor de eerste wedstrijd en de finale zal worden gespeeld in Putten. Ook
andere verenigingen kunnen zich nog aanmelden. Ook komend jaar zal er weer
promotiemateriaal worden aangeschaft. Spandoeken kunnen nog worden aangeschaft, deze
kosten € 75. Bekeken zal worden of deze tegen een gereduceerde prijs kunnen worden
geleverd. Verenigingen die een promo event willen organiseren kunnen worden
ondersteund. Dat kan ook centraal in een district. Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe
website. Speciale aandacht is besteed aan nieuwe adventure golfbanen, zoals Gouda. Verder
vraagt hij speciale aandacht voor Sponsorkliks, waar de opbrengst specifiek bestemd is voor
de jeugd. Dit kan via de website geregeld worden. Het zoeken van sponsors is geen
gemakkelijke zaak, maar krijgt de komende tijd meer aandacht. Als er lokaal iets wordt

georganiseerd adviseert hij om contact met hem op te nemen, dan kan hij daarbij
behulpzaam zijn voor de landelijke media.
Als eerste worden opnamen van de film van MGC De Trekvogels vertoond.
Als men geinteresseerd is in deze beelden kunnen deze, na opgave van het emailadres,
worden doorgestuurd. De volledige beelden staan op You Tube. In Boskoop heeft men op
dinsdagavond een succesvolle bedrijvencompetitie. Misschien een idee om dit over te
nemen.
Daarna volgt de animatiefilm van Jeroen van Holland, wat een examenopdracht voor hem
was. Hij is er voor geslaagd. De NMB mag deze film exclusief gebruiken, waarvoor Jeroen van
Holland onder applaus wordt bedankt.
In het verlengde van de PR worden er nog herinneringen uitgedeeld: MGC Aalsmeer,
opgericht 25 september 1978, bestaat 40 jaar, en deze wordt uitgereikt. MGC ’t Valkhof,
opgericht 1 november 1968, bestaat 50 jaar. Deze is niet aanwezig maar de herinnering zal
later worden uitgereikt door de PR functionaris.
9. Voorstel tot voorzien in de vacature van penningmeester. Rob Plugge is aftredend en
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en daarom is Rob Plugge formeel
herbenoemd voor de termijn van 3 jaar.
10. Rondvraag.
MGC Appelscha bedankt Henk Goris voor de manier waarop hij de jeugd bij de Jeugd WK
heeft begeleid, en dit wordt met applaus ondersteund.
MGC Duno merkt op dat de landelijk wedstrijdleider nog steeds een fnmb emailadres
gebruikt. Dat kan via Marianne Groenendijk veranderd worden. Dat geldt ook voor andere
emailadressen die veranderd moeten worden.
De topsportcoordinator zegt dat de LHK in 2020 op andere dan de gebruikelijke banen wil
gaan spelen. Aanmeldingen daarvoor kunnen bij hem worden ingediend.
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging aan iedereen de vergadering.

Als aanvulling op de notulen nog de volgende notitie van de topsportcoordinator.
Tijdens de ALV van 17 november 2018 is het ingekomen stuk van MGC De Trekvogels niet
helemaal behandeld.
De vraag van deze vereniging omtrent de selectieprocedure voor Team NL is niet aan bod
gekomen.
Graag zou ik het volgende willen aanvullen:
De selectieprocedure voor de diverse Nederlandse teams is niet gewijzigd zoals besproken in
een vorige ALV, maar dit is niet vastgelegd in de notulen.
Bij de jeugd is nog geen sprake van een selectie. Aangezien dit nu een leergierige groep is,
wordt alles in het werk gesteld om deze groep in alles te voorzien.
Bij de algemene klasse is het ieder jaar onduidelijk wie er wel kan of niet. Voor deze klasse
geldt dat er in principe een groep basisspelers is, bestaande uit René Bos, Gerco Berentsen
(bondscoach), Youri Bottenberg en Remon Verveer bij de heren en Natasja Kolsteren en Ilona
de Kok bij de dames.
De teams worden gecomplementeerd naar inzicht van de TSC, met de NK Combi als leidraad.
Bij de senioren is het wat duidelijker qua deelname. Ook hier geldt dat er een groep
basisspelers is, bestaande uit Alex Jasper, Hans Broodbakker, Roland Klarenbeek, Ruud
Slappendel en Steven Steiger bij de heren. Ook in deze klasse is Natasja Kolsteren een
basisspeelster.
De teams worden gecomplementeerd naar inzicht van de TSC, met de NK combi als leidraad.

