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JAARVERSLAG NMB 2019
ALGEMEEN door de voorzitter
Hierbij biedt het bondsbestuur van de Nederlandse Minigolf Bond (NMB) aan alle leden het
jaarverslag 2019 aan. Een hoofddoelstelling voor 2019 was het voldoen aan alle voorwaarden die
door NOC*NSF worden gesteld om in aanmerking te komen voor de volledige bijdrage. Dit doel is
gehaald.
In de Algemene Vergadering NOC*NSF van 20 mei 2019 zijn het Bestedingsplan Sportagenda en de
Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda 2020 aan de orde geweest. Een belangrijk onderdeel van het
Bestedingsplan is de basisfinanciering voor sportbonden. Elke bond ontvangt een basisvoet en
daarbovenop wordt de basisfinanciering verdeeld op basis van ledenaantallen. Deze basisvoet
bedraagt momenteel € 16.208.
Het bestuur van NOC*NSF stelde voor om de basisvoet over een periode van 3 jaar af te bouwen met
€ 8.000. Onze voorzitter was in deze vergadering en in de daaraan voorafgaande vergadering van het
Kleine Bonden Overleg (waaraan 35 kleine bonden deelnemen) de enige die bezwaren uitte tegen
deze afbouw omdat deze nauwelijks onderbouwd was en omdat dit voor de NMB een verlaging van
de totale inkomsten met 25% zou betekenen. De aftredend voorzitter van NOC*NSF, André Bolhuis,
steunde hem in zijn bezwaren. In deze vergadering heeft NOC*NSF toegezegd dat deze afbouw
opnieuw ter discussie zal worden gesteld.
De nieuwe voorzitter van NOC*NSF mw. Anneke van Zanen-Nieberg, heeft op 3 december 2019 een
extra bijeenkomst van het Kleine Bonden Overleg gehouden waarin zij in gesprek is gegaan over het
voorgenomen besluit om vanaf 2021 de basisvoet te verlagen. In deze bijeenkomst is afgesproken
dat de werkgroep bestedingsplan 2021 ter voorbereiding aan de ALV van NOC*NSF van 20 mei 2020
scenario’s uitwerkt voor zowel de basisvoet als de basisfinanciering. In deze vergadering werd onze
voorzitter lid van deze werkgroep. Op 16 december 2019 heeft de 1e vergadering van deze
werkgroep plaatsgevonden.
Ultimo 2019 waren er 27 verenigingen aangesloten bij de NMB. Het aantal leden op basis van de
contributiebetaling bedroeg op het einde van het kalenderjaar 425 (2018 27 en 444)
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Jaarverslag Marketing en PR/Breedtesport 2019
De Interland Nederland-België heeft de nodige media aandacht gehad, voor deze wedstrijd was een
speciale poster gemaakt, welke is verspreid in Putten en omgeving. Daarnaast hebben we gezorgd
dat een Fanfarekorps voor de wedstrijd beide volksliederen hebben gespeeld, het geen nog niet
eerder was gebeurd. Ook zijn er een grote en een kleinere landsvlag van zowel Nederland als België
aangeschaft.
Ook in 2019 zijn er weer de nodige promotiematerialen verspreid, denk hierbij aan sleutelhangers,
stickers, pennen en wervingsposters. Een enkele vereniging heeft een spandoek aangeschaft met
onze nieuwe slogan MINIGOLF, DE WEDSTRIJDSPORT VAN MIDGETGOLF! Deze slogan is ook te zien
op onze nieuwe NMB vlag, welke is te bestellen via pr@minigolfbond.nl. Dit geldt voor alle
promotiematerialen, die de NMB gratis ter beschikking wil stellen aan de verenigingen. Noodkreet
aan alle verenigingen is om hier meer gebruik van te maken. Het bouwen van de nieuwe website is
nog altijd in de maak en bleek niet zo eenvoudig als wij dachten.
Het Scholierenproject is nog niet van de grond gekomen, ondanks een brief d.d. 11 februari 2019, die
alle verenigingen hebben ontvangen, via ons Bondsbureau werd nauwelijks op gereageerd, alleen
MGC Appelscha en MGV DUNO willen dit in 2020 op gaan pakken. Voor het Scholierenproject geeft
de NMB een Bidon cadeau aan alle deelnemers en hebben wij enkele posters hiervoor gemaakt (lees
Jeroen van Holland i.s.m. Sietse van Zandvoort). Zie bijlagen.
Er zijn ook posters gemaakt voor de Districtcompetitie en de Landelijke Hoofdklasse.
Wij hebben besloten om een glasbal met NMB logo te laten maken, waarvan de verkoopprijs is
gesteld op € 12,50 (inkoop € 8,45), de winst van € 4,00 gaat volledig naar de Nederlandse
jeugdselectie. Ook is er afgesproken dat de aangeschafte Bidon met logo een verkoopprijs krijgt van
€ 4,00 (inkoop € 2,50) de winst van € 1,50 gaat ook volledig naar de Nederlandse Jeugdselectie onder
leiding van Bondscoach Henk Goris. Wij hechten eraan dat ook van iedere gratis verspreide bidon aan
scholieren, die mee doen aan ons Scholierenproject € 1,50 zal gaan aan onze jeugdige talenten.
Er is geen reactie gekomen op de oproep aan de verenigingsbestuurders en leden NMB of de pr
functionaris hoe Minigolf gepromoot kan worden.
In 2019 is er contact geweest via de voorzitter NMB met de baaneigenaar van Camping De Peelpoort
voor een kennismakingsgesprek. De NMB wil samen met de eigenaar bekijken naar de mogelijkheden
om in Asten-Heusden een nieuwe vereniging op te starten en mogelijk dat dit i.s.m. de NMB met een
PROMO EVENT zal geschieden. Een afspraak is reeds gemaakt. Intussen is er gesproken over de
mogelijkheid om een PROMO EVENT te organiseren met MGC Houtduif, welk dan zal kunnen
plaatsvinden in Druten. Ook heeft een kandidaat zich gemeld voor het ondersteunen van een nieuwe
minigolfbaan in Enkhuizen (Noord-Holland).
Een enkele vereniging die nieuwe leden heeft ingeschreven heeft gebruik gemaakt van ons aanbod
om 3 nieuwe ballen aan te vragen, inclusief een golftasje, welke wij gratis aanbieden aan nieuwe
leden van de NMB. Te bestellen via pr@minigolfbond.nl

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

Functies : Voorzitter, PR en TSC
E: secretaris@minigolf.nl
www.minigolfbond.nl

IBAN : NL73 RABO 0119 5570 61

De sleutelhangers met NMB logo zijn een groot succes te noemen, ook verzamelaars meldden zich
spontaan aan voor deze winkelwagenmuntjes. Verder is er gesproken met 5X Bondgenoten uit
Eindhoven om te kijken of deze organisatie iets zou kunnen betekenen voor ons als kleine Bond op
gebied van Breedtesport. We hebben vanwege het kostenplaatje besloten om niet met SX
Bondgenoten in zee te gaan en denken dat wij dit geld beter zelf kunnen inzetten voor Minigolf als
Breedtesport, plannen hierover zijn er wel, maar nog niet uitgevoerd. We zouden graag zien dat ook
recreantleden van de NMB mee doen in eigen categorie op de verenigingstoernooien. Mocht het
weer voorkomen dat er een PROMO EVENT gaat komen dan mogen behalve wedstrijd- en
recreantleden ook belangstellenden, denk hierbij aan familie, kennissen, vriendjes of vriendinnetjes
aan meedoen.
Presentatiegids 2019 is naar elke vereniging gestuurd of persoonlijk overhandigd.
Jeroen van Holland en Jan Egbert Hooijsma hebben zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in
de PR commissie. Harjan Redegeld zal zich gaan bezighouden als webmaster van de NMB site.
Er zal geen prijs beschikbaar worden gesteld voor de snelst groeiende vereniging van 2019, het idee
hierachter was om gezamenlijk werk te maken van meer leden bij de NMB, helaas het totaaloverzicht
laat een negatieve lijn zien.
Ook een Feestavond voor NMB Leden heeft geen doorgang gevonden, we vinden het niet
verantwoord, gelet op de kosten, om hier veel tijd in te stoppen. Misschien later.
Sponsorclicks heeft niet het gewenste bedrag opgeleverd, daarom nogmaals een vriendelijk verzoek
om indien je online iets besteld te kijken of je ook een link ziet van sponsorclicks en klik dan het
goede doel aan: NMB. De opbrengst van sponsorclicks gaat ook naar onze jeugdselectie.
Er is geen vervolg gekomen op een sponsorverzoek aan JUMBO Supermarkten om de NMB financieel
te ondersteunen.

Jaarverslag Topsportcoördinator 2019
Hoe zou je een jaarverslag kunnen beginnen? Natuurlijk met het internationale succes van de dames
in Predazzo. In deze Italiaanse stad wisten de dames een bronzen medaille te veroveren tijdens het
Europese kampioenschap voor senioren. Het hele toernooi waren de dames in de race voor een
podiumplaats, wat uiteindelijk resulteerde in een prachtige derde plaats.
De volgende dag wist onze beste dame in het individuele toernooi een barrage af te dwingen om het
goud. Zij verloor deze strijd, maar was uiterst tevreden met de zilveren plak.
Ook de heren kunnen terugkijken op een prima klassering. Zij eindigden op de zevende plaats, twee
slagen achter de Italianen.
De jeugd stapte dit jaar op het vliegtuig naar het Letse Liepaja. Drie jongens en 2 meisjes hebben
daar gestreden met de jeugd uit de andere landen van Europa tijdens het Europees Kampioenschap.
De WK voor de Algemene Klasse werd voor het eerst in haar bestaan gespeeld buiten Europa, en wel
in het verre oosten. Zhouzhuang in China was the place to be. Er was een herenteam samengesteld
en er waren twee individuele dames bereid gevonden om dit avontuur aan te gaan. En een avontuur
is het geworden. Een geweldige ervaring. De stiptheid en de geweldige organisatie maakten dit
evenement voor alle deelnemers een onvergetelijke gebeurtenis.
Tijdens de Minigolf Champions League in Voitsberg Oostenrijk is wel weer gebleken dat de
Nederlandse kampioen een paar maatjes te klein is om mee te doen voor de prijzen. Alhoewel de
heren de eerste dag op een zesde plaats afsloten, wisten ze deze prestatie geen vervolg te geven.
Voor de dames was al snel duidelijk dat er geen potten gebroken konden worden.
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Op nationaal niveau is de LHK toonaangevend voor de strijd tussen verenigingsteams. Dit jaar werd
er gespeeld op de thuisbanen van de deelnemende teams. Aangezien MGC Appelscha zich als zesde
team had aangemeld, werd er een zesde wedstrijd toegevoegd. Het team van MGC Oirschot heeft dit
jaar met haar spierballen geshowd en wist ongeslagen kampioen te worden.
Ook in de districten werd er gestreden. In Noord was MGC Appelscha op beide systemen heer en
meester, in Oost waren het MGV Duno op lang en MGC de Vrije Slag op kort die zich uit mochten
roepen tot kampioen. In West was het MGC de Trekvogels die alles naar zich toe trok en in Zuid
waren het MGC Oirschot op afdeling 1 en MGC Geldrop op afdeling 2 die feest mochten vieren.
De Nederlandse Kampioenschappen hadden ook dit jaar weer te kampen met slecht weer. De Combi
en Matchplay hielden het droog, maar de 3-tallen en NK Variabel moesten regelmatig het veld
ruimen voor regen.
Volgend jaar weer een nieuw seizoen met tal van uitdagingen. Ik ben van mening dat op
verschillende niveaus de kwaliteit beter wordt. Ik zal er alles aan doen om iedereen het plezier in
onze sport te doen beleven, maar dat kan ik niet alleen. Zoals aangekondigd heb ik tijdens het NK
Combi/Matchplay de B-klassen weer in het leven geroepen, maar als ik dan de opkomst zie ben ik
enigszins teleurgesteld. Ook volgend jaar zal dit NK dezelfde opzet hebben.
Laten we er met zijn allen een geslaagd evenement van maken zodat dit echt een toonaangevend
toernooi is en blijft.
Uitslagen 2019.
1. Combi kampioenschap strokeplay, gespeeld in Ridderkerk.
2. Combi kampioenschap Matchplay, gespeeld in Ridderkerk.
3. 3-Tallen, gespeeld in Drachten,
Dames MGC Oirschot plaatsen zich voor de EC in Voitsberg, Oostenrijk.
4. NK Variabel, gespeeld op de viltbanen in Appelscha.
Klasseringen Nederlandse Teamcompetities.
Landelijke Hoofdklasse.
1. MGC Oirschot
2. RMC De Hole Ridders
3. MGC Appelscha
Heren MGC Oirschot plaatsen zich voor de EC in Voitsberg, Oostenrijk.
Districtscompetitie Noord Afdeling 1,Vilt:
1. MGC Appelscha 1
2. MGC Appelscha 2
3. MGC Leeuwarden 1

Districtcompetitie Noord Afdeling 2:
1. MGC Appelscha 2
2. MGC Leeuwarden 1
3. MGC Appelscha 3
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Districtscompetitie Oost Afdeling 1:
1. MGV Duno 1
2. MGC De Houtduif
3. MGC Combinatie 2011

Districtscompetitie Afdeling 2, 1e Klasse:
1. MGC De Vrije Slag 1
2. MGV Duno 2
3. MGC De Veluwe

Districtscompetitie Zuid Afdeling 1:
1. MGC Oirschot
2. MGC Geldrop
3. MGC Eindhoven

Districtscompetitie Zuid Afdeling 2:
1. MGC Geldrop
2. MGC Eindhoven
3. MGC Venray

Districtscompetitie West Afdeling 1:
1. MGC De Trekvogels 1
2. MGC W.I.K. 1
3. MGC Aalsmeer 1

Districtscompetitie West Afdeling 2:
1. MGC De Trekvogels 1
2. MGC Heerhugowaard
3. MGC De Trekvogels 2

Klasseringen Internationaal.
EK Jeugd strokeplay te Liepaja, Letland.
Geen teams.

WK Algemene Klasse te Zhouzhuang, China
Europacup te Voitsberg, Oostenrijk
Herenteam MGC Oirschot 7e plaats, damesteam MGC Oirschot 8e plaats
In verband met de AVG zijn er geen namen van speelsters/spelers opgenomen
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