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Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 november 2019 om 10.00 uur in de Stolp te
Apeldoorn
Aanwezig: voorzitter Hans van der Aa, secretaris Huib Plugge, penningmeester Rob Plugge,
topsportcoördinator Steven Steiger, PR Sietse van Zandvoort.
Districtswedstrijdleiders:
District Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans
District Oost afdeling 2: Frits Zwaal
Webmaster Marianne Groenendijk
Afwezig met kennisgeving:
District West afdeling 1 en 2: Arie Kammeraat
District Noord afdeling 1 en 2: Roelof Hooijsma
District Oost afdeling 1: Roger Guelen
Ondersteunende commissie: Financiële commissie: Rick Peeters.
Gerco Berentsen met kennisgeving afwezig.
Aanwezig 13 verenigingen volgens presentielijst:
MGC Appelscha: Jan-Egbert Hooijsma
MGC Duinholers: Gerard van Laar
MGV Duno: Wilbert van Helmond
MGC Eindhoven Lichtstad: Gerrit Voermans
MGC Geldrop: Hans van der Aa
MGC De Hole Ridders: Martin van Holland
MGC De Combinatie: Henk Goris
MGC de Lubert: Rick Peeters
MGC ’t Maatveld: Anton Hagen
MGC Oirschot: Steven Steiger
MGC De Putters: Frits Zwaal
MGC De Trekvogels: Wim van der Meer
MGC De Veluwe: Hans Broodbakker
MGC Zoetermeer: Huib en Rob Plugge
Afwezig met of zonder kennisgeving: MGC Aalsmeer, MGC Combinatie 2011, MGC Drachten, MGC
Heerhugowaard; MGC The Holedrivers, MGC De Houtduif, MGC Leeuwarden, MGC Twente, MGC ’t
Valkhof, MGC Venray, MGC de Vrije Slag, MGC Zicht Nirve; Bondsbureau Paulien Jasper

1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter opent om 10 uur de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.
Hierna wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden Annet Mein, Ep
Peereboom en Marcel Schlimbach.
2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de ALV van 9 maart 2019
Aangezien er geen aan- of opmerkingen zijn binnengekomen worden deze zonder
hoofdelijke stelling conform het voorstel vastgesteld.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Brief van R.M.C. De Hole Ridders d.d. 17 september 2019 inzake reglement team opgave
LHK en reglement wijziging.
De topsportcoördinator merkt op dat hij al eerder een gesprek heeft gehad met RMC De
Hole Ridders over deze aangelegenheid. Volgens het reglement kunnen alleen de
districtskampioenen promoveren naar de LHK, en hij ziet geen aanleiding om dit
reglement te veranderen. N.a.v. dit gesprek hebben ze een brief geschreven over deze
reglementswijziging. Na ampele discussie constateert de voorzitter dat er 3 verenigingen
zijn die het voorstel steunen, MGC Appelscha, MGC De Hole Ridders en MGC De Veluwe,,
waardoor het wedstrijdreglement niet wordt gewijzigd.
b. Stand van zaken Olympic Festival 2020
De voorzitter geeft een nadere toelichting. 51 Bonden hebben belangstelling en het
geheel wordt nu nader uitgewerkt.
c. Het bondsbureau heeft medegedeeld dat de functie van het bondsbureau inclusief de
kleding per 1 januari zal vrijkomen. Het bestuur heeft nog geen gelegenheid gehad om
dit nader te bespreken. Na bespreking zal medegedeeld worden hoe dit wordt opgelost.
4. Voorstel tot wijziging van de statuten in verband met het inwerkingtreding van een nieuw
tuchtreglement seksuele intimidatie van het instituut Sportrechtspraak (ISR) per 1 april 2019.
Na een toelichting wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten.
MGC De Vrije Slag merkt op dat er nog een wijziging van de statuten ligt van een aantal jaren
geleden met betrekking de vereniging van individuele leden. Gevraagd wordt of dit nu kan
worden meegenomen. Dit wordt toegezegd.
5.

Voorstel tot vaststelling van de begroting 2020.
Deze maakt deel uit van de Meerjarenbegroting 2020/2023 ten behoeve van de aanvraag
Bijdrage Bestedingsplan NOC*NSF 2020.
Naar aanleiding van een opmerking van MGC De Trekvogels deelt de penningmeester mede
dat de discussie over een nieuw ledengebouw is doorgeschoven naar 2020. De werkgroep
ledengebouw is nog niet bij elkaar geweest. Hij gaat er van uit dat dit begin 2020 zal
plaatsvinden, zodat het in de najaars ALV aan de orde gesteld kan worden.
Na beantwoording van enkele vragen wordt de begroting conform het voorstel ongewijzigd
vastgesteld.

6. Voorstel tot vaststelling van het Jaarplan 2020
Na een uitgebreide toelichting door het bestuur wordt het Jaarplan 2020 conform het voorstel
vastgesteld.
7. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2020 met mededelingen van de
Topsportcoördinator
De landelijk wedstrijdleider heeft autopech gekregen en kan daardoor niet aanwezig
zijn. De NK’s worden steeds slechter bezocht, heeft mede te maken met de LHK.
De topsportcoördinator meldt dat de wedstrijdkalender tot aan de vakantie boordevol is.
Voorgesteld wordt om de Districtskampioenschappen in 2020 vroeger in het seizoen vast te
stellen.
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MGC De Hole Ridders meldt dat de Districtskampioenschappen (DK) geen waarde hebben, er
zitten namelijk geen consequenties aan vast. In district Zuid worden er geen DK gespeeld
omdat er te weinig belangstelling voor is.
Na discussie en meerdere vragen meldt de topsportcoördinator dat er in District Zuid tijdens
een LHK weekend competitie gespeeld is met alle gevolgen van dien!
De districtswedstrijdleider Zuid meldt dat je zorg moet dragen voor genoeg spelers zodat in
alle competities met voldoende spelers gespeeld kan worden.
De N.M.B. moet trouwens hierover een beslissing nemen, niet het District. Hiervoor zal het
reglement moeten worden aangepast. Het probleem wordt doorgeschoven 2021 (nieuw
beleid). MGC De Hole Ridders meldt dat het DK een NMB issue is, hij pleit voor een vaste
datum.
MGC De Trekvogels meldt dat er nog vrij weekend is voor de LHK. MGC Appelscha stelt voor
om dit mee te nemen naar het meerjarenplan 2021-2024.
Na uitgebreide discussie wordt besloten dat de DK 2020 op 26 en 27 september worden
gehouden.
De topsportcoördinator meldt dat in Noord de NK Combi 2020 is, 1 dag kort en een dag
lang op Appelscha. De NK 3-tallen zijn ook in Appelscha op vilt . NK Variabel is in district Zuid.
De PR functionaris meldt dat we in ieder geval rekening moeten houden met commerciële
eigenaren, omdat anders er geen nieuwe banen meer bijkomen. Er komt een discussie op
gang hoe het dan verder moet. Op de meeste banen zijn beide banen beschikbaar maar in
Putten moet er ook een baan voor recreanten beschikbaar zijn.
De PR functionaris meldt dat het niet allen om de ondergrond gaat, maar kijk ook naar
andere aspecten van de banen zoals kwaliteit etc. Een andere eis is dat de banen 14 dagen
voor aanvang in orde moeten zijn. Alle varianten worden besproken, hierover wordt op een
latere datum verder gesproken.
De topsportcoördinator zal aan de baaneigenaar van MGC Appelscha voorleggen de NK
Combi 2020 2 dagen 5 ronden. Op zaterdag alleen vilt, op zondag op eterniet en Matchplay.
MGC De Hole Ridders meldt dat we voor Noord een uitzondering moeten maken, in de
overige districten wordt er regulier (om en om) gespeeld. Hiertoe wordt unaniem besloten.
Hemelvaartsdag en aansluitend het weekend heeft nog steeds de voorkeur (proces nog in
ontwikkeling).
Geopperd wordt om 10 data voor competitiewedstrijden + 3 reservedata te reserveren op de
kalender. Op deze data mogen er geen toernooien worden toegekend.
In het weekend van 24-25 oktober is de Interland, deze wordt ook in district Noord
gespeeld.
Er wordt nog getracht een vrij weekend (16-17 mei) op de kalender te plaatsten maar
inmiddels is dat achterhaald. MGC De Hole Ridders vraagt of de LHK data al bekend zijn.
De conceptkalender 2021 moet in de voorjaars ALV worden behandeld. Vroeger werd op 1
december al de 1e versie van de wedstrijdkalender van het volgende jaar gepubliceerd.
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Gerco Berentsen legt zijn functie als bondscoach algemene klasse neer om persoonlijke
redenen (studie) .
De topsportcoördinator en de districtswedstrijdleider Zuid gaan de Nederlandse
systeembanen oppakken. Ze zullen de afmetingen van alle banen in Nederland onder de loep
nemen, ook de MOS banen (Minigolf Ohne Standaard) worden geïnventariseerd.
De regels worden vastgelegd, ook worden foto’s van alle hindernissen gemaakt.
De maten zijn niet belangrijk, dus weghalen of toch vastleggen voor o.a. WMF? Vertaling
van MOS is gedaan, Hans Broodbakker is nog bezig met vilt en Bogni.
De topsportcoördinator is van plan om minimaal 1x in Duitsland te gaan trainen zoals in
2018. In 2019 is het helaas er niet van gekomen.
8. Mededelingen van de PR functionaris
Het promotie materiaal gaat steeds naar dezelfde verengingen terwijl het voor iedere
vereniging bedoeld is. De opbrengst van bidons en de glasbal gaat gedeeltelijk naar de Jeugd.
Er zijn nog genoeg sleutelhangers in voorraad.
RTV Noord-Holland heeft en verslag gemaakt over MGC Aalsmeer, dat inmiddels op de
regionale TV is uitgezonden.
De PR functionaris meldt hij nog dat er een nieuwe baan in
Enkhuizen komt. Er komt in district Zuid een Promo Event.
9. Voorstel tot het voorzien in de vacature Topsportcoördinator
De heer Steven Steiger is aftredend en herkiesbaar. Er konden vijf verenigingen tot uiterlijk
twee weken voor de datum van de bondsvergadering schriftelijk kandidaten stellen voor
deze functie (artikel 9 sub 6 van de statuten). Er is geen kandidaat naar voren geschoven,
zodat hij bij acclamatie gekozen als TSC voor een nieuwe termijn.
10. Rondvraag
Er zijn 2 jubilea , MGC Zoetermeer 50 jaar en MGC ’t Maatveld 30 jaar.
MGV Duno meldt dat de uitnodigingen verstuurd moeten worden door de LWL en niet door
FNMB West. In District Oost vallen LHK spelers in district wedstrijden. Hiertegen wordt
bezwaar gemaakt. MGC De Vrije Slag meldt dat via Social Media 400 personen naar de
minigolfbaan gelokt zijn waarvan er daadwerkelijk 280 mensen een rondje hebben gespeeld
en de overige 120 alleen een drankje hebben gebruikt. Goede reclame voor de minigolfsport.
De voorzitter sluit om 13.05 uur de vergadering.
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