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7 november 2020

Jaarplan 2021 van de Nederlandse Minigolf Bond
Eén van de hoofddoelstellingen van 2020 was meer leden te betrekken bij het beleid.
In dit kader heeft de voorzitter de Algemene Ledenvergaderingen van de vier districten bezocht. Dit
zal worden voorgezet in 2021.
Het Integraal Meerjarenbeleidsplan (IBP) beleidsperiode 2021–2024 zal worden vastgesteld in de
Algemene Ledenvergadering van 7 november 2020, welke inmiddels verplaatst is naar 6 maart 2021.
Voor de uitwerking van dit IBP zal ieder jaar een jaarplan worden voorgelegd aan de ALV.
In 2019 is NOC*NSF gestart met een project voor een nieuwe Sportagenda, die naar verwachting in
november 2020 zal worden vastgesteld. In deze nieuwe Sportagenda is ook de veranderagenda
opgenomen, die uit de gesprekken van extern adviseur Ivan Pouwels met sportbonden, waaronder
de NMB, is voortgekomen.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Sportagenda is de Verdeling van de Middelen. Hierin is
opgenomen dat er een basisfinanciering voor 4 jaar zal worden vastgesteld voor alle bonden, onder
de voorwaarde dat de bijdrage van de Nederlandse Loterij Organisatie en andere subsidies afdoende
dekking hebben. De basisvoet zal worden verhoogd naar € 50.000, tenzij het jaarlijkse bedrag dat een
bond van haar leden ontvangt lager is. In dat geval wordt de basisvoet gemaximeerd tot de jaarlijkse
bijdrage van de leden. Dit zal in 2022 ingaan. De huidige basisvoet zal in 2021 ongewijzigd blijven.
De penningmeester zal aan het einde van zijn derde termijn, het project ‘Nieuw ledengebouw’ willen
afronden, zodat we als bond klaar zullen zijn voor o.a. de nieuwe Sportagenda, welke vanaf 2022
bepalend zal zijn voor de hoogte van de bijdrage(n) van NOC*NSF. Verder heeft hij als doelstelling,
om in het najaar nog voor een vierde en tevens laatste termijn (2021-2024) te willen gaan. Dit is ook
vanwege het feit, dat de maximale aantal termijnen er dan op zit volgens de reglementen van de
bond.
Jaarplan Pr, Marktwerking en Breedtesport 2021
De doelstelling is onveranderd t.o.v. het jaarplan 2020:
Meer leden en de aangesloten verenigingen meer betrekken bij het uitvoeren van het plan.
1. Workshop ledenwerven in januari/februari 2021 voor alle leden van de NMB. Zodra we
verlost zijn van het Coronavirus starten de workshops voor clubbestuurders.
2. Presentatiegids 2021, hierbij zal een beroep gedaan worden op de leden voor aanleveren van
bijdrages voor de gids, welke gepresenteerd zal worden bij aanvang competitie LHK.
3. Deelname Nationale Sportweek 2021, invulling wordt besproken tijdens de Workshop, zie
punt 1.
4. Scholierentoernooien met ondersteuning van NMB PR, posters, medailles, tevens ontvangt
iedere deelnemer een NMB Bidon, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de
Nederlandse jeugdselectie. Van iedere bidon die uitgedeeld of verkocht wordt gaat 1,50 euro
naar de Nederlandse jeugdselectie.
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5. Aanschaffen nieuw promotiemateriaal en uitbreiding van huidig materiaal.
6. Promo Event op nog nader te bepalen baan en tijdstip. Ook verenigingen die extra
ondersteuning willen hebben bij ledenwerven kunnen zich aanmelden voor de organisatie.
Het Event is behalve voor wedstrijdspelers ook zeker toegankelijk voor passanten,
belangstellenden of potentiële leden. Organisatie is onder leiding van de Pr functionaris
NMB.
7. Nieuwe NMB website in 2021 (zie onder: *1).
8. Speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld Adventure golfbanen.
9. Sponsor clicks, opbrengst geheel ten goede aan de Jeugd.
10. Sponsor zoeken voor de NMB, ten goede voor zowel Breedtesport als Topsport.
11. Onderhouden van contacten met de media, sponsors en verenigingen indien gewenst.
12. Extra reclame voor Kampioenschappen, Districtscompetitie en Landelijke Hoofdklasse met
behulp van posters A3 en/of A4 formaat.
13. Verkopen van glasbal en bidons, opbrengst naar Nederlandse Jeugdselectie.
14. Voor nieuwe leden 3 gratis ballen en een golfstick voor € 25,00 per stick (zolang de voorraad
strekt).
15. Extra ondersteuning voor evenementen door een spandoek op te hangen, ieder district heeft
een eigen spandoek.
*1
Eerdere plannen om dit in 2020 te laten uitvoeren, zijn door tijdgebrek van de bouwer niet
uitgevoerd. Overleg met kandidaten voor een vernieuwde site zal nog in 2020 plaatsvinden, met als
doel presentatie op Voorjaarsvergadering 2021
Topsportcoördinator:
Covid-19, oftewel het Corona virus heeft het seizoen 2020 helemaal door elkaar gegooid en dat
kunnen we het beste maar vergeten. De bedoeling voor seizoen 2021 is, dat alle evenementen die
georganiseerd zouden worden door de NMB in seizoen 2020, doorgeschoven worden naar seizoen
2021, indien mogelijk natuurlijk.
In de winter zullen de baaneigenaren en verenigingen worden aangeschreven of de planning van
2020 gerealiseerd kan worden in 2021. Dit wil zeggen, dat het NK combi/Matchplay gepland staat in
Appelscha (vilt en kort), het NK 3-tallen eveneens in Appelscha (Vilt) en het NK variabel in
Geldrop/Oirschot (kort). Voor het eerste NK, de Combi/Matchplay is inmiddels een voorstel gedaan
om deze NK’s uit elkaar te trekken en een apart weekend te reserveren voor het NK Matchplay in de
vorm van de Filzmasters die elk jaar gehouden wordt in Duitsland. Deelname aan de NK Combi en NK
Matchplay wordt wel gewenst door de kaderleden in 2021. Dit kan niet verplicht worden, maar het
kan de selectieprocedure beïnvloeden.
Ook voor de LHK was het idee dat de geplande locaties van het afgelopen seizoen open staan voor de
verschuiving naar 2021. Helaas zijn de banen van MGC de Veluwe in Putten niet meer beschikbaar
voor wedstrijden, georganiseerd door de NMB. Door het hardnekkige Covid-19 virus is alles nog
onzeker voor het seizoen 2021, maar de volgende banen staan toch gepland, mocht het allemaal
toch wel doorgaan: Boskoop (kort), Groesbeek (MOS), Appelscha (kort), Ridderkerk (Bogni) en
Eindhoven (kort). Over de vijfde locatie bestaat nog enige twijfel, maar als uitwijk mogelijkheid is
MGC Geldrop gepland.
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Internationaal zal het ook geen verrassing zijn dat alle wedstrijden een jaar verplaatst zijn. Dus ook
voor deze wedstrijden zal de planning voor seizoen 2021 hetzelfde zijn als in 2020. Het enige nadeel
voor deze wedstrijden is, dat sommige spelers of speelsters zich verheugd hadden op de laatste
wedstrijd in zijn of haar klasse maar Covid-19 heeft wreed deze droom verstoord. De EMF en WMF
heeft besloten om geen uitzonderingen te maken voor deze spelers en speelsters, zodat, als ze de
internationale kampioenschappen in 2019 gespeeld hebben, plotseling de laatste in zijn of haar
klasse is geweest. De jeugd speelt dus in Murnau (Duitsland), de Algemene Klasse in Voitsberg
(Oostenrijk) en de senioren worden in Wanne-Eickel (Duitsland) verwacht. De Minigolf
ChampionsLeague zal in Portel (Portugal gehouden worden. De laatste berichtgeving is, dat er
halverwege de maand februari 2021 een beslissing genomen zal worden of de evenementen door
gaan of niet.
Sinds enige jaren zijn de kaders weer in het leven geroepen. Na overleg met de verschillende
bondscoaches is er een indeling gemaakt naar inzicht. De selecties die uitgezonden worden naar
internationale wedstrijden bestaan nog steeds uit een vaste kern van spelers en speelsters,
aangevuld met spelers en speelsters uit de kaders.
We hopen iedereen weer op de baan te kunnen ontmoeten in het nieuwe seizoen, behalve het
Corona virus, daarvan hopen we dat we daar in het volgend seizoen geen last meer van hebben.
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