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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2014 in de Stolp te Apeldoorn.
Aanwezige Bestuursleden, Commissieleden, Ereleden en Adviseurs.
Alex Jasper, Rob Plugge, Sietse van Zandvoort, Paulien Jasper-Visser.
Frits Zwaal district oost, Arie Kammeraat District West financiële commissie, Wim van der Meer commissie
marktwerking.
Afwezig met kennisgeving:
Gerco Berentsen, Rick Peeters
Aanwezige verenigingen.
Aalsmeer, Drachten, Duinholers, Duno, Hole Ridders, Houtduif, Leeuwarden, ‘t Maatveld, Oirschot, Putters,
Trekvogels , Twente, Vrije Slag, W.I.K en Zoetermeer.
Afwezige verenigingen met afmelding.
Amigo, Appelscha, Combinatie 2011, Eindhoven, Geldrop, Heerhugowaard, Holedrivers, De Lubert,
Medemblik, De Veluwe, en Venray
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving.
Rotonde, Valkhof en Zicht Nirve
1. Opening
Voorzitter heet allen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de NMB.
Voorzitter stelt voor om even stil te staan bij de overledenen in de periode van mei 2014 tot heden.
Na een minuut stilte te hebben gehouden wordt verder gegaan met de vaststelling van de agenda.
2. Vaststelling agenda, Ingekomen stukken en mededelingen.
 Brief Henk Goris waarin hij aangeeft te bedanken als bondscoach senioren, deze was gericht aan het
bestuur en is ook beantwoord. Verder niet inhoudelijk op in gegaan.
 Voorstel de Houtduif inzake 3 en 6 tallen wordt behandeld bij punt 8
 Voorstel Ridderkerk mbt degradatie uit LHK wordt behandeld bij punt 8
 Aanmelding Huub Bottenberg en Gerco Berentsen als duo jeugd coach bij punt 9
 Aanmelding kandidaat landelijk wedstrijdleider Huub Plugge, Harry Tromp, Arie Kammeraat bij punt 9
 Melding beëindiging lidmaatschap MGC Medemblik per 31-12-2014
 Brief Eindhoven voor uitstel stemming reglementen (gericht aan bestuur en niet aan ALV)
 Machtiging van WIK aan Arie Kammeraat om als woordvoerder op te treden namens WIK
 Mededeling dat vereniging individuele leden per 31-12 -2014 ophoudt te bestaan.
3. Toelichting omgaan met asbest platen door dhr Peter van Gemert van het ministerie van transport
en leefomgeving.
Toelichting over hoe om te gaan met asbest, dit is al eens gepubliceerd in de nieuwsflits, maar omdat dit een zo’n
belangrijk onderwerp is , heeft het bestuur dhr. Van Gemert nogmaals uitgenodigd om dit probleem toe te lichten
op de ALV .
De reden dat dit gebeurd is een direct gevolg van de verhuizing van “asbesthoudende” platen van Drachten naar
Medemblik. Deze vorm van weggeven is ook handel, hoe goed bedoel het ook is.
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Handel in asbesthoudend materiaal en is bij wet verboden.
Bij normaal gebruik zal er geen acuut gevaar zijn op het loskomen van asbesthoudende deeltjes.
Onderhoud van de platen zoals reparatie is in beperkte mate toegestaan, reinigen met hogedrukreinigers ,
schuren, boren, slijpen in de platen mag niet. Dan komen de deeltjes vrij.
Met de hand schuren mits goed beschermd zou nog kunnen.
Schilderen met een niet te dunne latex verf en aansmeren met cement mag , maar dan heb je ook wel alle dingen
die wel mogen gehad.
Bij versleten platen betekend dit afvoeren, dit moet met een sloopvergunning, wat inhoud een sloop melding,
inventarisatie , verwijdering door een asbest verwijdering bedrijf en daarna een controle voor een asbest vrij
verklaring. Dat gaat geld kosten, tussen de € 300 en € 500 voor een inventarisatie en vrijgave. Kosten van afvoeren
ligt aan de verwijderaar en de omvang van het af te voeren materiaal
Alles wat nu zo ligt mag blijven liggen , verplaatsen is hergebruik en dit mag niet.
Vragen vanuit de vergadering:
Hoe kun je zien of het asbest is; als het een soort honingstructuur is, en als een baan van voor 1992 is kun je ervan
uit gaan dat het asbest is. Enige manier om dit zeker te krijgen is een stuk ductape op de baan plakken en laten
testen, met het oog is dit niet te zien.
Gevonden stukken kunnen in een plastic zak (mits goed nat) naar een laboratorium gebracht worden.
Waar vind je een laboratorium. Dit kan via de website ASCERT, daar staan SCA 540 gecertificeerde bedrijven die
een inventarisatie en laboratorium onderzoek kunnen doen. Een laboratorium zegt alleen of er iets in zit.
Verwijdering alleen door de SCA530 gecertificeerde bedrijven.
Iedereen die ermee werkt of iets doet valt onder de ARBO wetgeving, ga je hier toch mee aan het werk dan loop je
kans op een boete van € 5000, voor opdrachtgevers tot 3 x zo hoog.
Bestuurders hebben een toezichthoudende taak.
Beleg een leden vergadering, geef voorlichting , maar er is altijd een baas boven de medewerker.
Als een lid dit doet na instructie , vastleggen van het besproken onderwerp, en toezicht dan sta je sterker bij een
overtreding door een individueel lid.
De NMB heeft aan de verenigingen via minigolf nieuws een melding gedaan, dit kunnen de verenigingen aan de
baaneigenaren overdragen, en er bewust van maken dat dit aanwezig kan zijn.
Doel is nu op korte termijn aan te geven wat er mag en wat er niet mag. En dit is bewust niet via de krant gedaan,
want dan hebben de verenigingen een groot probleem. Evenals de baaneigenaren.
Probleem met asbest is dat je er ziek van kan worden, maar dat is niet na 5 minuten, maar kan 20 tot 50 jaar later
zijn, waar heb je het dan opgelopen?
Sommige gemeenten kijken de andere kant op, als er iets aangeboden wordt wat dubbel verpakt en goed dicht is,
om dit in de asbest container te doen. Dit om zwerfafval te voorkomen. Het mag volgens de wet niet.
Bij minigolfbanen van voor 1994 moet de eigenaar en na 1994 moet het ministerie aantonen dat het asbest is, dit
komt door de wetgeving die een verbod op verkoop van asbestplaten nastreeft.
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Dit is alleen voor Nederland. Er is een Europese afstemming geweest, in Duitsland is dit ver na het jaar 2000
geweest, anders gezegd hoe verder weg van Europa, (oude EEG) hoe minder zeker je bent dat het geen asbest is.
Koop je de platen nu binnen Europa dan is het asbest vrij. Koop je het in China dan is het een vraagteken. Ook
Zwitserland en Noorwegen horen in dit geval bij de EU.
Na 1994 staat er NT (nieuwe technologie)in de type aanduiding en deze is asbest vrij als de code weggezaagd is
dan wordt het behandeld als asbest.
De code is terug te vinden op de website van KOMO keur met 8 of 10 cijfers en letters.
Ook via de TUV is de code terug te vinden.
Asbest golfplaten oude en nieuwe zien er aan de buitenkant hetzelfde uit, dit is gedaan om een gelijke aanblik te
houden, daarom is het zo moeilijk om het te herkennen.
Kort samengevat, geen leuke boodschap, maar houd er wel rekening mee.
Mochten er nog vragen komen dan kunnen deze via de NMB doorgestuurd worden, Sietse heeft hier de contacten
met het ministerie.
4. Notulen ALV 26 mei 2014.
Geen vragen en opmerkingen.
5. Begroting 2015.
De begroting moet voor 1 dec bij NOC NSF ingediend worden.
Wordt per pagina besproken.
Vraag Oirschot, is er rekening gehouden met afbouw van de subsidie NOC NSF, antwoord ja.
Dit is t/m 2016 het geval, daarna worden de regels opnieuw vastgesteld.
Vraag Twente, waardevermindering en reservering sportkleding lijkt op een verdubbeling.
Er zit een verschil tussen reservering en afschrijving, uitleg hierover, ondanks afschrijving zul je ook een reservering
moeten hebben. De waardevermindering is in een aantal jaar als afschrijving te zien.
Twente is niet overtuigd maar laat het hierbij.
Verder geen vragen meer en begroting wordt daarom geüpload naar NOC NSF.
6 Jaarplan 2015
Vraag Twente , op pagina 3 staat organisatie NK afd. 1 door Appelscha, op de wedstrijdkalender staat deze in zuid
gepland, laatste is foutief, zijn gepland in noord. Omdat we de Europacup in Nederland hebben willen we zoveel
mogelijk voordeel hieruit zien te halen.
Alle wedstrijden zijn onder voorbehoud van toestemming van de baaneigenaren.
Verder geen vragen meer. Deze wordt ook geüpload naar NOC NSF.
Pauze 20 minuten.
7 Marktwerking
Er komt weer een workshop datum volgt medio januari.
De Landelijke open dag is op 19 april waarbij we hopen op een grote deelname
Helaas is MGC Medemblik opgeheven, wat wij allen jammer vinden.
Komende winter zijn er contacten met de eigenaren van de adventure minigolfbanen in Gouda en Bussloo ,
adventuregolf zou een grote concurrent kunnen worden van minigolf, en hier moeten we wel op inspelen.
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In andere landen als Engeland en Amerika wordt dit ook al als wedstrijdbanen gezien. Deelnemers uit die landen
die aan de WK en EK van de EMF/WMF meedoen bevestigen dit.
Nieuw evenement in Hilversum op 1 februari.
Evenement in Hilversum, op de indoor banen van Beuningen , dit alles georganiseerd door een evenementen
bureau in Hilversum.
Hier komt een parcours van 12 banen door Hilversum, langs diverse horecagelegenheden.
Wij spelen zelf op een vaste locatie ‘t Gooiland, hier wordt een 2 tegen 2 wedstrijd voor leden en oud-leden
georganiseerd.
e
Streven is een prijzen geld van € 1250,00 voor de 1 zes plaatsen.
De algehele organisatie is door 40 plus events. Nadere berichtgeving hierover volgt zo spoedig mogelijk.
Verwachting is dat er een kleine 1000 deelnemers aan de recreanten wedstrijd gaan meedoen.
Belangstelling is er onder andere van Radio 538, SBS 6 en omroep MAX.
Voor de NMB zijn er geen kosten. Alle prijsuitreikingen zijn in ‘t Gooiland.
MGC de Duinholers staat hier om de sport en eigen vereniging te promoten. Ook andere verenigingen mogen een
stand plaatsen om zichzelf te promoten.
Tijdens de ALV wordt ook de promo film van MGC de Duinholers vertoond, deze is ook tijdens het evenement te
zien.
Alle vragen die nog komen graag richten aan Sietse.
Na het vertonen van de film bedankt Alex MGC de Duinholers .
Voor het volgende punt reikt Alex eerst de herinnering standaard uit voor het 50 jarig bestaan van de Putters uit
Ede en 25 jarig bestaan van Het Maatveld uit Bornebroek.
De foto’s zijn inmiddels via minigolfflits en facebook verspreid.
8. Wedstrijd en topsportzaken
Wedstrijdkalender
Vraag vanuit de vergadering is om de competitie 1 te verplaatsten zodat MGC de Trekvogels hun traditionele
toernooi te kunnen organiseren.
Dit omdat de Interland tegen België er tussen is gekomen.
Besluit is dat de eerste competitie dag opschuift en dat het weekend van 27/28 juni een competitie weekend
wordt.
In tegenstelling wat er gezegd wordt over de zomervakantie deze begint wel op 4-5 juli.
In principe zijn de dagen waarop competitie gepland is hiervoor bestemd. Vrije weekenden zijn voor toernooien.
Op deze dagen die voor toernooien bestemd zijn mogen op voorhand geen competitie wedstrijden worden
ingepland. Hiervoor mag de reserve datum wel gebruikt worden.
Bij overmacht moet je wel naar andere mogelijkheden gaan zoeken.
NK afdeling 1 op 5 en 6 september. Stond in zuid, maar dit moet zijn in noord op de vilt baan.
De ALV 2015 wordt gehouden op 21 november. Dit is 1 week eerder dan nu op de kalender vermeld.
Verder is iedereen akkoord.
Vraag Oirschot, normaal is er voor de NK een vrij weekend, maar nu staat er voor de 3 en 6 tallen een
kadertraining gepland, dit is voor ons om een goede voorbereiding te hebben niet wenselijk.
Antwoord, wie zegt dat de kadertraining ergens anders is, optie is om deze op dezelfde baan te houden als de 3 en
6 tallen.
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Vraag Oirschot, NK combi / match play zou eigenlijk op de ondergrond van de EK moeten zijn, dit is bewust
gewijzigd naar beton /eterniet met het oog op de EK senioren in Zweden waar we meer van verwachten.
Vraag Oirschot, graag de mogelijkheid onderzoeken om de NK Combi over 3 dagen te gaan spelen, dit gaan we
niet onderzoeken dit is namelijk 2 of 3 jaar geleden al afgewezen.
De heren 6 tallen zijn onder voorbehoud van het volgende agendapunt.
Met het vullen van de wedstrijdkalender (lees toernooien) wordt rekening gehouden met de wensen van alle
verenigingen. De verdeling van de toernooien wordt een speerpunt voor de nieuwe landelijk wedstrijd leider.
Bestaansrecht van toernooien is aan de deelnemers en de verenigingen zelf.
Hoe toernooien te promoten vraag even aan Wilbert van Helmond hoe hij dit doet.
Wedstrijdreglement (voorstellen tot wijzigingen door verenigingen )
De concepten zijn rondgestuurd, er is een reactie van de Holeridders en het voorstel van de Houtduif
Ook deze zijn rondgestuurd.
Voorstel van de Holeridders komt niet voort uit het feit dat ze gedegradeerd zijn. In het verleden zijn zij al tegen de
uitbreiding naar meer personen per team geweest, en wilden altijd al meerdere teams.
Dit leidt niet tot minder deelnemers. 6x7 of 8x5 is nagenoeg gelijk.
Mening bestuur is dat dit een uitholling van de districten is. En dat er dan meer wisselingen van spelers naar
verenigingen komen. Kampioen LHK heeft als eerste het recht om naar de Europacup gaan.
Kleinere teams is geen optie met het oog op de EC, immers je hebt dan toch 6 spelers nodig.
Deze moeten dan ook nog stamlid zijn.
Aan de ALV wordt gevraagd wie het eens is met het voorstel van de Holeridders. De meerderheid is voor het
huidige systeem. Dit voorstel is daarmee afgewezen.
Promotie degradatie wedstrijd moet na de competitie en voor 1 februari gespeeld zijn.
Voorstel is om de nummer 6 promotie / degradatie te laten spelen en de nummer 5 niet meer.
De voorzitter vraag of hier bezwaren tegen zijn, vanuit de vergadering zijn deze er niet,
Dit was al verwerkt in de voorstellen voor de wedstrijdreglementen. En is dus aangenomen.
De organisatie van een LHK wedstrijd is ook gunstig voor de betreffende verenigingskas.
Alle teams een thuis wedstrijd en een finale op een neutrale baan betekend 7 wedstrijden.
Hierover is wat discussie mocht Appelscha wegvallen dan heb je een wedstrijd minder.
Mocht dit gebeuren dan komt Ridderkerk weer terug in de LHK. En bestaat de LHK uit 6 teams.
Er is discussie wanneer dit in moet gaan, mening van de ALV is dat het dan pas in seizoen 2016 in kan gaan, er
wordt nu niets van dit voorstel in stemming gebracht, maar doorgeschoven na de mei ALV 2015.
Concreet:
LHK blijft voor 2015 6 plus 1
Nr 6 speelt promotie/degradatie met de nieuwe aanmeldingen..
Voorstel Trekvogels over recreantleden, blijft zoals in de ALV in mei 2014 besloten, alleen de reglementen
moesten nog gewijzigd worden.
Uitnodiging district kampioenschappen eerder in het seizoen, moeten voor 1 maart verstuurd worden.
Dit geldt ook voor alle andere NK’s.
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NK combi op zaterdag 3 ronden, op zondag 2 ronden , wijziging wordt zondag alles op sterkte.
Vraag Trekvogels over waarborging / beveiliging van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn geregistreerd bij het bondsbureau, niet online bereikbaar, bankrekeningnummers van
individuele leden zijn niet geregistreerd, van iedereen die een declaratie ingediend heeft staat het nummer wel in
telebankieren van de Rabo bank, dit is een veilige site.
De wijzigingen worden door Alex allen verwerkt, Alex vraagt of er nog vragen cq opmerkingen zijn over de het
wedstrijdreglement, deze waren er niet, daarna vraag Alex of iedereen het hiermee eens kan zijn, er waren geen
bezwaren.
Daarmee is dit deel aangenomen.
Vraag of semisporter aan DK mee mag doen , wordt met nee beantwoord, de invoering van semisporter heeft de
bond ongeveer € 2000,00 aan inkomsten gekost.
Als het anders moet worden dan zullen de contributies aangepast moeten worden. Meest simpele is dat iedereen
sporter is, met allen een gelijke contributie. Deze discussie wordt verder afgekapt.
‘t Maatveld, hoe verder met laatste en voorlaatste in de LHK, dit moet nog beslist worden. Dit was voorstel van de
Holeridders en is aangenomen.
Oirschot, Hoe gaan we dit stuk effectueren, voorstel is om nu de zaken door te nemen, en verder uit te werken,
waarna de reglementen op de mei ALV vastgesteld kunnen worden.
Alex antwoord dat dit vandaag gedaan wordt.
In het algemeen reglement worden de wijzigingen doorgevoerd, teksten worden taalkundig nog bekeken.
Termen als midgetgolf sport , individuele leden gaan er uit.
Algemeen deel mag niet in strijd zijn met de WMF reglementen.
Algemeen reglement deel, Alex vraagt of er leden tegen zijn, zijn er niet. Daarmee is dit deel aangenomen.

Wedstrijdreglement toelichting op wijzigingen / aanpassingen.
Senioren mogen als ze 46 jaar zijn zelf eenmalig aangeven of ze bij algemene klasse willen blijven spelen. Als je
voor senioren hebt gekozen dan kun je niet meer terug.
Ranglijst voor de niet prijsbepalende plaatsen punt 12, als het daarna nog gelijk is wordt de plaats gedeeld.
Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechter kunnen tot 15 na het kampioenschap gedaan worden.
Bij wedstrijden als de LHK is dat na iedere deel wedstrijd . Dus niet aan het einde van de competitie.
Promotie / degradatie wijzigen, de nummer 6 (laatst) speelt tegen de kampioenen die willen promoveren. Dit punt
is apart in stemming gebracht en aangenomen.
LHK wordt aangevuld tot 6 teams, eerste gegadigde is die vereniging die degradeert.
Teams bestaan uit 6 spelers en een wissel, geen maximum aan dames.
Als een team van 6 dames kampioen wordt in de LHK mag deze vereniging aan de EC deel nemen voor de heren.
De LHK is een gemengde competitie en dames mogen niet uitgesloten worden.
Reglement Nationale kampioenschappen
NK 3/6 tallen is geschreven op NK 3 tal dames en 4 tal heren, dit wordt NK 3 tallen met
Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation
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wisselspeler
Iedereen is voor. Er mag een gastspeler meedoen.
Vraag pagina 12 punt 1C en pagina 13 4B is niet gelijk, dit is al jaren zo, dit wordt gelijk getrokken.
Spelers uit de LHK mogen niet voor dezelfde vereniging in de districts competitie uitkomen.
Bij de reglementen komen ook weer de baantekeningen en een verwijzing naar de EMF / WMF reglementen.
Overschrijving naar andere verenigingen sluitings datum blijft 1 februari,
opgeven voor teams die aan de LHK deelnemen is 1 januari dit is een intentie. Nog geen verplichting.
Maar met het oog op overschrijvingen is dit zo nodig.
Aan het eind vraagt Alex of er nog op en aanmerking zijn, deze waren er niet.
Alex vraagt of dit alles zo doorgevoerd kan worden met toevoegingen van WMF en baantekeningen, hierop waren
geen bezwaren, daarmee zijn ook de wedstrijdreglementen aangenomen.
Kees meld dat het gevolg van dit besluit is dat hierna de statuten aangepast gaan worden, hiervoor komt een voorstel
tot statuten wijziging op de volgende ALV.

9 Verkiezingen
Algemeen
Oproep voor ondersteuning redactie minigolfnieuws / nieuwsflits, geen kandidaten
Coaches
Jeugd
Senioren
Algemene klasse

Huub Bottenberg en Gerco Berentsen
(staat nog open)
(staat nog open)

Landelijk wedstrijdleider.
Kandidaat zijn Harry Tromp, Arie Kammeraat en Huib Plugge
Hierover is schriftelijk gestemd
Harry Tromp
3 stemmen
Arie Kammeraat
31 stemmen
Huib Plugge
39 stemmen
Onthouding
3 stemmen
Hiermee is Huib Plugge gekozen als landelijk wedstrijdleider.
10. Rondvraag
Wim Hulscher Twente: Keuring van de banen, hoe gaat dit. Antwoord Door de topsport coördinator, en voor 3112 op aangeven van de WMF. We wachten nu op bericht WMF.
Bij Twente stond een verkeerde postcode.
Wilbert van Helmond Duno: punt 3D deelname aan de competitie mag ik nu niet meer aan de district competitie
mee doen als ik voor bv Oirschot aan de LHK mee doe.
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Antwoord: Als je speelt in de LHK mag je niet voor een lager team van dezelfde vereniging in de district competitie
uitkomen. Wel voor een andere vereniging. Mits aangemeld als competitie lid
Remon Verveer Ridderkerk: Wat doet de NMB als bv Appelscha bv 31-01 zegt we doen niet meer mee, en
bijvoorbeeld onze spelers al naar een ander team zijn verhuisd, dan zouden wij deel mogen nemen aan de LHK
maar onze spelers zijn al weg en de overschrijvingstermijn sluit 1 februari.
Dan zouden we dus 5 teams overhouden, Antwoord dan vullen we het jaar daarop weer aan.
We kunnen dit nu niet toezeggen Als er 5 teams overblijven dan mag Ridderkerk weer terug.
Daarom is de datum van 1 januari gekozen voor de intentie. Als we dit tijdig weten is dit een toezegging zodat het
team bij elkaar kan blijven.
11. Sluiting 14.00 uur onder dankzegging door de voorzitter voor de komst, en een goede reis huiswaarts.
Iedereen prettige dagen en tot volgend jaar.
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