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Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond
In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 ”waardig aan de slag” staan de
hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er daarom een
plan gemaakt dienen te worden die aansluit bij het meerjarenplan. Op het einde van het jaar
zal telkens een evaluatie gemaakt dienen te worden waaruit blijkt welke doel wel of niet
wordt gehaald en welke door veranderde omstandigheden aanpassing behoeven. In de
begroting zal er dan ook een bedrag moeten worden opgenomen om het jaarplan te kunnen
uitvoeren. Het is tevens van belang dat er meer draagvlak komt onder de leden die zijn
aangesloten bij de diverse verenigingen. Deze leden zijn voor de bond moeilijk bereikbaar
omdat de verenigingen lid zijn van de bond. Het is daardoor een taak van de vereniging om
draagvlak te creëren en om de leden te betrekken bij het tot stand komen van het beleid. Het
mag niet zo zijn dat een beleidsplan verzandt in een papieren tijger die ergens in de kast
verdwijnt. Het beleidsplan zal gedragen moeten worden door de verenigingen en haar leden.
Het hierboven omschreven jaarplan is van het laatste jaar van het meerjarig beleidsplan 2012
t/m 2016. We zullen nu aan de slag moeten gaan om een nieuw plan voor 2017 t/m 2020 op te
stellen! Dit document kan op de voorjaars ALV van 2016 in concept besproken worden.
Hieruit kunnen dan de plannen gehaald worden voor de jaren daarna, welke steeds op de
najaar ALV naar voren zullen komen om te bespreken.
In het plan 2012 t/m 2016 staat dat de vereniging een draagvlak moet creëren naar de leden, in
de afgelopen jaren hebben we als bestuur hier weinig van gemerkt, uitgezonderd een aantal
verenigingen die wel aan de weg timmeren en mede hierdoor ook zijn gegroeid.
Op de ALV is zowel in Mei als November weinig animo om aanwezig te zijn. Een aantal
verenigingen neemt niet eens de moeite om af te zeggen, maar staan daarna wel vooraan in
de rij om overal commentaar te geven. Als dan de mogelijkheid geboden wordt om met
voorstellen te komen op de ALV zijn ze er niet.
We kunnen nu met het bestuur van de NMB weer gaan werken aan een nieuw plan, maar de
vraag is waar doen we het voor ? Wat willen we met zijn allen bereiken
Willen we met z’n allen groeien of gaan we zo door? Het ledenaantal daalt nog steeds!!!
Willen met z’n allen internationaal beter worden, zodat dat in de breedte ook zijn uitwerking
vindt?
Willen we af van het camping imago, wat er bij heel veel mensen toch nog heerst. Hierbij
moeten we denken aan gedrag en kleding op de baan tijdens de verschillende evenementen?
Willen we het betaalbaar houden?
Op dit moment is er maar een handvol vrijwilligers die wat wil doen, deze kunnen en willen
het niet alleen. Hiervoor is steun nodig van alle leden die aangesloten zijn bij de bond.
Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation
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Bestuur / Beheer
Doelstelling 2016.
Doelstelling betreffende het bestuur en de diverse commissies is om in 2016 in ieder geval
alle posten weer bezet te krijgen. Het is lastig om voor de diverse vacatures een invulling te
krijgen, speerpunt moet zijn dat er voor alle klassen een coach wordt gevonden en aangesteld.
Speerpunten 2016.
Na Implementatie van de gewijzigde reglementen en daarop volgend het aanpassen van de
statuten in de winter van 2015 -2016.
Ten eerste:
Scheidsrechters cursus.
Ook voor de reeds gediplomeerde scheidsrechters komt een opfris training.
Het doel hiervan is dat alle scheidsrechters weer op de hoogte zijn van de regels. Verder zal er
gekeken worden naar het optreden van de scheidsrechters of het juist niet optreden. Als er
door alle scheidsrechters adequaat en volgens de regels gehandeld/opgetreden wordt, is het
voor iedereen duidelijk wat wel en niet toegelaten wordt. Ook richting de
toeschouwers/recreanten, potentiële nieuwe leden, komt dit professioneler over.
Ten tweede
Enquête houden onder alle leden
Hoe willen de leden bepaalde dingen graag georganiseerd zien.
Te denken valt aan competities, NK’s, ed. opzet hiervan. Op dit moment hebben wij als
bestuur het idee dat niet altijd de achterban geadviseerd en geïnformeerd wordt. Misschien
zien we dit wel verkeerd, maar daar kunnen we middels een enquête achter komen.
Ten derde:
Participeren in de Nationale Sportweek 2016
De sportweek is vanaf 2016 verplaatst en wordt nu in het najaar georganiseerd van 17-24
september. Het Bestuur zal dit bij alle aangesloten verenigingen onder de aandacht brengen.
Zondag 18 september is hiervoor gereserveerd.

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

2

Onderdeel: Secretariaat:
Molenstraat 111, 6721 WL Bennekom
06-52027304, K.peppel@planet.nl

www.minigolfbond.nl

Iban: NL73RABO 011.95.57.061 te Rijswijk ZH

Organisatie 2016.
Nu de functie van landelijkwedstrijdleider per ALV van november 2015 weer ingevuld is, is
het nu de prioriteit om de functie van PR functionaris weer bezet te krijgen.
Tweede speerpunt is het invullen van de openstaande vacatures voor coaches. De
mogelijkheid om één algemene coach te benoemen en per internationaal kampioenschap een
”gelegenheidscoach” te benoemen staat voor ons open.
Dit laatste is door Huub Bottenberg en Gerco Berentsen gedaan voor de jeugd , dit is voor de
NMB succesvol verlopen en verdient een continuïteit in 2016.

Marktwerking en PR.
Toelichting door Sietse, zie jaarverslag PR
Topsport.
Ook 2016 kent weer vele evenementen waarbij de topsport in de schijnwerpers staat.
(Alle data en plannen onder voorbehoud)
1. Interland NE-BE 23 oktober te Geldrop op de betonbaan (onder voorbehoud)
2. Diverse kadertrainingen waarbij er met de selecties op een “nieuwe” manier getraind
gaat worden.
3. LHK
-

De LHK wordt gespeeld over 5 wedstrijden
Winnaar van de LHK kwalificeert zich als herenteam voor de Europacup
later dit jaar.
Er hebben zich al diverse verenigingen gemeld om een LHK wedstrijd te
organiseren
Er wordt gespeeld met 6 spelers en een reserve in toernooivorm

4. NK 3- tallen
- Deze wordt gehouden op de ondergrond van de dames EC op 18 en 19 juni
- Voor de Dames geldt dat de winnaar zich plaatst voor de Europacup later
dit jaar.
5. NK Combi/matchplay
- Moet nog bepaald worden spelsysteem mogeijk weer gelijk aan EK
senioren.
Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation
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6. Nationen Cup
- Er zal gekeken worden of er interesse is om deel te nemen aan de
Nationencup als voorbereiding op de EK-WK traditioneel met Pinksteren.
7. EK Junioren
- Deze wordt gespeeld in Bischoffshofen Duitsland op Beton en Eterniet van
10 t/m 13 augustus. Hier kijken we weer naar de mogelijkheden om een
volledig team te kunnen sturen.
8. EK Senioren
- Deze wordt gehouden van 10 t/m 13 augustus op Vilt – Eterniet in Lahti
Finland.
- Er wordt gekeken voor een voltallige uitzending van een heren en dames
team.
9. WK Algemene Klasse
- Deze wordt gehouden van 24 t/m 27 augustus op eterniet-beton in Vizela
Portugal gehouden.
- Er wordt gekeken voor een voltallige uitzending van een heren en dames
team.
10. NK Variabel
- Wordt gehouden op 10-11 september op Eterniet en Beton in disrict Zuid
11. Europacup
- Wordt gehouden van 29 september tot 1 oktober in Neutraubling Duitsland.
Bij de heren plaatst de winnaar van de LHK zich
- Bij de Dames plaatst de winnaar van de NK 3 tallen zich.
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Reglementen
Zijn doorgevoerd.
Tuchtrechtspraak en Doping.
Nu de N.M.B. zich heeft aangesloten bij het “Instituut Sportrechtspraak” worden
bovengenoemde zaken verzorgd door het ISR. Via de Topsport coördinator en de bondscoach
zullen de desbetreffende sporters op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen
en zal voorlichting gegeven worden op dit gebied.
Planning
Zoals in het Integraal Meerjaren Beleidsplan 2013 t/m 2016 al staat is er gekozen voor een
ander systeem. Daar staat in dat er jaarlijks een jaarplan gemaakt zal worden dat op het eind
van het jaar geëvalueerd zal worden. En er een nieuw plan voor het volgende jaar wordt
aangeboden. Dat ligt hier dus voor jullie.
Het evalueren van het jaarplan komt steeds op de ALV van mei op de agenda. Het jaarplan
van het voorgaande jaar wordt dan geëvalueerd.

Kees van de Peppel , secretaris Nederlandse Minigolf Bond
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