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Jaarplan 2017 van de Nederlandse Minigolf Bond
In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 ”waardig aan de slag” stonden de
hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienden te worden.
Elk jaar is hiervoor een plan gemaakt die.
Op het einde van het jaar is er telkens een evaluatie gemaakt waaruit de resultaten opgemaakt
kunnen worden. Er zijn zowel positieve als negatieve resultaten geboekt.
Ook zijn een aantal doelstellingen “nog” niet gehaald.
 Scheidsrechtercursus
 Compleet maken van de reglementen
 Statuten aanpassing ( is bewust aangehouden i.v.m. statuten wijzigingen bij de
EMF/WMF)
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 en niet van ieder lid bv het mailadres bekend is.
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 was in korte bewoordingen 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 najaar A.L.V. van 2016 in concept besproken worden.
Hieruit kunnen dan de plannen gehaald worden voor de jaren daarna, deze worden steeds op
de najaar A.L.V. besproken voor het komende jaar.
Afgelopen jaar hebben we van de verenigingen geen enkele reactie gehad omtrent deze
plannen. Er zijn echter verenigingen die wel aan de weg timmeren, bijvoorbeeld door handig
gebruik te maken van o.a. Facebook of andere sociale media. Een aantal heeft dit ook gedeeld.
Op de A.L.V. 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 A.L.V. zijn ze er niet.
We kunnen nu met het bestuur van de N.M.B. weer gaan werken aan een nieuw plan, maar de
vraag is waar doen we het voor ? Wat willen we met zijn allen bereiken
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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.
Organisatie 2017
Na de herverkiezing van de penningmeester in het najaar 2015, voor een nieuwe periode van
drie jaar, is er meer gelegenheid om de toekomst van het ledengebouw te bekijken. Er is goed
geluisterd naar onder andere wensen van leden en is er ook gekeken naar andere sportbonden.
In 2017 zal dus het plan volledig worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan de ALV.
Het plan in het kort :
Lidmaatschap van de bond met of zonder sportlicentie, waarbij de laatste categorie niet
gerechtigd is om te participeren aan Nederlandse Kampioenschappen en Internationale
wedstrijden. Hierop zullen de contributiebedragen ook op worden aangepast.
Verder willen we hierin meenemen om de deelname van recreantspelers die lid zijn van
verenigingen, maar die geen lid zijn van de bond, laagdrempelig te maken.
Hierbij moet men denken aan recreanten die deel willen nemen aan een toernooi op hun eigen
‘thuisbaan’ zonder direct al lid te worden van de bond en ze hiermee ‘warm te maken’ voor
een eventueel lidmaatschap in de toekomst.
Er staan ook nog veranderingen op stapel betreffende het bondsblad waarin we wijzigingen
zullen aanbrengen. Te denken valt aan het aantal edities of de uitgaven in een hele andere
vorm te gieten zoals digitalisering.

Bestuur / Beheer
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Doelstelling 2017
Na het aftreden van Kees van de Peppel als secretaris, het ontbreken van een PR functionaris
is de doelstelling van het bestuur om dit zo snel mogelijk weer ingevuld te krijgen.
Ook de samenstelling van de diverse commissies is een aandachtspunt.
Het is lastig om voor de diverse vacatures een invulling te krijgen, speerpunt moet ook zijn
dat er voor alle klassen een coach wordt gevonden en aangesteld.
Speerpunten 2016 en 2017
Na implementatie van de gewijzigde reglementen 2016 en daarop volgend het aanpassen van
de statuten in 2017.
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.
Marktwerking en PR.
Wegens ontbreken van een PR functionaris geen plan.
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Topsport
Ook 2017 kent weer vele evenementen waarbij de topsport in de schijnwerpers staat.
(Alle data en plannen onder voorbehoud)
1. Interland België -Nederland zal op zondag 19 maart 2017 worden gespeeld op de
MOS banen in Charleroi.
2. Diverse kadertrainingen waarbij er met de selecties op een “nieuwe” manier getraind
gaat worden.
3. LHK
-

De Landelijke Hoofd Klasse wordt gespeeld over 5 wedstrijden
Winnaar van de L.H.K. kwalificeert zich als herenteam voor de Europacup
in het najaar van 2017
Er hebben zich al diverse verenigingen gemeld om een LHK wedstrijd te
organiseren
Er wordt gespeeld met 6 spelers en een reservespeler in toernooivorm

4. NK 3-tallen
- Deze wordt gehouden op de ondergrond van de dames E.C. op 27 en 28
mei 2017
- Voor de Dames geldt dat de winnaar zich plaatst voor de Europacup later
dit jaar
5. NK Combi/Matchplay
- Moet nog bepaald worden, spelsysteem mogelijk weer gelijk aan EK
Senioren. Zo ja dan wordt er op Beton en Eterniet gespeeld.
6. Nationen Cup
- Er zal gekeken worden of er interesse is om deel te nemen aan de Nationen
Cup als voorbereiding op de EK-WK, NC wordt traditioneel met
Pinksteren gehouden. In 2017 zal dat zijn op zaterdag 3 en zondag 4 juni
7. EK Junioren
- Deze wordt gespeeld in Askim Zweden op Beton en Eterniet van 9 t/m 12
augustus 2017. Onderzocht wordt of er weer mogelijkheden zijn om een
volledig team te kunnen sturen.
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8. E.K. Senioren
- Deze wordt gehouden van 2 t/m 5 augustus 2017 op Beton & Eterniet in
Cheb Tsjechië
- Er wordt gekeken voor een voltallige uitzending van een Heren en Dames
team.
9. W.K. Algemene Klasse
- Deze wordt gehouden van 20 t/m 23 september 2017 op Beton & Eterniet
in Nin (Zaton) Kroatië gehouden.
- Er wordt gekeken voor een voltallige uitzending van een Heren en Dames
team.
10. N.K. Variabel
- Wordt conform huidige planning 2017 gehouden op 9-10 september in
District West, ondergrond nog te bepalen. Er is echter ook sprake om het
NK op de Minigolf USA (Adventure Golf) banen van Bussloo te spelen.
De keuze zal tijdens de komende ALV worden genomen.
11. Europacup
- Wordt gehouden van 17 t/m 19 augustus in lgund/Lagundo Italië.
Bij de Heren plaatst de winnaar van de LHK 2017 zich hiervoor.
Bij de Dames plaatst de winnaar van de NK 3-tallen zich hiervoor

Kees van de Peppel , secretaris Nederlandse Minigolf Bond
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