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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017 in De Stolp te
Apeldoorn
Leden van het hoofdbestuur
Hans van der Aa, Steven Steiger en Rob Plugge
Afwezig met kennisgeving, Huib Plugge
Districtwedstrijdleiders afdeling 1 en 2
District Noord afdeling 1 en 2, vertegenwoordigd door Roelof Hooijsma
District Oost afdeling 2, vertegenwoordigd door Frits Zwaal
District Zuid afdeling 1 en 2, vertegenwoordigd door Gerrit Voermans
District West afdeling 1 en 2, vertegenwoordigd door Arie Kammeraat
Afwezig zonder kennisgeving, District Oost afdeling 1 Roger Guelen
Ondersteunende commissies
Financiële commissie, vertegenwoordigd door Rick Peeters en Gerco Berentsen
Aanwezige functionarissen
Marianne Groenendijk, Webmaster
Afwezig met kennisgeving, Paulien Jasper-Visser, Bondsburo
Aanwezige verenigingen
MGC Aalsmeer, vertegenwoordigd door Hans Reijerkerk
MGC Amigo, vertegenwoordigd door Arie Kammeraat
MGC Appelscha, vertegenwoordigd door Jan Egbert Hooijsma
MGC Combinatie 2011, vertegenwoordigd door Henk Goris
MGC Duinholers, vertegenwoordigd door G. van Laar
MGV Duno, vertegenwoordigd door Wilbert van Helmond
MGC Eindhoven Lichtstad, vertegenwoordigd door Gerrit Voermans
MGC Geldrop, vertegenwoordigd door Kees van de Peppel
RMC De Hole Ridders, vertegenwoordigd door Remon Verveer
MGC de Lubert, vertegenwoordigd door Rick Peeters
MGC Oirschot, vertegenwoordigd door Wil van Disseldorp
EMG De Putters, vertegenwoordigd door Frits Zwaal
MGC de Trekvogels, vertegenwoordigd door Wim van der Meer
MGC Twente, vertegenwoordigd door Gerrit Boxem
MGC ’t Valkhof, vertegenwoordigd door Jo Ketelaar
MGC de Vrije Slag, vertegenwoordigd door Cees Derks en Kees van de Peppel
MGC W.I.K., vertegenwoordigd door Arie Kammeraat (gemachtigd)
MGC Zoetermeer, vertegenwoordigd door Rob Plugge

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

Page 1 of 9

Functie : Secretaris
Steven Steiger
T : 0612618857
E : secretaris-nmb@hotmail.com

IBAN : NL73 RABO 0119 5570 61
www.minigolfbond.nl

Afwezig met afmelding
MGC Drachten, MGC The Holedrivers, MGC de Houtduif, MGC ’t Maatveld, MGC Venray
en MGC Zicht Nirve.
Afwezig zonder afmelding
MGC Heerhugowaard, MGC Leeuwarden en MGC de Veluwe

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
Om 10.00 uur opent de voorzitter de Algemene Leden Vergadering door iedereen van
harte welkom te heten.
Hans begint deze vergadering met het uitreiken van een jubileum aandenken aan MGC
Twente, ter ere van het 40-jarig bestaan van deze vereniging.
Vervolgens wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden van de NMB die ons
ontvallen zijn in de afgelopen periode, Rob Kuivenhoven, Stefan Mesker en Jos Vlasveld
(Zoetermeer), Barry Slingerland (Hole Ridders), Hans van ’t Klooster (Duinholers), Bert
Breman (erelid) en Leo Moik (oprichter WMF).
Steven neemt de presentielijst door en meldt dat Huib afwezig is met kennisgeving.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2017
Voordat de notulen behandeld worden meldt Steven dat hij de verkeerde notulen
verstuurd heeft. Het concept is naderhand nog nagekeken en aangepast, niet de
aangepaste versie is verstuurd maar het concept.
De redactionele aanpassingen kunnen in de pauze doorgegeven worden.
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de notulen. Na deze beschouwing worden de
notulen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een voorstel binnen gekomen van MGV Duno.
Hans stelt voor om Duno het voorstel toe te laten lichten, vervolgens kunnen de andere
verenigingen hierop reageren en daarna het bestuur te laten reageren om vervolgens
een discussie te starten over dit voorstel.
Duno: Door de groei van het aantal senioren zou Duno deze categorie willen splitsen in 2
categorieën, senioren en super-senioren.
Combinatie 2011 stelt voor om het begrip super-senioren te vervangen met veteranen.
Hans licht toe dat er in de reglementen van de WMF gesproken wordt van
senioren 1 (vanaf 45 jaar) en senioren 2 (vanaf 58 jaar). Natuurlijk kan de NMB hiervan
afwijken.
Er wordt voorgesteld om de leeftijd van de senioren te verhogen naar bijvoorbeeld 60
jaar. Dit zou de groep van de Algemene Klasse vergroten.
Geldrop is van mening dat dit niet het gewenste effect zal opleveren, namelijk meer
deelnemers aan toernooien en NK’s.
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Appelscha is van mening dat een ranglijst beter zou zijn in plaats van splitsing op
leeftijd.
Eindhoven meldt dat de verenigingen zelf kunnen beslissen wat ze doen met de
toernooien, mits vermeld in de uitnodiging. NK’s zal geregeld moeten worden door
reglementen van de NMB.
De Lubert stelt dat bij verplichte splitsing op leeftijd de groep tot 45 jaar wel heel
klein wordt.
Ook de Hole Ridders voelt meer voor oprekking van de leeftijd van de Algemene Klasse.
Reactie van het bestuur:
We zijn natuurlijk wel enigszins gebonden aan de reglementen van de WMF. Daar is 45
jaar de grens voor de senioren en 58 jaar voor senioren 2.
Om de leeftijdsgrens van de Algemene Klasse op te trekken naar 60 is duidelijk in
tegenspraak met de reglementen van de WMF.
Bij Duno wordt tijdens het toernooi een splitsing toegepast op de helft van een
toernooi. In de categorie senioren gaat de bovenste helft door als senior en de onderste
helft als super-senior. Nadeel hiervan is, dat als een senior één of twee slechte ronden
speelt en verder gaat bij de super-senioren, een goede kans maakt om daar hoog te
eindigen. Dit is natuurlijk niet uit te sluiten.
Steven meldt dat het doel van een splitsing moet zijn dat er meer deelnemers zich
aanmelden voor een toernooi of NK. Door een systeem te bedenken dat “mindere
spelers” ook hoog kunnen eindigen zou dit doel misschien bereikt kunnen worden. Een
splitsing maken op basis van leeftijd is niet reëel. Er zijn genoeg goede spelers die de
leeftijd hebben van de super-senioren en het gevolg zal dan zijn dat zij in deze
categorie met de prijzen gaan lopen in plaats van de beoogde groep “mindere spelers”.
Het gevolg is, dat er dan toppers in beide senioren categorieën bovenaan eindigen en de
andere spelers wederom weinig kans maken op een hoge klassering.
De beste keuze is een ranglijst maar dat brengt een berg werk met zich mee.
Discussie.
Combinatie 2011 vraagt zich af wat de doelstelling is van dit voorstel, meer deelnemers
aan NK”s of alleen een splitsing tijdens de toernooien.
Steven zegt meer deelnemers aan de NK’s de doelstelling is, zoals geopperd in de ALV
van mei. Duno meldt dat het aantal deelnemers voorop staat in dit voorstel.
De Vrije Slag stelt de vraag over de verplichting. Als je tot verplichting over gaat, dan
kan je de categorieën niet meer samenvoegen. Duno wil het verplicht stellen om
willekeur van indeling uit te sluiten, dus betere spelers in een categorie waar ze
eigenlijk niet in thuis horen.
Geldrop vindt, dat als dit voorstel aangenomen wordt, dit dan door te trekken naar alle
categorieën.
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Vervolgens stelt Hans voor om over te gaan tot stemming.
Na telling is het voorstel verworpen met 57 stemmen tegen, 20 stemmen voor en 3
onthoudingen.
Voor de volgende ALV kunnen nieuwe voorstellen ingediend worden over dit issue.
Verder zijn er geen ingekomen stukken ontvangen.
4. Penningmeester
Voor Rob de begroting wil doornemen meldt hij dat er nog al wat veranderd is sinds de
voorjaars-ALV. Door het nog niet ingestuurde IBP 2017-2020 stond de toekenning van
het jaarlijkse subsidie van het NOC*NSF op losse schroeven. Voorheen waren er twee
bedragen gebonden aan de subsidie, per 2017 is dit één bedrag geworden.
Met het opstellen van de begroting is nog geen rekening gehouden met deze bedragen.
Na overleg met de accountmanager zijn de subsidies inmiddels toegekend maar nog niet
opgenomen in de huidige begroting.
Het verschil van de begroting zal in de voorjaarsvergadering behandeld worden. Dit is
mogelijk omdat we een dynamische begroting hebben.
De leden stemmen er mee in, dat Rob de begroting aanpast met de nieuwe bedragen van
het subsidie en presenteert deze in het voorjaar.
Vervolgens wordt de begroting blad voor blad doorgenomen.
Voorblad:
Geen opmerkingen
Inhoudsopgave:
Geen opmerkingen
Voorwoord:
Laatste zin van punt 3 komt te vervallen
De Lubert vraagt wanneer de verenigingen het voorstel voor het
voor het nieuwe ledengebouw tegemoet kunnen zien.
Rob antwoordt hierop dat dit eigenlijk voor deze vergadering
gepland stond, maar dat de introductie doorgeschoven is naar 2018
vanwege organisatorisch redenen.
Bladzijde 3:
Geen opmerkingen
Bladzijde 4:
Er is in de begroting wel rekening gehouden met het nieuwe
ledengebouw
Bladzijde 5:
Geen opmerkingen
Bladzijde 6:
Geen opmerkingen
Bladzijde 7:
Geen opmerkingen
Bladzijde 8
Geen opmerkingen
Bladzijde 9:
Geen opmerkingen
Hierna is de begroting goedgekeurd.
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5. Wedstrijdzaken en Topsportzaken
Hans licht toe dat de verschillende bestuursfuncties, behalve die van voorzitter, vrij
door het bestuur ingevuld kunnen worden. Hij doelt daarbij op de benoeming van Steven
Steiger tot Topsportcoördinator (TSC). Steven neemt deze vergadering nog als
secretaris waar maar geeft dit stokje door aan Huib Plugge, de nieuwe secretaris.
Als Landelijk Wedstrijdleider (LWL) heeft het bestuur Arie Kammeraat benaderd.
Steven meldt dat hij niet met het seizoen 2017 bezig is maar volop aan het vooruit
kijken.
Hij heeft de LHK 2018 inmiddels op één baan rond. MGC Aalsmeer is benaderd voor een
wedstrijd maar door Email problemen laat het antwoord nog even op zich wachten.
De overige wedstrijden zijn inmiddels al toegekend:
8 april
:Duno (Eterniet)
22 april
:Appelscha (Vilt)
13 mei
:Afferden (Bogni)
10 juni
:Aalsmeer (MOS) onder voorbehoud
24 juni
:Geldrop (Eterniet) met afsluitende BBQ
Tijdens de LHK-vergadering is een voorstel gedaan om de LHK 2019 op de thuisbanen te
organiseren van de deelnemende teams en in 2020 op banen waar nog geen of lange tijd
geen LHK-wedstrijd gehouden is.
Met deze laatste willen we bereiken dat verenigingen geruime tijd hebben om op deze
uitnodiging in te gaan.
Om deze wedstrijden in goede banen te leiden heeft Steven het idee geopperd om een
vaste, niet-spelende scheidsrechter aan te stellen. Hij is in onderhandeling met een
kandidaat.
Ook voor het scoreverloop wordt gezocht naar een vaste persoon.
Duinholers zouden graag een wedstrijd willen organiseren maar zij dienen € 5 per speler
af te dragen aan de stichting die de baan beheert. Dit belemmert hen om een wedstrijd
te organiseren. Steun van de NMB zou wenselijk zijn maar Steven is van mening dat je
niet één vereniging kan steunen. Dan zou voor iedere organiserende vereniging hetzelfde
moeten gelden.
Steven is bezig om de NK’s te organiseren.
De combi is toegewezen aan Oost. Hij heeft contact gehad met Putten, zonder
resultaat. Deze baan is niet beschikbaar voor het hele weekend.
De 3-tallen is toegewezen aan Oost. Afferden is benaderd maar is ook niet beschikbaar
voor een heel weekend.
Variabel is toegewezen aan West. Is nog niets van bekend.
De alternatieven voor de Combi en de 3-tallen zijn beperkt. De kans is groot dat we
weer terug moeten vallen op Ridderkerk en Geldrop.
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Ook op internationaal gebied is Steven al bezig met het seizoen 2018.
We zijn in de afgelopen jaren ingehaald door landen die we meestal achter ons konden
laten. We staan stil. Steven is van mening dat de basis van de meeste spelers heel laag
is en dat hier iets mee gedaan moet worden.
Hij wil in de wintermaanden een theorie middag organiseren en een dagdeel de sporthal
in gaan met eenvoudige trainingen.
Het doel hiervan is, om de spelers en speelsters ook in de wintermaanden te laten
investeren in hun sport. Dit hoeft niet altijd op de baan, maar er kan genoeg getraind
worden in huis om de vaardigheden op te schroeven.
Steven kan melden dat hij nauw contact heeft met de huidige bondscoaches en dat deze
ook de instelling hebben om alles geruime tijd van te voren geregeld te hebben.
Gerco is inmiddels al aan het inventariseren wie er interesse heeft in de wedstrijden
van 2018.
Met Remon heeft hij een gesprek gehad en is tot de conclusie gekomen dat Portel in
Portugal een te grote uitdaging is voor de senioren. De ondergrond (Vilt) ligt de
Nederlanders niet zo goed maar ook financieel is het bijna niet te doen. Vooronderzoek
heeft geleid tot een schatting van € 600 tot € 700 eigen bijdrage per speler. Remon en
Steven hebben dus besloten dat we proberen om een aantal senioren mee te laten doen
bij de Algemene Klasse in Predazzo in 2018, daar waar in 2019 de senioren een EK gaan
spelen.
De Combinatie 2011 stelt voor om een sessie van mentale training te organiseren. Steven
is van mening dat dit het laatste stapje is naar succes. Je moet beginnen bij het begin,
bij de basis.
Appelscha zou voorstellen dat de informatie van een theorie-middag gedeeld gaat
worden met iedereen.
Sietse vraagt of de interland ook onder de verantwoording van Steven valt. Ook dit valt
onder zijn verantwoording. Huib en Rob hebben dit de afgelopen jaren georganiseerd.
De plannen voor de Jeugd zijn nog niet duidelijk. Wel is Steven van mening dat deze
categorie moet kunnen profiteren van de ervaring van de senioren, opgedaan in Cheb. De
jeugd gaat daar in 2018 naar toe. Henk Goris is bereid om de vacature van Bondscoach
Jeugd te vervullen. Er volgen gesprekken met hem.
Het laatste punt wat behandeld moet worden is de wedstrijdkalender.
Oirschot meldt dat de senioren in Portel spelen en niet in Porto, zoals vermeld op de
kalender.
Appelscha meldt dat de reserve datum en de laatste competitie datum gewisseld zouden
worden.
Er bestaat wat onduidelijkheid over de juiste versie van de wedstrijdkalender.
Geldrop vraagt of de koppeling van ondergrond van EK/WK en NK niet los gelaten moet
worden. Steven denkt dat het niet wenselijk is voor de spelers of speelsters.
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6. Voorstellen bestuur
Het voorstel van het bestuur zoals meegestuurd met de vergaderstukken wordt unaniem
aangenomen.
Door tijdgebrek aan de zijde van de volgende spreker wordt punt 10a naar voren
gehaald.
7. Verkiezingen en benoemingen
A. Vacatures bestuur: ●PR en Marketing
Het bestuur draagt Sietse van Zandvoort voor deze functie voor en wordt unaniem
aangenomen.
Sietse neemt plaats achter de bestuurstafel en is blij dat hij voor deze functie gekozen
is. Hij ontvouwt zijn plannen en ideeën voor de toekomst. Deze staan sinds kort ook op
de site van de NMB (meegestuurd met dit verslag).
Hij stelt dat er samenwerking moet zijn tussen hem en de verenigingen.
Door samenwerking moet de doelstelling van 3 % behaald worden in de doelgroep vanaf
10 jaar.
De nieuwe slagzin, Minigolf is de wedstrijdsport van midgetgolf, moet algemeen bekend
worden.
Sietse heeft inmiddels al verschillende verenigingen gepeild en is tot de conclusie
gekomen dat de wil er wel is tot samenwerking.
8. IPB 2017-2020 (Meerjarenplan)
Hans bedankt op Gerrit Voermans voor zijn inzet om het IBP mede tot stand te laten
komen.
Dit IBP is van belang om uit de oranje status te komen bij het NOC*NSF. Als we uit
deze status komen en vervolgens een groene status hebben komt de subsidie niet in
gevaar.
De laatste maanden had het IBP dus voorrang op alles binnen het bestuur.
Het vorige IBP was te uitgebreid maar we zijn nu tevreden om het IBP 2017-2020 aan u
te presenteren.
Een groot verschil is het teruggebrachte aantal commissies. We hebben niet voldoende
mensen om deze functies te bezetten.
Gerrit stelt voor dat er een keuze gemaakt moet worden tussen Marketing of
Marktwerking.
Appelscha merkt op dat de financiële commissie niet goed geplaatst is in het
organisatieschema. Gerrit past dit aan.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt dit stuk vastgesteld en daar
ingestuurd naar het NOC*NSF.
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9. Jaarplan 2018
Het jaarplan wordt aangepast met de huidige bedragen en wordt als zodanig
aangenomen.
10. Verkiezingen en benoemingen
A. Vacatures bestuur: ●Bestuurslid Huib Plugge, aftredend en herkiesbaar
Zonder tegenkandidaten is Huib herkozen.
B. Functionarissen: ●Coach Jeugd
Ingevuld door Henk Goris??
11. Rondvraag
De volgende verenigingen hebben een vraag:
Appelscha, Duinholers, Eindhoven, Hole Ridders, Trekvogels, Twente en
’t Valkhof
Appelscha

:Is het bekend hoe het met de reglementen staat en de daaraan
gekoppelde scheidsrechtercursus.
Na herhaaldelijk contact met Alex Jasper is het helaas niet gelukt om dit
voor deze vergadering rond te krijgen. Alex heeft toegezegd dit
te voltooien voor de volgende ALV.
Gerrit wil zich er ook wel in verdiepen.
Duinholers :Zij zouden mutaties op de NMB site graag wat vlotter tot stand zien
komen, in verband met het overlijden van hun voorzitter die daarna nog
als voorzitter op de site stond terwijl dit doorgegeven was.
Steven meld dat dit een kwalijke zaak is. Het bestuur zal er alerter op
moeten zijn.
Eindhoven
:Als wedstrijdleider van district zuid stelt hij Arie Kammeraat (LWL) de
vraag of er een wedstrijdleiders-vergadering aan zit te komen.
Arie meldt dat dit één van zijn voorwaarden was bij het aanvaarden van
zijn functie. Deze zal in januari gehouden worden.
Hole Ridders :Zij zouden graag de zichtbaarheid van de Nederlandse Loterij willen
verbeteren op hun site.
Er wordt afgesproken dat iedere vereniging mail kunnen verwachten van
Marianne met het logo van de Nederlandse Loterij. Doel is dat iedere
vereniging zijn best doet om dit logo ergens zichtbaar op hun site te
plaatsen.
Verder deelt Remon mede dat Wendy haar functie als wedstrijdleider
heeft neergelegd en dat alle wedstrijdzaken nu via Remon gaan.
Trekvogels :Tijdens de voorjaarsvergadering was er nogal wat te doen om de
sportprijzen. Er was beterschap beloofd maar aan het einde van het
seizoen ontbraken deze medailles alsnog.
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Hans meldt dat er een misverstand was in communicatie over deze
kwestie.

Twente

’t Valkhof

Het bondsbestuur schreef de districten aan om te inventariseren wat er
aan prijzen nodig was. Vervolgens gaven de districten dat door. Echter in
de reglementen staat duidelijk dat de districten door moeten geven wat
er aan prijzen moet komen. Vervolgens heeft geen van beider partijen
actie ondernomen waardoor er geen prijzen waren aan het einde van de
diverse competities.
Volgend jaar zal dit zeker niet meer voorkomen met Arie als LWL.
:Zij willen mededelen dat zij volgend jaar beginnen met het renoveren
van de banen en verwijderen van asbesthoudende materialen.
Hans meldt dat het inderdaad van groot belang is dat deze materialen
verwijderd worden.
:Vraag is reeds beantwoord

12 Sluiting
Om 13.00 uur sluit de voorzitter de vergadering af door iedereen te bedanken voor de
komst. Hij deelt visitekaartjes uit met de mededeling dat het bestuur ook voor de leden
klaarstaat buiten de vergaderingen. Schroom niet en stel je vraag.
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