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Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2019 om 10.00 uur in de Stolp te Apeldoorn. 

Aanwezig: voorzitter Hans van der Aa, secretaris Huib Plugge, penningmeester Rob Plugge, 

topsportcoördinator Steven Steiger, PR Sietse van Zandvoort. 

Landelijk wedstrijdleider: Arie Kammeraat 
 
Districtswedstrijdleiders: 
District West afdeling 1 en 2: Arie Kammeraat 
District  Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans 
District Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
 
Afwezig met kennisgeving:  
District Noord afdeling 1 en 2: Roelof Hooijsma 
District Oost afdeling 1: Roger Guelen 
 
Ondersteunende commissie: Financiële commissie: Rick Peeters. 
Gerco Berentsen met kennisgeving afwezig. 
 
Aanwezige verenigingen volgens presentielijst: 
MGC Amigo: A.  Kammeraat 
MGC Duinholers: G van Laar 
MGC Duno: S. van Zandvoort 
MGC Eindhoven Lichtstad: G. Voermans 
MGC Geldrop: H. van der Aa 
MGC De Hole Ridders: H. Broodbakker 
MGC de Lubert: R. Peeters 
MGC ’t Maatveld: A. Hagen 
MGC Oirschot: S. Steiger 
MGC De Putters: F. Zwaal 
MGC De Trekvogels: Wim van der Meer 
MGC De Veluwe: H. Broodbakker 
MGC W.I.K.: A. Kammeraat 
MGC Zoetermeer: R. Plugge 
 
Afwezig met kennisgeving: MGC Appelscha, MGC Combinatie 2011, MGC Drachten, MGC The 
Holedrivers, MGC De Houtduif, MGC Leeuwarden, MGC Twente, MGC ’t Valkhof, MGC Venray, MGC 
de Vrije Slag, Marianne Groenendijk, bondsbureau Paulien Jasper 
 
Afwezig zonder kennisgeving: MGC Aalsmeer, MGC Heerhugowaard, MGC Zicht Nirve. 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. 
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2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de ALV van 17 november 2018. 

Op pagina 1 wordt MGC Alsmeer gewijzigd in MGC Aalsmeer, op de laatste pagina wordt in 
de eerste alinea bedrijvencompetitie gewijzigd in bedrijventoernooi. 
Vervolgens worden de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. NOC*NSF heeft d.d. 11-3-2019 medegedeeld dat de subsidieaanvraag 2019 beoordeeld 

is met de kleur Groen. De aanvraag voldoet hiermee aan alle aanvraagvoorwaarden en 
op basis van de toekenning wordt gestart met de bevoorschotting. Ook is  d.d. 20-2-2019 
door NOC*NSF medegedeeld dat het subsidie 2017 definitief is vastgesteld en dat 
daarmee de rekening 2017 is goedgekeurd. 

b. Op 13 maart 2019 organiseert NOC*NSF een bijeenkomst te Nieuwegein over 
ondersteuning verenigingen inzake AVG. De voorzitter zal deze bijeenkomst bijwonen en 
het resultaat van deze bijeenkomst zal op de nieuwe website, die in bewerking is, 
worden opgenomen. Daar zullen de verenigingen die nog niet alles voor elkaar hebben 
de nodige informatie, formulieren etc. kunnen vinden. 

c. Op 10 maart 2019 wordt er een nieuwe minigolfbaan geopend in Asten-Heusden, 
genaamd De Peelpoort. Dat is een korte baan met 4 afwijkende hindernissen, 2 zijn 
overeenkomstig de maten zoals die in de reglementen staan en 2 zijn afwijkend. De 
voorzitter zal deze opening bijwonen. De eigenaar wil graag een vereniging op deze 
baan. Het bestuur zal hem daarbij in ruime mate ondersteunen. 
  

4. Voorstel tot vaststelling van: 
a. Het financieel verslag 2018 
b. Het verslag van de financiële commissie 
c. De balans en de staat van baten en lasten over 2018. 

Na een toelichting door de penningmeester en het verslag van de financiële commissie 
wordt besloten conform het voorstel. 
 

5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur. 
Na een positief advies van de financiële commissie wordt de voorgestelde decharge 
verleend. 
 

6. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2018. 
MGC Eindhoven merkt op dat in het jaarverslag normaal gesproken ook het wedstrijdverslag 
wordt opgenomen. Dit wordt gemist. 
Na discussie zegt de topsportcoördinator toe dat de NK’s en internationale wedstrijden zoals 
EK, WK, interland etc. worden toegevoegd en nagezonden. 
Hierna wordt het jaarverslag conform het voorstel vastgesteld. 
 

7. PR functionaris. 
De PR functionaris deelt mede dat Jeroen van Holland de PR zal gaan ondersteunen. Hij 
begint met een nieuwe flyer. Aan de nieuwe website wordt gewerkt.  
 
Een feestavond voor NMB-leden is van de lijst gehaald i.v.m. te weinig deelname. In plaats 
daarvan komt een promo-event op een nader te bepalen baan, mogelijk in Asten-Heusden.  
 
De presentatiegids 2019 zal worden gepresenteerd op de 1e wedstrijddag van de LHK op 31 
maart a.s. De nieuwe bondsvlag met de slogan wordt gepresenteerd. Naast de poster voor 
de interland wordt de poster voor de LHK gepresenteerd. Er komen ook posters voor de NK’s 
en de districtswedstrijden na opgave van de data door de districtswedstrijdleiders.  
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Voor het scholierenproject hebben zich opgegeven: Appelscha, Duno, Geldrop, de Vrije Slag 
en Bussloo. Binnenkort wordt een glasbal met het logo van de NMB uitgebracht. Ook komt er 
een bidon van een halve liter met tekst en vlag van de NMB. De opbrengst van beide  gaat 
naar de jeugd.  
 
Er zijn 2 verenigingen met het meeste aantal nieuwe leden: De Trekvogels, die de beker krijgt 
uitgereikt en Appelscha, die wegens ziekte niet aanwezig is, en waaraan de beker later zal 
worden uitgereikt. 
 

8. Topsportcoördinator. 
De topsportcoördinator meldt dat er op de cursussen voor scheidsrechter en 
materialenkennis meer belangstelling was dan voor deze ALV. Er zijn 12 nieuwe 
scheidsrechters. Voor alle scheidsrechters, ook de oude, zijn nieuwe scheidsrechtersbanden 
besteld. Hij gaat nu inventariseren welke oude scheidsrechters er nog zijn.  
 
De eigen bijdrage voor de WK algemene klasse te China is lager dan aanvankelijk berekend. 
Het hotel en de transfers worden door China betaald. Er wordt van uitgegaan dat er op vilt 
en beton wordt gespeeld. Er hebben zich 7 heren aangemeld voor het herenteam, meer 
gegadigden kunnen zich bij hem melden. Het aantal dames wat wil deelnemen is nog niet 
bekend.  
 
De eigen bijdrage voor de jeugd aan de EK te Liepaja Letland wordt geraamd op 300 à 350 
euro. De deelname van een herenteam aan de EK Senioren te Predazzo Italië wordt 
voorbereid door de nieuwe bondscoach van de senioren, Alex Jasper. Verwacht wordt dat er 
een heren- en een damesteam zal deelnemen aan de EC te Voitsberg Oostenrijk.  
 
Volgend weekend wordt de terugwedstrijd van de 49e interland Nederland-België in Putten 
gespeeld. In 2020 zal de LHK worden gespeeld op banen waar we zelden of nooit komen. 
Kandidaten kunnen zich daarvoor aanmelden. Misschien wordt er op een viltbaan in het 
buitenland gespeeld. 
 
De concept-wedstrijdkalender 2020 zal binnenkort door de landelijk wedstrijdleider naar het 
bestuur worden gezonden. Die zal deze kalender verspreiden naar de verenigingen, met de 
datum tot wanneer men kan reageren. Daarna zal het bestuur met een voorstel komen zodat 
deze in de najaars-ALV kan worden vastgesteld. 
 

9. Rondvraag. 
MGC Eindhoven merkt op dat revisie van de wedstrijdreglementen hard nodig is. Vooral de 
baantekeningen met baanbeschrijvingen zijn nu onduidelijk. De WMF heeft alles zoals het 
hoort, het is alleen in het Engels en moet vertaald worden.  
Na uitgebreide discussie stelt Gerrit Voermans zich beschikbaar om het geheel aan te passen, 
samen met de topsportcoördinator. Daarna zullen deze in procedure worden gebracht. 
De notulen zullen voortaan eerder worden toegezonden.  
 
Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging aan iedereen de vergadering. 

 
 
 
 
 

 


