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13 februari 2021 
 
Jaarverslag NMB 2020 
 
Algemeen door de voorzitter 
 
Hierbij biedt het bondsbestuur van de Nederlandse Minigolf Bond (NMB) aan alle leden het 
jaarverslag 2020 aan. 
 
Een hoofddoelstelling voor 2020 was het voldoen aan alle voorwaarden die door NOC*NSF worden 
gesteld om in aanmerking te komen voor de volledige bijdrage. Dit doel is gehaald. 
 
Het Integraal Meerjarenbeleidsplan (IBP) voor de beleidsperiode 2021-2024 is door een werkgroep 
voorbereid en zou worden vastgesteld in de najaars-ALV, welke in verband met de coronacrisis is 
uitgesteld tot 6 maart 2021. 
 
Vanaf het begin van de coronacrisis is NOC*NSF zeer actief geweest in de ondersteuning van de 
aangesloten sportbonden en de sporters. Er werd een crisismanagement-structuur opgericht, een 
themadossier Coronavirus en sport werd online gezet, waarvan melding werd gemaakt op onze 
website, en er werden totaal 90 updates door onze accountmanager gemaild over de actuele 
situatie. Op deze manier werd eenieder permanent op de hoogte gesteld van de genomen 
maatregelen en de gevolgen daarvan voor onze sport. 
 
Alle vergaderingen van NOC*NSF werden online gehouden vanaf medio maart, zoals het 2-wekelijkse 
directeuren/voorzitters overleg, het Kleine Bondenoverleg, de Ledenraadpleging en de Algemene 
Vergadering. Aan al deze vergaderingen werd deelgenomen. 
 
In 2020 werd het traject voor een nieuwe Sportagenda voortgezet, met daarin een veranderagenda, 
die voortvloeide uit de gesprekken van extern adviseur Ivan Pouwels met sportbonden, waaraan 
werd deelgenomen. 
 
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Sportagenda is de Verdeling van de Middelen. Hierin is 
opgenomen dat de basisfinanciering voor 4 jaar zal worden vastgesteld voor alle bonden, onder de 
voorwaarde dat de bijdrage van de Nederlandse Loterij Organisatie en andere subsidies voldoende 
dekking hebben. De basisvoet zal worden verhoogd naar € 50.000, tenzij het jaarlijkse bedrag dat een 
bond van haar leden ontvangt lager is. In dat geval zal de basisvoet gemaximeerd worden tot de 
jaarlijkse bijdrage van de leden. Gelet op de reacties tijdens het Kleine Bondenoverleg en de 
Ledenraadpleging van NOC*NSF wordt dit nader bekeken. De besluitvorming hierover zal in 2021 
plaatsvinden. 
 
Op 14 september werd deelgenomen aan de Verenigingsconferentie. 
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Ultimo 2020 waren er 27 verenigingen aangesloten bij de NMB. Het aantal leden op basis van de 
contributiebetaling bedroeg op het einde van het kalenderjaar 2020 was 408 (in 2019:  27 
verenigingen en 425 leden). 
 
Het bondsbestuur bestond op 1 januari 2020 uit de volgende personen: 
 

Voorzitter                                                   Hans van der Aa 
 

Secretaris                                                    Huib Plugge 
 

Penningmeester                                        Rob Plugge 
 

Topsportcoördinator                                Steven Steiger 
 

PR, Marketing en Breedtesport              Sietse van Zandvoort 
 
Het bondsbestuur heeft in 2020 5 keer vergaderd, waarvan 2 keer online. 
 
De voorzitter is in de ALV van 7 maart 2020 herbenoemd. De ALV van 7 november 2020 werd in 
verband met de coronacrisis verplaatst naar 21 november 2020 en daarna uitgesteld naar 6 maart 
2021. Door dit uitstel is de vacature voor secretaris nog niet ingevuld en wordt op interim basis 
waargenomen door Hans Broodbakker tot de ALV van 6 maart 2021. 
 
Daardoor bestond het bondsbestuur per 31 december 2020 uit de volgende personen: 
 

Voorzitter                                                      Hans van der Aa 
 

Secretaris (interim)                                      Hans Broodbakker 
 

Penningmeester                                            Rob Plugge 
 

Topsportcoördinator                                     Steven Steiger 
 

PR, Marketing en Breedtesport                  Sietse van Zandvoort 
 
Verder heeft het bondsbestuur nog ondersteuning gehad van o.a. 
 

Bondsbureau                                                  Marianne Groenendijk 
 

Webmaster                                                     Marianne Groenendijk 
 

Landelijk wedstrijdleider                              Arie Kammeraat / Vacature 
 
Ondersteuning PR     Jeroen van Holland, Jan Egbert Hooijsma 
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Jaarverslag Pr, Marktwerking en Breedtesport 2020 
 
Doelstelling:  
 
Meer leden en de aangesloten verenigingen meer betrekken bij het uitvoeren van het plan. Door het 
uitbreken van het Corona virus is een groot deel van de oorspronkelijke doelstelling niet gehaald. 
 

1. Workshop ledenwerven in januari/februari 2020 voor alle leden van de NMB, door tijdgebrek 
niet in voorgesteld maanden kunnen realiseren, doorschuiven bleek helaas niet mogelijk. 

2. Presentatiegids 2020, hierbij zal een beroep gedaan worden aan de leden voor aanleveren 
van bijdrages voor de gids, welke gepresenteerd zal worden bij aanvang competitie LHK. 
Presentatiegids 2020 wel uitgebracht, maar door Covid 19 is er geen gelegenheid geweest 
om de uitreiking van het eerste exemplaar bij aanvang competitie LHK geweest. De gidsen 
zijn verzonden naar de secretarissen van alle minigolfverenigingen in Nederland. 

3. Scholierenproject 2020 met als naam Klassenwerk 
- Poster A3 
- Uitnodiging 
- Verwerken van aanmeldingen etc. 
- Organisatie op eigen baan te verzorgen door de aangemelde vereniging 
- Vergaderingen op centrale locatie. 

Voor dit plan bleek geen voldoende steun te hebben bij de clubbestuurders. 
4. Aanschaffen promotiemateriaal en uitbreiding van huidig materiaal. Er is een nieuwe hippe 

flyer uitgebracht, gemaakt door Jeroen van Holland. 
5. Promo Event op nog nader te bepalen baan en tijdstip. Ook verenigingen die extra 

ondersteuning willen hebben bij ledenwerven kunnen zich aanmelden voor de organisatie. 
Het Event is behalve voor wedstrijdspelers ook zeker toegankelijk voor passanten, 
belangstellenden of potentiële leden. Organisatie is onder leiding van de Pr functionaris 
NMB. Helaas geen aanvragen binnengekomen, maar ook weer door Covid 19 heeft niet 
kunnen plaatsvinden. 

6.  Verfijnen Nieuwe website in 2020 i.s.m. Harjan Redegeld. Helaas heeft Harjan medegedeeld 
toch geen tijd vrij te kunnen maken om een nieuwe NMB site te bouwen. 

7. Speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld Adventure golfbanen. Aandacht 
is specifiek gericht op USA ADVENTURE MINIGOLF op recreatieterrein Bussloo, nabij 
Apeldoorn. Een plan met de eigenaar om een club op te richten lijkt te gaan lukken. 

8. Sponsor klicks, opbrengst geheel ten goede aan de Jeugd. Helaas klein bedrag opgeleverd, 
ondanks dat er veel meer online is verkocht. Mogelijke oorzaak is dat het niet duidelijk was 
hoe dit gedaan kon worden. 

9. Sponsor zoeken voor de NMB, ten goede voor breedte / en topsport, heeft aandacht, maar 
nog niets opgeleverd. 

10. Onderhouden van contacten met de media, sponsors en verenigingen indien gewenst, heeft 
aandacht, maar er zijn te weinig activiteiten geweest in 2020. Verenigingen hebben zelf 
lokale reclame kunnen maken. 

11. Extra reclame voor Kampioenschappen, districtscompetitie en Landelijke Hoofdklasse met 
behulp van posters A3 en/of A4 formaat. 
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12. Verkopen van glasbal en bidons, opbrengst Nederlandse Jeugdselectie, door Covid 19 blijft 
dit ook voor het komend jaar een doel op zich. 

13. Nieuwe NMB bal, opbrengst nog nader te bepalen. Opbrengst ook naar de Nederlands 
jeugdselectie. 

14. Voor nieuwe leden 3 gratis ballen en een golfstick voor € 25,00 per stick (zolang de voorraad 
strekt). Alleen MGV DUNO heeft hier gebruik van gemaakt. 

15. Extra ondersteuning voor evenementen door een spandoek op te hangen, ieder district heeft 
eigen spandoek. Is uitgereikt in 2019. 

 
Jaarverslag Topsportcoördinator 
 
Dit jaar is er eigenlijk maar één enige echte winnaar en die heet Covid-19, oftewel het 
Corona virus. Dit gedrocht heeft ons allemaal op sportief gebied overwonnen en klein 
gekregen. Alle evenementen en toernooien tot en met half augustus konden geen doorgang 
vinden omdat Corona de scepter zwaaide.  
 
Een triest seizoen dus voor iedereen die de minigolfsport een warm hart toedraagt. Een 
seizoen waarin het sommigen van ons het moeilijk vonden om de tijd te vullen die anders 
besteed werd aan minigolf. Maar ook zijn er minigolfers die tot het besef komen dat er nog 
meer bestaat dan minigolfen. Oude hobby’s werden opgepakt. Nu is het maar hopen dat 
minigolf toch beter bevalt dan de oudere hobby’s en dat we volgend seizoen iedereen weer 
aan de start zien van de diverse competities, toernooien en andere evenementen. 
 
Het enige evenement van de NMB wat georganiseerd werd, zijn de Districts-
kampioenschappen. In Zuid was er geen animo voor, maar de overige districten gingen er 
toch voor. Op het laatste moment heeft District West toch nog zijn hoofd moeten buigen 
voor het Corona virus, omdat onderdak niet geboden kon worden met de geldende regels 
van het RIVM. 
 
In de districten Noord en Oost (alleen op afdeling 2) is er fanatiek gestreden. 
Nu ben ik aan het einde van het verslag gekomen, simpelweg omdat er verder niets te 
melden valt over het seizoen 2020. Ik kan er alleen nog aan toevoegen dat in principe alle 
NK’s en de keuze voor de banen voor de Landelijke Hoofdklasse doorgeschoven worden 
(indien mogelijk) naar seizoen 2021. 
 
. 
 
 


