
  Functie : secretaris 
 Email : secretaris@minigolfbond.nl 
   

 
www.minigolfbond.nl Najaars ALV, 6 november 2021, Agendapunt 3
    
 

 
 
 

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

Page 1 of 4 
 

6 november 2021 
 
 
Goedgekeurde notulen van de Voorjaars ALV van 2021 gehouden digitaal op 24 april 2021. 
 
Aanwezige functionarissen:  
Voorzitter Hans van der Aa, secretaris Hans Broodbakker, penningmeester Rob Plugge, 
topsportcoördinator Steven Steiger en PR Sietse van Zandvoort 
Bondsbureau: Marianne Groenendijk 
Landelijk Wedstrijdleider: Steven Steiger  
Wedstrijdleider District Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans 
Wedstrijdleider District Oost afdeling 2: Henk Goris 
Wedstrijdleider District Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
Financiële Commissie: Gerco Berentsen 
 
Afwezige functionarissen met kennisgeving:  
Wedstrijdleider district Noord afdeling 1 en 2: Vacature 
Wedstrijdleider district West afdeling 1 en 2: Arie Kammeraat  
Namens de Financiële commissie: Rick Peeters  
 
Aanwezige verenigingen en vertegenwoordigers volgens digitale presentielijst:  
MGC Aalsmeer: H. Reijerkerk, MGC Appelscha: J.E. Hooijsma, MGV Combinatie 2011: H. Goris, MGC 
Duinholers: R. Plug, MGV Duno: W. Van Helmond, MGC Eindhoven Lichtstad: G. Voermans, MGC 
Geldrop: H. van der Aa, RMC De Hole Ridders: R. Verveer, MGC Leeuwarden: H. Van Eik, MGC de 
Lubert: (gemachtigd namens) W. Van Helmond, MGC Oirschot: W. Van Disseldorp, EMG De Putters: 
F. Zwaal, MGC De Trekvogels: H. Redegeld, MGV De Veluwe: R. Beijnen, MGC De Vrije Slag: K. Van de 
Peppel, MGC WIK: P. Cornelisse, MGC Zoetermeer: R. Plugge. 
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: MGC Drachten, MGC The Holedrivers, MGC De Houtduif, 
MGC Venray, MGC Zicht Nirve en MGC Heerhugowaard 
 
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: MGC ’t Valkhof en MGC Amigo. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.  
Om 11.11 uur opent de voorzitter de digitale vergadering door iedereen van harte welkom te heten.  
De secretaris neemt de presentielijst (die hierboven is weergegeven) door. 
Na agendapunt 3 zijn de jubilea aan de orde gesteld. De voorzitter geeft aan, omdat we geen fysieke 
vergadering kunnen hebben, hebben afgesproken dat de herdenkingen van de jubilea en de 
uitreiking van de standaarden zijn uitgesteld naar de najaars ALV 2021. De voorzitter somt de 
jubilerende verenigingen op: 
MGC Duinholers 2020  50 jaar bestaan 
MGC Heerhugowaard 2021  40 jaar bestaan 
MGC Leeuwarden 2021  40 jaar bestaan 
MGC de Trekvogels 2021 50 jaar bestaan 
MGC Venray 2020  50 jaar bestaan 
 
2. Notulen van de najaarsvergadering 2020 vaststellen in najaarsvergadering 2021 
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De voorzitter verklaart dat de notulen van de ook op 24 april gehouden najaarsvergadering 2020 
behandeld zullen worden in de najaarsvergadering van 2021.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  

a. Het Nationaal Dopingreglement 2021 staat op de website. Daar zijn geen vragen of 
opmerkingen over. 

b. Het document WMF template international transfers staat ook op de NMB website. Daar zijn 
geen vragen over. 

c. De voorzitter memoreert dat de secretarissen van de aangesloten verenigingen informatie 
hebben ontvangen over de WBTR.  MGC Eindhoven Lichtstad vraagt om een nadere 
toelichting. De voorzitter geeft aan dat per 1 juli alle verenigingen aan de WBTR moeten 
voldoen. Een belangrijk doel is te zorgen dat de bestuursaansprakelijkheid wordt 
teruggebracht. Dat kan alleen maar als de besluiten daartoe zijn genomen en naderhand in 
de statuten worden opgenomen. De statuten mogen na juli worden bijgewerkt. De NMB 
heeft daarvoor contact opgenomen met IVBB. De NMB heeft een bericht naar alle 
secretarissen van de verenigingen gestuurd met daarin de aanbieding van de IVBB dat 
verenigingen een stappenplan tegen korting kunnen doorlopen.  
MGC Aalsmeer vroeg zich af of elke vereniging alles zelf moet doen, of dat er mogelijk enkele 
stappen tezamen genomen kunnen worden met verenigingen of de NMB. De voorzitter geeft 
aan dat de  individuele verenigingen zelf verantwoordelijk zijn, en de voorzitter vraagt in de 
vergadering dat de verenigingen zelf deze verantwoording op zich nemen.  
De secretaris geeft desgevraagd allereerst aan dat het iedereen vrij staat om zonder hulp van 
IVBB de WBTR af te handelen. Verder is de essentie van de WBTR dat het bestuur de 10 
onderwerpen van het stappenplan samen bespreken. Er kunnen op alle onderwerpen door 
verenigingen eigen keuzes gemaakt moeten worden. Het voordeel van de aanpak van IVBB is 
verder dat je afhankelijk van je keuzes als bestuur vaak al kant en klare teksten kunt kiezen 
voor je besluitvorming. De secretaris benadrukt om niet te lang te wachten met het 
behandelen van de WBTR binnen het bestuur. Het is kort dag als je nog langer wacht. 

d. De secretaris bespreekt de status van Bangolf Arena Online (BAO). De NMB kan op grond van 
een overeenkomst van WMF met Isberg Innovation gratis het ledenbestand zetten in BAO. 
Deze gegevens zijn dan beschikbaar in de Bangolf Arena programma die je op je computer 
hebt, mits je de juiste versie hebt. De NMB wil de privacy kant van BAO eerst goed uitzoeken. 
Het bestuur heeft in principe besloten dat alleen spelersgegevens in aanmerking komen om 
in BAO op te nemen, met onderhoud door het Bondsbureau, maar alleen na positieve 
besluitvorming in de ALV van de Bond. Het Bondsbureau benadrukt de voordelen van BAO: je 
hoeft geen spelers bestanden meer te downloaden om in BAO op te nemen, en het 
Bondsbureau heeft een up to date ledenbestand klaarstaan. De voorzitter benadrukt dat 
alleen de noodzakelijke spelersgegevens worden opgenomen (als positief wordt besloten), 
niet adressen en dergelijke. De MGV Combinatie 2011 geeft aan dat de complete gegevens 
van de Belgische Bond beschikbaar zijn, dat vindt de MGV Combinatie 2011 geen goede zaak. 
De secretaris benadrukt nogmaals dat het de NMB alleen om spelersgegevens gaat en niet 
om alle ledengegevens in Bangolf Arena Online te zetten. 

 
4. Voorstel tot vaststelling van:  
a. Het financieel verslag 2020 
b. Het verslag van de financiële commissie  
c. De balans en de staat van baten en lasten over 2020. 
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a. De penningmeester vermeldt dat de pandemie een heel gunstig effect heeft gehad op het 
resultaat van 2020, aangezien de bijdrage van NOC*NSF op dezelfde hoogte is gebleven en dat er 
veel minder uitgaven zijn gedaan, vooral op het gebied van de topsport. In de loop van het jaar was 
de verwachting gerezen dat we zo’n 12000 euro zouden overhouden. Dat is ook zo gebleken. Er zijn 
verder geen vragen hierover gesteld door de leden.  
 
b. De Financiële Commissie heeft de stukken van 2020 gecontroleerd. Conclusie is dat alle cijfers 
aansluiten, alle vragen zijn beantwoord, het geeft een vertrouwd beeld. De Financiële Commissie 
heeft geen verder op- of aanmerking bij de jaarrekening 2020. De Financiële Commissie is van 
mening dat zij de vergadering kunnen voorstellen om decharge te geven voor het gevoerde 
financiële beleid van het jaar 2020.  
MGC WIK complimenteert de penningmeester met de nette en goede presentatie van de 
Jaarrekening. Verder zijn er geen opmerkingen.  
 
c. Hierna wordt het financieel verslag 2020, de balans en staat van baten en lasten over 2020 
conform het voorstel in agendapunt 4  vastgesteld. 
 
5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur.  
Conform het positief advies van de Financiële Commissie wordt de voorgestelde decharge door de 
ALV verleend aan het bondsbestuur. 
 
6. Voorstel tot vaststelling van het NMB jaarverslag 2020.  
Er zijn geen reacties op het NMB Jaarverslag 2020, zodat het jaarverslag zonder hoofdelijke 
stemming wordt vastgesteld. 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de concept wedstrijdkalender 2022 
MGC Appelscha verzoekt of de NK Matchplay 2022 na de zomer kan plaatsvinden. De 
topsportcoördinator zegt dit toe. De MGC WIK vraagt of dat betekent dat de NK Combi/Matchplay 
(zoals het toernooi op de concept wedstrijdkalender 2022 stond) dan een NK Combi wordt. De 
topsportcoördinator beaamt dit.  
MGC Appelscha vraagt waar de diverse NK’s gehouden worden: worden de locaties van 2021 
doorgeschoven naar 2022? De topsportcoördinator geeft aan dat in beginsel, conform het 
doorschuiven van Internationale toernooien, alle NK’s die in 2020 op al overeengekomen locaties 
gehouden zouden worden nu in 2022 op diezelfde locaties worden gehouden, mits de eigenaren dit 
wensen. De topsportcoördinator zal dat in de concept wedstrijdkalender 2022 aanpassen. Voor 2021 
gaat de topsportcoördinator op korte termijn aan de slag om locaties voor de NK’s die we nog in 
2021 willen houden te kiezen.  
 
8. Mededeling van de topsport coördinator / Voorstel alternatieve wedstrijdkalender 2021 
Dit onderwerp is in de najaars ALV 2020 en in het vorige agenda punt aan de orde geweest. De 
vergadering had geen vragen of opmerkingen.  
De topsportcoördinator is met de Bondscoach van de jeugd in onderhandeling of er interesse is voor 
het Jeugd WK, omdat het Jeugd WK in Murnau wel op de kalender van de WMF staat.  
[De PR functionaris verlaat de vergadering voor een radio interview] 
De Algemene Klasse gaat niet door en is verschoven. Voor de Senioren geldt ook dat het toernooi is 
verschoven naar 2022, maar er is een uitnodiging ontvangen om een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen in Wanne Eickel in de periode dat oorspronkelijk de WK in augustus zou plaatsvinden. Er is 
interesse bij de senioren, zodat we er waarschijnlijk met een delegatie heen kunnen gaan. 
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Er zijn geen verdere vragen uit de vergadering. 
 
 
 
9. Mededelingen van de PR functionaris 
De PR functionaris had tijdens de behandeling van agenda punt 8 gemeld dat hij de vergadering 
moest verlaten om een radio interview te geven. Hij gaf aan geen mededelingen te hebben. 
 
10. Rondvraag 
De topsportcoördinator heeft een opmerking dat hij een aangepaste versie van de alternatieve 
wedstrijdkalender op de website van de bond zal plaatsen op grond van voorgaande besluitvorming. 
De penningmeester heeft het volgende punt voor de vergadering. De facturatie 2021 gaan we net zo 
doen als 2020. Er komt geen bevoorschotting, maar direct een eindafrekening. Om dat te kunnen 
doen wordt in de najaars ALV van 2021 een voorstel ingediend door het bestuur aangaande de 
grootte van de korting op de contributie 2021. Die grootte is afhankelijk van de periode dat geen 
wedstrijden kunnen worden gespeeld. Dit zou kunnen variëren van één derde tot de helft. 
MGC Oirschot vroeg zich af of we de korting nu al kunnen vaststellen. De voorzitter antwoordt dat 
het bestuur daar eerst een voorstel voor op papier wil zetten.  
MGC WIK vraagt zich af of we meer digitaal gaan vergaderen in plaats van in Apeldoorn. De 
voorzitter geeft aan dat het afhangt van de omstandigheden omtrent Corona. De voorzitter gaat 
ervan uit dat we alleen fysiek gaan vergaderen als dat echt kan. De digitale ALV’s zijn goed verlopen 
en zijn voor herhaling vatbaar als de noodzaak daarvoor is. Bij de secretaris zijn geen meldingen 
binnengekomen van verenigingen die tegen het digitaal vergaderen zijn. Een paar verenigingen 
hebben een testsessie gedaan om aan Teams te wennen.  
MGV Combinatie 2011 zegt dat deze manier van vergaderen wel bevalt, en stelt voor dat 
bijvoorbeeld de najaars ALV digitaal wordt gehouden en de voorjaars ALV fysiek. Het scheelt in de 
kosten van reizen. De voorzitter neemt dit mee in het bestuur.  
Verder zijn er geen rondvragen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn medewerking voor deze digitale ALV’s en de secretaris voor 
de organisatie. De voorzitter hoopt dat we in niet te lange tijd weer kunnen gaan spelen, en hoopt 
ook dat niet al te veel leden zich terugtrekken. 
Aangezien er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter om 12.00 uur de vergadering. 
 
 


