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6 november 2021 
 
Jaarplan 2022 van de Nederlandse Minigolf Bond 
 
Inleiding van de Voorzitter 
 
In de uitgestelde najaarsvergadering 2020 van 6 maart 2021 is het Integraal Meerjaren Beleidsplan 
(IBP) Beleidsperiode 2021 – 2024 vastgesteld. 
Voor de uitwerking van dit plan zal ieder jaar een jaarplan worden voorgelegd aan de ALV.  
Het Jaarplan 2021 werd eveneens vastgesteld in de uitgestelde najaarsvergadering 2020 van 6 maart 
2021. 
 
Op 17 mei 2021 is door de Algemene Vergadering van NOC*NSF het advies van de werkgroep 
Middelenverdeling overgenomen en het Bestedingsplan 22-23 vastgesteld. Bij de besluitvorming 
over het Bestedingsplan was een concept doorrekening opgenomen. Deze concept doorrekening is 
richtinggevend en kan door bonden gebruikt worden als basis voor hun begrotingscyclus. Uit deze 
concept doorrekening blijkt dat er voor de NMB nauwelijks verschillen zijn met de jaarlijkse bijdragen 
welke de afgelopen jaren werden ontvangen. Daarom wordt het bedrag uit deze concept 
doorrekening gebruikt voor de begroting 2022. 
 
In deze AV is de nieuwe Code Goed Sportbestuur vastgesteld, met uitzondering van de passage over 
de zittingstermijnen. De Ledenraad van NOC*NSF van 5 oktober 2021 is akkoord gegaan met de 
volgende tekst van een ingestelde werkgroep; Het bestuur laat zien hoe de bestuurlijke organisatie 
van de sportorganisatie is vormgegeven, inclusief een rooster van aftreden, onverenigbaarheden, 
mandatering en beleidskeuze over zittingstermijnen, waarbij een maximale termijn van totaal 9 jaar 
het steven is. Dit zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de AV van NOC*NSF van 15 
november 2021. Daarna dienen de statuten van de NMB als zodanig te worden aangepast en dient 
uitvoering te worden gegeven aan dit besluit. 
 
In het door de AV van NOC*NSF vastgestelde advies zijn een zevental vervolgopdrachten 
opgenomen, waaronder het aanpassen van de Minimale Kwaliteitseisen. De bedoeling is dat deze in 
de AV van NOC*NSF van november a.s. worden vastgesteld. 
In het Ledenberaad van NOC*NSF van 5 oktober 2021 is akkoord gegaan met het advies van de 
daartoe ingestelde werkgroep, zodat het ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de AV van 
NOC*NSF van 15 november 2021. De aangepaste Minimale Kwaliteitseisen zullen voor een gedeelte 
worden ingevoerd vanaf 2022 en voor een gedeelte vanaf 2024.  
Deze aanpassing van de Minimale Kwaliteitseisen zal de nodige aandacht vragen in 2022 omdat er 
steeds zwaardere eisen worden gesteld. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot een 
negatieve beoordeling door NOC*NSF. 
 
Plan van de PR-functionaris: Jaarplan Pr, Marktwerking en Breedtesport 2022  
 

Doelstelling; 

Meer leden en de aangesloten verenigingen meer betrekken bij het uitvoeren van het plan. 

• Workshop ledenwerven in januari/februari 2022 voor alle leden van de NMB 

• Presentatiegids 2022, hierbij zal een beroep gedaan worden aan de leden voor aanleveren 



  Functie: secretaris 
 Email: secretaris@minigolfbond.nl 
   

 
www.minigolfbond.nl Najaars ALV, 6 nov. 2021, Agendapunt 7    
 

 
 
 

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

Page 2 of 3 
 

van bijdrages voor de gids, welke gepresenteerd zal worden bij aanvang competitie LHK 

• Deelname Nationale Sportweek 2022, invulling wordt besproken tijdens de Workshop, zie 
punt 1. 

• Scholierentoernooien met ondersteuning van NMB PR, met posters en medailles, en iedere 
deelnemer ontvangt een NMB Bidon, waarvan de opbrengst (ten laste van het PR budget) 
ten goede zal komen aan de Nederlandse jeugdselectie. 

• Aanschaffen nieuw promotiemateriaal en uitbreiding van huidig materiaal. 

• 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. 

• Nieuwe NMB website in 2022  

• Speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld Adventure golfbanen. 

• Sponsor klicks, opbrengst geheel ten goede aan de Jeugd 

• Sponsor zoeken voor de NMB, ten goede voor breedte/ en topsport. 

• Onderhouden van contacten met de media, sponsors en verenigingen indien gewenst. 

• Extra reclame voor Kampioenschappen, districtcompetitie en Landelijke Hoofdklasse met 
behulp van posters A3 en/of A4 formaat. 

• Verkopen van glasbal en bidons, opbrengst Nederlandse Jeugdselectie 

• Voor nieuwe leden 3 gratis ballen en een golfstick voor € 25,00 per stick (zolang de voorraad 
strekt. 

• Extra ondersteuning voor evenementen door een spandoek op te hangen, ieder district heeft 
eigen spandoek. 

Toevoeging: 

Ondersteuning voor organiseren specifieke recreantenactiviteiten, wordt behandeld op de 
workshop. 

 
Plan van de topsportcoördinator 
 
Het sport jaarplan van 2022 heeft weinig verrassingen ten opzichte van 2021 of 2020. Het wordt een 
beetje een saai verhaal, omdat eigenlijk alle plannen van 2020 twee jaar doorgeschoven worden. Het 
zou daarenboven toch wel heel teleurstellend zijn als we door het COVID-19 virus weer zo’n jaar mee 
moeten maken waarin allerlei wedstrijden niet kunnen doorgaan. 
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Maar we gaan met goede vooruitzichten een nieuw minigolfseizoen tegemoet. Een seizoen waar 
weer gewoon een districtscompetitie gespeeld gaat worden, de teams van de Landelijke HoofdKlasse 
gaan strijden om het landskampioenschap en de diverse NK’s weer georganiseerd gaan worden. 
Voor de districtscompetities is het van belang dat er een districtswedstrijdleider is die de competitie 
in elkaar kan zetten. Helaas ontbreken zij in Noord en West. Ik ga ervan uit dat aan het begin van het 
nieuwe seizoen dit probleem opgelost is. 
 
De LHK is op dit moment nog een grijs gebied. De huidige vorm, 6 spelers en 1 reserve, is voor de 
meeste verenigingen niet meer haalbaar. Het bestuur heeft alle mogelijkheden bekeken en zal op de 
ALV in november een voorstel doen. Een verkleining van de teams zal de kans vergroten dat de LHK 
in 2022 met meer dan twee teams gespeeld gaat worden.  
 
De locaties voor diverse NK’s staan al vanaf 2020 vast. Het NK-combi wordt in Noord gespeeld in 
Appelscha, het NK 3-tallen worden in district Oost gespeeld en het NK variabel in district zuid. Het dit 
jaar ingevoerde NK Matchplay zal waarschijnlijk in West gehouden worden. 
In 2022 zal ook de return van de interland tegen onze zuiderburen gespeeld worden. Dit gaat 
gebeuren op de banen in Esneux. 
Ook de internationale wedstrijden staan inmiddels al twee jaar in de steigers en zullen in 2022 
eindelijk gespeeld gaan worden. Voor de jeugd is dit in Murnau (Duitsland), de algemene klasse reist 
af naar Voitsberg (Oostenrijk) en de senioren spelen hun wedstrijd in Wanne-Eickel (Duitsland). De 
Minigolf Champions League Final zal plaats vinden in Portel (Portugal). 
 
Verder heb ik nog een algemene mededeling. Volgend jaar gaan de wedstrijdreglementen helemaal 
op de schop. De secretaris heeft de WMF-reglementen in zijn geheel vertaald. We gaan in de 
aankomende winter dit document zorgvuldig bekijken en aanbieden in de voorjaarsvergadering van 
de NMB ter goedkeuring kaan onze leden. Het is de bedoeling dat deze reglementen de huidige 
vervangen, zodat we op één lijn zitten met de WMF en er geen conflicten meer zijn met de diverse 
reglementen. 
 
Voor het seizoen 2022 wens ik iedereen een sportief jaar toe.  
 


