
  Functie : secretaris 
 Email : secretaris@minigolfbond.nl 
   

 
www.minigolfbond.nl Najaars ALV, november 2022, Agendapunt 2
    
 

 
 
 

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

Page 1 of 7 
 

26 april 2022 
 
 
Notulen van de voorjaars ALV van 2022, gehouden digitaal op 11 april 2022. 
 
Aanwezige functionarissen:  
Voorzitter Hans van der Aa, secretaris Hans Broodbakker, penningmeester Rob Plugge, 
topsportcoördinator Steven Steiger en PR-functionaris Sietse van Zandvoort 
Bondsbureau: Marianne Groenendijk 
Landelijk Wedstrijdleider: Steven Steiger 
Wedstrijdleider Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
Financiële commissie: Gerco Berentsen 
 
Afwezige functionarissen met kennisgeving:  
Wedstrijdleider district West afdeling 1 en 2: Vacature  
Wedstrijdleider district Zuid afdeling 1 en 2: Gerrit Voermans 
Wedstrijdleider district Oost afdeling 2: Vacature 
Wedstrijdleider district Noord afdeling 1 en 2: Vacature 
Namens de Financiële commissie: Rick Peeters  
Webmaster 
 
Aanwezige verenigingen en vertegenwoordigers volgens digitale presentielijst:  
MGC Appelscha: M.Brinksma en Marijke Tuinman, MGC Bussloo: S. van Zandvoort, MGV Duno: W. 
Van Helmond, MGC Geldrop: H. van der Aa, RMC De Hole Ridders: J. den Dunnen, MGC Oirschot: W. 
Van Disseldorp, MGC de Putters: F. Zwaal, MGV De Veluwe: H. Broodbakker, MGC de Vrije Slag: K. 
van de Peppel, MGC Zoetermeer: R. Plugge. 
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: MGC Duinholers, MGC The Holedrivers, MGC De Houtduif. 
 
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: MGC Aalsmeer, MGV Combinatie 2011, MGC Drachten, 
MGC Eindhoven Lichtstad, MGC Heerhugowaard, MGC Leeuwarden, MGC de Trekvogels, MGC ’t 
Valkhof, MGC WIK, MGC Zich-Nerve. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de digitale vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
De vergadering start met het noemen van de overleden leden sinds de voorgaande ALV. 
Dit betreft Henk Goris. 
Er wordt een minuut stilte gehouden om Henk te gedenken. 
 
De secretaris meldt vervolgens de afwezige verenigingen en functionarissen met en zonder 
afmelding (zie hierboven). 
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2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de najaarsvergadering van 6 november 2021  
Er zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen binnengekomen. De topsportcoördinator mist in de 
notulen bij agendapunt 10 dat er duidelijk is afgesproken dat er uit en thuis gespeeld wordt. De 
secretaris zal dit opnemen in de notulen. Met deze aanvulling zijn de deze notulen bij acclamatie 
vastgesteld.  
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Er is een e-mail ontvangen door de secretaris, gestuurd door de MGC Appelscha, met daarin 
twee vragen. Eén gaat over declaratie van district Noord, in zake gemaakte kosten tijdens de 
organisatie van districtskampioenschappen en competitie in district Noord. De 
penningmeester zal dit beantwoorden na behandeling van agendapunt 4. De tweede vraag is 
gericht aan de topsportcoördinator betreffende een voorstel van MGC Appelscha rond de 
districtcompetitie die in het najaar wordt gespeeld op de viltbaan te Appelscha. De 
topsportcoördinator zal dit behandelen onder agendapunt 11. 

 
b. De voorzitter doet de mededeling dat de NOC*NSF heeft meegedeeld dat de aanvraag 

Bijdrage 2022 is beoordeeld met de code Geel. De aanvraag voldoet daarmee grotendeels 
aan alle aanvraag voorwaarden. Er is gestart met de bevoorschotting. Voor de tweede 
bevoorschotting moeten aan alle openstaande punten zijn voldaan (code Groen). Het 
openstaande punt van de NMB is dat in het Jaarverslag 2021 niet was gerapporteerd over de 
wijze waarop de Bond is omgegaan met de code Goed Sportbestuur. De NOC*NSF vroeg om 
voor 1 april de stand van zaken door te geven aan de accountmanager. Dit is gebeurd bij 
toezending van het Jaarverslag 2021 wat in deze vergadering wordt behandeld. Dit 
Jaarverslag was nog niet klaar toen de NOC*NSF  hun vragen stelden, waarop de code Geel 
was gebaseerd. Het huidige Jaarverslag 2021 is in goede orde ontvangen door de 
accountmanager. Na 1 april zaal begonnen worden met de beoordeling hiervan door de 
NOC*NSF. Zij verwacht dat we op korte termijn de code Groen kunnen ontvangen. 

 
Er worden in de vergadering geen vragen hierover gesteld. 

 
 
4. Voorstel tot vaststelling van: 

a. Het financieel verslag 2021 
b. Het verslag van de Financiële Commissie 
c. De balans en de staat van baten en lasten over 2021 

 
De penningmeester neemt het woord. De jaarstukken zijn opgesteld door de penningmeester, 
nagezonden aan de verenigingen en geplaatst op de Website. Hij licht toe dat er in 2021 een 
overschot heeft van 8683 euro. Dit kwam voornamelijk omdat de bijdrage van de NOC*NSF in 2021 
normaal is doorgelopen, maar omdat de kosten dermate laag waren in 2021, dat we een overschot 
hebben in 2021. 
Er zijn geen vragen in de vergadering over het financiële verslag. De voorzitter complimenteert de 
penningmeester met de keurige opstelling van dit verslag. 
De Financiële Commissie geeft aan dat de financiële commissie twee weken terug de jaarrekening 
gecontroleerd. Daartoe hebben ze alle benodigde stukken ontvangen. De financiële commissie heeft 
vragen gesteld, die door de Penningmeester naar tevredenheid van de Financiële Commissie zijn 
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beantwoord. De Financiële stelt de ALV voor om decharge te verlenen aan het bestuur van de NMB 
voor het gevoerde financiële beleid. 
De vergadering heeft verder geen vragen of opmerkingen. De voorzitter stelt vast dat bij acclamatie 
het financieel verslag en de balans en de staat van baten en lasten over 2021 is vastgesteld, met dank 
aan de penningmeester. 
 
De penningmeester geeft verder toelichting over de ingestuurde vraag van MGC Appelscha (zie ook 
agendapunt 3a). Deze luidt: 
 
“Op 3 december 2021 heeft onze vereniging een declaratie naar het Bondsburo gestuurd, betreffende 
door District Noord gemaakt kosten tijdens het Districtskampioenschap en competitie. Totaal een 
bedrag van €. 146.90. Na een aantal keren navraag hierover, kwam er op 14 februari 2022 een mail 
van de penningmeester een mail met de mededeling, dat deze kosten niet door de bond worden 
vergoed. Op 21 februari jl. hebben we op deze mail gereageerd, waarop nog steeds geen antwoord is 
gekomen. Onze reactie was een teleurstellende, omdat de bond jaarlijks per district een bedrag van €. 
200,-- in de begroting op neemt en uit de stukken van de penningmeester blijkt, dat deze slechts voor 
de helft worden gebruikt. Dus waarom deze kosten, dan niet vergoeden. 

Graag hierop een fundeert antwoord.!” 

De penningmeester zegt dat hij in een eerdere mailwisseling met MGC Appelscha heeft aangegeven 
dat deze declaratie niet zal worden vergoed, omdat het betreffende budget niet bedoeld is om 
consumpties te vergoeden die genoten zijn bij Districtskampioenschappen en competitie. 
Bovenstaande e-mail is een reactie van MGC Appelscha op deze e-mailwisseling. De penningmeester 
geeft in de vergadering aan dat het bedrag van 200 euro is bedoeld als vergoeding voor de kosten die 
de wedstrijdleider heeft gemaakt bij de uitvoering van zijn functie (bv de kosten die worden gemaakt 
voor districtsvergaderingen en vervoerskosten), dus niet voor bijvoorbeeld consumpties voor een 
teamwedstrijd. 
MGC Appelscha geeft aan dat met veel pijn en moeite, door het wegvallen van de wedstrijdleider, 
vorig jaar de districtscompetitie is georganiseerd. Een vrijwilliger heeft zich opgeworpen en heeft een 
groot deel van de organisatie op zich genomen. Daarbij zijn kosten gemaakt. MGC Appelscha spreekt 
uit dat de Bond daar meer waardering voor moet hebben, en vindt dat zijn kosten moeten worden 
vergoed.  
Hoewel er in dit geval geen sprake is van een wedstrijdleider die kosten heeft gemaakt is in de 
vergadering door de penningmeester besloten, dat de vrijwilliger dezelfde kosten mag declareren die 
normaal een wedstrijdleider mag indienen.    
De penningmeester verzoekt verder dat verenigingen bij soortgelijke gevallen contact te zoeken met 
hem om misverstanden te voorkomen. 
 
5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur 
Er zijn geen vragen op- of aanmerkingen hieromtrent. De voorzitter stelt vast dat bij acclamatie 
decharge is verleend aan de leden van het bestuur. 
 
6. Voorstel tot vaststelling van het NMB Jaarverslag 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het NMB Jaarverslag 2021. De voorzitter geeft aan dat bij 
acclamatie het NMB Jaarverslag 2021 is vastgesteld. 
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7. Voorstel tot wijziging van de statuten  
De voorzitter geeft aan dat de wijziging van de statuten een hoge prioriteit heeft gehad van het 
bestuur. Er zijn, naast recent noodzakelijke aanpassingen, ook nog wijzigingen die stammen uit het 
verleden, en die al door de bondvergadering zijn goedgekeurd, die nog niet zijn opgenomen in bij de 
notaris gepasseerde statuten. Er zijn vooraf aan de vergadering geen op- en aanmerkingen op het 
voorstel tot wijziging van de statuten ontvangen. De voorzitter stelt daarom vast dat de statuten 
worden gewijzigd conform het voorstel. Dit besluit zal worden doorgegeven aan de begeleider van 
de NMB in dit traject (namelijk Vereniging en Recht). Dan gaat het voorstel naar de notaris, die de 
acte zal passeren. De NMB zal vervolgens zijn leden inlichten dat de statuten zijn gepasseerd en dat 
de statuten van toepassing zijn via een officiële mededeling. Deze mededeling is volgens de MGC de 
Vrije Slag ook van belang voor verenigingen, omdat de verenigingsstatuten niet strijdig mogen zijn 
met de NMB statuten. 
De secretaris vult aan dat het bestuur de standaard statuten voor verenigingen ook door Vereniging 
en Recht laten beoordelen en waar nodig laat aanpassen.  
MGC Oirschot vraagt of de statuten ook beschikbaar zijn voor de vereniging. De secretaris is van plan 
deze op de website te plaatsen, zoals nu als pdf. 
RMC de Holeridders stelt de vraag of er bewust is gekozen om ook midgetgolf te noemen in de 
statuten, terwijl we Minigolf Bond heten. De voorzitter antwoordt dat midgetgolf is voor recreatieve 
spelers en minigolf voor de wedstrijdspelers. De naam midgetgolf is zeer ingeburgerd.  
RMC de Holeridders vraagt of, vanwege de magere opkomst in deze vergadering, de statuten kunnen 
worden goedgekeurd. De voorzitter antwoordt dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts 
door de bondsvergadering met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen kan worden 
genomen. Niemand heeft bezwaar dus de voorzitter stelt opnieuw vast dat de statuten zijn 
vastgesteld door de vergadering. 
 
8. Voorstel tot het opnemen van de postcode van leden in BAO 
De secretaris licht het voorstel toe. Het Bondsbureau dient jaarlijks een bestand, het zogenaamde 
KISS bestand, aan de NOC*NSF toe te sturen. In BAO staan alle leden. Het Kiss bestand zou heel 
gemakkelijk uit BAO kunnen worden geproduceerd, als de postcode van de leden van de 
verenigingen er ook in zouden staan. Dat is nu niet het geval. In BAO wordt overigens de postcode 
beschermd: behalve door enkele bevoegden kunnen derden geen inzage hebben in deze gegevens. 
Het voorstel is deze postcodes in het beschermde BAO bestand toe te voegen. 
Het Bondsbureau vertelt hoe de huidige omslachtige procedure loopt. 
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen, op- of aanmerkingen zijn en stelt vast dat het bij 
acclamatie conform het voorstel is vastgesteld.  
 
9. Voorstel tot vaststelling van de concept wedstrijdkalender 2023 
De topsportcoördinator legt op verzoek van MGC Appelscha uit dat de diverse Nationale 
Kampioenschappen rouleren over de districten. Dus het kan zijn dat een district geen Nationale 
Kampioenschappen krijgt toegewezen in een jaar. De topsportcoördinator stuurt MGC Appelscha het 
roulatie schema.  
De voorzitter voegt daaraan toe dat als een nieuw bestuur (zoals bij de MGC Appelscha) vragen heeft 
over zaken van de bond, deze vooral moet stellen aan het bestuur van de NMB. De voorzitter voegt 
daaraan toe dat hij, in de jaren voor Corona, de districtsvergaderingen bezocht om vragen te kunnen 
beantwoorden. Je kunt altijd bij bestuursleden die directe functies hebben vragen stellen: bij de 
voorzitter de algemene vragen, bij de secretaris de administratieve vragen, bij de penningmeester de 
financiële vragen, bij de topsportcoördinator de wedstrijdzaken en bij de PR-functionaris alles wat PR 
en breedte sport betreft.  
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De MGV de Vrije Slag meldt dat zij beschikbaar zijn voor één van de NK’s die in 2023 in district oost 
gepland zijn. 
Verder zijn er geen vragen. De voorzitter concludeert dat de concept wedstrijdkalender voor 2023 is 
vastgesteld. 
 
 
10. Vacature Landelijk wedstrijdleider 
De topsportcoördinator deelt mee dat er geen kandidaten voor deze functie zijn gemeld bij hem. De 
voorzitter doet nogmaals een oproep aan de verenigingen mee te helpen iemand te vinden die als 
landelijk wedstrijdleider wil fungeren. Dat zal de werkzaamheden van de topsportcoördinator 
verlichten.  
 
11. Mededelingen van de topsport coördinator 
De topsportcoördinator is blij dat iedereen zijn sport weer kan beoefenen op zijn niveau. De LHK en 
de districten zijn weer begonnen. Helaas zijn er steeds minder mensen die de sport beoefenen. 
Verder merkt hij op, dat de opkomst van deze vergadering laag is, en dat vindt hij triest. 
De Nationale Kampioenschappen van 2022 zijn alle toegewezen behalve de NK variabel in Zuid, waar 
het nog niet zeker is hoe of wat. 
De topsportcoördinator is tevreden hoe het gaat, en vraagt de verenigingen vooral hun mening te 
geven. 
 
De topsportcoördinator meldt, dat hij niet weet wie nu wedstrijdleider in district Noord is en hoe dit 
geregeld is, en kan dus ook niet bij vragen antwoorden geven. De MGC Appelscha antwoordt hierop 
dat per vereniging iemand als verenigingswedstrijdleider actief is, maar dat er geen district 
wedstrijdleider is. Het plan was dat het district wedstrijdleiderschap zou rouleren tussen de 
verenigingen. Dit laatste is onbekend bij het (huidige) bestuur van MGC Appelscha. MGC Appelscha 
neemt dit mee als actiepunt naar het district. 
De topsportcoördinator wacht dit even af. 
 
De voorzitter stelt vervolgens de vraag van de MGC Appelscha over de district competitie op Vilt aan 
de orde, naar aanleiding van de e-mail van deze vereniging.   

Op 21 februari 2022 heeft onze vereniging een mail gestuurd naar de topsportcoördinator met een 
vraag, betreffende de Districtscompetitie elk najaar op de viltbaan in Appelscha. Hierop hebben wij 
op 3 maart jl. een antwoord ontvangen, waarop wij op 7 maart jl. een mail hebben gestuurd met de 
vraag om dit jaar als proef toe te staan, dat aan de competitie op vilt ook team mee kunnen doen van 
buiten district Noord. Zodat de bevindingen van deze proef meegenomen kunnen worden in een nog 
in te dienen voorstel van district Noord voor de ALV van komend najaar. Op deze mail 7 maart hebben 
wij nog geen reactie ontvangen. 

Ook hierover willen het standpunt van het Bondsbestuur vernemen. 

De topsportcoördinator memoreert dat hij een voorstel heeft gekregen van MGC Appelscha om een 
competitie op te zetten op Vilt en deze competitie open te stellen voor het hele land. Er waren 4 
wedstrijddagen opgesteld. Het zou in het najaar van 2022 al op proef moeten beginnen. Dit voorstel 
is in het bestuur van de NMB besproken en het bestuur heeft geantwoord dat dit in dit jaar niet te 
realiseren is omdat er geen 4 vrije wedstrijddagen voor beschikbaar zijn. Op twee andere dagen 
waren al toernooien bij andere verenigingen gepland. Dat zou betekenen dat als leden met de 
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nieuwe competitie in Appelscha zouden meedoen dat ten koste van de toernooien gaat van die twee 
verenigingen. Dit heeft de topsportcoördinator zo beantwoord, met als toevoeging om het als een 
voorstel in de najaars ALV in te dienen, zodat daarover in de najaars ALV besluiten kunnen worden 
genomen voor 2023. Ook dit onderwerp wordt door de MGC Appelscha mee terug genomen in het 
bestuur.   
Na enige discussie spreken MGC Appelscha en de topsportcoördinator uit dat goed overleg 
bovenstaande vragen en misverstanden kunnen voorkomen. 
 
De voorzitter vult aan dat samenwerking de beste manier is om minigolf te promoten 
 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen aan de topsportcoördinator. 
 
12. Mededelingen van de PR-functionaris 
De PR-functionaris vindt het fijn om met het bestuur van de MGC Appelscha samen te werken. Hij 
vindt dat het fijn is dat daar vrouwen in dat bestuur zitten. Het is ook het streven van de NOC*NSF 
dat meer vrouwen bestuursfuncties bekleden. MGC Appelscha geeft het goede voorbeeld. 
 
De presentatiegids is naar verwachting over ongeveer 2 weken af. Daarna worden deze 
presentatiegidsen verstuurd aan de secretarissen van de verenigingen. 
 
De PR functionaris is ook begonnen met het schrijven van een toekomst visie stuk over de 
breedtesport. Het leden aantal binnen onze bond daalt drastisch en dat doet pijn. De PR-functionaris 
merkt op, dat hij ook wel eens het verwijt hoort, dat we te weinig doen voor onze recreant leden. Hij 
gaat zich daarin verdiepen, ook gebaseerd op soortgelijke documenten van andere bonden. Na 
overleg binnen het NMB bestuur wil hij dat brengen in de najaars ALV.   
 
Tenslotte deelt de PR-functionaris mee dat hij met Martin van Holland en Mees Bouwman binnen de 
bond gaan besluiten, samen met de familie van Henk Goris, wat er met zijn minigolf erfenis moet 
gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld 750 minigolfballen, waaronder hele kostbare. De familie wil dat ballen 
gekocht kunnen worden, ook voor mensen met een kleine beurs. Binnenkort zal daar meer over 
bekend gemaakt worden. Als er meer mensen een bal willen hebben, zal er worden geloot, en niet 
de prijs worden opgedreven. Het streven is dat vooral de jeugd (Henk was jeugd coach bij de NMB) 
bij voorkeur in aanmerking kan komen voor de aanschaf van ballen. In eerste instantie wordt dit jaar 
niets verkocht naar het buitenland. De familie wenst dat de opbrengst te gebruiken voor de 
organisatie van een Henk Goris memorial, bijvoorbeeld de aanschaf van een wisselbeker. 
 
Er zijn verder geen vragen. 
 
13. Rondvraag 
De MGC Oirschot stelt de vraag of een donateur de functie van secretaris kan krijgen binnen de 
vereniging. Moet de secretaris lid zijn van de Bond? De voorzitter beantwoordt de vraag als volgt. In 
de nieuwe statuten staat dat leden van het bestuur van een vereniging die geen lid zijn van de 
vereniging, geen lid zijn van de bond als speler, maar wel degelijk lid zijn als ‘persoonlijk lid’ van de 
bond. 
De voorzitter brengt aan de orde dat in de code Goed Sportbestuur van de NOC*NSF staat dat er een 
minimaal percentage vrouwen dienen te zitten in besturen van verenigingen. Het bestuur van de 
NMB zal daarop nader op inzetten.  
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Het Bondsbureau vraagt MGC Oirschot en de nieuwe wedstrijdleider om zo spoedig mogelijk de 
gegevens van de functionarissen door te geven om te kunnen laten plaatsen op de website. 
 
De topsportcoördinator vraagt aan de wedstrijdleider district Oost afdeling 2 of er al een kandidaat 
was voor de functie wedstrijdleider district Oost afdeling 1.  Deze bevestigt dat Roger Guelen deze 
functie tenminste voor dit jaar wil oppakken. MGV Duno bevestigt vervolgens dat de competitie op 
afdeling 1 in district Oost op 26 april zal starten in overleg met Roger Guelen. 
 
De PR-functionaris meldt dat de bovengenoemde memorial van Henk Goris, zie samen met de 
vereniging in Afferden wordt georganiseerd. 
 
14. Sluiting door de voorzitter 
De voorzitter sluit af met de opmerking dat fysiek vergaderen een voordeel geeft boven digitaal 
vergaderen. De voorzitter bedankt iedereen die aanwezig is en/of een bijdrage heeft geleverd voor 
de vrijwillige inzet voor het minigolf.  
De voorzitter bedankt nogmaals iedereen aan de medewerking aan deze vergadering en sluit de 
vergadering om 21.01 uur. 
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