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20 januari 2022 
 
Notulen van de najaars ALV van 2022, gehouden op 19 november 2022 in de Stolp. 
 
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 
Webmaster: Jeroen van Holland 
Landelijk Wedstrijdleider: Steven Steiger 
Wedstrijdleider Oost afdeling 2: Frits Zwaal 
Wedstrijdleider West: Johan den Dunnen 
Wedstrijdleider Zuid: Gerrit Voermans 
Financiële Commissie: Rick Peeters, kandidaat lid René Bos 
 
Afwezige functionarissen met kennisgeving:  
Wedstrijdleider district Oost afdeling 1: Vacature 
Wedstrijdleider district Noord afdeling 1 en 2: Vacature 
Namens de Financiële commissie: Gerco Berentsen  
 
Aanwezige verenigingen en vertegenwoordigers volgens digitale presentielijst:  
MGC Aalsmeer: H. Reijerkerk, MGC Appelscha: J.E. Hooijsma, MGC Bussloo: S. van Zandvoort, MGV 
Duno: W. Van Helmond, MGC Eindhoven Lichtstad: G. Voermans, MGC Geldrop: H. van der Aa, 
 RMC De Hole Ridders: J. den Dunnen, MGC Oirschot: W. Van Disseldorp, MGC de Putters: F. Zwaal, 
MGC de Trekvogels: H. Redegeld (tevens Erelid), MGV De Veluwe: B. Van Donkersgoed, MGC de Vrije 
Slag: K. van de Peppel, MGC Zoetermeer: R. Plugge. 
 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: MGC Drachten, MGC Duinholers, MGC De Houtduif en 
MGC WIK. 
 
Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: MGV Combinatie 2011, MGC Heerhugowaard, MGC de 
Holedrivers, MGC Leeuwarden, MGC ’t Valkhof, MGC Zicht Nirve. 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Om 10.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij memoreert 
dat de volgende vergadering, de voorjaarsvergadering van 3 april 2023, digitaal zal worden 
gehouden. 
 
De secretaris meldt vervolgens de afwezige verenigingen en functionarissen met en zonder 
afmelding (zie hierboven). De MGC de Trekvogels arriveert iets later in de vergadering, en de MGC de 
Vrije Slag vertrekt om 12.30 uur. 
 
De voorzitter noemt met de overleden leden sinds de voorgaande ALV. 
Dit betreffen: Truus Verdonk van MGC Geldrop, Tom Pardaans van RMC de Hole-Ridders en Joke 
Rollman van MGC WIK . 
Er wordt een minuut stilte gehouden om de overledenen te gedenken.  
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2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering van 11 april 2022  
Er zijn geen schriftelijke op- of aanmerkingen binnengekomen. Deze notulen zijn vastgesteld met 
dankzegging aan de secretaris.  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Statuten NMB op website NMB 
De secretaris meldt dat de statuten de vorm hebben gekregen van een proces verbaal, 
omdat de eerst gepasseerde versie nog teksten bevatte die verwijderd hadden moeten 
worden door de notaris. Het verbaal bevat eerst de tekst van de eerder gepasseerde statuten 
en vanaf bladzijde 23 de juiste tekst. Het Bondsbureau zal zorgen dat de statuten op de 
website van de NMB direct met de juiste tekst beginnen. 
Eindhoven Lichtstad pleit ervoor dat de oprichtingsdatum van de NMB (1 januari 1964) in de 
statuten wordt opgenomen. Deze wijziging zal in de volgende wijziging van de statuten 
worden aangebracht. 
 

b. Model statuten voor de verenigingen op website NMB 
Eindhoven Lichtstad vraagt of er een plan is hoe we met die model statuten omgaan, en hoe 
de NMB ons daarbij gaat helpen. De penningmeester licht toe dat het bestuur van de NMB 
heeft besloten dat, als een vereniging dat aan het bestuur van de NMB vraagt, er een 
financiële bijdrage door de NMB wordt gegeven van 300 euro. Via Vereniging & Recht 
hebben we een het volgende aanbod van een notaris voor het passeren van deze 
modelstatuten: 616,32 euro zonder extra kosten.  De secretaris biedt aan, als gewenst door 
een vereniging, als tussen persoon op te treden. 

 
c. Herdenking Eindhoven Lichtstad: 40 jaar 

De voorzitter reikt hiertoe een aandenken uit aan Eindhoven Lichtstad. 
 

d. VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag 
De voorzitter meldt, dat in de voorjaarsvergadering van 7 maart 2020 de NMB aan haar 
leden heeft meegedeeld dat de NMB de kosten voor haar rekening neemt voor het 
aanvragen van de VOG voor begeleiders van jeugd, teamleiders en vrijwilligers. Er is nu een 
aanpassing gekomen vanuit de NOC*NSF, die voorschrijft dat alle bestuursleden, dus niet 
alleen de bestuursleden van de Bond, maar ook van alle verenigingen, een VOG moeten 
hebben. Inmiddels is gebleken op grond van cijfers van de NOC*NSF dat slechts 19% van de 
sportbestuurders een VOG hebben. Dat is problematisch, gelet op de vele zaken die er 
spelen.  
De NMB komt binnenkort met documentatie en informatie over de regeling voor het 
aanvragen van een Gratis VOG voor vrijwilligers van de NOC*NSF. Deze info wordt eerst 
besproken in de volgende NMB bestuursvergadering en wordt zo spoedig mogelijk gestuurd 
aan de verenigingen.  
Alle bestuurders van de verenigingen en degenen die jeugd begeleiden moeten dus een VOG 
hebben. 
VOG’s hebben geen eeuwige geldigheid. Na 3 jaar (NOC*NSF beleid) dienen deze opnieuw 
worden aangevraagd. 
RMC De Hole-Ridders vraagt wie de VOG’s bewaart. De secretaris geeft aan dat binnen de 
NMB de secretaris de VOG’s van alle betrokkenen bewaart. Hij stelt voor dat elke vereniging 
ook iemand aanwijst die de VOG’s bewaart.  
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Eindhoven Lichtstad vraagt of de NMB de aanwezigheid van VOG’s bij verenigingen gaat 
controleren. De voorzitter verduidelijkt dat de eisen ten aanzien van het hebben van een 
VOG deel zijn van de Minimale Kwaliteitseisen van de NOC*NSF, waaraan de NMB moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor de Bijdrage van de NOC*NSF. De precieze invulling 
van de Minimale Kwaliteitseisen zijn nog niet bekend. Dus hoe en of we moeten gaan 
controleren is nog niet bekend. 

 
e. Bètablokkers 

De voorzitter zegt dat onlangs een bericht vanuit de NMB aan alle verenigingen verzonden is 
dat vanaf 1 januari 2023 bètablokkers verboden zijn in competitie, zowel internationaal als 
nationaal. Dit is een uitbreiding van het doping reglement. Er wordt nationaal bij minigolf 
niet gecontroleerd op doping, maar dat is een budgetkwestie. Het wil niet zeggen dat er niet 
bij minigolf op doping wordt gecontroleerd in de toekomst. Iedereen die bèta blokkers 
gebruikt moet daar een exemption voor aanvragen. De secretaris heeft de doping autoriteit 
een vraag gesteld over wat precies in-competition betekent voor de minigolfsport. Het 
antwoord zal worden medegedeeld aan de verenigingen. 

 
4. Financieel 

a. Voorstel tot vaststelling van het nieuwe ledengebouw 
Rick Peeters krijgt het woord van de voorzitter en zegt dat hij zich zorgen maakt over de 
opbouw van het voorgestelde nieuwe ledengebouw. Hij stelt dat je met het recreant 
lidmaatschap (ook hierna basis lidmaatschap genoemd) aan alle wedstrijden mag meespelen 
behalve NK’s, LHK en Internationale wedstrijden. Als je alles wil spelen moet je sporter 
worden en 65 euro betalen. Rick maakt zich zorgen dat alleen LHK spelers en ‘internationale 
spelers’ aan NK’s gaan meedoen, en dat veel sporters die niet aan NK’s meedoen basis lid 
gaan worden, met financiële en sportieve gevolgen voor de NMB. Ook ziet Rick een 
probleem in het verschil van 50 euro kosten voor het basis lidmaatschap en sporter 
lidmaatschap. Je gaat als basis speler niet gauw besluiten om aan een NK mee te doen.  
De penningmeester denkt dat als je minigolf als sport benadert dat je sporter blijft, ook na 
invoering van het nieuwe ledengebouw. De begroting gaat ervan uit dat er geen 
vermindering is van het aantal sportleden. De penningmeester zal de komende jaren zeker 
monitoren wat de effecten van het nieuwe ledengebouw is op de inkomsten. Als we toch 
verliezen gaan leiden, zullen er weer aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Eindhoven Lichtstad merkt op dat als het aantal sporters de helft wordt dat het een gat slaat 
in de begrote inkomsten.  
De MGC de Vrije Slag benadrukt dat voor sporters die aan NK’s meedoen de kosten zelfs 
minder kunnen worden als ze meerdere NK’s meedoen, evenzo voor semi-sporters die nu 
basis lidmaatschap krijgen.  
De penningmeester geeft verder aan dat het door dit voorstel erg helder is waaraan je als 
basislid of sportlid mag deelnemen. De secretaris denkt dat dit voorstel kan leiden tot een 
grotere deelname van leden aan alle districtswedstrijden en toernooien. Ook dat moeten we 
evalueren. Het maakt het voor de districten gemakkelijker om interessante wedstrijden en 
competities te organiseren waaraan iedereen met basis lidmaatschap kan meedoen. 
De MGC de Vrije Slag vraagt dat er wel duidelijk een definitie komt wat internationale 
toernooien zijn en wie daaraan mag meedoen op grond van zijn lidmaatschap bij de Bond. De 
MGC de Vrije Slag noemt een voorbeeld: De toernooien van De Houtduif zijn internationaal, 
mogen daar de basisspelers niet aan meedoen? Op grond hiervan ontstond een discussie wat 
we wenselijk achten ten aanzien van de uitgangspunten van het nieuwe ledengebouw. De 
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discussie ging uiteindelijk vooral over de internationale toernooien georganiseerd door onze 
verenigingen en deelname van NMB leden aan toernooien in het buitenland. Iedereen was 
het erover eens dat alleen sporters kunnen deelnemen aan NK’s, LHK en de Nederlandse 
Teams (individueel of als Team). 
De RMC de Hole-Ridders merkt op dat in het voorstel niets staat wat donateurs en coaches 
mogen. De penningmeester antwoordt dat ze beiden niet kunnen spelen tenzij ze ook basis 
of sportlid zijn. RMC de Hole-Ridders merkt op dat het niet duidelijk is of coaches die geen lid 
zijn van de NMB kunnen coachen in internationale wedstrijden. Dit moet nog nader worden 
onderzocht door de NMB. 
 
De voorzitter brengt ter stemming of internationale toernooien georganiseerd door 
Nederlandse verenigingen (niet zijnde EK of WK’s) vallen onder het basis lidmaatschap. De 
vergadering besluit unaniem dat basis leden mogen meedoen aan deze toernooien. 
 
De topsportcoördinator vraagt of een basis lid ook mee mag doen in andere districten. De 
voorzitter geeft aan dat dit het geval is, zoals verwoord in het voorstel. 
 
MGC Appelscha vraagt of de basisleden ook mee mogen doen aan de 
districtskampioenschappen. Het antwoord is dat basisleden ook mogen meedoen aan de 
Districtskampioenschappen. 
 
MGC Eindhoven Lichtstad dringt erop aan dat de terminologie van de namen van de 
lidmaatschappen eenduidig en helder moeten zijn in zowel het voorstel tot vaststelling van 
het nieuwe ledengebouw als de meerjarenbegroting. Daar zal het bestuur voor zorgdragen. 
 
NK Variabel valt onder de Nationale Kampioenschappen.  
 
Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel tot vaststelling van het nieuwe ledengebouw ter 
stemming. Niemand is hiertegen. Het voorstel is aangenomen met de bovengenoemde 
aanvullingen.  
 

b. Voorstel tot vaststelling van de contributie over 2023 
De hoogte en regelgeving van de contributie van 2023 is met het accepteren van 
bovenstaande voorstel tot vaststelling van het nieuwe ledengebouw vastgesteld door de 
vergadering. Opgemerkt is dat de hoogte van de contributies van 2024 als nodig kan worden 
veranderd in de najaarsvergadering van 2023 conform statuten. 
 

c. Voorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2023 – 2026. Dit ook ten behoeve van de 
aanvraag Bijdrage Bestedingsplan NOC*NSF 2023 
De penningmeester vraagt de vergadering of de leden nog vragen hebben. De MGC 
Eindhoven Lichtstad herhaalt de eerdere opmerking dat de begroting afhankelijk is, dat de 
hoeveelheid sporters gelijk blijft de komende jaren met 2021. De tweede opmerking is dat de 
MGC Eindhoven Lichtstad ervoor pleit de komende jaren de contributie niet te verhogen. De 
penningmeester zegt dat elk jaar de contributie en eventuele verhogingen (er is er een 
opgenomen in de meerjarenbegroting) worden besproken in de najaars ALV en in stemming 
gebracht conform statuten. 
De MGC Trekvogels vraagt of de bijdrage voor deelname aan NK’s inclusief teams (NK 3-
tallen) vervallen. De penningmeester beantwoordt dat dat het geval is. 
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De penningmeester licht toe dat de totale begroting sluit en dat 60% van de begroting, 
conform de normen van de NOC*NSF, wordt uitgegeven worden aan topsport. 
De voorzitter stelt vast dat iedereen voor het voorstel tot vaststelling van de 
meerjarenbegroting 2023 – 2026 is, en dat de meerjarenbegroting 2023 – 2026 conform het 
voorstel, met de aantekeningen zoals die gemaakt zijn, als zodanig is vastgesteld onder 
dankzegging aan de penningmeester. 
  

5. Voorstel tot vaststelling van het NMB Jaarplan 
MGC Appelscha merkt op dat het NK Combi volgens het reglement wordt gehouden op het 
Baansysteem waarop de EK / WK van de Algemene klasse wordt georganiseerd. In het Jaarplan staat 
dat de NK Combi wordt georganiseerd in Ridderkerk, Bogni, terwijl het op Vilt zou moeten worden 
georganiseerd. Dit wordt verder besproken onder agendapunt 6. 
De voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met het Jaarplan 2023 onder voorbehoud van 
de uitkomst van de discussie omtrent het baansysteem waarop de NK Combi 2023 moet worden 
gespeeld.  
Voor dat gestemd wordt merkt de PR-functionaris op dat het jaarplan uitgaat van het 60-jarig 
bestaan van de NMB in 2023. Dat moet 2024 zijn (oprichtingsdatum van de voorgangers van de NMB, 
is 1 jan 1964). Het jaar 2023 kan goed gebruikt worden voor het voorbereiden van het 60-jarig 
bestaan.  
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De voorzitter stelt vast dat het NMB Jaarplan 2023 is 
vastgesteld, onder het genoemde voorbehoud.  
 
6. Voorstel tot vaststelling van de wedstrijdkalender 2023  
De topsportcoördinator neemt het woord en deelt mee dat Johan den Dunnen hem geholpen heeft 
met het opstellen van de 2e versie van de wedstrijdkalender. Er is in de voorjaarsvergadering een 
concept wedstrijdkalender goedgekeurd. Johan heeft over deze kalender nagedacht en enkele 
verbeteringen aangebracht. Dit wordt zeer gewaardeerd door de vergadering. De tweede versie van 
de wedstrijdkalender 2023 is afgelopen week aan de verenigingen toegestuurd en op de NMB 
website gezet. De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn aangaande deze 
wedstrijdkalender versie 2. 
 
De penningmeester verzoekt de najaars ALV datum van 4 november te verplaatsen naar 18 
november, zodat er meer ruimte is om toernooien te plannen in het najaar. Daar is de vergadering 
mee eens.   
 
MGC Appelscha verzoekt meer ‘teamcompetitiedagen’ vast te leggen voor de districten.   
MGC Appelscha vraagt of de huidige kalender niet onder voorbehoud moet zijn van de uitkomsten 
van de werkgroep Districtcompetitie aanpassen / verbeteren. Er ontstaat een discussie over deze 
vraag. De consensus is om eerst de uitkomsten van de werkgroep en hoe het zich in 2023 ontwikkelt 
af te wachten en te kijken of de districten hun plannen kunnen verwezenlijken met de in de 
wedstrijdkalender aangegeven data.  
 
De topsportcoördinator gaat in op het baansysteem waarop de NK Combi in 2023 zal worden 
gespeeld. Hij wil graag afwijken van de regel dat het baansysteem waar de Algemene Klasse 
Kampioenschap (EK/WK) in dat jaar zal worden gehouden. Hij stelt voor dat het baansysteem van de 
NK Combi Bogni wordt. Dit omdat tegenwoordig bij de Algemene Klasse EK/WK vrijwel altijd het 
baansysteem Vilt wordt gebruikt.  Normaal rouleert de NK Combi per district, maar dat is met de 
huidige regels door gebrek aan Vilt banen niet mogelijk. De PR-functionaris vult aan dat het natuurlijk 
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wel geweldig is dat we een Viltbaan hebben en dat je daar terecht kunt. De topsportcoördinator 
onderschrijft dat, maar merkt ook op dat een echte Combi spelen daar, begrijpelijk, niet kan. 
De voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord is dat de Combi rouleert over de districten, en de 
koppeling met het baantype van de EK/WK Algemene Klasse niet hoeft te worden gehonoreerd, en 
dat MOS banen uitgesloten zijn voor de NK Combi. De vergadering is unaniem akkoord. 
 
MGC Appelscha vraagt of de NK 3-tallen en de NK Combi omgewisseld kunnen worden, dus dat het 
NK Combi op het weekend 20-21 mei wordt gehouden en NK 3-tallen op 3-4 juni. Dit omdat de 
opgave voor het Nederlands Team voor 1 juni moet plaatsvinden en de NK Combi mee weegt in de 
selectie van het NL Team. Johan den Dunnen licht toe dat zijn indeling was gebaseerd op het 
uitgangspunt dat de belangrijke wedstrijden wat later in het seizoen plaatsvinden. Het NK 3-tallen 
heeft hij eerder gepland omdat de winnaar bij de dames naar de Champions League kan gaan en dat 
het fijn is om dat eerder te weten, aangezien er nogal wat geregeld moet worden als je daaraan wilt 
meedoen. Het NK Combi plaatst hij wat later omdat het dan dichter bij de zomer en de EK/WK 
wedstrijden is, en omdat spelers dan meer tijd hebben om in vorm te zijn.  
Na een uitgebreide discussie vraagt de voorzitter of de vergadering de data van deze NK’s om wil 
wisselen. Na stemming is de omwisseling van de NK’s aangenomen door de ALV met 36 voor, 3 
stemmen tegen en 21 onthouding.  
 
 
7. Status werkgroepen 

a. Districtscompetitie aanpassen / verbeteren 
De secretaris meldt dat de extra ledenvergadering van 8 oktober heeft besloten om drie 
werkgroepen op te richten: ‘Districtcompetitie aanpassen / verbeteren’, ‘Sportpromotie 
organiseren (clinics)’ en ‘Congres van en voor verenigingen’.  
Het doel van ‘Districtscompetitie aanpassen / verbeteren is dat veel meer leden en niet-
leden -weer- gaan deelnemen aan een uitdagende en/of gezellige districtscompetitie. Deze 
‘districtscompetitie’ mag allerlei vormen aannemen, en hoeft niet te voldoen aan het huidig 
wedstrijdreglement NL.  De werkgroep Districtcompetitie aanpassen / verbeteren heeft al 
een vergadering gehad en besloten dat per district een districtsvergadering wordt 
georganiseerd en wie de trekker daarvan is. In Zuid is al een vergadering geweest. In Oost 
gebeurt dat op 29 november. Noord heeft ook al een bijenkomst gehad. In West is de eerste 
vergadering vanwege het weer afgelast. Op 16 december gaan we als werkgroep weer bij 
elkaar zitten en kijken we wat dit betekent voor het opstellen van het nieuwe 
wedstrijdreglement NL, die we in de voorjaars ALV van 2023 willen inbrengen. Het kan dus 
betekenen dat districten hun districtscompetities verschillend van elkaar invullen.  De leden 
worden van de vorderingen op de hoogte gehouden.  
 

b. Sportpromotie organiseren (clinics) 
Daar moeten we nog mee beginnen. De PR-functionaris zal deze werkgroep gaan trekken. 
René Bos stelt zich in de vergadering beschikbaar voor het geven van clinics.  
De topsportcoördinator antwoord op vragen van MGC Appelscha dat volgens hem het de 
bedoeling is dat er een boekje of video beschikbaar komt met voorbeelden (houding, slag 
basisregels etc.), zodat de vereniging daarmee aan de slag kunnen om hun leden te trainen. 
De PR-functionaris merkt op dat de commissie nog moet starten en dat er nog niets is 
ingevuld.  
MGC Eindhoven Lichtstad vult aan dat recreanten kunnen leren van sporters die op hoog 
niveau spelen. Dat kan recreanten enorm helpen om enthousiast te worden en ook sporter 
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te worden. De kennis van die mensen staan niet in een boekje. De topsportcoördinator heeft 
tweemaal zo’n cursus gegeven, en dat wil hij graag nogmaals doen.  
MGC Appelscha promoot het idee van train the trainer: train een persoon van een 
vereniging, zodat hij dat in zijn/haar vereniging kan doorgeven. Het gaat vooral ook om 
basiskennis. Dit idee wordt meegenomen. 
Ook Kees van de Peppel stelt zich beschikbaar om clinics te geven. 
MGC Aalsmeer pleit er ook voor om ook niet leden een training aan te brengen. 
 

c. Congres van en voor verenigingen 
Het bestuur, maar ook de verenigingen, waren erg enthousiast over de extra 
ledenvergadering, omdat daar op ontspannen wijze van gedachten werd gewisseld over 
thema’s die verenigingen en bond bezighouden. Het ligt in de bedoeling dat een volgende 
extra ledenvergadering (congres) wordt georganiseerd, ook onder leiding van de PR-
functionaris, ondersteund door de secretaris. 

 
8. Mededelingen van de topsportcoördinator 

a. LHK 
Er zijn zes deelnemende teams. Er is voor deze vergadering al in Putten vergaderd met de 
LHK teamleiders. MGC Appelscha was daarbij niet aanwezig. Er is daar besloten zes 
wedstrijden te doen en dat de 5 verenigingen allemaal één thuiswedstrijd hebben, en daarbij 
nog één wedstrijd op een neutrale baan. Gekozen is dat de neutrale baan een MOS baan is, 
en dat dit de baan in Aalsmeer is. 
Aangezien in het wedstrijdreglement staat dat de LHK over 5 wedstrijden is, vraagt de 
topsportcoördinator toestemming aan de ALV hiervoor.  
De MGC Appelscha heeft niet vooraf kunnen overleggen met zijn LHK (team)leden of zij voor 
een zesde LHK wedstrijd zijn.  
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met de uitbreiding van 5 naar 6 
wedstrijden voor de LHK, maar dat rekening gehouden wordt met het voorbehoud van MGC 
Appelscha. (zie ook Rondvraag) 
   

b. NK’s 2023 
De planning is: 
NK 3-tallen district Oost MGC de Vrije Slag 
NK Combi district West RMC de Hole-Ridders 
NK Matchplay district Zuid MGC Oirschot (kort) 
NK Variabel district Oost nog te bepalen 
De topsportcoördinator wil de NK Variabel laten vervallen vanwege de geringe deelname. 
MGC Appelscha stelt dat de geringe deelname niet ligt aan het district waar dit NK wordt 
gehouden, maar dat de moeilijkheid is dat 2 banen moeten worden uitgetrained. MGC 
Appelscha stelt daarom voor dat het NK Variabel op één baan wordt gespeeld over twee 
dagen.  
De voorzitter verzoekt de vergadering te stemmen over dit voorstel van MGC Appelscha. De 
vergadering beslist dat de NK variabel voortaan op één baan gespeeld zal worden. Dit NK 
mag op alle baansystemen (roulerend) georganiseerd worden.   
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c. Wedstrijdleiders 

Na enige discussie is het volgende besloten: 
District Noord 
In district Noord verzorgen de wedstrijdleiders van de verenigingen de wedstrijden die vanuit 
het district worden georganiseerd, en niet de districtswedstrijdleider. De 
districtswedstrijdleider coördineert met de Landelijk Wedstrijdleider (waargenomen door de 
topsportcoördinator zolang de LWL een vacature is) 
Frits Zwaal stelt zich beschikbaar als Districtswedstrijdleider Noord voor lang en kort. 
District Oost 
Kees van de Peppel neemt het districtswedstrijdleiderschap Oost over van Frits Zwaal en 
Roger Guelen (tijdelijke wedstrijdleider voor 2022) voor kort en lang. 
District Zuid 
Gerrit Voermans is districtswedstrijdleider in Zuid voor lang en kort 
District West 
Johan den Dunnen is districtswedstrijdleider in West voor lang en kort.  
Johan vult aan dat het lastig is dat je als districtswedstrijdleider niet altijd bij de wedstrijden 
aanwezig kan zijn, omdat hij ook LHK speler is. Hij zal iemand in het district benaderen of hij 
wellicht wedstrijdleiderschap wil overnemen in West.  
 

d. Districtskampioenschappen 
Deze staan op de kalender voor alle districten op 23 en 24 september. 
 

e. Internationaal 
Jeugd   Vergiate (Italië) 
Twee jeugdleden komen in aanmerking. Helaas is er geen bondscoach. Ze worden begeleid 
door Henk de Boer.  
Algemene Klasse Uppsala (Zweden)  
René Bos heeft zijn taak neergelegd voor als Bondscoach voor de Algemene Klasse. Er zijn 
gesprekken met Youri Bottenberg om deze positie over te nemen. Youri heeft goede ideeën, 
die hij op papier zet. De topsportcoördinator hoopt in de voorjaars ALV of eerder hierover 
meer te melden.     
Senioren klasse  Porto (Portugal) 
Met de groep senioren en begeleiders is op 12 november een nabespreking geweest over de 
WK in Wanne Eickel. Zoals het er nu uitziet gaan de senioren met een dames en herenteam 
naar Porto. Bondscoach is Alex Jasper. 
Champions League Canegrate (Italië) 
De heren op afdeling 1, de dames op afdeling 2.  
Adventure Golf  Gumpoldskirchen (Oostenrijk)  
Dev Championship Onbekend 
Interland België Rozemaai (België) 
Plaatsing Interland via de NK Combi. De bedoeling is dat de spelers/speelsters zowel uit als 
thuis spelen. Het is de 50ste Interland met de Belgen (1 interland is uit en thuis).  

 
f. Kleding NK 

MGV Duno vraagt of er duidelijk in de uitnodiging zal staan dat in Clubkleding gespeeld moet 
worden. De topsportcoördinator geeft aan dat op de extra ledenvergadering dit ook 
besproken. Daar is uitgesproken, en dat is zijn mening, dat bij NK’s clubkleding verplicht is, 
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maar dat het in de districten meer vrijgelaten kan worden, omdat er recreanten zijn die nog 
geen clubkleding hebben.  
MGC Appelscha daarentegen heeft de mening dat minigolf een sport is en dat de outfit dit 
moet weerspiegelen, inclusief sportbroek. MGC Eindhoven Lichtstad waarschuwt dat 
zwaardere regels op het gebied van sportkleding zal leiden tot mindere deelname aan 
wedstrijden. 
De secretaris zegt dat er kledingregels zijn in d rulebooks van het WMF en dat we daarop 
terug zullen komen in het reglement NL en de voorjaars ALV.  
Er volgt nog een lange discussie. Besloten wordt met de vaststelling dat clubkleding verplicht 
is bij NK’s conform WMF regels. 
 

g. De PR-functionaris suggereert om het C kader af te schaffen. Zijn redenering is dat de spelers 
in het C kader weinig kans maken om in de Nederlandse selectie te komen. De 
topsportcoördinator geeft aan dat het C kader in de reglementen staat.  
 

h. De PR-functionaris vindt het heel belangrijk dat er wel een afvaardiging komt van NL spelers 
in de Algemene Klasse. Het is een generatie die er aan zit te komen. De topsportcoördinator 
geeft aan dat afvaardiging de insteek is van Youri Bottenberg, maar dat dit niet per se een 
volledig team hoeft te zijn. De PR-functionaris vindt dat zonde. De afweging van Youri 
Bottenberg en de topsportcoördinator voor opname in het NL team is dat de spelers het 
niveau moeten aankunnen van een EK of WK, ook als team.  
RMC de Hole-Ridders geeft aan dat een volledig team uitzenden wel in het belang is van de 
spelers die het niveau al aankunnen. Zonder volledig team moeten die spelers van niveau in 
een EK of WK spelen met andere spelers die uit een onvolledig team komen. Dit is minder 
uitdagend voor die spelers van niveau. 
 
Na de voorgaande uitgebreide discussie over deelname aan de EK/WK Alegemene klasse 
wordt het belang van coaches en begeleiders nog eens benadrukt en ook de grote moeite die 
deze vrijwilligers doen zodat de spelers optimaal kunnen spelen. Ook wordt aangegeven dat 
het voor iedereen een intensieve periode is en dat deelname aan internationale EK/WK’s  
geen vakantie is, zoals criticasters beweren. 
 

i. De topsportcoördinator zou ook graag een clinic willen geven over het prepareren van 
ballen, of de basisoefeningen van het spel. De planning daarvan moet nog worden gemaakt. 

 
9. Mededelingen van de PR-functionaris 
De PR-functionaris, geholpen door het succes van de recente extra ledenvergadering, heeft zijn deel 
van het Jaarplan geschreven om verenigingen te helpen om weer te groeien. Maar de verenigingen 
moeten daar ook zelf aan willen werken. De PR-functionaris hoopt dat groeien een vast thema wordt 
in de bestuursvergadering van de verenigingen en om de eigen club te promoten.  
We hebben recent de prachtige promotiefilm gezien met centraal daarin MGV Duno en zijn leden. 
We hopen dat meer van dit soort films te zien. Als een vereniging dat wil, benader de PR-
functionaris. Deze zal je zeker helpen.  
De PR-functionaris zal binnenkort een landelijk persbericht opstellen, dat elke vereniging krijgt 
toegestuurd. Dat bericht kan de vereniging gebruiken voor zijn lokale pers. 
We willen het 60-jarige bestaan groots vieren. Dit kunnen we in het komende jaar gaan 
voorbereiden. 
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We zullen de 50ste interland met België ook speciale aandacht voor geven. De deelnemers krijgen een 
speciale pen, een blijvende herinnering. De PR-functionaris hecht grote waarde aan de 
samenwerking met de Belgen, en wil dat we mogelijk in de toekomst nog meer gaan samenwerken.  
Op de extra ledenvergadering is afgesproken dat verenigingen beter gaan samenwerken, maar ook 
dat de NMB meer gaat samenwerken met andere bonden. 
De PR-functionaris benadrukt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de middelen die voor 
promotie beschikbaar zijn. Hij roept eenieder op dit wel te gaan doen. 
Er zullen ook posters (bijvoorbeeld over de NK’s) gemaakt worden. Hierbij geholpen door de PR-
commissie. Alle verenigingen krijgen die posters om die op te hangen. We kunnen daarmee laten 
zien dat minigolf meer is dan alleen maar een leuk spelletje: het is een wedstrijdsport.  
Als er iets georganiseerd moet worden in de vereniging en er is hulp nodig, vraag het aan de bond, en 
die probeert dan te helpen. 
Er komt een nieuwe presentatiegids waarin ruimte is vrijgemaakt voor een verslag over de geslaagde 
Henk Goris memorial wedstrijd. De PR-functionaris vraagt de verenigingen om stukjes tekst vanuit 
hun club voor de presentatiegids, liefst met foto’s.  
Wil je volgend jaar een promo event organiseren: vraag de PR-functionaris als nodig om steun! 
SponsorKliks levert nog niet veel op. Gebruik dit als je bestellingen doet op bijvoorbeeld bol.com; het 
levert de NMB geld op.   
De PR-functionaris zoekt nog steeds door om sponsors voor de bond te vinden. 
De PR-functionaris heeft al plannen ten aanzien van het verenigingscongres, en geeft aan hoe zo’n 
congres kan worden vormgegeven. Nadere invulling komt nog en natuurlijk worden de leden 
daarover geïnformeerd. Een thema op zo’n congres kan zijn: met elkaar te praten over promotie van 
onze sport. 
De PR-functionaris biedt vervolgens weer aan om te helpen bij plannen van Open dagen, het 
schrijven van krantenberichten et cetera. Er is budget! 
 
De voorzitter vraagt of de leden vragen hebben voor de PR-functionaris. 
 
De MGC Appelscha heeft het afgelopen jaar de promotie gemist van de NK’s. Het gaat vooral om 
foto’s en video’s voor facebook of social media. Dat is een hele gemakkelijk manier om promotie te 
maken. De PR-functionaris is het daarmee eens, maar geeft aan dat de verenigingen ook zelf het 
initiatief kunnen nemen. Het is wel van belang om deze zaken op tijd te starten. Realisatie van 
plannen kan veel werk zijn en een lange doorlooptijd hebben  
Het is nog niet bekend of onze nieuwe website filmpjes gaat ondersteunen. Filmpjes kunnen wel op 
facebook worden geplaatst, of op YouTube (met een link). 
 
MGC Appelscha wil graag voor haar nieuwe leden een banenboekje (met beginnersinstructie, 
basisregels en baanbeschrijvingen) hebben. MGC Eindhoven Lichtstad heeft foto’s van alle banen, die 
leden in Excel kunnen plakken voor hun eigen baanbeschrijvingen. Dit zal hij aan MGC Appelscha 
toesturen.  
De PR-functionaris roept de verenigingen op om de baanbeschrijvingen op de eigen websites en die 
van de NMB zo actueel mogelijk te houden. Het is dan de bedoeling dat een gemeenschappelijke 
uniforme template wordt gebruikt. 
 
MGC Aalsmeer geeft aan dat zij niet zomaar borden met reclame mag plaatsen. MGC Appelscha 
adviseert dat dit wel mogelijk is als het een bord is op een aanhanger is geplaatst (mits de provincie 
dat niet verbiedt). De PR-functionaris merkt op dat er vaak een persoon binnen de gemeente 
verantwoordelijk is voor het Sportakkoord. De PR-functionaris en later ook de voorzitter adviseren de 
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verenigingen vooral contact te zoeken met de Sportakkoord verantwoordelijke binnen de gemeente 
contact. 
De voorzitter bedankt de PR-functionaris voor de uitvoerige toelichting 
    
10. Voorstel tot het voorzien in vacatures 
 
Steven Steiger is aftredend en herkiesbaar als topsportcoördinator. Er is geen tegenkandidaat 
gesteld. Steven Steiger is bij acclamatie herbenoemd als topsportcoördinator. 
 
Leden van de continuïteitscommissie. Volgens de nieuwe statuten moet de continuïteitscommissie 2 
leden bezitten. De voorzitter meldt dat zich twee kandidaten beschikbaar hebben gesteld: Gerrit 
Voermans en Johan den Dunnen. Het bestuur van de NMB kan zich daarmee volledig verenigen en 
ondersteunt deze kandidaatstellingen. Het bestuur stelt daarom voor om Gerrit Voerman en Johan 
den Dunnen te benoemen als leden van de continuïteitscommissie. De ALV is hiermee akkoord. 
 
Financiële Commissie. Volgens de statuten is er ruimte voor nog één lid. René Bos heeft zich hiervoor 
aangemeld. Het bestuur ondersteunt deze kandidaatstelling en stelt voor René Bos te benoemen tot 
lid van de Financiële Commissie. De verenigingen zijn hiermee akkoord. 
 
Vacature Landelijk Wedstrijdleider. Er zijn geen kandidaten, dus de functie blijft vacant. 
Johan den Dunnen heeft aangeboden enkele taken van de LWL op zich te nemen. 
Ook de wedstrijdleider Zuid zal waar nodig zijn diensten aanbieden, indien dat gewenst wordt. 
 
11. Voorstel tot verlenen erelidmaatschap 
De voorzitter meldt dat in onze reglementen veel rechten en verplichtingen voor de leden zijn 
opgenomen. In de statuten is ook opgenomen dat op voorstel van het bondsbestuur de 
bondsvergadering kan besluiten om een persoon die zich gedurende lange tijd zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de NMB het predicaat Erelid te verlenen. Er zijn veel leden die zich inzetten voor 
de minigolfsport. We zijn een vrijwilligers organisatie, die niet kan functioneren zonder de inzet van 
onze leden. Het Bondsbestuur is van mening dat één van onze leden geheel voldoet aan de criteria, 
omdat hij gedurende lange tijd, en nog steeds, ondanks zijn slechter wordende gezondheid, op een 
positieve manier minigolf promoot. En dat niet alleen voor zijn club, maar voor de gehele 
minigolfsport. Het Bondsbestuur stelt hierbij voor om Wilbert van Helmond het predicaat Erelid te 
verlenen. De vergadering stemt hiermee in onder applaus. 
De voorzitter overhandigt vervolgens de Oorkonde, met de tekst: 
De Algemene Ledenvergadering van de NMB heeft op 19 november 2022 unaniem besloten Wilbert 
van Helmond te benoemen tot Erelid, omdat hij zich voor de NMB gedurende lange tijd zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt. De Oorkonde is ondertekend door de voorzitter en secretaris. 
 
Wilbert van Helmond antwoordt dat hij al 53 jaar zijn passie beoefent, samen met heel veel mensen. 
Hij gaat daarmee door, tot het echt niet meer kan vanwege zijn gezondheid. Hij spreekt zijn dank uit 
in de vergadering. 
 
12. Rondvraag 
RMC de Hole-Ridders denkt dat het goed is, als de reglementen weer op orde zijn, er een 
scheidsrechters cursus gegeven gaat worden. Er zijn leden die graag scheidsrechter willen worden en 
het is een tijd geleden dat de laatste cursus is gegeven. Johan wil graag helpen om zo’n cursus te 
geven.  
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MGC Appelscha bevestigt dat ook zij gaan voor een LHK met 6 wedstrijden. Ze spreken wel de 
voorkeur uit dat bij de keuze van neutrale banen ook gekeken wordt naar het aantal kilometers voor 
alle betrokken verenigingen, dat die gelijk zijn voor alle verenigingen, vanwege de extra kosten. 
De topsportcoördinator geeft aan dat voor 2023 gekozen is om alle baansystemen te spelen inclusief 
MOS, en dat de keuze al is gevallen om MGC Aalsmeer te vragen als neutrale baan. De 
topsportcoördinator wil niet dat de LHK op alleen thuisbanen speelt, maar dat er een ruimere 
variatie is aan banen waarop de LHK speelt. De topsportcoördinator wil dat na 2023 meerdere 
neutrale banen worden gebruikt in een seizoen, en dat, als er genoeg neutrale banen beschikbaar 
zijn, elke LHK vereniging elke 2 jaar een thuiswedstrijd heeft. Er hoeft dus niet elk jaar op MOS 
gespeeld te worden. 
 
De topsportcoördinator vraagt de vergadering wat zij vindt van een Open NK, waaraan ook 
buitenlanders, leden van een andere bonden, mee mogen doen. De eerste Nederlander is dan de 
Nederlandse kampioen. Het kan dus zijn dat een buitenlander Open NL kampioen wordt.  
MGC Appelscha denkt dat het voor de NK Combi en NK variabel een mooie aanvulling is, maar lastig 
is voor de NK Matchplay. De topsportcoördinator zegt hierop dat we de NK Matchplay niet in 
aanmerking komt voor een Open kampioenschap.  
RMC de Hole-Ridders geeft aan dat de NK Matchplay open moet staan voor alle sportleden van de 
NMB. De secretaris pleit ervoor dat we de regels voor NK als zodanig aanpassen dat de deelnemers 
aan de NK’s lid moeten zijn van de NMB, of indien ze lid zijn van een andere minigolfbond 
aangesloten bij de WMF de Nederlandse nationaliteit moeten hebben.   
Als we een Open NK willen doen, dan mogen alle leden meedoen van andere bonden. Er moet wel 
gecontroleerd worden wat de regelgeving is van de WMF en hoe we omgaan als er heel veel 
aanmeldingen komen. Ook moet dan worden nagedacht over het inschrijfgeld van de niet NMB 
leden. 
We moeten nog dieper nadenken wat we moeten regelen als we een Open NK willen doen. 
De vergadering staat niet afwijzend tegenover het idee van een Open NK. 
 
De penningmeester vraagt de secretarissen van de verenigingen erop letten dat de ledenbestanden 
goed en juist worden aangeleverd. 
 
De penningmeester moet helaas mededelen dat MGC Zoetermeer per 1 jan 2023 wordt opgeheven. 
Dat is een vereniging minder. De spelers zullen bij andere verenigingen gaan spelen.  
 
De MGC Appelscha vraagt wanneer er een herhaling is van de scheidsrechter cursus. De 
topsportcoördinator antwoordt dat dat nog niet bekend is en dat hij ernaar zal kijken als de 
reglementen herschreven zijn. Hij verwacht niet dat het in de winter zal gebeuren. 
 
13. Sluiting door de voorzitter 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst. Het was een levendige vergadering met als hoogtepunt 
de benoeming van Wilbert van Helmond tot Erelid. 
De volgende vergadering is 3 april 2023, digitaal. 
De vergadering wordt gesloten om 13.37 uur. 
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