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12 maart 2023 
 

Jaarverslag NMB 2022 
 

Algemeen door de voorzitter 
 
Hierbij biedt het bondsbestuur van de Nederlandse Minigolf Bond (NMB) aan alle leden het 
jaarverslag 2022 aan. 
 
Een hoofddoelstelling voor 2022 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 de ALV 
vastgesteld op 24 april 2021. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 16 mei 2022 is de Sportagenda 2032 vastgesteld. 
De Sportagenda vormt het strategisch kader van de vereniging en beschrijft gezamenlijke 
overtuiging, ambitie, streefdoelen en actielijnen. Op basis van de Sportagenda wordt een vertaalslag 
gemaakt naar het Jaarplan van de leden en de werkorganisatie van NOC*NSF. 
De overtuiging van NOC*NSF. We geloven in de kracht van sport. Dagelijks sporten, sportief 
bewegen, genieten van sport en excelleren in sport draagt bij aan een vitaal, sociaal, ambitieus en 
trots Nederland. 
De ambitie: Nederland, het sportiefste land ter wereld. In 2032 heeft iedereen, in alle levensfases en 
alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf te sporten, te excelleren in sporten 
sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, 
gezonde en duurzame omgeving, verrijkt door waardevolle topsport. 
Tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 3 november 2022 werd akkoord gegaan met 
Sportakkoord II: het fundament voor een goede samenwerking tussen sportsector en overheid. 
Sportakkoord II biedt een stevige financiële impuls om via lokale samenwerking de clubs 
toekomstbestendig te maken en de sportbonden te versterken. Dit zijn belangrijke voorwaarden om 
te zorgen dat in 2032 iedereen dagelijks sportplezier beleeft door zelf te sporten, samen te sporten 
of als vrijwilliger, professional of supporter. 
Sportakkoord II is een akkoord op hoofdlijnen dat in de komende periode meer en nader uitgewerkt 
gaat worden. 
 
Bijna alle vergaderingen van NOC*NSF werden online gehouden, zoals het 2-wekelijkse 
directeuren/voorzittersoverleg, het Kleine Bondenoverleg, de Ledenraadpleging en de Algemene 
Vergadering. Op een enkele uitzondering na van het 2-wekelijkse overleg werd aan alle 
vergaderingen deelgenomen. 
 
Op basis van de veranderagenda van NOC*NSF zijn in 2021 een aantal wijzigingen aangebracht in het 
Bestedingsplan voor 2022 en 2023. Een van die wijzigingen was dat er aanzienlijk meer geld is 
toegevoegd aan de basisfinanciering voor sportbonden. Voor de NMB leidt dit echter niet tot een 
hogere bijdrage aangezien de bijdrage niet hoger kan zijn dan de eigen inkomsten, hoofdzakelijk de 
contributies. Daarentegen zijn wel de eisen verhoogd. Hiertegen is bij NOC*NSF bezwaar ingediend. 
Toegezegd is dat rekening zal worden gehouden met de grootte van de bond, 
In het kader van de toepassing Code Goed Sportbestuur en de Minimale Kwaliteitseisen heeft 
NOC*NSF toegezegd dat nader advies zal worden gegeven bij de uitwerking van vrijwilligersbeleid. de 
gedragscode en beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie. 
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Ultimo 2022 waren er 23 verenigingen aangesloten bij de NMB. Het aantal leden op basis van de 
contributiebetaling bedroeg op het einde van het kalenderjaar 2022 388  (in 2021 26 verenigingen en 
390 leden). 
 
Het bondsbestuur bestond op 1 januari 2022 uit de volgende personen: 
Voorzitter                                                       Hans van der Aa 
Secretaris                                                       Hans Broodbakker 
Penningmeester                                            Rob Plugge 
Topsportcoördinator                                    Steven Steiger 
PR, Marketing en Breedtesport                  Sietse van Zandvoort 
Het bestuur heeft in 2022 zeven keer vergaderd, waarvan 6 keer digitaal. Er zijn 2 algemene leden 
vergaderingen gehouden in voorjaar (digitaal)- en najaar (in de vergaderzaal).  
 
Er is ook een extra ledenbijeenkomst geweest om een paar actuele onderwerpen te bespreken met 
alle verenigingen in een informele setting. Op grond van deze extra ledenbijeenkomst zijn een paar 
commissies ingesteld om enkele onderwerpen verder te bespreken en aanbevelingen te doen aan 
verenigingen en het bestuur. De commissies zijn: 

a. Districtscompetitie aanpassen / verbeteren 
b. Verenigingscongres organiseren 
c. Sportpromotie organiseren (clinics) 

 
In de najaars ALV 2022 van 19 november 2022 is Steven Steiger herbenoemd als 
topsportcoördinator. 
 
Daardoor bestaat het hoofdbestuur per 31 december 2022 uit de volgende personen: 
Voorzitter                                                        Hans van der Aa 
Secretaris                                                        Hans Broodbakker 
Penningmeester                                             Rob Plugge 
Topsportcoördinator                                     Steven Steiger 
PR, Marketing en Breedtesport                   Sietse van Zandvoort 
 
Verder heeft het bondsbestuur ondersteuning gehad van o.a.  
Bondsbureau                                                  Marianne Groenendijk 
Webmaster                                                     Jeroen van Holland 
Landelijk Wedstrijdleider                             Vacature 
Ondersteuning PR                                          Jeroen van Holland, Jan Egbert Hooijsma 

 
 
Jaarverslag Pr, Marktwerking en Breedtesport 2020 
 
Gelukkig konden we het afgelopen jaar weer wat doen, als was het aan het begin van het jaar nog 
lastig vanwege corona. 
Het afgelopen jaar heeft met name Jeroen van Holland veel werk gehad voor het maken van onze 
nieuwe website, daarvoor dank. 
Een aantal activiteiten kregen speciale aandacht: 

1. Presentatiegids 2022 

2. Henk Goris Memorial (promo Event) 

3. Enquête 
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1. Presentatiegids 2022 

Ook nu weer hebben we een volle presenstatiegids kunnen maken, bestemd voor alle leden van de 
NMB en belangstellenden, de meeste gidsen zijn verzonden via de secretaris van de verenigingen. 
Het maken van een presentatiegids is een van de verplichtingen die het NOC/NSF ons op legt, maar 
daar werken we dan graag aan mee. 
Ook de leden die hebben meegewerkt voor een interview, Martin van Holland, Marijke Rozeveld, 
Mees Bouwman en René Bos worden bedankt voor hun medewerking. 
 

2. Henk Goris Memorial 

Aan het begin van het Jaar werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze 
Jeugdbondscoach Henk Goris. 
In samenwerking met de vereniging De Holedrivers uit Afferden, familie van Henk Goris en de 
baaneigenares Gerrie Koppers van de Tabaksplant werd er een groot plan opgesteld. Namens de 
NMB hebben wij er een Promo Event van gemaakt, waardoor deelnemen gratis kon worden 
aangeboden aan alle leden van de NMB. 
Tevens heeft de NMB gezorgd voor tassen met streekproducten en een banner waarbij Henk groots 
stond afgebeeld. Namens de NMB waren vertegenwoordigd in de organisatie Mees Bouwman en 
Martin van Holland.  
De familie Goris heeft gezorgd voor een grote wisselbeker voor de winnaars van het koppeltoernooi 
Marianne Groenendijk en Ruud Slappendel. Tevens hebben zij een trofee, belofte voor de toekomst, 
geschonken aan jeugdspeler Tim de Boer, vanwege zijn prestaties tijdens internationale wedstrijden 
en vooral bij het jeugd WK in het Duitse Murnau. Henk Goris heeft als bondscoach grote indruk 
gemaakt bij de jeugdselectie en was al in voorbereiding op dit WK. 
Ook in de presentatiegids 2022 hebben nog even een In Memoriam Henk Goris geplaatst. 
 

3. Enquête 

In 2022 hebben we een enquête opgesteld en gevraagd aan de verenigingsbestuurders, hoe zien we 
de toekomst dit na aanleiding van het sterk teruglopen van het aantal leden. 21 van de 23 
verenigingen hebben de enquête ingevuld en ingezonden. De resultaten van deze enquête zijn 
besproken in de extra ledenbijeenkomst van 8 oktober onder leiding van Huibert Brands, voormalig 
accountmanager / adviseur van de NOC*NSF. De uitslag van de enquête is besproken onder zijn 
leiding en plannen zijn gemaakt, welke zijn verwerkt in het Jaarplan 2023. 
 
Verder is er ook al gewerkt aan nieuw promotiemateriaal en is er voor de deelnemers aan de 50e 
Interland een speciale herinnering. 
 

Jaarverslag Topsportcoördinator 
 

Het afgelopen jaar was gelukkig weer een normaal jaar. Geen Corona-perikelen, dus alles 
kon gewoon doorgaan. Helaas heeft het virus wel zijn sporen achtergelaten in de 
minigolfwereld. Zoals al eerder gezegd zijn er toch nogal wat spelers en speelsters die het 
minigolfen op een lager pitje hebben gezet, iets wat we het meest merken in de 
districtscompetities.  
Deze competities zijn zwaar uitgedund ten opzichte van de seizoenen voor Corona. In het 
zuiden is helemaal geen competitie gehouden en zal het in de volgende seizoenen niet 
meevallen om een waardige competitie te organiseren. In de laatste ALV is er een werkgroep 
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opgericht om de districtscompetities zo “vrij mogelijk” in te richten per district met als doel 
zoveel mogelijk spelers en speelsters aan de gang te krijgen, zowel in teamverband als 
individueel en basisleden als recreantspelers. 
In district Noord hebben 6 teams de districtscompetitie gespeeld. Leeuwarden 1 wist deze 
competitie te winnen voor Appelscha 2 en Drachten 1. 
In Oost waren slechts teams vertegenwoordigd, namelijk de Vrije Slag en Duno, waarvan 
Duno als winnaar uit de bus kwam. In Zuid is gespeeld maar geen uitslag bekend. 
West had 5 deelnemende teams waar van Heerhugowaard zich districtskampioen mag 
noemen. Op een gedeelde tweede plaats kwamen de teams van Hole Ridders en Trekvogels 
2 
Helaas zijn niet alle uitslagen van de DistrictsKampioenschappen bekend bij mij. Door de 
vernieuwing van de site is veel info verloren gegaan en na rondvraag bij de diverse mensen 
uit de districten zijn niet alle uitslagen tot mij gekomen. 
DK Noord: niet bekend 
 
DK Oost Lang: Dames senioren 

1. Joy Wielink (Olympia Dortmund) 

2. Alie Visser (Duno) 

3. Ellis Janssen-Thijssen (Valkhof) 

  Heren senioren 
1. Cor Legierse (Houtduif) 

2. Hans Janssen (Valkhof) 

3. Mees Bouwman (Putters) 

 

Heren 
1. Roger Guelen (Houtduif) 
2. Frits Zwaal (Appelscha) 

 
DK Zuid: Niet gespeeld 
 
DK West Lang: Dames 

1. Wendy Los-v. Luijpen (Hole Ridders) 

2. Marrie Bonhof (Aalsmeer) 

3. Els v.d. Stroom (Trekvogels) 

 

Heren 

1. Ruud Slappendel (Hole Ridders) 

2. Dirk Jan Jongkind (Zoetermeer) 

3. Gerard Los (Hole Ridders) 

 

Heren senioren 

1. Hans Broodbakker (Hole Ridders) 

2. Hans Reijerkerk (Aalsmeer) 

3. Johan den Dunnen (Hole Ridders) 

http://www.minigolfbond.nl/
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DK West Kort: Dames 

1. Wendy Los-v. Luijpen 

2. Marrie Bonhof 

3. Els v.d. Stroom 

 

Heren 

1. Ruud Slappendel 

2. Dirk Jan Jongkind 

3. Gerard Los 

 

Heren senioren 

1. Hans Broodbakker 

2. Johan den Dunnen 

3. Klaas Boekel 

 

DK West Combi: Dames 

1. Wendy Los-v. Luijpen 

2. Marrie Bonhof 

3. Els v.d. Stroom 

 

Heren 

1. Ruud Slappendel 

2. Dirk Jan Jongkind 

3. Gerard Los 

 

Heren senioren 

1. Hans Broodbakker 

2. Johan den Dunnen 

3. Klaas Boekel 

 

Ook alle Nederlands Kampioenschappen zijn gespeeld. Als eerste is de Combi gespeeld. Dit 
toernooi werd voor het eerst in een afwijkend format gespeeld, namelijk zaterdag 5 ronden 
op vilt en zondag 5 ronden op eterniet. Met een kleine regenonderbreking op zondag 
kunnen we terugkijken op een goed verlopen kampioenschap.  
Bij de junioren meisjes was er geen strijd met Carina Dijkers als enige speelster in deze 
klasse, dus geen verrassing. Tim de Boer had gekozen om bij de mannen mee te doen, dus 
geen junioren jongens tijdens deze editie. De dames senioren maakten het nog spannend tot 
en met de laatste ronde waar Annie Jasper haar voorsprong in rook op zag gaan zodat 
Michaëla Gerritsen er met de winst van door kon gaan. Blijke Euverman eindigde op gepaste 
afstand als derde. 
Het was goed om te zien dat één van de beste minigolfers van Nederland dit jaar tijd had om 
het NK Combi mee te spelen. We hebben het hier over Alex Jasper. Meestal heeft hij 
verplichtingen bij het team van onze oosterburen maar dit jaar konden de ouwe heertjes A 
zich weer eens meten met hem. Maar ook nu spaarde hij niemand en wist overduidelijk 
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Nederlands kampioen te worden in zijn klasse. Tweede werd Hans Broodbakker en de 
barrage om de derde plaats werd gewonnen door Roland Klarenbeek. Bij de heren senioren 
B werd thuistikker Klaas Rozeveld afgetekend kampioen, voor Marcel van den Bosch 
(tweede) en Herman Kas die derde werd. Ook bij de dames moest er een barrage aan te pas 
komen en wel voor de overwinning. Natasja Kolsteren en Marianne Groenendijk kwamen 
niet verder dan baan 1, in het voordeel van Natasja. Derde werd Paulien Jasper. 
Bij de heren was het een redelijk gelijk opgaande strijd tussen de uiteindelijke top drie. Tim 
de Boer had de vorm van de dag en wist de hoogste trede van het podium te bezetten, 
gevolgd door teamgenoot in Duitsland Youri Bottenberg en derde werd René Bos. 
Volledige uitslag: https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-05-
28_NKCombi/result.htm 
 
Vorig jaar is besloten om van het NK Matchplay een apart toernooi te maken. In 2022 is dit 
evenement georganiseerd op de betonbanen in Ridderkerk. Met 40 deelnemers was er een 
wat mindere opkomst dan in 2021 maar de strijd was er niet minder om. Dingina Dissel wist 
iedereen te verrassen door dit NK op haar naam te schrijven. Zij rekende in finale af met een 
andere, verrassende finalist Gerard Los. Wim Hulscher werd dit toernooi derde. 
Volledige uitslag: 
https://www.minigolfbond.nl/.cm4all/uproc.php/0/Uitslagen/Uitslag%20NK%20Matchplay%
202022.xlsx?cdp=a&_=1852be739a0 
 
Het NK 3-tallen speelde zich af in het noorden, namelijk Appelscha. Met 2 damesteams van 
de thuisvereniging en 6 herenteams ook een niet druk bezet toernooi. Het eerste 
damesteam van Appelscha (Blijke Euverman, Michaëla Gerritsen, Trijn Hartzmann en 
gastspeelster Wendy Los) wist met duidelijke cijfers van het tweede team (Martine 
Rozeveld, Marijke Tuinbeek, Ingrid Scheeringa en Marchien Brinksma) te winnen en plaatste 
zich voor de European Champions League Final in Portel, Portugal. Achteraf bleek het niet 
haalbaar om een team deel te laten nemen aan deze EC. 
Volledige uitslag: https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-06-
11_NederlandsKampioenschap3-Tallen/result.htm 
 
Bij de heren waren de spelers van MGC Oirschot (Hans en Nick Verkooijen, René Bos en 
Steven Steiger) te sterk voor het overige deelnemersveld. Appelscha 1 (Jan Egbert Hooijsma, 
Alban Gerritsen, Henk de Boer en Kees Brinksma) werd tweede en het team van RMC De 
Hole Ridders (Arthur Malta, Martin van Holland, André van Vliet en Johan den Dunnen) 
derde. 
Het laatste Nederlands Kampioenschap beleefde zijn dieptepunt qua opkomst van spelers. 
Dit NK Variabel werd met slechts 15 deelnemers, verdeeld over 5 categorieën, gespeeld op 
de korte banen van Oirschot en Geldrop. Wendy Los was de enige dame en schreef dit NK op 
haar naam. Bij de dames senioren was Michaëla Gerritsen een maatje te groot voor Wilma 
Doomen. Ook bij de heren waren er maar 2 strijders. Hier trok Gerard Los aan het langste 
eind, voor Nick Verkooijen.  
Bij de heren senioren B waren de verschillen duidelijk. André Doomen won met afstand van 
Sietse van Zandvoort en Kees Brinksma eindigde op de derde plaats. De grootste groep, 
heren senioren A, was het het belangrijkste dat je voornaam Hans is. De top drie begint 

http://www.minigolfbond.nl/
https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-05-28_NKCombi/result.htm
https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-05-28_NKCombi/result.htm
https://www.minigolfbond.nl/.cm4all/uproc.php/0/Uitslagen/Uitslag%20NK%20Matchplay%202022.xlsx?cdp=a&_=1852be739a0
https://www.minigolfbond.nl/.cm4all/uproc.php/0/Uitslagen/Uitslag%20NK%20Matchplay%202022.xlsx?cdp=a&_=1852be739a0
https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-06-11_NederlandsKampioenschap3-Tallen/result.htm
https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-06-11_NederlandsKampioenschap3-Tallen/result.htm


  Functie : Secretaris 
 Email : secretaris@minigolfbond.nl 
   

 
www.minigolfbond.nl Voorjaars ALV 2023, 3 april 23, Agendapunt 6    
 

 
 
 

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

Page 7 of 7 
 

namelijk allemaal met “Hans”. Hans Verkooijen mocht het hoogste podium betreden na tien 
ronden, gevolgd door Hans Broodbakker die op zijn beurt weer gevolgd werd door Hans van 
der Aa. 
Volledige uitslag: https://www.rmcdeholeridders.nl/uitslagen/2022-09-
03_NKVariabel/result.htm 
De teams van de Landelijke Hoofdklasse zijn dit jaar ook kleiner geworden met het doel om 
meer teams deel te laten nemen. Indien we dit niet gedaan hadden, waren er slechts twee 
teams aan de start verschenen. 
Het team van MGC Oirschot wist Nederlands Kampioen te worden door alle vijf wedstrijden 
winnend af te sluiten. Op voorhand had deze vereniging aangegeven dat zij bij winst geen 
team af zou vaardigen naar de European Champions League Final te Porto, dus de tweede 
plaats was eventueel interessant voor deelname hieraan. De Hole Ridders wisten het team 
van Appelscha net voor te blijven, maar ook zij wisten geen team op de been te brengen 
voor de EC. Helaas dus geen Nederlands team bij de topwedstrijd in Portel, Portugal. 
 
De return van de interland werd dit jaar gespeeld in het Belgische Eupen. Na een prima 
training op de zaterdag werd de verbroedering met onze zuiderburen voortgezet met een 
goed verzorgde maaltijd waar de sterke verhalen de ronde deden en herinneringen 
opgehaald werden. Zondag werden we wakker met een winters uitzicht vanuit ons hotel. 
Een verrassing natuurlijk, maar bij aankomst bij de baan was er van sneeuw geen sprake, 
maar wel lichte regen. Na een kort uitstel werd er gestart. De dames wisten evenals de 
thuiswedstrijd te winnen waarbij de teller van de overwinningen op 33 kwam te staan 
tegenover 16 nederlagen. De heren gaven wel wat van hun in Drachten opgebouwde 
voorsprong uit handen maar wisten wel de interland winnend af te sluiten. Bij de heren 
wordt in de volgende 50e editie een strijd gestreden om de totaal overwinning. Nederland 
heeft 25 maal gewonnen en België 24, dus spanning alom.  
 
Het jaar 2022 was weer volop in beweging dus genoeg om over te praten en schrijven zoals 
jullie zien.  
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