
 Beste Spelers,  Met deze nieuwsbrief willen wij jullie allen graag op de hoogte stellen van alles wat er is gebeurd, over de rest van het seizoen 2016 en over de toekomst van de PPBN.  Vandaag, vrijdag 3-6-2016, hebben wij van de FIPPA/EPPA te horen gekregen dat zowel de applicatie van de PPBN als die van NPPS (Coöperatie) niet zijn toegekend.     De FIPPADe FIPPADe FIPPADe FIPPA/EPPA/EPPA/EPPA/EPPA    geeft het volgende aan:geeft het volgende aan:geeft het volgende aan:geeft het volgende aan:    
• The General Assembly of FIPPA/EPPA, cannot accept any of the applications that have received for the following reasons, A) Nor of them are following FIPPA/EPPA statutes. B) We cannot accept a part of Dutch Pitch & Putt Sport. 
• The General Assembly of FIPPA/EPPA recommend to both parts to arrive to an agreement and to present a new application form together, were all the Dutch Pitch & Putt Sport will be involved and following strictly all the constitution points of FIPPA/EPPA constitution. 
• The General Assembly of FIPPA/EPPA will accept temporary this conjunct application until will be voted at the next General Assembly 2017. 
• The General Assembly of FIPPA/EPPA will accept a Dutch team to the 2016 Andorra World Cup if the team is presented together by both candidatures.  
• The General Assembly of FIPPA/EPPA will accept a Dutch Open 2016 if organized by the temporary new Association.  Als PPBN gaan wij navraag plegen bij de FIPPA/EPPA, aangezien wij van mening zijn dat wij aan alle gestelde voorwaarden van de constitutie hebben voldaan. We houden jullie hiervan op de hoogte.  Wat is er tot nu toe gedaan door de projectgroep:Wat is er tot nu toe gedaan door de projectgroep:Wat is er tot nu toe gedaan door de projectgroep:Wat is er tot nu toe gedaan door de projectgroep:    
• De NPPF laten voortbestaan onder de naam PPBN. 
• De PPBN een officiële verenging gemaakt welke aan alle wettelijke eisen voldoet. 
• Internationale erkenning van de FIPPA/EPPA gezocht. 
• Toernooi kalender voor de rest van het seizoen 2016. 
• Banen bereid gevonden om de samenwerking aan te gaan. 
• Een website gemaakt www.ppbn.nl.  
• Ledenadministratie opgezet. 
• Diverse offerte trajecten uitgezet voor een nieuw handicap- registratiesysteem met onze specifieke wensen.     



NiNiNiNieuwe websiteeuwe websiteeuwe websiteeuwe website    Met trots kunnen wij jullie melden dat per vandaag de nieuwe website www.ppbn.nl in de lucht is. Op deze site vind je alle benodigde informatie omtrent de PPBN en Pitch en Putt in Nederland.  De website is zo volledig mogelijk gevuld. Mocht je suggesties hebben of mis je informatie horen wij dit uiteraard graag.  OverigOverigOverigOverige communicatiee communicatiee communicatiee communicatie    Daarnaast staan wij ook vermeld op Facebook, onder de groep: PPBN. Hiermee komt de huidige Facebook groep NPPF te vervallen. Dat zal dit weekend gebeuren.  Verder zijn wij uiteraard ook via email te bereiken:  Voor algemene vragen:  bondsbureau@ppbn.nl Voor ledenadministratie:  ledenadministratie@ppbn.nl  De rest van 2016De rest van 2016De rest van 2016De rest van 2016    Zoals eerder genoemd heeft de projectgroep een toernooikalender samengesteld en zal de PPBN alle officiële Nederlandse Kampioenschappen organiseren.  De 2 NRT’s voor de NK’s tellen mee voor de kwalificatie voor de NK’s. Ook zullen hiervoor de uitslagen van het NRT op Groningen en Rhoon worden meegeteld. De tussenstand van de NRT Ranking is te vinden op www.ppbn.nl.  Het NK dat niet in deze kalender voorkomt is het NK clubteams. Omdat de PPBN nog geen mogelijkheid heeft gekregen om alle clubs te benaderen met de vraag of zij zich willen aansluiten heeft de projectgroep een nieuw format gemaakt genaamd het NK teams. Het format hiervoor staat ook op de site www.ppbn.nl.  De komende tijd gaan we ons uiterste best doen om de kalender aan te vullen met andere toernooien. Baaninitiatieven zijn van harte welkom en kunnen aangemeld worden bij bondsbureau@ppbn.nl.         



DDDDeeee    kalenderkalenderkalenderkalender    2016201620162016    tot nu toetot nu toetot nu toetot nu toe::::    Datum Toernooi Plaats 26 Juni NRT Heerde 28 augustus NRT Koekange 18 september NK Strokeplay Nog niet bekend 16 oktober NK Matchplay Nog niet bekend 30 oktober NK Teams Nog niet bekend  De inschrijving voor het NRT Heerde is inmiddels geopend op de site De inschrijving voor het NRT Heerde is inmiddels geopend op de site De inschrijving voor het NRT Heerde is inmiddels geopend op de site De inschrijving voor het NRT Heerde is inmiddels geopend op de site www.ppbn.nlwww.ppbn.nlwww.ppbn.nlwww.ppbn.nl     Het WK in AndorraHet WK in AndorraHet WK in AndorraHet WK in Andorra    Gelet op de bovenstaande uitspraak van de FIPPA is het onduidelijk of er wel een Nederlands team uitgezonden kan worden. We doen ons best om hierover z.s.m. duidelijk te krijgen.  PPBN en zijn ledenPPBN en zijn ledenPPBN en zijn ledenPPBN en zijn leden    De PPBN zal voor eind november een Algemene Leden Vergadering (ALV) organiseren. In deze vergadering zal verder worden ingegaan op de structuur van de vereniging, de toekomst, het bestuur en alle vragen. Een datum zal binnen enkele weken bekend zijn.  De PPBN telt nu in totaal 132 leden. Helaas heeft nog niet iedereen de contributie over 2016 van  € 25,- betaald. Deze leden zullen binnen enkele dagen het verzoek krijgen om de contributie te voldoen. Uiteraard mag en kan iedereen lid worden bij de PPBN. Inschrijven kan via de website www.ppbn.nl Om deel te nemen aan PPBN toernooien en de ALV moet je lid zijn van de PPBN en de contributie van €25,- hebben voldaan.  HandicapregHandicapregHandicapregHandicapregistratieistratieistratieistratie    Zoals eerder vermeld heeft de PPBN geen toegang in E-Golf4U. De PPBN bekijkt verschillende mogelijkheden om een eigen handicapregistratie systeem aan te schaffen. Tot op heden zijn we nog aan het onderzoeken welk systeem het beste bij de wensen van de PPBN en haar leden past. Met name de kosten hiervan lopen erg uiteen.  Inschrijving toernooieInschrijving toernooieInschrijving toernooieInschrijving toernooiennnn    Op de website www.ppbn.nl zal een inschrijfformulier per toernooi komen. Je dient dit formulier uiterlijk zondagavond (23:59 uur) voorafgaande aan de toernooidatum, volledig in te vullen. Op dit formulier wordt gevraagd je huidige handicap door te geven.  Aan de NRT’s mogen alle PPBN leden deelnemen. Voor dit toernooi hoef je je niet te plaatsen. Iedere speler kan zich inschrijven. Bij overschrijving van het toernooi zullen de hoogste handicappers afvallen. De formats van de toernooien en het wedstrijdreglement staan op de website. 



 De toernooien zullen voorlopig zonder handicap verwerking zijn.  Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben horen wij dit graag. Dit mag naar een van ons persoonlijk of naar het algemene email adres : bondsbureau@ppbn.nl  Met vriendelijke groet,  De Projectgroep  Rinus Huberts Ed Jansen Maurice Stuyvers Saskia van Dierendonck Joep van Mourik Renze Hasper Peter Kats    


