
 

27-10-2016 
 
Beste leden, 
 
 
11 Oktober j.l. is er weer een vergadering geweest om verder te gaan met het vormen van de PPBN met het 
nieuwe interim bestuur. Wij kunnen jullie informeren dat er goede vorderingen zijn gemaakt en dat we met een 
positieve blik de toekomst zien.  
  
Dit zijn de volgende personen vormen nu gezamenlijk het interim bestuur:  
Lammert Fopma, Maurice Stuyvers, Peter Kats, Ed Janssen, Wietse Ytsma en Suzanne Bosch. 
Saskia van Dierendonck zal de functie van ambtelijk secretaris voor haar rekening nemen. 
 
Tijdens dit overleg is er besloten om commissies te vormen. 
In eerste instantie zijn dit 5 commissies geworden. Hieronder de commissies en de bestuursleden die deze gaan 
aanvoeren: 
 
Marketing / Communicatie / ICT – Maurice Stuyvers 
Regel & Handicap – Ed Janssen 
Wedstrijd & toernooi – Peter Kats 
Breedtesport – Lammert Fopma en Wietse Ytsma 
Topsport – Saskia van Dierendonck 
 
Mocht je het leuk vinden om in één van deze commissies zitting te nemen laat dat dan weten via de mail: 
bondsbureau@ppbn.nl 
 
De PPBN gaat in 2017 gebruik maken van het EGolf-4u handicap systeem. Voor de banen Koekange en Heerde 
zal een inlog gemaakt worden zodat ook deze spelers en competities weer in EGolf-4u kunnen draaien. 
 
Gisteren 26 oktober 2016 hebben de Pitch en Putt banen de wedstrijdkalender van 2017 ontvangen. Waar zij tot  
9 november 2016 de tijd hebben om in aan te geven welk toernooi ze willen organiseren en na toevoeging van 
de baan initiatieven en de internationale kalender, willen wij uiterlijk eind november de kalender aan jullie 
presenteren. 
 
De NRT’s en de NK’s zullen er in 2017 in grote lijnen hetzelfde blijven uitzien als in het verleden. Nieuw zijn de 
topklasse wedstrijden. Deze topklasse wedstrijden zullen alleen de ochtend in beslag nemen waardoor er 
eventueel tijd en ruimte is om in de middag een baaninitiatief te organiseren.  
 
Dan hebben we a.s. zondag NK Teams op Groningen, het eerste toernooi dat door de PPBN en de Coöperatie 
gezamenlijk wordt georganiseerd. Er zijn 14 teams ingeschreven en het beloofd een mooie strijd te gaan 
worden.  
 
Helaas zijn wij in alle hectiek van de afgelopen weken, vergeten te melden dat door deze nieuwe bestuur 
vorming er dit jaar geen algemene leden vergadering komt. 
Onze excuses hiervoor. 
 
Als u nog vragen en/of suggesties heeft, kunt u deze sturen naar bondsbureau@ppbn.nl  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Pitch en Putt Bond Nederland 
 
Lammert Fopma, Maurice Stuyvers, Peter Kats, Ed Janssen, Wietse Ytsma, Suzanne Bosch en Saskia van 
Dierendonck. 
 


