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Beste Spelers, 
 
Seizoen 2017 ligt achter ons. We kunnen terugkijken op een enerverend en geslaagd seizoen! De PPBN is 

inmiddels al volop bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2018. 

In deze nieuwsbrief willen wij jullie alvast op de hoogte stellen van de wijzingen en plannen: 

Contributie 
In de ALV is er een voorstel van de leden gekomen om de contributie voor 2018 te verhogen naar € 30,-. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om alleen handicapregistratie lid van de PPBN te worden voor € 5,- per jaar.  
Alle informatie hierover kun je vinden op de website www.ppbn.nl/lidmaatschap. Daarnaast kan er nog steeds als 
niet volledig bondslid worden deelgenomen worden aan de daarvoor betreffende toernooien voor een surplus 
van € 12,50 bovenop het inschrijfgeld. 
Wel willen wij benadrukken dat je minstens handicapregistratie lid moet zijn om op basis van deze constructie 
mee te doen. 
 
Inschrijfgeld toernooien: 
De huidige regering heeft besloten dat het lage btw-tarief voor een deel verhoogd wordt van 6% naar 9%. De 
ondernemers van de Pitch en Putt banen hebben hier ook mee te maken. Naar aanleiding hiervan heeft het 
bestuur besloten om het inschrijfgeld voor de toernooien te verhogen naar € 27,50 om zo de ondernemers 
tegemoet te kunnen komen. 
 
Toernooien 2018: 
In 2018 zal de PPBN een totaal van 10 toernooien organiseren en 1 toernooi officieel ondersteunen: 
 
Organisatie:  6 NRT’s, 4 NK's (NK Teams, NK Matchplay, NK Strokeplay, NK Clubteams) 
Ondersteunend:  Dutch Open. 
 
Wij zullen de baan initiatieven en de internationale IPPA opens actief via onze website en social media (mits de 
WTC's/Banen ons informeren) blijven promoten. 
De kalender voor 2018 ziet er als volgt uit: 
NK Teams                      zaterdag 17 maart 
NRT 1                             zaterdag 31 maart 
NRT 2                             zondag 15 april 
NRT 3                             zaterdag 19 mei 
NRT 4                             zondag 10 juni 
NRT 5                             zaterdag 23 juni 
NK Matchplay               zondag 8 juli 
NRT 6                             zondag 2 september 
NK Strokeplay              zaterdag 22 september  
NK Clubteams              zondag 7 oktober. 
De locaties zullen bekend worden gemaakt als deze gereserveerd zijn.  
 
Het nieuwe handicap- en registratiesysteem: 
Het nieuwe handicap- en registratiesysteem is bijna klaar. Wij wachten nog op de laatste aanpassingen van de 
softwareleverancier en dan kunnen we live! Er zijn al een aantal banen welke hebben aangegeven met het 
nieuwe systeem te gaan werken. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee.  
 
Op 17 december 2017 zal de ICT-commissie voor alle PPBN leden de huidige handicap omzetten naar het 
nieuwe systeem. De inloggegevens zullen dan verstuurd worden naar de leden zodat je vanaf dat moment je 
handicap kunt bijhouden in het nieuwe systeem.  

http://www.ppbn.nl/lidmaatschap


 

In 2018 zullen de kaarten van de NRT's worden ingevoerd in het nieuwe systeem om weer mee te tellen voor de 
handicapregistratie. 
 
De Nederlandse selectie: 
In het beleid van 2017 is aangegeven dat er naast de 11 geplaatste spelers een captains choice is. Deze is in 
eerste instantie aan Rolf Kwant gegeven. Na zowel een persoonlijk gesprek met het bestuur als contact met de 
nieuwe bondscoach Vhari Eerdmans-Carruthers heeft Rolf aangegeven voor nu, deze niet aan te nemen. Het 
bestuur heeft in samenspraak met de topsportcommissie en de bondscoach gekozen om deze captains choice 
aan Wilfred Smidt te geven. Hij heeft deze geaccepteerd en zal daarom worden toegevoegd aan de Nederlandse 
Selectie. 
Het huidige beleid van de NL-selectie is hier te vinden: http://www.ppbn.nl/wedstrijden/nederlands-
team/selectiecriteria-nederlandse-selectie/. 
 
Voor betreft het beleid vanaf 2018-2020 zal binnenkort worden gesproken met de bondscoach en de 
topsportcommissie om een advies aan het bestuur te vormen. Als deze bekend is zal deze worden 
gecommuniceerd.  
 
Voor nu wensen wij iedereen een heel mooie einde van 2017 
 
Bestuur PPBN  
 
Maurice Stuyvers, Peter Kats, Ed Janssen, Wilfred Smidt, Saskia van Dierendonck 
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