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NOTULEN ZATERDAG 3 MAART 2018 11.00 – 13.30 UUR  PITCH&PUTT STRAND HORST  

 

VERGADERING 
BELEGD DOOR 

Bestuur PPBN 

Maurice Stuyvers (voorzitter) | Peter Kats (Secretaris) 

Ed Janssen (penningmeester) | Wilfred Smidt (bestuurslid) (afwezig mkg) 

TYPE VERGADERING WTC vergadering, inclusief Workshop Handicapsystem en lunch  

NOTULIST Ivo van Wijngaarden  

VOORZITTER Maurice Stuyvers 

AANWEZIGEN 

-’t Lohr              -WTC Koudum 
-Leeuwarden      -WTC Papendal 

-Koekange         -Heerde  
-WTC Orvelte     -WTC Strand Horst  

-Doetinchem 

AFWEZIG MET 
KENNISGEVING 

-WTC Rhoon (afgemeld) 

-WTC Molenhoek (afgemeld) 
 

 

Agenda 

11.00-11.05 UUR  VOORSTELRONDE  VOORZITTER 

BESPREEKPUNT/ 

DISCUSSIE 

-De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn de verschillende 

WTC’s/ verenigingen van de verschillende Pitch&Putt banen. Extra welkom aan 
golfbaan ‘t Lohr.  

 

-De voorzitter licht het programma kort toe en stelt de aanwezige bestuursleden 
voor. Eén bestuurslid is afwezig in verband met vakantie.  

 
-Alle aanwezigen stellen zich voor wat hun rol is bij welke Pitch&Putt baan. Niet 

iedere baan heeft een WTC, maar wel een commissie/ vereniging die de 

wedstrijden per baan organiseren.  
 

-De voorzitter neemt de organisatiestructuur van de PPBN door. Deze structuur is opgenomen in de 
presentatie die toegevoegd is aan deze notulen. Er zijn diverse commissies die aan het werk zijn in 2018. 

Naar aanleiding van de ledenvergadering is de ‘kascontrolecommissie’ toegevoegd. Twee leden hebben 
plaatsgenomen in deze commissie. Het werk van alle commissies is belangrijk voor de sport en hiervoor 

wordt dank uitgesproken door de voorzitter.  

-Voor de wedstrijd- en toernooicommissie is er nog een vacature. Belangstellenden kunnen zich aanmelden 

bij het bestuur.  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Vacature wedstrijd- en toernooicommissie  Speler  z.s.m. 

 

11.05-11.20 UUR  TERUGBLIK 2017  VOORZITTER 

BESPREEKPUNT/ 
DISCUSSIE 

-De voorzitter bespreekt aan de hand van de presentatie de doelen van de Bond in 
het kalenderjaar 2017. De doelen waren:  

1. IPPA-erkenning: behaald  

2. Nieuwe handicap- en registratiesysteem: behaald  
3. Inrichten van de diverse commissies: behaald 

4. Samenwerking WTC’s en verenigingen: (nog) niet behaald 
5. Samenwerking NGF: (nog) niet behaald 

6. Topsport: behaald   



1. IPPA: Aansluiting bij de IPPA, waardoor internationale erkenning is voor de nationale Bond. Het 
bestuur en een aantal spelers zijn eerder al op een toernooi geweest voor kennismaking met het 

IPPA-bestuur en andere bonden. Het Dutch Open heeft plaatsgevonden onder de IPPA-erkenning 
en heeft goed vol gezeten.  

2. HCR: Het bestuur had een start gemaakt met een producent. Hier waren de resultaten onvoldoende 

en is het een ander traject geworden. Deze uitkomst biedt de juiste mogelijkheden voor de Bond, 
de WTC’s/ Verenigingen en de spelers.  

3. Commissies: De commissies zijn ingericht en zijn hun taken aan het uitvoeren.  
4. Samenwerking: Het doel is nog niet behaald. Het gaat ook niet slecht, maar het vraagt nog extra 

aandacht om de ondersteuning effectief te laten verlopen en bepaalde autonomie bij de WTC’s/ 
Verenigingen te leggen. Iedere WTC/ Vereniging kan nog steeds een beroep doen op de Bond en 

kan ondersteuning vragen. Zeker m.n. op de nieuwste ontwikkeling van het HCR.  

5. NGF: Het lijkt alsof er met dit doel weinig is gebeurd. In zekere mate is er contact geweest er is wel 
iets gebeurd, maar te weinig. Inzet is geweest voor jeugdprogramma Raak. De NGF heeft zelf 

nagedacht over hun eigen programma en de toestroom van kinderen/ jeugd is minimaal. De NGF 
gaat zich hierover beraden en bekijken wat ze gaan doen met Raak. Op dit moment is de conclusie 

dat de besturen contact zullen houden.  

6. Topsport: Met name is gekeken naar de inrichting van het Nederlands Team. Er is beleid gemaakt, 
keuze gemaakt voor de selectie en er is een bondscoach gezocht. De selectie is aan het werk 

gegaan in combinatie met de trainingen onder leiding van de Bondscoach. Voor 2018 zijn er 
verschillende voostellen gekomen uit de commissie, waarna het bestuur voor een uitdaging  stond 

om het beleid van 2018 vast te stellen. Dit punt wordt verder nog uitgewerkt.  
 

Naast de bovenstaande punten zijn er meer zaken aan de orde geweest die de voorzitter toelicht: 
- De Toernooien laten een verschillend beeld zien van deelnemende spelers. Samengevat, de 

toernooien hebben niet altijd vol gezeten en gemiddeld waren er 61 spelers.  

- Zoals gezegd is de Nederlandse selectie aan het werk gegaan o.l.v. de nieuwe Bondscoach. 
Papendal is de trainingslocatie.  

- Enquête: Ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering (ALV) is er een enquête verspreid 
en ingevuld. Op de ALV, die niet drukbezocht was, zijn punten besproken en verder in het bestuur 

behandeld. De uitkomsten en samenvatting van de enquête zijn te vinden in de presentatie. De 

belangrijkste uitkomsten waren wel: 
* Aantal toernooien zijn akkoord 

* Baaninitiatieven is voor de WTC/Vereniging/ baan zelf. De Bond kan zorgen voor promotie 
bijvoorbeeld via de website, maar de organisatie en ondersteuning komt niet vanuit de Bond.  

* De opteeplicht vervalt. 

* De leeftijdsgrens blijft bij het jaar 55, ondanks dat de IPPA de leeftijdsgrens voor senioren heeft 
bij 50 jaar.  

* De Bekers (prijzen) van de NRT’s vervallen. Dit worden geldprijzen voor iedere categorie. Voor 
een NK wordt bekeken of er alsnog een tastbaar aandenken kan komen.  

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

-Nog sterkere samenwerking WTC’s/ verenigingen per baan   

-Samenwerking NGF    

   

11.20 – 11.45 UUR DOELEN 2018 VOORZITTER 

BESPREEKPUNT/ 
DISCUSSIE/ 

ACTIEPUNTEN 

In de presentatie geeft de voorzitter de doelen voor 2018 weer. In samenhang met 
de evaluatie van 2017 komen een aantal punten hier weer terug. De voorzitter 

geeft toelichting op de volgende doelen:  
1. Verbinden clubspelers met toernooispelers/ meerwaarde PPBN voor de 

reguliere clubspeler. 
2. Samenwerking WTC’s versterken. 

3. Aansluiten van (nieuwe) Pitch&Putt banen. 

4. Ontmoedigingsbeleid roken op Bondstoernooien. 
5. Nieuw format NRT, Ranking, procedure selectiebeleid 2019. 

6. PPBN handicap- en registratiesysteem presentatie/workshop.  



1. Verbinden van clubspelers met toernooispelers heeft voor de PPBN een meerwaarde voor de 
reguliere clubspelers op de banen. Vanuit de visie dat clubspelers ook meer te bereiken zijn door 

het nieuwe handicapsysteem wat door de PPBN is aangeschaft, ingericht en wordt onderhouden. 
Om hier keuze in te geven kan een speler volledig lid worden (incl. normale fee voor een 

Bondstoernooi) voor €.30,- per jaar of de speler kan alleen handicap lid worden voor €.5,- per jaar 

(staat gelijk aan twee koppen koffie). Een handicap lid betaalt dan wel voor ieder Bondstoernooi 
€12,50 extra. (Conclusie meer dan twee NRT’s spelen = voordeliger om volledig lid te worden .) In 

de presentatie staat deze informatie nogmaals beschreven. Uiteraard kan een gehele club, ’t Lohr 
als voorbeeld, dit bedrag voor de hele club in één keer betalen. Individueel is dit ook mogelijk. Om 

extra elan te geven aan de scoreverwerking wordt er een koppeling gemaakt met de website van de 
PPBN, scores zijn dan te volgen per competitie.  

2. Versterking samenwerking WTC’s. Zoals al benoemd, blijft de PPBN een vraagbaak voor de formats 

en toernooien. Doorgeven van baaninitiatief voor de evenementenkalender bestaat tot de 
mogelijkheid. Indien extra informatie wordt toegevoegd wordt dit eveneens geplaatst. De Bond gaat 

niet proactief zelf een stukje erbij schrijven. Hier is de Bond afhankelijk van ingekomen teksten. De 
WTC’s/ Verenigingen worden in de versterking meer verantwoordelijk voor de Bondstoernooien. Dit 

houdt onder ander in het verloop van de dag, de organisatie, de scoreverwerking, het ontvangst, de 

prijsuitreiking en flight-indeling van de finaleronde. Het doel is zonder directe begeleiding van de 
Bond/ bestuurslid het zelfstandig organiseren van het toernooi. Om dit doel te bereiken zal er 

vooraf een goede instructie worden besproken en worden de hulpmiddelen toegelicht. Zeker zal het 
wel zo zijn dat er een afgevaardigde aanwezig is van de Bond, of dit nu een bestuurslid is of 

iemand uit de wedstrijd- en toernooicommissie. Vraag: is er een referee aanwezig? Deze zal in 
eerste instantie gevraagd worden door de Bond, natuurlijk wordt ernaar gewerkt dat een WTC/ 

Vereniging ook een eigen referee kan leveren.  

3. Afgelopen jaar zijn er banen aangesloten bij de PPBN. Voorbeelden zijn Zeumeren en ’t Lohr. 
Aansluiten bij de PPBN betekent dat er toernooien gespeeld kunnen gaan worden. Banen worden 

dan ook geïnspecteerd en worden opgenomen in het HCR-systeem. ’t Lohr is ook partnerbaan. De 
ander aangesloten banen zijn zichtbaar in de presentatie. Bij de keuze voor een toernooi hebben 

partnerbanen de eerste keus, voor een aangesloten baan. Op dit moment zijn er nog gesprekken 

gaande met andere banen. Het doel is om zoveel mogelijk banen te laten aansluiten bij de PPBN om 
een breder publiek aan te spreken, het HCR-systeem in te zetten en toernooien te gaan spelen. 

Voorwaarde is wel dat banen moeten voldoen aan de regels van Pitch&Putt o.a. de afstanden. De 
partnerbanen heeft een extra doel en dat is het uitdragen van het enthousiasme van het spel, de 

sport en de Bond en werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Partnerbanen betalen hiervoor een 

donatie aan de PPBN en daar ontvangen zij ook wat voor terug. Door de Bond wordt in de breedte 
gekeken en niet meer naar signatuur (zoals alleen coöperatiebanen) maar ook andere banen zoals 

Par3. Zoals gezegd moeten ze wel voldoen aan de voorwaarden van de regels van Pitch&Putt. Voor 
alle duidelijkheid: de baan komt in het HCR-systeem, maar de partnerbaan hoeft geen gebruik te 

maken van het systeem. Het systeem is namelijk niet van de baaneigenaar, maar van de spelers. ‘t 
Lohr geeft aan dat het HCR-systeem de reden was om aan te sluiten bij de PPBN. Om gebruik te 

maken van het HCR-systeem moet een speler wel aangesloten zijn bij de Bond, zoals eerder is 

toegelicht bij punt 1 anders kunnen de scores niet verwerkt worden.  
4. Het doel van het ontmoedigingsbeleid van roken op Bondstoernooien is om Pitch&Putt als serieuze 

sport neer te zetten en hierbij het beeld te vormen dat sport en gezondheid hand in hand gaan. Op 
dit moment gaat het de Bond te ver om het te verbieden, omdat dit een samenhang heeft met het 

opleggen van sancties. De Bond kiest er dus voor om een beroep te doen op het gedrag/houding 

van de spelers om bij te dragen aan het niet roken in de baan. Om dit te bereiken wordt dit 
gepromoot via de website, als voorwaarde bij inschrijving en dit mondeling kenbaar te maken. Het  

is het belangrijkste om afspraken te maken met de spelers in de flight.  
Vanuit de aanwezigen wordt gesteld dat dit doel wat vrijgesteld wordt. Sommige vinden: verbieden 

in verband met het imago sport en gezondheid. Een ander geeft aan dat de baaneigenaar hier ook 
iets in kan betekenen. Vanuit de zaal wordt gereageerd dat ook dat niet altijd te handhaven is. 

Zoals gezegd: direct verbieden betekent controle, betekent sanctioneren. Het bestuur vindt het dus 

belangrijk dat het gevoel moet geven bij mensen en de attitude om mee te denken in dit 
ontmoedigingsbeleid, te denken aan anderen en te veranderen in het gedrag. De Bond kiest ervoor 

om dit voorzichtig, dan wel gefaseerd in te voeren. Het proces wordt goed in de gaten gehouden en 
bekeken hoe er geborgd kan worden.  

Men denkt dat er niets gaat veranderen. Peter (bestuurslid en baaneigenaar) geeft aanvullende 

informatie mee om draagvlak te creëren via de WTC/ Vereniging. Daarnaast om een signaal 
afgeven welke richting de PPBN op wil gaan. Deze beaming komt vanuit de groep.  



5. Nieuw Format NRT, Ranking: Er zijn verschillende ideeën gekomen op welke wijze het format eruit 
moet gaan zien. Ook de topsportcommissie is hier mee aan de slag gegaan en zijn niet met één 

duidelijk plan gekomen. De verschillende ideeën hebben geleid tot het huidige format.  
• NRT: 

➢ Cut blijft gehandhaafd 

➢ Gecategoriseerde ranking punten alleen voor spelers die de cut halen 
➢ 50% heren, 55% senioren, 4 dames naar finale, bij 10 of meer dames ook 

50% 
• Ongecategorsieerde ranking: 

➢ Ongecategoriseerde “ranking punten” (gemiddelde strokes) voor de beste 
(maximaal) 25 scores over 3 ronden op een NRT en 4 ronden op het NK 

Strokeplay 

➢ Voorbeeld: loop je op een NRT-finale totaal 156 slagen en zit je bij de beste 
25, krijg je 52 punten. Indien je geen “heel” gemiddelde loopt, wordt er 

afgerond op 2 decimalen. 
➢ Minimale deelname is 4 van de 7 Strokeplay toernooien. Beste 4 scores/ 

punten tellen 

• Gecategoriseerde ranking: 
➢ De beste 5 NRT’s tellen voor eindstand ranking en plaatsing NK Strokeplay 

➢ Alle NRT’s die gespeeld zijn tellen mee voor plaatsing NK Matchplay: Laatste 
4 heren, nr. 1 en 2 dames en nr. 1 en 2 senioren afgelopen jaar zijn 

geplaatst 
 

Als voorbeeld wordt benoemd dat dit systeem aangeeft dat punten verdiend moeten worden. In het 

verleden kon je niet de cut halen en al 19 punten hebben en dan aan de borrel gaan. Door toch nog 
te spelen kon er 1 puntje extra verdiend worden. Nu wordt je beloond door de cut te halen en een 

derde ronde te lopen.  
6. Selectiebeleid 2019: selectie 10 spelers, top 8 uit ongecategoriseerde ranking, overalwinnaar NK 

Strokeplay en een Wildcard. De wildcard wordt ingezet na overleg bestuur, topsportcommissie en 

Bondscoach. Is de overalwinnaar al geplaatst voor de selectie, dan wordt de nummer 9 van 
ongecategoriseerde ranking geselecteerd. Voor verheldering van het selectiebeleid zie de 

presentatie.  

 

11.50 – 12.11 UUR  RONDVRAAG VOORZITTER  

BESPREEKPUNTEN/ 

DISCUSSIE 

Inventarisatie vragen: 
1. Dispensatie aanvragen?   

2. Handicapsysteem PPBN en E-golf, hoe werkt dit samen?   
3. NRT’s: hoe krijgen we deze vol? 

4. Handicapgrens? 

1. Het aanvragen van dispensatie door spelers om deel te nemen in een andere categorie, dient 

jaarlijks plaats te vinden door een bericht met toelichting te sturen naar het Bondsbureau.  

2. Er wordt gevraagd naar de eventuele samenwerking tussen Egolf en het handicapsysteem van de 
PPBN. Het is geen eis van de PPBN om te werken in Egolf. Nu zijn er wel banen die werken met 

Egolf omdat dit op de baan het systeem is. Voor eigen competitie kun je Egolf gebruiken, echter 
voor toernooien van de PPBN dus niet. Het werken met omrekentabellen gaat de PPBN niet 

gebruiken. Iemand kan dus in de twee systemen staan met twee handicaps.  
Er volgt een discussie over de werking en de bestaansrechten van de systemen en het uitsluiten 

van mensen. Het bestaansrecht is Egolf wat van de baaneigenaar is, HCR van PPBN is van de 

spelers en onafhankelijk. De kosten zijn nihil: €.5,- en mensen kunnen zich zo aanmelden. De Bond 
kan niets betekenen om de systemen te koppelen. De twee handicaps blijven dan bestaan waarvan 

dee van de Bond zuiverder is. Er zou gesproken zijn van een overgangsjaar, de kosten blijven dan € 
5,-. 

3. De vraag die gesteld wordt heeft te maken met het volkrijgen van de NRT’s. In de presentatie is 

medegedeeld dat er gemiddeld 61 spelers waren. Er is dus ruimte voor meer spelers. Vragen die 
gesteld worden, zijn niet per direct te beantwoorden, maar vragen aandacht van iedereen:  

• Hoe komen de NRT’s vol? 

• Hoe moet je je nu precies plaatsen? 

• Welke mogelijkheden hebben we (met elkaar) om de schouders eronder te zetten?  



• Wat is nu de breedtespeler (clubspeler)? Wat heb je nodig om deze clubspeler mee 

te krijgen? 

• Welke rol heeft iedereen om mensen te bewegen naar de NRT’s.  
           De vraag wordt neergelegd en hoeft niet per se door bestuur beantwoord te worden.  

4. Wat is dit jaar de handicapgrens? De handicapgrens blijft ongewijzigd.  
 

 

12.11 – 12.30 UUR  PAUZE   

 

12.30 – 13.25 UUR  
WORKSHOP PPBN HANDICAP- EN 
REGISTRATIESYSTEEM VOOR WTC’S  

VOORZITTER 

BESPREEKPUNT/ 

DISCUSSIE 

Het Handicap Registratie Systeem is klaar voor gebruik. Er is een handleiding gemaakt 

voor de spelers. Deze is beknopt en geeft de meest relevante informatie om in het 
programma te werken. Voor de WTC’s/ Verenigingen is er een uitgebreidere handleiding, 

waarin meerdere functionaliteiten worden uitgelegd. Indien een WTC/ Vereniging 
ondersteuning nodig heeft kunnen ze contact opnemen via het Bondsbureau.  

 

In deze korte tijd wordt het systeem zichtbaar gemaakt en wordt ingegaan op het 
aanmaken van competities en scoreverwerking.  

  

Voorwaarde voor het gebruik: De WTC’s/ Verenigingen moeten alleen in hun eigen groep kunnen. Tot eind 

maart heeft een delegatie van een WTC-wedstrijdrechten om de competitiestructuur in te richten en het is 
nodig om de meerronden (competitie) te koppelen. Om dit nog duidelijker te koppelen, wordt dit nu nog door 

de producent ingebouwd en zijn de rechten nog niet voldoende vastgesteld. In het kader van rollen en rechten 

is het verwijderen van wedstrijden en meerronden wachtwoord beveiligd en kan alleen maar door de Bond 
verwijderd worden. Details kunnen per wedstrijdronde wel aangepast worden bv een datum. De reden 

hierachter zijn dat de verwijdering van wedstrijden en scores aanpassingen kunnen aanbrengen van de 
handicap. Daarbij wil de Bond deze verantwoordelijkheid niet neerleggen bij de WTC’s/ Verenigingen. Bij de 

vraag over gastspelers kan beantwoord worden dat dit niet kan. De knop zit er wel, maar er gebeurt niets. Lid 
worden kan natuurlijk wel voor €.5,- een heel jaar.  

 

Op de startpagina van het systeem is zichtbaar: 
• Basisfunctionaliteiten (inloggen, handleidingen) 

• Aanmaken clubcompetitie strokeplay/ stableford 
• Wedstrijddetails (flight indeling, leden inschrijven) 

• Invoeren van scores (zowel op totaalscore als op kaartdetails). Het is mogelijk alleen eerst de 

totaalscores in te voeren en later de detailscore. Dit kan praktisch zijn op het toernooi voor de snelheid 
van de scoreverwerking en bepalen van de finaleflight. Achteraf kunnen de kaarten op detail worden 

ingevoerd.  
• Standen uitslagen bekijken.  

• Interactie website (verschil uitslag op de website en PPBN handicap- en registratiesysteem) 
 

Het HCS werkt met een courserating voor de banen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een speler met een 

handicap -1, de ronde start met een playershandicap van +1. Dit heeft te maken met de index van de baan. 
Daarnaast kun je instellen op strokeplay en/of stableford. De WTC kan ook een CBA-buffer instellen.  

 
De voorzitter laat een Demo zien van het programma en neemt iedereen mee in het programma. Vanuit de 

Demo komen een aantal aanvullende opmerkingen: 

- Belangrijkste zaken na inlog zijn de persoonlijke gegevens. 
- Hier zijn de handleiding te vinden voor spelers en WTC’s.  

- De WTC’s/ Verenigingen hebben een eigen pagina. Kan ingericht worden met tekst en plaatjes. 
- De kalender is belangrijk om de wedstrijden zichtbaar te maken. Het aanmaken kan via dit onderdeel. 

De WTC/ Vereniging waar men rechten voor heeft kan een wedstrijd voor aangemaakt worden . Bij 

aanmaken van de wedstrijden zijn er diverse opties om aan te vinken.  
- Zodra een wedstrijd is aangemaakt staan er voorwaarden vanuit de Bond. Deze voorwaarden zijn 

landelijk, details kunnen wel ingevoerd worden.  
- De flightindeling kan divers worden ingericht. De gegevens moeten goed ingevuld worden. De startlijst 

is uit te printen.  
- Bij een wedstrijd zijn er meerronden aan te maken.  



- Er is een inschrijfstop in het programma ingebouwd.  
- Uitslag: stableford en strokeplay.  

- In het systeem is een wedstrijd vanaf meerdere onderdelen toegankelijk en te benaderen.  
- Voor een snelle scoreverwerking kan de totaalscore direct ingevoerd worden. Later is dan mogelijk om 

de score per hole in te voeren. Een groene kleur bij de speler geeft aan dat de volledige kaart is 

ingevoerd.  
- In het systeem wordt de kaartscore gevraagd om te tonen. Op de website is de koppeling gemaakt om 

direct de totaalscore te zien.  
- Bij de eigen competitie is dit een afspraak binnen de eigen WTC. Voorwaarde is we l dat dit na één dag 

wel wordt verwerkt.  
 

Vragen: 

Wie er verantwoordelijk is voor de Q-Card: De WTC/ Vereniging. Er ontstaat een discussie over de 
verantwoording van de speler en hoe de Bond de WTC/ Vereniging wil controleren. Wie houden de kaarten? 

De uitkomst is dat de speler de kaarten houdt en ook zelf de Q-Card kan invullen.  
 

Wie bepaald de (eerste) handicap van de speler? De WTC/ Vereniging geeft dit door aan de PPBN. De PPBN 

kan dit in het systeem aanpassen.  
 

Kun je tijdens de ronde de kaart digitaal invullen? Ja, dit kan en de gegevens worden direct opgeslagen. Het 
maakt een papieren kaart overbodig.  

 
Kun je gastspelers achteraf invoeren? Ja, dit is mogelijk als een gastspeler zich aanmeldt voor het systeem van 

€5,-.  

 
Kun je gegevens exporteren? Ja dit is mogelijk in verschillende documenten. 

  
Kunnen leden hun eigen kaart invoeren via een zuil (computer) met internetverbinding. Deze vraag wordt 

meegenomen door het bestuur. Als het goed is kan alleen de WTC/ Vereniging de kaarten invoeren van een 

competitieronde. Ieder met de rechten van de WTC/ Vereniging zou de score van een wedstrijd kunnen 
invoeren. De vraag die teruggekoppeld kan worden: moet je dit als WTC/ Vereniging willen dat tijdens de 

competitie iedereen zijn eigen kaart invult? De Bond komt hier nog op terug.  
 

De voorzitter bedankt ieders aanwezigheid, inbreng en vragen en wenst iedereen een smakelijk eten en een 

goede terugreis naar huis.  

CONCLUSIES 

Het is een mooi systeem waar hard aan gewerkt is om onafhankelijk van een 

baaneigenaar een goed werkend systeem te hebben voor het verkrijgen, verbeteren van 
de spelershandicap. Daarnaast maakt het voor de WTC’s/ Verenigingen en Bond makkelijk 

de toernooien te organiseren en administratief te verwerken.  

 
Vanuit de groep wordt positief gereageerd en één WTC/ Vereniging geeft het bestuur een 

groot compliment voor haar inzet.  

 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

-Spelers tijdens een competitieronde hun eigen kaart 

invoeren? 
Bond   

 

13.25 -13.45 UUR  LUNCH  

 

13.30 – 15.30 UUR  WTC TEXAS SCRAMBLE WEDSTRIJD     

 De wedstrijd gaat niet door in verband met de slechte weersomstandigheden.  

 
 

 
 


