
 

Beste Spelers, 

 

Ondanks onze eerder vraag om geduld te hebben tot 1 juni, willen wij jullie bij deze op de hoogte 

stellen van onze vorderingen.  

 

Op 13 april jl. is het voltallige bestuur van de NPPF terugtreden. Als laatste actie heeft de NPPF de 

spelers opgeroepen om een projectgroep te starten om alsnog een onafhankelijke Pitch en Putt bond 

in Nederland op te richten. Een aantal spelers hebben zich aangemeld en hebben nu zitting in de 

projectgroep. 

 

De projectgroep heeft als eerste 2 doelen gesteld  

1) Het opzetten van de vereniging. 

2) De aansluiting bij de FIPPA/EPPA. 

Wij zijn van mening dat de aansluiting bij de FIPPA/EPPA een belangrijk onderdeel is voor een 

onafhankelijke Pitch en Putt sportbond in Nederland.  

 

Na uitvoering geïnformeerd te zijn door een afvaardiging van het NPPF-bestuur zijn wij begonnen met 

het in orde maken van de voorwaarden ten behoeve van de oprichting van de verengingen en de 

aansluiting bij de FIPPA: 

- Inschrijving bij de kamer van koophandel 

- deponeren van de verenigingsstatuten bij de notaris 

- ledenlijst 

- aangesloten banen en verenigingen 

- bouwen van een website 

- sponsoren zoeken 

- etc.  

Ook heeft de projectgroep besloten, mede op verzoek van de FIPPA om de naam NPPF te 

veranderen in een nieuwe naam: Pitch en Putt Bond Nederland kortweg PPBN. 

 

Vandaag 18 mei 2016, heeft de projectgroep de benodigde stukken voor aansluiting bij de FIPPA 

ingediend. De FIPPA zal hier op 30 mei a.s. over vergaderen en hopelijk zullen zij deze dag ook een 

beslissing nemen. Wij hebben namelijk vernomen dat de coöperatie van Pitch & Putt banen eenzelfde 

verzoek bij de FIPPA zal indienen of heeft ingediend. Het wordt dus nog een spannende periode, 

maar de projectgroep heeft er alle vertrouwen in dat wij voldoende hebben duidelijk gemaakt dat de 

PPBN als onafhankelijke bond de belangen van de sport Pitch en Putt en de spelers in Nederland als 

beste kan behartigen, zoals ook vermeld wordt in de constitution of the FIPPA. 



 

De projectgroep heeft ook naar de toekomst gekeken en wij kunnen jullie laten weten dat wij een 

wedstrijdkalender klaar hebben staan en met de toezegging van een aantal banen om deze 

wedstrijden te mogen organiseren. Op 26 juni a.s. zal het eerste toernooi worden gespeeld. 

 

Wij hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Projectgroep 

 

Rinus Huberts 

Ed Jansen 

Maurice Stuyvers 

Saskia van Dierendonck 

Joep van Mourik 

Renze Hasper 

Peter Kats 

 

 


