
 Beste Spelers,   Middels deze nieuwsbrief geven wij jullie graag een update over de PPBN.  Samenwerking coöperatie:Samenwerking coöperatie:Samenwerking coöperatie:Samenwerking coöperatie:    Om te beginnen een update wat velen van jullie bezighoudt; de samenwerking met de coöperatie. Hieronder een chronologische opsomming van de stand van zaken tot aan nu: 
• Op 7 juni is een eerste gesprek geweest tussen een afvaardiging van de coöperatie en de PPBN. Dit gesprek is door beiden als positief ervaren. De PPBN kreeg het gevoel een open gesprek te hebben waarin diverse mogelijkheden (zonder vastlegging) voor de toekomst besproken zijn. Duidelijk was dat we beiden naar een organisatie willen waarin iedereen (spelers, WTC’s, verenigingen en baaneigenaren) in vertegenwoordigd zijn. 
• Op 8 juni ontving de PPBN een gespreksverslag van de coöperatie. Omdat deze in onze ogen op een aantal punten onjuistheden bevat, is hier binnen 2 uur via mail op gereageerd met alle gewenste aanpassingen. Hierop is geen inhoudelijke correctie gekomen. 
• Op 14 juni is er een tweede gesprek geweest. Hierin is met name gesproken en aangehoord hoe de visie van de coöperatie eruitziet. Hierover is niets vastgelegd of geaccordeerd. Afgesproken was dat de coöperatie met een voorzet van een visiewerkdocument zou komen zodat we dit gezamenlijk uit zouden werken. 
• Op 15 juni kreeg de PPBN een interne mail van de coöperatie onder ogen, waaruit blijkt dat het eenzijdige gespreksverslag (dus zonder correcties) van het eerste gesprek doorgezet is naar alle andere leden van de coöperatie. Tevens is hierop een eenzijdige aanvulling gemaakt als zijnde er een akkoord zou zijn voor een nieuwe organisatie. 
• Op 20 juni heeft de PPBN de coöperatie een mail gestuurd waarin wij onze zorgen uitspreken over het proces en hun eenzijdige berichtgeving naar hun achterban. Tevens hebben wij een verzoek gedaan over het mogen ontvangen van het beloofde visiewerkdocument. 
• Op 21 juni stuurt de coöperatie een mail voor een uitnodiging voor een volgend (3e) gesprek om een visiewerkdocument te bespreken. Hierop stuurt de PPBN op 27-6 een antwoord dat alvorens wij een gesprek aangaan het prettig vinden een visiewerkdocument te ontvangen. De PPBN stelt voor ook zelf een visiewerkdocument op te stellen. De PPBN geeft aan het belangrijk te vinden eerst van beiden iets op schrift te hebben, omdat we dan concreet kunnen worden in een uitwerking. 
• Op 28 juni stuurt de coöperatie een mail met een akkoord om deze week beiden met een werkdocument te komen. Tevens wordt gevraagd om alvast een gezamenlijke tekst omtrent de gesprekken in het Engels uit te brengen naar de FIPPA. Dit zodat het Dutch Open alsnog plaats kan vinden. Tevens geeft de coöperatie aan het een mooie ambitie te vinden om tijdens het Dutch Open een nieuwe organisatie te bekrachtigen. 
• Op 29 juni stuurt de PPBN haar visiedocument naar de coöperatie (zie bijlage nieuwsbrief) en geeft aan geen gezamenlijke melding te willen versturen naar de FIPPA. Dit omdat dit in onze ogen te voorbarig is. Later blijkt uit de contacten met de FIPPA dat het eenzijdige verslag van de coöperatie van het eerste gesprek vertaald naar de FIPPA verstuurd is. 
• Vrijdag 1-7 is er telefonisch overleg tussen coöperatie en PPBN. De coöperatie geeft aan het gevoel weer terug bij af te zijn. Er komt een voorstel om gezamenlijk met beiden voltallige besturen om tafel te gaan. 



 

• Op 4-7 stuurt de PPBN een mail aan de coöperatie. Hierin geven we aan te betreuren dat ze een gevoel hebben terug bij af te zijn. De PPBN geeft aan behalve de gesprekken van de vertegenwoordigende partijen alleen een eenzijdig verslag van het eerste gesprek en een interne mail op schrift van de coöperatie te hebben. Wederom wordt door de PPBN het verzoek gedaan tot het ontvangen van een visiewerkdocument. 
• Op 8 juli stuurt de coöperatie een mail waarin bevestigd wordt dat zij vinden een grote stap terug te zijn. In de mail spreken zij algemeen over een visie waarin zij de sport groter willen maken. Als bijlage is het eerste gespreksverslag, de reactie van de PPBN hierop en het visiedocument van de PPBN bijgevoegd. Tevens krijgen we het verzoek om met ons voltallige bestuur in gesprek te gaan. 
• Op 13 juli stuurt de PPBN een mail met een samenvatting van alle gesprekken tot aan nu en haar visie hierop. Tevens geven wij aan waar wij n.a.v. alle gesprekken van mening op verschillen. We geven akkoord te gaan met een gesprek met ons gehele bestuur, mits de coöperatie ook aansluit met hun volledige (beslissingsbevoegde) bestuur. Nogmaals doen we een verzoek tot een officieel visiewerkdocument van hun kant. 
• Op 19 juli is er appverkeer tussen de coöperatie en de PPBN. Hierin wordt het verzoek gedaan tot een gesprek op 21 juli. Daar wij zelf een PPBN vergadering gepland hadden én dit te kort dag was wordt er gezocht naar een andere datum.  Conclusie:Conclusie:Conclusie:Conclusie:    
• De eerste gesprekken waren in perfecte harmonie qua sfeer.  
• De coöperatie heeft tot op heden nog niets op papier gezet (visiewerkdocument) waaruit blijkt dat men iets wil doen met de visie van de PPBN. 
• Struikelblok voor de coöperatie betreft in onze ogen de volgende punten: 

o Ledenbijdrage: de PPBN wil een directe betaling van lid naar bond. De coöperatie wil een afdracht. De PPBN wil dit om 2 redenen: 
� Omdat dit in de FIPPA constitutie staat. Om aansluiting met de FIPPA te krijgen dient ieder Omdat dit in de FIPPA constitutie staat. Om aansluiting met de FIPPA te krijgen dient ieder Omdat dit in de FIPPA constitutie staat. Om aansluiting met de FIPPA te krijgen dient ieder Omdat dit in de FIPPA constitutie staat. Om aansluiting met de FIPPA te krijgen dient ieder lid zich hieraan te houden.lid zich hieraan te houden.lid zich hieraan te houden.lid zich hieraan te houden.    
� De transparantie en garantie dat ieder lid zijn geld bij de bond terDe transparantie en garantie dat ieder lid zijn geld bij de bond terDe transparantie en garantie dat ieder lid zijn geld bij de bond terDe transparantie en garantie dat ieder lid zijn geld bij de bond terecht komt. echt komt. echt komt. echt komt.     

o De PPBN wil toernooien kunnen spelen op alle door de PPBN goedgekeurde banen. De coöperatie wil dit niet en het voorlopig beperken tot de coöperatiebanen. Dit punt dateert al uit de tijd van de NPPF. Dit o.a. was een breekpunt van de coöperatie om vervolgens de NPPF kalender te schrappen  en de NPPF / PPBN te boycotten op coöperatiebanen. In de gesprekken wordt aangegeven dat ze dit o.a. als verlies van een investering zien, b.v. als leden van coöperatiebanen op niet-coöperatiebanen gaan spelen.  De PPBN is van mening dat sowieso de meeste toernooien op een coöperatiebaan zullen plaatsvinden (daar zitten immers de meeste leden), maar het spelen op andere banen ook weer nieuwe leden voor de coöperatie zou kunnen opleveren. Wederom is ook vermeld in de FIPPA constitutie dat het een opdracht is om de Pitch en Putt Sport groter en beschikbaar te maken voor iedereen die Pitch en Putt een warm hart toedraagt. 



 Daarnaast is uit het verleden, maar ook het heden gebleken dat heel veel banen van de coöperatie helemaal niet op een toernooi zitten te wachten, laat staan leden.  
o De coöperatie heeft het steeds over breedtesport en hebben het idee dat vanuit de visie van de PPBN hier minder / geen rekening mee gehouden wordt.   De PPBN is van mening dat je allereerst je ambassadeurs van de sport tevreden moet houden. Als je kinderen enthousiast wil maken voor Pitch en Putt als sport, moeten er iconen zijn waaraan ze zich kunnen meten. Bovenin moet een goed sportief fundament staan. Vanuit de visie van de PPBN is de rol van de individuele verenigingen in de wijk erg belangrijk in de breedtesport. Iemand wordt lid van een vereniging omdat hij of zij kennissen / vrienden heeft die daar ook lid zijn. Ook ziet de PPN vooral een opdracht voor de individuele baanondernemers om actief aan ledenwerving te doen.  
o De PPBN is van mening dat alle leden stemrecht hebben en dat de commercie los moet staan van de sport. De coöperaties wil een organisatie van 50/50 verdeeld over 18 banen. 50% vertegenwoordigd door baaneigenaren, 50% door WTC’s.  De PPBN vindt dit geen goede verdeling. Buiten dat de commercie als baaneigenaren al met 50% te veel invloed heeft, zijn er op een aantal banen geen leden of WTC’s en zitten in een aantal WTC’s ook weer baaneigenaren als WTC lid. Hierdoor ontstaat er een scheefgroei van invloed van de commercie.  Hoe nu verder:Hoe nu verder:Hoe nu verder:Hoe nu verder:    De PPBN zal nogmaals het bestuur van de coöperatie vragen om hun visie op papier te zetten. Wanneer wij dit document hebben ontvangen zal er een 3de gesprek worden ingepland. Wij hopen dat in dit 3de gesprek er  gesproken kan worden over een gezamenlijk doel en dan dat er eindelijk een vorm van samenwerking kan ontstaan.  Algemene ledenAlgemene ledenAlgemene ledenAlgemene ledenvergadering:vergadering:vergadering:vergadering:    Wij hebben de datum van de ALV vastgesteld op woensdag 26 oktober 2016. De locatie en de agenda van de ALV zal later bekend gemaakt worden.  Tijdens de vergadering zullen alle functies voor het bestuur ter beschikking worden gesteld. Alle (tot nu toe) 113 betalende leden hebben daar stemrecht. Conform de statuten worden de bestuursleden gekozen en dus geen functionarissen. De gekozen bestuursleden verdelen daarna onderling de functies/taken. In aanloop naar de ALV moeten wij jullie op de hoogte stellen dat Rinus Huberts per direct, om persoonlijke redenen, zijn taken binnen de project werkgroep heeft neergelegd. Wij willen Rinus graag bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen tijd en het nog steeds delen van de visie voor de toekomst van de PPBN.  



 NK Strokeplay.NK Strokeplay.NK Strokeplay.NK Strokeplay.    Zoals jullie misschien al op de website, Facebook of Twitter hebben gezien is de PPBN gevraagd om het NK Strokeplay op Strand Horst te organiseren. De datum is, in overleg met Strand Horst, gewijzigd naar zaterdag 17 september. De keuze van Strand Horst om ons te vragen begrijpen wij volkomen. De toernooien georganiseerd onder auspiciën van de coöperatie waren op z’n zachts gezegd een aanfluiting. De organisatie op Orvelte was erbarmelijk. Ook het op het laatst cancelen van nota bene de NK’s Matchplay duidt niet op enig respect voor de sport en haar spelers.  Als bonus, zoals wij nu weten, kwam daar de niet-wedstrijdwaardige baanconditie van Molenhoek (inclusief slechte organisatie) bij.  De 54 deelnemers welke in hun eigen categorie mogen strijden om de titel Nederlands Kampioen zullen binnenkort (z.s.m. ná het NRT op Koekange) hiervoor de uitnodiging per mail ontvangen.  Uiteraard zijn alle niet-gekwalificeerde spelers én supporters van harte welkom om het NK te komen bezoeken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Strand Horst in samenwerking met de PPBN het NK een succesvol toernooi laat worden. De WTC en eigenaren van Strand Horst hebben aangegeven voorafgaand aan het NK “De week van Strand Horst” te willen organiseren.  Meer informatie, het programma en de deelnemerslijst zullen via de website van de PPBN bekend worden gemaakt.     NRT KoekangeNRT KoekangeNRT KoekangeNRT Koekange    28 augustus 201628 augustus 201628 augustus 201628 augustus 2016    Voorafgaande aan het NK Strokeplay zal er op 28 augustus 2016 nog één NRT worden gespeeld op Koekange. De inschrijving hiervoor opent op zondag 7 augustus 2016 en sluit op dinsdag 23 augustus om 23.59 uur. Wij zullen er zorg voor dragen dat ook dit PPBN toernooi een succes wordt.  NK MatchplayNK MatchplayNK MatchplayNK Matchplay    16 oktober 201616 oktober 201616 oktober 201616 oktober 2016    De locatie zal z.s.m. bekend worden gemaakt.  NK TeamsNK TeamsNK TeamsNK Teams    30 oktober 201630 oktober 201630 oktober 201630 oktober 2016    Het laatste toernooi voor dit jaar op de agenda is het NK teams.  Het volledige format staat vermeld op de website onder:  http://www.ppbn.nl/wedstrijden/formats/nk-teams/  Wij hopen dat wij jullie weer voldoende op de hoogte hebben gebracht. Mochten er toch nog vragen zijn of heb je advies/ideeën voor ons, laat het ons dan weten middels een email naar bondsbureau@ppbn.nl   Met vriendelijke groeten De Projectgroep,  Peter Kats, Ed Janssen, Maurice Stuyvers, Saskia van Dierendonck, Joep van Mourik, Renze Hasper 


