
 

 
 
09-12-2016 
 
Beste Spelers, 
 
De PPBN is ook de afgelopen weken weer druk bezig geweest met de voorbereidingen van 2017. 
Om jullie allen op de hoogte te houden van de gang van zaken sturen wij deze nieuwsbrieven. 
 
Contributie: 
Als het goed is hebben de leden een email gekregen van onze ledenadministratie met de vraag om ook in 2017 
de PPBN weer te steunen door lid te worden. In deze mail is gevraagd of u de contributie wilt overmaken per 
bank en niet door middel van de beschikbare IDEAL op de website. Hiermee voorkom je dat je alle gegevens 
opnieuw moet invoeren. De IDEAL-betaling is voornamelijk bedoeld voor nieuwe leden. 
De jaar contributie voor 2017 is verlaagd van € 25,- naar € 22,50. Wij hebben dit gedaan omdat wij de spelers 
nog geen handicapregistratie systeem kunnen aanbieden. 
 
Wij willen benadrukken dat de contributie rechtstreeks aan de PPBN overgemaakt dient te worden. Ondanks het 
feit dat er banen zijn die hun abonnementen inclusief bondslidmaatschap verkopen is de speler zelf 
verantwoordelijk voor de afdracht van de contributie. 
 
Inschrijfgeld toernooien: 
Wij hebben jullie allen geïnformeerd dat het volgend jaar mogelijk is voor (nog) niet leden om deel te nemen aan 
een toernooi. Het inschrijfgeld zal dan worden verhoogd met € 12,50. Als deze speler gedurende het seizoen 
toch besluit om lid te worden van de PPBN, kan dit door een 2e maal € 12,50 over te maken. Meer informatie 
hierover is te vinden op de site. 
 
Voor alle toernooien in 2017 geldt dat het inschrijfgeld bij inschrijving dient te worden betaald. Dit kan via IDEAL 
of per bank overschrijving. Pas als de betaling is voldaan, dan is de inschrijving geregistreerd. Mocht na sluiting 
van de inschrijving blijken dat je niet mee kan doen, wordt het inschrijfgeld teruggestort. 
Het inschrijfgeld voor de NRT’s en NK’s bedraagt het komende jaar € 25,- per speler.  
 
Het inschrijfgeld voor de Topklasse bedraagt het komende jaar € 15,- per speler.  Hiervan wordt € 10,- per speler 
betaald aan de baan en het overige geld zal aan het einde van het seizoen het prijzengeld voor de winnaars van 
de Topklasse zijn. Hierover zullen wij snel meer informatie publiceren op de site. 
 
Meer veranderingen in 2017: 
Het officiële PPBN-wedstrijdreglement staat op de site: http://www.ppbn.nl/wedstrijden/reglement/ wij verzoeken 
alle spelers om deze door te lezen. 
Ook heeft de PPBN een wijzing aangebracht in de omschrijving van de categorieën. Dames, ongeacht welke 
leeftijd, zijn nu automatisch ingedeeld als dame. Als een dame wenst om in een andere categorie te spelen, dan 
zal zij dispensatie moeten aanvragen. 
 
Handicapsysteem: 
Wij zijn trots om jullie te kunnen melden dat wij binnenkort gaan beginnen met het testen van ons eigen 
handicapsysteem. De banen Koekange, Heerde en Strand Horst zullen de eerste zijn welke gaan schaduw 
draaien met dit systeem. Daarnaast zullen er een aantal spelers het systeem gaan testen om te zorgen dat voor 
de lancering (begin 2018) alle “kinderziektes” eruit zijn.  
Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden. 
 
Enkele redenen voor een nieuw systeem zijn: 

 Het nieuwe systeem is eerlijker en heeft meer mogelijkheden. 

 Het oude systeem is vervuild. 

 Ten tijde van het samengestelde bestuur zijn we geblokkeerd door de hoofdgebruiker van de 
coöperatie. Dit geeft weinig vertrouwen voor voortzetting met E-golf.  

http://www.ppbn.nl/wedstrijden/reglement/


 

 
 

 
 
 
 
 
WTC’s: 
Graag zouden wij de actuele e-mail adressen van de WTC’s via bondsbureau@ppbn.nl ontvangen. Adressen 
blijken (soms) niet meer te kloppen. 
 
Als je nog vragen en/of suggesties hebt, kun je deze sturen naar bondsbureau@ppbn.nl  
  
Namens het hele interim-bestuur willen wij jullie een hele fijne kerst, een mooi uiteinde van 2016 en een 
fantastisch begin voor 2017 toewensen! 
 
Maurice Stuyvers, Peter Kats, Ed Janssen, Saskia van Dierendonck 
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