
 

Notulen ALV PPBN 28-11-2018 
 
Maurice opent de vergadering. De agenda wordt doorgelopen. 
De voorzitter begint met de statistieken van de ALV. 
Er zijn 301 leden uitgenodigd, daarvan hebben zich 33 afgemeld, 255 geen reactie 
gegeven en inclusief 4 bestuursleden, 12 aanwezig. 
 

• Voordracht bestuursleden 

 
Maurice geeft aan dat hij toch bestuurslid blijft, grote motivatie is de aansluiting 
bij de FIPPA, dit wil hij toch niet missen. 
Ed heeft zich herkiesbaar gesteld. 
Marcel Ahuis wordt door het bestuur voorgedragen. 
 

• Terugblik seizoen 

Trots op groei aantal leden. 
Er wordt verwezen naar Renze Hasper, die destijds onderzoek heeft gedaan naar 
actieve leden van de NPPB. Dat waren er +/- 400, die 1 of meerdere 
competitierondes hadden gespeeld in een seizoen. De NPPB had ongeveer 1400 
leden op dat moment in E-Golf4U staat. Met een actief ledenaantal van 301, zijn 
we daar best trots op. 
 
Gesprek nieuwe banen 
Jannes Bos geeft aan dat het contact met de ondernemer moeizaam is, er is veel 
onduidelijkheid over de toekomst van de Pitch & Putt baan van Orvelte. Peter 
Kats geeft aan dat verlenging van het partnership ook enige herhaalmail nodig 
had, maar dit gelukkig net 3 dagen gelden was geschied. 
 

• Baaninitiatieven 

Toernooien worden ondersteund, maar moeten bij de baan georganiseerd 
worden. 
 
Tijdens aansluiting IPPA, is er altijd wel contact gebleven met de FIPPA. 
Vertrouwen IPPA zakte weg, site werd niet verbeterd, toernooien gecanceld, 
contact matig tot slecht. 
Maurice heeft met Victor gesproken. 
 

• Vooruitblik 

Wens aansluiting was er vorig jaar door aansluiting via IPPA bij sportakkoord. 
Door aansluiting sportakkoord heb je een soort van boterbriefje bij het NOC-NSF. 
 
FIPPA heeft deze wens ook, alleen staat niet hoog op de agenda 
 
Bestuur ondersteunen kan natuurlijk ook. Wil je helpen, bijvoorbeeld met het 
realiseren van de aansluiting bij het NOC-NSF, geef dit dan aan. 
 
 



 

 
 

• Stemming prijzen: NK Strokeplay en NK Matchplay worden bekers, NRT’s blijven 

bonnen. Met JumboGolf zal weer contact zijn over sponsoring. 

Stemming NK Strokeplay: Gefaseerde Cut. 
 
 

• Vooruitblik 

 
Noel vraagt hoe het met de damesochtend in Koekange gaat. Hij is erg 
enthousiast over dit initiatief en hoopt ook dat de categorie dames groeit op de 
toernooien. 
Voorlopige FIPPA-kalender is definitief 
Reglement 2019 
Nederlandse selectie, wordt nog verder uitgewerkt. 
 

• Financieel jaarverslag: 

Eergister goedgekeurd door de kascommissie. 
 

• Vragen? 

Leaderborden door WTC bemand 
 
Maurice heeft na de vragenronde nog wel een statistiek.  
Dennis Postelmans beste ringerscore met 3 Hole in One’s op Papendal 
 
21:13u wordt de ALV afgesloten.  

 


