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Algemene 
ledenvergadering

28-11-2018, Koekange

Programma

u 19:30 – 19:35 Welkom / vaststellen agenda

u 19:35 – 19:40 Voordracht bestuursleden door bestuur 

u 19:40 – 19:50 Terugblik afgelopen seizoen

u 19:50 – 20:10 Vooruitblik seizoen 2019

u 20:10 – 20:25 Financieel jaarverslag 2018/ Begroting 2019/ Vaststellen 
contributies/ Benoeming kascontrolecommissie

u 20:25 – 20:40 Pauze

u 20:40 – 21:00 Rondvraag

u 21:00 Sluiting
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Welkom / Vastellen agenda

u Uitnodigingen ALV: 301

u Aanwezig: 13

u Afgemeld: 33

u Niet gereageerd: 255

Voordracht nieuw bestuur

u Peter Kats

u Ed Janssen

u Maurice Stuyvers

u Wilfred Smidt

u Marcel Ahuis
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Terugblik seizoen 2018

Vereniging Pitch en Putt Bond Nederland

u Groei leden 134 (2017) naar 301 (per 1-11-2018)

u 9 Partnerbanen (Groningen, Koekange, Heerde, Rhoon, Oirschot, 
Papendal, ‘t Lohr, Strand Horst, Orvelte)

u In gesprek met diverse banen voor nieuwe partnerships

Terugblik seizoen 2018

Toernooien

u 6 NRT’s (Gemiddeld 61 deelnemers)

u 3 NK’s en 1 NK geannuleerd

u Diverse baaninitiatieven (breedtesport)

FIPPA

u Aansluiting sinds oktober 2018. Hiermee per direct vertrek IPPA

u Spelen IPPA-toernooien blijft gewoon mogelijk

u Bezoek FIPPA-voorzitter aan Nederland op 30-10 jl.
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Terugblik seizoen 2018

PPBN Handicap – en registratiesysteem (PPBN-HRS)

u Start implementatie eind 2017

u Uitrol begin van het seizoen 2018 (App, PC-versie en ontsluiting 
naar de website)

u 6041 officiële kaarten verwerkt (peildatum 1-11-2018)

u Alle NRT’s + NK Strokeplay verwerkt

u Koekange, Heerde, Strand Horst, Rhoon, Papendal, Molenhoek, 
Orvelte, Groningen, Oostwold,’t Lohr draaien competities in 
PPBN-HRS

Vooruitblik seizoen 2019

Vereniging Pitch en Putt Bond Nederland

u In gesprek met diverse banen voor nieuwe partnerships. Instap € 250,-, 
daarna 100,- per jaar

u Verkennen aansluiting NOC-NSF

u Op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden:
ü Vormgeving

ü Stukken schrijven

ü Sponsoren zoeken

ü Samenwerking NGF

ü Overige praktische zaken
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Vooruitblik seizoen 2019

Toernooien

u 6 NRT’s

u NK Strokeplay/ NK Matchplay/ NK Clubteams

u NK Teams geschrapt

u NK Matchplay aanpassing categorie heren: i.p.v. plaatsing 4 halve finalisten afgelopen 
jaar, nu alleen de finalisten

u FIPPA Dutch Open Oirschot

u Diverse baaninitiatieven
u Direct geplaatste spelers NK Matchplay / NK Strokeplay krijgen inschrijfgeld vergoed

u Stemming: Prijzengeld/bekers en format NK Strokeplay

Vooruitblik seizoen 2019

Prijzengeld of bekers?

u In combinatie prijzengeld (bonnen) gesponsorde ballen

u Indien bekers valt bovenstaande sponsoring weg
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Vooruitblik seizoen 2019

NK Strokeplay

u Format houden zoals het is

u Gefaseerde CUT. Ronde 3 valt bijvoorbeeld onderste 10% af en in 
ronde 4 reguliere CUT-verdeling per categorie

u Iedereen speelt finale

Vooruitblik seizoen 2019

Toernooien

u Verdeling toernooien:
1. Partnerbanen
2. Banen die gebruik maken van het PPBN-HRS
3. Overige banen

u Uitvraag toernooi richting WTC en Baan:
ü WTC / Baan moet toernooi zelfstandig kunnen organiseren en draaien
ü Advies en minimale ondersteuning bestuurs-commissieleden op een 

toernooidag blijft in overleg mogelijk (indien dit echt niet anders kan)
ü Set met uitgebreide handleidingen+checklist beschikbaar voorafgaande aan 

toernooi. Bondsbureau zet ruim van te voren de benodigde spullen klaar
ü Bondsbureau voorafgaand beschikbaar voor vragen
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Kalender 
2019

Vooruitblik seizoen 2019

FIPPA

u Deelnemers van FIPPA-toernooien uit Nederland moeten lid zijn van 
de PPBN en de goedkeuring van de PPBN hebben om op FIPPA-
toernooien namens Nederland te kunnen deelnemen

u Namens Nederland Maurice Stuyvers in bestuur FIPPA

u Opzet topcompetitie, doel meer sponsoren te trekken, kinderen 
enthousiast te maken voor Pitch en Putt, nationale competities 
belangrijker te maken, Pitch en Putt als serieuze sport promoten

u Brainstormen extra toernooien voor o.a. landenteams (Catalonië, 
Ierland en Nederland)
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Voorlopige FIPPA-kalender

u Kwalificatie EK Strokeplay
o.b.v ongecategoriseerde
ranking en in afwachting van 
aantal plaatsen

u Criteria minimaal 2 x 
ongecategoriseerde ranking 
punten behaald op NRT’s
(totaal 5 NRT’s voorafgaande 
aan EK)

Vooruitblik seizoen 2019

PPBN Handicap – en registratiesysteem (PPBN-HRS)

u In gesprek met 2 banen/verenigingen om de competitie te gaan 
afwerken in PPBN-HRS

u Digitale ledenpas in PPBN-HRS app: mogelijk voordeelsysteem 
koppelen (voor prijs 9 holes, 18 holes spelen)

u Leidschendam en Kraggenburg verwijderd: zijn geen 18 holes Pitch 
en Putt baan meer
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Vooruitblik seizoen 2019

Reglement 2019

u Nationaal: golfregels + aanvulling specifieke Pitch en Putt regels 
(nieuwe versie)

u Internationaal: FIPPA-regels

Vooruitblik seizoen 2019

Wijzigingen golfregels

u Droppen vanaf kniehoogte 

u Niet meer meten met putter (wijziging Pitch en Putt regels)

u Double hit: geen strafslag

u Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal

u Vlag mag in de hole blijven

u Spikemarks repareren

u 'Penalty areas' in plaats van waterhindernissen (wijziging naamgeving Pitch en Putt regels)

u Grond raken (grounden) in penalty areas is toegestaan

u Soepeler regels in de bunkers (wijziging Pitch en Putt regels)

u Vertrouwen op de integriteit van een speler
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Vooruitblik seizoen 2019

Wijzigingen Pitch en Putt regels

v Zwart = bestaande regel, Rood = regel verwijderd, Blauw = regel toegevoegd

u Droppen van de bal:

Ø Maximaal 1 stoklengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (ongeacht wel/geen strafslag)

Ø 1 stoklengte mag gemeten worden met 1 van alle beschikbare clubs in de tas van de speler

u Waterhindernis: 

Ø Pitch en Putt kent slechts één type gemarkeerd met rode kenmerken en/of maaigrens

u Penalty area (water): 

Ø Pitch en Putt kent slechts één type gemarkeerd met rode kenmerken en/of maaigrens

u De bunker:

Ø het is toegestaan stenen uit de bunker te verwijderen i.v.m. de veiligheid; een eventueel daardoor bewogen bal 
moet worden teruggeplaatst (geen strafslag)

Ø de optie een bunker te ontwijken o.b.v. 2 strafslagen is niet toegestaan

Vooruitblik seizoen 2019

Nederlandse selectie

u Pas in 2020 weer landenteams: in 2019 geen NL-selectie

u 2019: Koos Storm en Stephan v.d. Berg gaan trainingen verzorgen. 
Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze trainingen gaan volgen
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Financieel 
jaarverslag 
2018

Begroting 
2019/ 
vaststellen 
contributie 
2019
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Pauze

Vragen?

bondsbureau@ppbn.nl
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Bedankt voor jullie komst!


