
 
Notulen algemene ledenvergadering PPBN  

Datum: 13-11-2019 

Locatie: Pitch en Putt Koekange 

Aanvang: 19:30u 

 

Aanwezig bestuur 

Maurice Stuyvers, Ed Janssen, Marcel Ahuis en Peter Kats (compleet) 

  

Aanwezig aantal leden 

15 

 

Algemene opmerking 

De notulen zijn ter aanvulling van de PowerPoint presentie die tijdens de ALV gegeven is.  

 

Welkom 

• Maurice heet iedereen welkom 

• Dit jaar is er een ruimere opkomst dan vorig jaar 

• Huishoudelijke mededeling: de 1e consumptie en 1 consumptie na afloop is op rekening van 

de PPBN. De pauzeconsumptie wordt aangeboden door Pitch en Putt Koekange 

• Dit is de 3e ALV , 1e was op Strand Horst 2e ook op Koekange 

  

Programma 

Meer aanmeldingen dit jaar, alleen verzocht aan te melden. 

 

Vasstellen notulen ALV 2018 

Deze zijn via link verstuurd naar de leden. Geen opmerkingen. Notulen vastgesteld. 

 

Voordracht bestuur 

Peter Kats is aftredend bestuurslid door roulatie en herkiesbaar. Dit is door het bestuur 

goedgekeurd.   

Maurice geeft aan dat er ook andere functies gevraagd worden die buiten het gezichtsveld als 

bestuurslid zijn. Maurice geeft de groei aan door aangesloten banen. 



 
  

Terugblik seizoen 2019  

Vereniging 

• Heel blij met aansluiting nieuwe banen 

• Als bond geweldig, daar we nu ook keuze hebben we selectiever kunnen zijn waar we willen 

spelen 

• Plattegrond wordt getoond met de aangesloten banen 

• Partnerbord: met o.a. als doel het beeldmerk van de PPBN vergroten 

 

Toernooien 

• Gemiddeld 62 deelnemers, waarbij Koekange vol zat 

• Baaninitiatieven, PPBN vindt dat dit door de banen gedragen moet worden. Zeker gezien de 

NRT's niet overlopen zijn, willen wij als PPBN, geen B-NK's e.d. organiseren. Met 4 mans 

bestuur kan dit ook niet worden gedragen 

• Invloed leden: Dag voor NK nog aangepast door loting 's morgens met papiertjes te doen is 

bijvoorbeeld overgenomen 

 

PPBN Handicap-en registratiesysteem (PPBN-HRS) 

• 6300 kaarten verwerkt: Stijging met vorig jaar, door meer banen aangesloten te hebben 

• Voor ons mooi om te zien dat er gretig gebruik van gemaakt wordt 

• Verbeteringen doorgevoerd: 

o Uitgebreide Statistieken: Hole in one’s bijvoorbeeld 

• PPBN handicap: ook banen zonder partnerschap, wel WTC aangesloten 

  

FIPPA  

• Voor het DO is een uitgebreidere Hand-Out gemaakt 

• Met Oirschot zijn vele contactmomenten geweest  

• Al een jaar van tevoren contact mee, veel om tafel om te schakelen, bespreken 

• Marcel winnaar van Dutch Open  

• Esther prolongeerde Europese titel in Dagenham, wat super knap is 

• Dieptepunten Internationale Opens: 

o Noorwegen: Erg hoge kosten deelname 

o Sloveens Open niet echt ondersteund door FIPPA 

o Europees Clubteams: later ingevoegd nadat kalender bekend was, nooit een format 

gecommuniceerd 

  

  



 
Financieel jaarverslag 

• Penningmeester Ed krijgt nog buikpijn van de partnerborden 

• Geen inschrijfgeld voor NK voor direct geplaatsten drukt erg op de begroting 

• We verdienen iets op de inschrijving, maar houdt niet over. Ed wil graag en denkt dat het kan 

om de inschrijving NK’s toch te blijven aanbieden voor direct geplaatsten 

• Borden flinke investering, daarom ook bruikleenovereenkomst voor de borden. Dat we ze 

ook terugkrijgen bij een eventuele beëindiging van het partnerschap, hetgeen we natuurlijk 

niet hopen 

  

Pauze  

 

Vooruitblik 2020  

Vereniging 

• Met name naar de leden oproep om als ze banen kennen die niet aangesloten zijn de PPBN 

onder de aandacht te brengen, voor het geld hoeven de banen het niet te laten 

• Nienke, geeft aan dat het een hele goede keuze was om in het handicapsysteem te stappen, 

dit haar heel veel werk scheelt. Geeft aan in gesprek met Oirschot te willen, daar zij nog in 

Excel de competitie verwerken  

• NOC-NSF: Maurice geeft aan dat de eerste contacten dateren van juni dit jaar. PPBN alle 

benodigde stukken in juli ingediend. Contacten verliepen moeizaam. Uiteindelijk na niet 

ingaan op meerdere uitnodigingen (o.a. voor bezoek NK Strokeplay op Papendal) klacht 

ingediend en toch weer in contact gekomen 

• Gesprek geweest op 11-11 jl. Bij NOC-NSF: Maurice en Ed hebben presentatie mogen geven. 

Aandachtspunten zijn samenwerking/verhouding NGF en de internationale lijn (FIPPA) 

• Vervolg is gesprek met NGF, hierin zijn verschillende opties mogelijk: onderdeel van NGF of 

eigen lidmaatschap NOC-NSF. Voorkeur voor eigen lidmaatschap 

• Internationaal uitleggen waarom FIPPA, niet IPPA 

• Meeste verenigingen die naar bedrijven/gemeenten gaan voor sponsoring hebben voordeel 

bij aansluiting NOC-NSF 

• Commissies schaffen we af, hadden we die dan nog? 

• Op zoek bestuursleden c.q. mensen die iets willen bijdragen 

 

Toernooien 

• FIPPA DUTCH Open 2020: eerst 6 aanmeldingen, positief verrast 

• 1e idee was het DO voor 2 jaar weg te zetten op één baan; Oirschot afgezien om het DO voor 

het 2e jaar te hosten 

• Groningen viel af na het overhandigen van de hand-out, kreeg vergunning voor terras, graag 

eventueel volgend jaar 

• Papendal aangegeven het niet rond te krijgen 



 
• Oostwold, net voor de ALV aangegeven er ook vanaf te zien. O.a. sponsorgeld en te veel 

eisen, te onzeker 

• Toevoeging door Peter en aangevuld door Ed: in de eerste selectie zijn 2 banen afgevallen: 

o Molenhoek is geen partnerbaan 

o Doetinchem is in het voorjaar van 2020 al host van het Internationaal Gelders Open 

• Blijft over Koekange, deze wordt beoordeeld 

• Verscherpte aandacht voor regels en etiquette. Als voorbeeld wordt gegeven het inleveren 

van een scorekaart (het neerkwakken ervan wordt als “niet zo netjes” ervaren) 

• Verdeling toernooien:  

o We gaan kijken welke baan eerder wat en wanneer heeft toegewezen gekregen 

o Banen die gebruik maken van ons HRS hebben de voorkeur omdat ze al bekend zijn 

met het systeem 

• Toernooien: maak er een feestje van, van de vereniging, de baan. Als voorbeeld vorig jaar 

Papendal, flesjes water, snoep 

• Commissie instellen door de banen zelf om als aanspreekpunt spelers tijdens toernooi te 

fungeren en/of doen van regeltechnische uitspraken al dan niet in overleg met PPBN-

bestuur/vertegenwoordiger 

  

Kalender  

• Wij wachten bij het maken van een kalender in eerste instantie op de FIPPA-kalender 

• Als bond hou je ook rekening met de geijkte baaninitiatieven 

• Dit jaar geen toernooi in de zomervakantie 

• Vandaag is het Iers open bevestigd. Komen we straks op terug 

  

PPBN Handicap-en registratiesysteem (PPBN-HRS) 

 

• Aanpassing: 

o Hopelijk 2020 betaling inschrijving aan de hand van contributiecode, dus geen 2 

handelingen meer 

o Met name voor de penningmeester scheelt dit heel veel tijd 

o Veel voorkomende gevallen waarbij de penningmeester extra werk had zijn: 

▪ 2x inschrijven 

▪ Wel betalen, niet inschrijven 

▪ Niet betalen 

▪ 2x betalen 

o Handicapgrens Q-kaarten: 

▪ Dit gaan we evalueren 

▪ Input Willem, realistischere weergave handicap bij hele lagere handicappers. 

Rondje op zondagmorgen is anders dan tijdens toernooien of competities 

▪ Vraag, is er bekend wie handicaps lopen? Ja, deze informatie kunnen we 

allemaal uit het systeem halen. We gaan dit in kaart brengen 

▪ Er zijn 93 spelers met handicap 0 of lager 



 
  

FIPPA 

• Nieuwe regels 

• Japan van IPPA naar FIPPA, toernooi afgeblazen. Er was een deal gesloten met een Japans 

televisiestation 

• Het toernooi moest alsnog gehouden worden. Hierin heeft de FIPPA een grote rol gespeeld 

om dit toch te bewerkstelligen 

• Het Iers Open: niet blij mee, best boos 

• PPBN kreeg een aantal punten voor stemming, o.a. de internationale kalender. Het Iers Open 

stond niet op de agenda van de vergadering 

• FIPPA geeft aan wel extra zijn best te doen voor DO 

• Ed geeft aan dat Lough Owel wel een hele mooie baan is voor het Iers Open 

• Europees Clubteams, het format is nog niet bekend, locatie niet, procedures niet  

• World Cup Chili: 

o Ticket ongeveer 1000 euro 

o Eis naar Chili vanuit de FIPPA: reis/accommodatie moet betaald worden voor de 

Europese landen 

 

Nederlandse selectie 

• De spelers die gekwalificeerd zijn worden getoond 

• Rolf krijgt op basis prestaties afgelopen seizoen ondanks niet voldoen aan initiële 

voorwaarden een wild card 

• Voorlopige procedure WK Chile wordt getoond 

• Spelers krijgen t.z.t. persoonlijke mail 

  

Begroting 

We zijn aan het kijken om voor 2021 de contributie te verhogen voor de HCP-registratieleden voor 

meer financiële ruimte. 

  

  



 
Vragen? 

• Rolf Kwant:  

o Geeft de complimenten aan bestuur voor wat er nu staat 

o Nederlands team, verzoek om te kijken naar verder dan deze 10 spelers 

o Selectiewedstrijden op meerdere banen 

o Gaat voorstel op papier zetten 

• Rinus Huberts:  

o Declan heeft geen Nederlands paspoort 

Antwoord bestuur: onderling ook besproken. Is van tevoren niet dichtgetimmerd, Declan 

heeft aan alle nationale toernooien en procedures meegedaan en woont in Nederland. 

Dit had van tevoren afgekaderd moeten worden als je dit niet wilt. 

• Willem de Graaff: 

o Internationale Golf handicapsysteem: 2021 in Nederland ingevoerd 

o Wereldwijd systeem, gaat de PPBN daar ook naar kijken? 

Antwoord bestuur: Er is al zoiets vergelijkbaars waar enkele landen gebruik van maken, 

maar blijven dit op de voet volgen, gezien ons systeem initieel vanuit “de Golf” komt. 

• Wichert Droppers:  

o Baan ook verplicht om aan te sluiten als de competitie in het HRS draait?  

Antwoord bestuur: Nee 

o Kalender heeft geen NK Teams meer  

Antwoord bestuur: Toernooi had te weinig deelnemers en de PPBN promoot dan liever 

het NK Clubteams. 

o Initiatieven NK Clubteams: 

▪ Eventueel een wissel in te mogen zetten 

▪ Aanpassen 2e 3e en 4e ronde 

 

• Jan Hekman: 

o Lemele is voornemens lid te worden, zowel als partnerbaan, als aansluiting WTC met 

PPBN-HRS 

o Promotie voor 21 maart 2020 Oost Nederlands kampioenschap. Toernooi zat vorig 

jaar vol 

 

Afsluiting 

Maurice sluit om 21:37 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 


