Bevindingen Strategisch Beraad d.d. 26 september 2020 (MS Teams)
Aanwezige bondsraadsleden:

Cees Kalis, Christiaan Bos, Desirée Schalk, Frank Versluis,
Peter Bonarius, Peter van Wermeskerken, Riemer Haagsma,
Rien van Kinderen, Rob Hulst, Thuur Meertens en Tjibbe
Steneker.

Afgemeld met kennisgeving:

André de Kort, Arend Nijborg, Ed Roelofs, Henny van
Schaaijk, Jur Moorlag en Willy van Kilsdonk.

Bondsbestuur:

Lieke Vogels, Ton Roos, Valentijn van Koppenhagen, Jan
Paashuis, Henk van der Velde en Jan Willem Meerwaldt

Bondsbureau:

Bart Achterhof en Twan Beckers

Overig:

Rob van der Zwet en Sjoerd Pieterse (werkgroep EBO),
Guillaume Spiering (DT Midden), Herman Schreijer (DT
Noordwest) en Fred Oors (DT Zuidwest)

Opening en actuele ontwikkelingen COVID-19 in relatie tot NPC
De voorzitter van de NJBB, Lieke Vogels, verwoordt dat COVID 19 invloed heeft op ons hele
leven, dus ook op de sport. Bij de voorbereiding op de NPC is door de NPC-commissie veel
aandacht besteed aan het versoepelen van de regels om de NPC verantwoord mogelijk te
maken. Er is veel contact met de andere bonden en NOC*NSF.
De huidige situatie is dat 81% van de teams deelneemt aan de NPC. Het uitgangspunt blijft dat
we kunnen spelen maar dat het wel in veilige omgeving moet zijn. Het bestuur en het
bondsbureau volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hebben al verschillende scenario’s
uitgewerkt voor het geval de situatie verergerd of verbeterd.
Bevindingen LRP
Dit jaar hebben er slechts twee fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarna is er een
enquête uitgestuurd naar de verenigingen. Respons van 40.5%. In een eerder stadium heeft
het bondsbestuur aangegeven welke mogelijke projecten/acties kunnen worden opgepakt in
het kader van promotie van petanque. Door middel van de vragenlijst is aan de verenigingen
gevraagd welke projecten volgens hen prioriteit moeten krijgen. De verenigingen geven de
voorkeur aan:
1. Interne campagne sportaanbod
2. Aansluiten op landelijke activiteiten
3. Flexibele lidmaatschapsvormen
Frank merkt op dat er een groot verschil zit in de ranking qua nieuwe competitie- en
toernooivormen. Bij de digitale enquête kwam deze op de 2e plek en bij de fysieke
bijeenkomsten op de 9e plek. Er is een gewogen gemiddelde gehanteerd waardoor dit thema in
de eindranking op de 5e positie terecht is gekomen.
Ambities IWS
Er was een groot draagvlak voor de geformuleerde ambities. Op enkele punten worden de
ambities nog aangescherpt richting het definitieve stuk voor de bondsraad. Zaken als invulling
kader, budget e.d. komen aan bod bij de uitwerking van de notitie die volgt nadat de ambities
zijn vastgesteld.
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Aanbevelingen evaluatie bondsorganisatie
Er is eerst een peiling gedaan om na te gaan welke aanbevelingen nadere discussie behoefden.
Indien meer dan 4 bondsraadsleden zich niet in de aanbeveling konden vinden, zijn de
aanbevelingen nader besproken. Er was een groot draagvlak voor de geformuleerde
aanbevelingen. De onderstaande aanbevelingen leidden tot een nadere beschouwing:
2a over LRP:
De uitnodiging niet beperken tot voorzitters. Volgens de aanwezigen moet ook een ander
bestuurslid kunnen komen.
4b over aparte commissie uit de bondsraad t.b.v. reglementen.
Men staat in hoofdlijnen achter deze aanbeveling. De vraag is echter of het een soort
permanente commissie moet zijn of per geval met een andere samenstelling. Ook is gesproken
over de vraag of het een commissie of een werkgroep moet zijn, dit wordt nader uitgewerkt.
Een goede afstemming en samenwerking met RC is noodzakelijk.
4e Voorstel om bondsraadsleden agendapunten te laten inbrengen.
Men is het eens met deze aanbeveling. Wel moet het ook buiten een bondsraadsvergadering
mogelijk zijn om een agendapunt in te brengen. Van belang is dat dit tijdig gebeurt voor de
eerstvolgende bondsraadsvergadering. Wel instemming met het voorstel van een meerderheid
die dit moet steunen.
6 over Capaciteit bondsbureau.
De aanbeveling is duidelijk. Sommigen pleiten ervoor dat het aandeel van de personeelskosten
in de totale begroting niet te hoog mag zijn. Als de werklast niet in overeenstemming is met
de capaciteit zijn er 2 wegen: ofwel de capaciteit aanpassen/ verhogen ofwel gaan snijden in
de taken. Dat kan in de begroting en/ of jaarplan worden opgenomen.
Agenda vergadering bondsraad
Toevoegen aan de agenda: Gevolgen NPC door COVID-19
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