Notitie ledenraadplegingen 2019
1. Inleiding
Tijdens de 3e serie ledenraadplegingen zijn het bondsbestuur en de verenigingsbestuurders
met elkaar in gesprek gegaan over het sportaanbod dat wordt gefaciliteerd en georganiseerd
door de landelijke organisatie en de verenigingen.
In totaal hebben 120 verenigingsbestuurders deelgenomen aan de acht ledenraadplegingen die
zijn georganiseerd in Den Haag (West), Egmond aan Zee (Noordwest), Breda (Zuidwest),
Maastricht (Zuid), Nieuwegein (Midden) Apeldoorn (Oost), Ureterp (Noord) en Rosmalen
(Zuidoost). Deze verenigingsbestuurders vertegenwoordigden 85 verenigingen.
Thema ledenraadplegingen 2019
Binnen de NJBB zijn veel verschillende typen spelers actief. De ene speler vind het leuk om op
elke dinsdagmiddag een paar partijen op de club te spelen, de andere speler is pas tevreden
als hij/zij op het podium eindigt van een sterk bezet toernooi. De landelijke organisatie én de
verenigingen vormen samen de NJBB en faciliteren en organiseren het gehele sportaanbod,
voor alle leden.
Het is één van de belangrijkste taken van de NJBB om het sportaanbod zo goed mogelijk in te
richten. Over dit sportaanbod ontvangen het bondsbestuur, de districtsteams en het
bondsbureau regelmatig signalen van lidverenigingen en hun leden, bijvoorbeeld over de
drukte op de toernooikalender en annuleringen van toernooien.
Gezien deze signalen én het feit dat het organiseren van de sport de ‘core business’ van de
NJBB is, stond tijdens de ledenraadplegingen 2019 de volgende vraag centraal:
Hoe kunnen wij, de verenigingen en landelijke organisatie, gezamenlijk het sportaanbod
zo goed mogelijk inrichten voor de verschillende groepen spelers die actief zijn binnen
de (verenigingen van de) NJBB?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het bondsbestuur in gesprek gegaan met de
verenigingsbestuurders. Er is besproken of zij deze en andere signalen herkennen. Daarnaast
is gekeken naar de belemmeringen die verenigingen ervaren bij het organiseren van
toernooien en de vraag of er voor alle typen spelers voldoende sportaanbod is.
Uitkomsten ledenraadplegingen
Tijdens de ledenraadplegingen bleek dat veel verenigingen met dezelfde zaken te maken
hebben. Het verschilt echter per district hoe verenigingen oordelen over de huidige situatie. Dit
wordt onder andere veroorzaakt doordat het beschikbare sportaanbod (bijvoorbeeld
competities) niet in alle districten gelijk is.
Deze notitie beschrijft welk beeld is ontstaan na de gesprekken met de verschillende
verenigingsbestuurders. Hierbij is gekeken naar de gemeenschappelijke inzichten,
belemmeringen én mogelijke oplossingen.
Naar aanleiding van hetgeen door de verenigingsbestuurders naar voren is gebracht, zijn
enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten zijn te vinden in paragraaf 4. In
paragraaf 5 wordt tot slot aangegeven hoe het vervolgtraject er uit ziet.
2. Sportaanbod voor alle typen spelers
In de inleiding is al aangegeven dat er veel verschillende typen spelers actief zijn binnen de
NJBB. Het is een belangrijke taak van de landelijke organisatie én verenigingen om deze typen
spelers te faciliteren in een sportaanbod dat bij hen past.
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Verenigingen bieden hun leden tal van sportactiviteiten aan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
tossavonden en interne competities. De spelers die buiten de eigen vereniging willen sporten,
maken gebruik van de (regionale en landelijke) toernooien die verenigingen organiseren of
kampioenschappen of competities die worden georganiseerd door de landelijke organisatie.
De kampioenschappen betreffen de nationale kampioenschappen (NK’s) die jaarlijks
plaatsvinden én de districtskampioenschappen die in 2019 voor het eerst (als pilot) zijn
georganiseerd voor de spelvorm tête-à-tête. Bij de competities gaat het om de Nationale
Petanque Competitie (NPC) en de districtscompetities die in verschillende vormen worden
georganiseerd door de districtsteams.
Interessant sportaanbod, maar volle kalender
Het overgrote deel van de bestuurders geeft aan dat er hiermee voor alle typen spelers een
interessant sportaanbod is. Er moet voor worden gewaakt dat er niet teveel wordt
aangeboden. Dit is van belang omdat, in verhouding tot het aantal actieve wedstrijdspelers,
erg veel toernooien worden georganiseerd. Veel bestuurders verwachten dat, door de
toenemende gemiddelde leeftijd van de leden, de interesse in georganiseerde wedstrijdsport
zal afnemen en dat dit zal leiden tot meer annuleringen van toernooien. Daarom is het
noodzakelijk dat het sportaanbod goed wordt gecoördineerd. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met zowel NPC, NK’s en de districtscompetities als de toernooien die verenigingen
wensen te organiseren. Er wordt tevens geopperd om alle districtskampioenschappen (indien
er voor wordt gekozen om dit voort te zetten) landelijk op dezelfde datum te organiseren.
De bestuurders zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de leden van de districtsteams.
Zij kunnen, bijvoorbeeld door het organiseren van kalendermeetings, er voor zorgen dat
verenigingen met elkaar afstemmen wanneer (en waar) toernooien worden georganiseerd. Dit
kan er voor zorgen dat de druk op de toernooikalender afneemt en dat er meer balans ontstaat
in het sportaanbod.
Promotietoernooien
In alle districten wordt door bestuurders herkend dat het aantal promotietoernooien toeneemt.
Men geeft aan dat promotietoernooien worden georganiseerd omdat men meent dat bij de
organisatie van deze toernooien aan bepaalde criteria niet hoeft worden voldaan. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld over de verplichte aanwezigheid van een gediplomeerd scheidsrechter.
Veel verenigingen organiseren de promotietoernooien omdat spelers kunnen deelnemen die
niet over een wedstrijdlicentie beschikken.
In het huidige reglement voor promotietoernooien wordt niets gezegd over de verplichte
aanwezigheid van gediplomeerde officials. Dit betekent dat er op dit vlak geen verschil bestaat
ten opzichte van andere toernooien.
In hetzelfde reglement staat ook dat het bondsbestuur een maximum kan stellen aan het
aantal promotietoernooien dat een vereniging per jaar mag organiseren. Dit is tot op heden
niet gebeurd. Het grote aantal promotietoernooien zorgt ook voor druk op de toernooikalender.
Meer en beter sportaanbod voor (top)wedstrijdspelers
Er zijn echter ook bestuurders die sportaanbod missen voor de spelers die sterker willen
worden in hun sport en gaan voor het hoogst haalbare. Hierbij gaat het om goed verzorgde
trainingen, maar ook om kwalitatief sterke toernooien die interessant en uitdagend zijn voor
de (top)wedstrijdspelers van Nederland.
Om er voor te zorgen dat elke speler competities/toernooien kan spelen op zijn/haar niveau is
de suggestie genoemd om met speelsterkte/niveau te gaan werken.
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3. Voorwaarden voor goed sportaanbod
Voor een goed en volledig sportaanbod is het nodig dat de juiste voorwaarden aanwezig zijn.
Tijdens de ledenraadplegingen is met de verenigingsbestuurders besproken waar zij tegenaan
lopen bij de organisatie van toernooien en/of competities en aan welke voorwaarden moet
worden voldaan om het sportaanbod optimaal te organiseren.
In deze paragraaf wordt per onderwerp aangegeven wat volgens de verenigingsbestuurders de
belemmeringen zijn en welke veranderingen volgens hen tot een verbetering zullen leiden.
Alles wat in deze paragraaf wordt beschreven, is een weergave van hetgeen is aangegeven
door de bestuurders. In deze paragraaf wordt dus niet aangegeven wat de visie van het
bondsbestuur is op de besproken onderwerpen.
Spelregels
In het Reglement van de Petanquesport (RPS) zijn de spelregels opgenomen die gelden tijdens
petanquewedstrijden. Men geeft aan dat deze spelregels van groot belang zijn omdat dit voor
duidelijkheid zorgt en het bijdraagt aan een goede beoefening van de sport. De spelregels zijn
echter niet altijd voor iedereen even duidelijk, dit zorgt voor ongewenste en onnodige
discussies op en rondom de petanquebanen.
Het is van belang dat de spelregels zo goed mogelijk worden uitgelegd en dat er voldoende
personen binnen de verenigingen zijn die goed op de hoogte zijn van de spelregels.
Toernooien en competities tijdens seizoen NPC
Andere regels die van toepassing zijn op de sport zijn vastgelegd in (bijlagen van) het
toernooireglement. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de afspraken dat gedurende het NPCseizoen geen vergelijkbare competities worden georganiseerd en dat er op richtspeeldagen
überhaupt geen competities en/of toernooien worden georganiseerd.
Tijdens enkele ledenraadplegingen (bijvoorbeeld in district West) is aangegeven dat men het
een belemmering vindt dat tijdens het seizoen van de NPC geen competities mogen worden
georganiseerd die qua opzet vergelijkbaar zijn met de NPC.
Tevens geven veel verenigingsbestuurders aan dat het niet wenselijk is dat zij op
richtspeeldagen van de NPC geen (regionale) toernooien mogen organiseren. Deze bestuurders
geven aan dat de doelgroep van de NPC een hele andere is dan voor wie zij de toernooien
willen organiseren.
Scheidsrechters en wedstrijdleiders
In alle districten hebben de bestuurders aangegeven dat zij moeite hebben met het feit dat
alle toernooien moeten worden geleid door gediplomeerde scheidsrechters en wedstrijdleiders.
Hierbij spelen twee verschillende zaken. Enerzijds geven velen aan dat de personen die actief
zijn als scheidsrechter vaak ook de mogelijkheid willen hebben om zelf te spelen. Anderzijds
merken verenigingen dat het erg lastig is om leden enthousiast te maken om een opleiding tot
scheidsrechter en/of wedstrijdleider te volgen.
Na doorvragen bleek dat veel bestuurders wel van mening zijn dat het wenselijk is dat er bij
bepaalde toernooien en competities goed opgeleide officials zijn. Volgens de bestuurders moet
echter per (soort) toernooi worden beoordeeld wat nodig is om de organisatie goed te laten
verlopen. Zo is in district Noord geopperd om bij bepaalde toernooien te volstaan met een jury
(te kiezen uit deelnemende spelers). Een andere optie die is genoemd is dat er een
eenvoudigere en laagdrempelige opleiding wordt ontwikkeld voor officials die alleen op de
eigen club/bij de kleinere toernooien actief zijn. Bij deze opleiding zouden de basistaken van
scheidsrechters en wedstrijdleiders aandacht moeten krijgen.
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Overdekte accommodaties
In een aantal gebieden (met name in de districten Noord en Oost) is aangegeven dat er te
weinig overdekte accommodaties beschikbaar zijn. De verenigingen vragen naar mogelijke
manieren om hier mee om te gaan.
Verjonging van het ledenbestand
Hierboven is de hoge gemiddelde leeftijd van de leden al genoemd als één van de oorzaken
dat bepaalde toernooien (te) weinig aanmeldingen krijgen. De hoge leeftijd zorgt er ook voor
dat er een verminderende bereidheid is om als vrijwilliger te ondersteunen. Dit wordt door veel
verenigingsbestuurders als grote valkuil gezien. Om deze reden is bij het merendeel van de
ledenraadplegingen aangegeven dat verenigingen moeten verjongen en dat de landelijke
organisatie hierbij dient te ondersteunen.
4. Aandachtspunten naar aanleiding van ledenraadplegingen
Net als afgelopen jaren heeft het bondsbestuur de ledenraadplegingen van dit jaar als zeer
nuttig ervaren. Het is erg prettig dat de aanwezige verenigingsbestuurders op een
constructieve manier hebben gediscussieerd en hebben meegedacht over mogelijke
oplossingen zoals in de paragraaf hierboven is beschreven. In deze paragraaf staan de
aandachtspunten die volgens het bondsbestuur naar voren zijn gekomen tijdens de
ledenraadplegingen.
Afstemming organisatie toernooien
Veel verenigingsbestuurders hebben aangegeven dat de huidige toernooikalender te vol is. Er
zal moeten worden gekeken naar opties om de druk op de toernooikalender te laten afnemen.
Annuleringen toernooien
Tijdens de ledenraadplegingen is vaak aangegeven dat verenigingen, met namen in verband
met tegenvallende inschrijvingen, genoodzaakt zijn om toernooien te annuleren.
Doorontwikkeling van opleidingen
Tijdens meerdere ledenraadplegingen is aandacht gevraagd voor de opleidingen. Er is geregeld
aangegeven dat verenigingen een tekort hebben aan opgeleide wedstrijdleiders en
scheidsrechters. Ook hebben verenigingen behoefte aan een toegankelijke opleiding voor
officials die alleen op de eigen club actief zijn. Daarnaast is bij een aantal verenigingen
behoefte aan opleidingen voor trainers.
Kwalitatief sterke toernooien
De afgelopen jaren is het aantal grote toernooien minder geworden. Door verschillende
omstandigheden vindt de organisatie hiervan geen doorgang meer. Tijdens enkele
ledenraadplegingen (waaronder in districten Midden en Zuid) is aangegeven dat er behoefte
bestaat aan kwalitatief sterke toernooien. Hierbij gaat het om de organisatie én het
deelnemersveld.
Sportaanbod op eigen niveau
Veel bestuurders geven aan dat spelers behoefte hebben aan sportaanbod op hun eigen
niveau. Dit betekent dat spelers toernooien en competities moeten kunnen spelen tegen
andere spelers van een gelijkwaardig niveau.
Belemmeringen bij toernooien en competities
Verenigingen hebben regelmatig aangegeven dat zij belemmeringen ervaren bij de organisatie
van toernooien en onderlinge competities. Hierbij gaat het met name om het organiseren van
toernooien op richtspeeldagen van de NPC én het organiseren van gelijksoortige competities
gedurende de periode van de NPC. Er lijkt bij verenigingen te behoefte te bestaan aan de
mogelijkheid om toernooien te organiseren die niet (geheel) voldoen aan de eisen die gelden
conform de afspraken die zijn vastgelegd in het toernooireglement.
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Verjonging/promotie van de petanquesport
Tijdens alle ledenraadplegingen is genoemd dat verjonging in de petanquesport noodzakelijk
is. De oplopende gemiddelde leeftijd is geregeld genoemd als oorzaak van de teruglopende
interesse in het sportaanbod.
5. De volgende stappen
Er zullen een aantal acties worden ondernomen naar aanleiding van de aandachtspunten die
hiervoor staan beschreven. In deze paragraaf geeft het bondsbestuur aan welke acties het
voor ogen heeft.
Het bondsbureau zal in gesprek gaan met de districtsteams over de mogelijkheden om de
toernooikalender beter af te stemmen én het aantal annuleringen te verminderen.
Overleg tussen verenigingen, in de vorm van een kalendermeeting, kan zorgen voor een
betere afstemming over waar en wanneer toernooien worden georganiseerd. Dit zorgt voor
minder druk op de toernooikalender. Dit kan vervolgens leiden tot minder annuleringen van
toernooien. Naast het organiseren van kalendermeetings, zal meer worden gestuurd op het
gebruik van rapportageformulieren, ook bij een annulering van een toernooi. Deze
rapportageformulieren geven inzicht in het aantal annuleringen en de redenen hiervan.
Er wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de opleidingen. Hierbij gaat
veel aandacht naar de kwaliteit van de huidige opleidingen (tot regionaal scheidsrechter en
regionaal wedstrijdleider) en de ontwikkeling van mogelijke nieuwe opleidingen. Er zal onder
andere worden gekeken naar de mogelijkheid om een opleiding te ontwikkelen voor officials
die alleen op hun eigen club actief zijn. Het is hierbij van belang dat de kwaliteit van de
opleidingen (en opgeleide officials) gewaarborgd blijft.
De landelijke organisatie en de verenigingen zullen gezamenlijk moeten onderzoeken op welke
manier kwalitatief sterke toernooien kunnen worden behouden en of er nieuwe sterke
toernooien dienen te worden georganiseerd.
Om spelers van gelijkwaardig niveau tijdens toernooien en competities tegen elkaar te laten
spelen is het mogelijk om met een speelsterktesysteem te werken. Er zijn sportbonden die
veel ervaring hebben met een dergelijk systeem. In eerste instantie zal met deze partijen
oriënterend worden gesproken om de mogelijkheden in kaart te brengen.
Het bondsbestuur werkt momenteel aan de ontwikkeling van een promotieplan. In dit
promotieplan wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de mogelijke manieren van verjonging
van het ledenbestand en de promotie van de petanquesport.
Als het bondsbestuur aanleiding ziet om voorstellen te doen tot wijziging van het beleid, dan
zullen deze voorstellen worden besproken tijdens het strategisch beraad op 28 september
2019.
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