Besluiten bestuursvergadering - 20 januari 2017
1. Wijziging regels Europacup. Van de Europese bond, de CEP, is het bericht ontvangen dat enkele
regels voor de. Eurocup zijn gewijzigd. Vanaf dit jaar worden er niet alleen tripletten en doubletten
gespeeld maar ook tête-à-tête. De teams in de topdivisie en tweede divisie krijgen de wijzigingen
toegestuurd. Voor de lopende competitie is deze wijziging niet van betekenis, alleen voor de winnaar
van de NPC.
2. Verslag en besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 15 november 2016. Het bestuur heeft het
verslag en de besluitenlijst van 15 november en van het DB van 28 oktober en 25 november 2016
vastgesteld.
3. Verslag vergadering bondsraad d.d. 26 nov. 2016. Het bestuur besluit het concept verslag toe te
sturen aan de bondsraadleden. Het bestuur besluit om voorlopig geen nieuw voorstel voor te
bereiden voor de contributiestructuur.
4. Huisvesting bondsbureau. Het huurcontract loopt dit jaar af. Het bestuur is voorstander van een
collectief met andere sportorganisaties waarbij in elk geval facilitair wordt samengewerkt en waar
mogelijk ook inhoudelijk samenwerking kan worden uitgebreid met andere organisaties. De stem van
het personeel is heel belangrijk. Financieel gezien mag de nieuwe huisvesting niet duurder worden
dan het nu is. De directeur van het bondsbureau zoekt met de andere bonden naar een geschikt
pand voor de huisvesting.
Besluiten dagelijks bestuur - 13 januari 2017
5. Voorstellen van de toernooicommissie voor wijziging van de regels voor de Nederlandse
Kampioenschappen. Het bestuur besluit de voorstellen eerst te bespreken in de werkgroep die de
NK’s en NPC evalueert. De mogelijke voorstellen kunnen getoetst worden met de enquête die wordt
uitgezet naar de betreffende spelers. De werkgroep bestaande uit leden van de commissie
wedstrijdsport nationaal, het bestuur en het bondsbureau komt op 3 februari voor het eerst bijeen.
De verenigingen worden binnenkort geïnformeerd over de evaluatie.
6. Brief reglementencommissie (RC). In november 2016 heeft de RC een brief aan bestuur gericht
m.b.t. de NPC. Eén onderwerp is het ontbreken van een 'rapportage formulier' voor de NPC die
onder meer door de scheidsrechters kunnen worden gebruikt. Het bondsbureau heeft dit formulier
intussen gemaakt en dit is op 13 januari gepubliceerd op de website.
7. Aanvraag bronzen speld. Het bestuur besluit tot het toekennen van een bronzen speld.
8. Conceptplanning NPC 2017/2018. Het bestuur is akkoord met de planning die is opgesteld door het
bondsbureau voor de inschrijving en indeling van de NPC 2017/2018. De inschrijving start zo vroeg
mogelijk opdat de definitieve indeling op in augustus kan worden gepubliceerd.
9. Congres FIPJP. Voor het laatste gehouden congres van de FIPJP heeft de NJBB geen uitnodiging,
agenda, of stukken ontvangen. Na het congres is er geen verslag of besluitenlijst ontvangen.
Toevallig lezen we op de website dat het spelreglement is aangepast. Het bestuur constateert voor
de World Games (20 – 30 juli 2017 in Polen) de FIJPP over de selectie gaat, maar de bonden
hierover niet informeert. Het bestuur besluit om een brief aan de FIPJP te sturen waarin we onze
zorgen uiten.
Besluiten bestuursvergadering - 17 februari 2017
1. Nieuwe penningmeester bestuur gezocht. Hetty van Tent, de penningmeester, heeft gemeld dat het
voor haar niet meer mogelijk is om haar werkzaamheden te combineren met het
penningmeesterschap van de NJBB. Ingaande de bondsvergadering van mei 2017 is zij aftredend.
Het bestuur zoekt naar een opvolger.
2. Het huidige huurcontract met het Huis van de Sport is beëindigd per 1 november 2017. De directeur
zoekt samen met zes andere sportbonden naar een ander pand. Er zijn al een aantal panden
bekeken, waarvan er een geschikt lijkt.
3. Het verslag van de bestuursvergadering van 20 januari 2017 is goedgekeurd. Het verslag en de
besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 03 februari 2017 is voor
kennisgeving aangenomen.
4. De conceptagenda van de vergadering van de bondsraad d.d. 20 mei 2017 is vastgesteld.
5. Afspraken over de clublicenties. Het bleek dat in een aantal afdelingen het was toegestaan dat
spelers met een C-licentie deelnamen aan de afdelingscompetitie. Voor de districtcompetities kwam
opnieuw de vraag op of spelers met een C-licentie kunnen worden toegelaten. Het bestuur besluit na
uitvoerig overleg om in die gevallen waar er sprake is van afdelingen die C-licentiehouders toelieten

tot de afdelingscompetitie dit voor dit kalenderjaar te gedogen. Dit besluit zal in een brief aan de
verenigingen uitvoerig worden toegelicht.
Besluiten dagelijks bestuur - 03 februari 2017
6. Het Reglement voor de Petanquesport zal na vaststelling aan de verenigingen en aan alle
functionarissen (via de verenigingen) worden gezonden.
7. Het DB is akkoord met het toekennen van een bronzen speld.
8. Het DB vindt dat de regels van de NPC strikt moeten worden toegepast. Spelers die in 2016 een Wlicentie hadden en nu een C-licentie mogen niet meespelen in de NPC. Als er een niet-gerechtigde
speler heeft meegedaan, heeft men de wedstrijd reglementair verloren. Een tussenweg is er als de
betrokken speler met een C-licentie deze alsnog omzet in een W-licentie.
9. Het inschrijfgeld voor de districtcompetities dient voldoende te zijn om alle kosten te kunnen dekken.
Uitgangspunt is dat deze competities budgettair neutraal zijn.
Besluiten bestuursvergadering - 11 april 2017
1. Het bestuur stelt een klachtenprocedure vast voor leden van de NJBB i.h.k.v. de minimale
kwaliteitseisen van NOC*NSF.
2. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt door het Algemeen Bestuur (AB) gemandateerd om besluiten te
nemen over huisvesting binnen de daarvoor afgesproken kaders.
3. De stukken voor de vergadering van de bondsraad worden vastgesteld.
Besluiten dagelijks bestuur – 31 maart 2017
4. Het Dagelijks Bestuur (DB) is akkoord met het toekennen van een bronzen speld.
5. De Generale 2018 wordt i.v.m. Pasen op 31 maart 2018 gespeeld.
Besluiten dagelijks bestuur – 17 augustus 2017
1. De inschrijfgelden voor het seizoen 2017/2018 voor de Top, 2e en 3e divisie worden
vastgesteld op € 160,00 per team.
De inschrijfgelden voor de 4e divisie en lager worden vastgesteld op:
• 14 wedstrijden (poule van 8): 80,00 per team
• 12 wedstrijden (poule van 7): 70,00 per team
• 10 wedstrijden of minder (poule van 6 of minder): 60,00 per team
Hierbij geldt dat de poule-indeling bij publicatie van de definitieve indeling leidend is.
2. Het bestuur ziet het project licentie- en contributiestructuur incl. toekomstig financieringsmodel als
meest urgente project in 2018.
3. In 2018 is wordt de formatie van het bondsbureau niet uitgebreid.
4. Er wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2017 een post op de balans opgenomen voor het
aannemen van een projectmedewerker voor de duur van 1 of 2 jaar vanaf januari 2019.
5. De notitie n.a.v. de ledenraadpleging vastgesteld.
6. Het bondsbestuur stelt de procesaanpak m.b.t. visie en beleid Topsport vast en mandateert
portefeuillehouder Competitie om dit traject voor te bereiden voor de bondsvergadering in november
2018.
7. Uit en de enquête van de NK’s blijkt dat er voorlopig geen behoefte is om de hoofdopzet van de
NK’s ingrijpend te wijzigen. Ten aanzien van de huidige opzet worden enkele verbeterpunten
doorgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om in 2018 of 2019 een proef te draaien
met het NK tête-à-tête met voorronden in het district.
8. Het bondsbestuur is door een vereniging verzocht een royement van een speler over te nemen. Het
bondsbestuur neemt dit royement niet over.
9. Er wordt geen pilot gedraaid met het centraal toewijzen van scheidsrechters voor de topdivisie NPC
in het seizoen 2017/2018.

Besluiten bestuursvergadering - 13 oktober 2017
1. Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 25 augustus 2017
is vastgesteld.
2. De datum van de voorjaarsvergadering van de bondsraad is vastgesteld op 2 juni 2018. Het
strategisch beraad wordt gehouden op 22 september 2018.
3. Het bestuur zal met ondersteuning van het bondsbureau en met een nog nader in te stellen
klankbordgroep een nieuw voorstel voorbereiden voor de licentie- en de contributiestructuur en het
toekomstige financieringsmodel. De eerste contouren en uitgangspunten worden besproken met de
verenigingen in de ledenraadplegingen in het voorjaar 2018.
4. Samen met zeven andere sportbonden wordt een pand gehuurd aan de Kelvinbaan in Nieuwegein.
Om te kunnen huren vormen de sportbonden een stichting.
5. De secretaris heeft de bevindingen van het strategisch beraad opgesteld. Deze worden naar de
bondsraadleden en districtscoördinatoren verstuurd. In het eerstvolgende Nieuwsbouletin wordt dit
onder de aandacht gebracht bij de lidverenigingen.
6. Het bestuur heeft de concept agenda en de stukken van de bondsraad van 25 november 2017
vastgesteld. Het bestuur is nog in gesprek met twee kandidaat bestuursleden.
7. Helaas blijken er onduidelijkheden te zijn welke spelers zich hebben geplaatst voor het finale
weekend van de Masters. Het bestuurslid Jan Paashuis is gemachtigd om hiervoor een oplossing te
zoeken in overleg met medewerkers van het bondsbureau en de commissie wedstrijdzaken
nationaal.
8. Het bestuur neemt kennis van het besluit van de CEP om ingaande 2018 de nationaliteitsregel toe te
passen: alleen spelers die hun paspoort hebben in het land dat hen uitzendt, mogen deelnemen aan
de EK’s. Voor de FIPJP is nog niet helemaal helder of de nationaliteitsregels al gelden voor het WK
2018 in Canada. De ontvangen informatie is tegenstrijdig. De betrokken spelers zullen worden
geïnformeerd.
Besluiten dagelijks bestuur - 29 september 2017
9. Het dagelijks bestuur besluit tot het toekennen van de bronzen speld.
10. Door een verschuiving in de planning NPC 2018 -2019 kan de bondsraad op zaterdag 24 november
2018 bijeen komen.
11. Enkele verenigingen hebben teams teruggetrokken van deelname aan de NPC nadat de definitieve
indeling van de NPC is gemaakt. Deze verenigingen zullen de boete conform het reglement moeten
betalen.
Besluiten bestuursvergadering - 14 december 2017
1. Het bestuur stelt het verslag van de algemene bestuursvergadering en de besluitenlijst van 13
oktober 2017 vast.
2. Het bestuur is akkoord met het concept van de notulen van de bondsraad van 25 november 2017.
3. Het bestuur heeft de besluiten en toezeggingen van de bondsraad van 25 november 2017
vastgesteld.
4. De portefeuilleverdeling van de bestuursleden is vastgesteld.
5. Het Projectplan Topsport is vastgesteld. Het streven is om de uitgangspunten van het projectplan te
bespreken in de ledenraadplegingen van het voorjaar 2018.
6. De budgetverdeling van de begroting wedstrijdzaken internationaal 2018 is door het bestuur
vastgesteld. De directeur heeft de uitdrukkelijke opdracht er zorg voor te dragen dat de alle uitgaven
binnen het budget blijven.
Besluiten dagelijks bestuur – 2 februari 2018
7. Sjoerd Pieterse en Jan Paashuis zullen op 15 april deelnemen aan het CEP congres in Luxemburg.
8. Het bestuur besluit twee bronzen spelden toe te kennen.
9. Het bestuur benoemt op voordracht van de reglementencommissie Niek Tholen tot lidvan de
reglementencommissie.
10. Het bestuur stelt een werkgroep in met als opdracht een voorstel te maken voorde inrichting van een
pilot voor het spelen van voorrondes in districten van het NK Tête-à-Tête 2019. De werkgroep maakt

ook een voorstel voor een reglement voor deze pilot. Het streven is het reglement te agenderen voor
de bondsraad van 02 juni 2018.
11. Het bestuur gaat een protocol opstellen voor de huldiging van Europese of wereldkampioenen.
12. Het bestuur neemt met instemming kennis van de procedure inschrijven NPC 2018/2019.

