
  
  

 

Besluiten bestuursvergadering - 16 februari 2018 
1. Het bestuur stelt het verslag en de besluitenlijst van het AB van 14 december 2017 

vast. 
2. De huldiging van de Europese kampioenen veteranen zal bij de aanvang van het NK 

veteranen in september 2018 plaatsvinden. 
3. Het bestuur stelt het Mandaatbesluit Toernooi Reglement Petanque vast. In het 

mandaatbesluit worden een aantal bevoegdheden die het bondsbestuur heeft gekregen 

volgens het TRP overgedragen aan de Commissie Wedstrijdzaken Nationaal en de 
directeur van het bondsbureau. 

4. Het bestuur stelt de uitgangspunten voor het op te stellen beleid voor de topsport vast. 
De bedoeling is om het beleid voor topsport te bespreken in de bondsraad in 2019. 

 
 
besluiten dagelijks bestuur - 16 maart 2018 

5. Het DB besluit tot toekenning van een bronzen speld. De uitreiking vindt t.z.t. plaats 
door een lid van het DT Noordwest. 

6. Het DB is akkoord met de richtlijn m.b.t. te laat (na 01 febr.) afgemelde 
licentiehouders. 

7. Het DB besluit om de beker voor de winnaar in de topdivisie van de NPC direct uit te 
reiken bij het behalen van het kampioenschap. 

8. Het DB besluit om door te gaan met de ontwikkeling van een app en aan te sluiten bij 

het initiatief vanuit de samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden. 
 
Besluiten bestuursvergadering - 13 april 2018 

1. Het bestuur stelt de bondsraad voor om in het NPC reglement op te nemen dat een 
administratieve boete wordt opgelegd bij het niet komen opdagen. 

2. Het bestuur besluit om Jack Schillemans aan te wijzen als coach voor het WK tripletten 
heren in Canada. Het bestuur wijst er op dat dit een eenmalig besluit is. In de regel is 
de bondscoach de coach bij internationale kampioenschappen. 

3. Het bestuur stelt het verslag van de bestuursvergadering van 16 februari 2018 en de 
besluitenlijst vast. 

4. De portefeuillehouder competitie, Jan Paashuis, zal de NJBB vertegenwoordigen bij het 
congres van de FIPJP op 15 september 2018 in Desbiens (Canada). 

5. Het bestuur besluit om expertise in te schakelen om het bestuur te adviseren over een 
passende viering van het 50-jarig jubileum in 2022. 

6. Het bestuur stelt de concept-stukken voor de bondsraad van 2 juni 2018 vast. 

 
Besluiten dagelijks bestuur - 10 augustus 2018 

1. De aanvraag voor een bronzen speld wordt gehonoreerd. 
2. Er wordt een overeenkomst aangegaan met Sportunity voor het ontwikkelen van een 

app. 
 
Besluiten bestuursvergadering - 28 augustus 2018 

 
1. De leden van het tuchtcollege Adil Tariki, Maarten Vrolijk en Boudewijn Waijers worden 

voor 3 jaar herbenoemd. 
2. Voor deelnames aan EK’s en WK’s in 2019 besluit het bestuur dat sowieso wordt 

deelgenomen aan het EK Veteranen en EK Mannen. Voor deelname aan WK Jeugd en 
WK Vrouwen geldt dat plaatsing voor WK alleen wordt overwogen als de teams zich 
plaatsen bij de beste 8 op het EK. Daarnaast zal in de voorbereiding op een WK 

vormbehoud moeten worden aangetoond. Voor deelname aan EK Beloften geldt 
eveneens dat deelname in 2019 afhankelijk is van resultaat in 2018 (plaatsing bij beste 
8). 



  
  

 

3. In de begroting 2019 wordt budget opgenomen voor het tijdelijk aanstellen (maximaal 
2 jaar) van een projectmedewerker die zich gaat bezighouden met 
verenigingsondersteuning en promotie. 

 
Besluiten bestuursvergadering - 12 oktober 2018 

1. De definitieve stukken voor de bondsraad van 24 november worden vastgesteld. 
2. Het reglement voor de pilot nationaal kampioenschap tête-à-tête wordt vastgesteld. 

3. Er wordt een brief verstuurd naar het bestuur van de FIPJP om de onvrede te uiten over 
het verloop van het FIPJP congres. 

 
Besluiten bestuursvergadering - 14 december 2018 

1. Het bestuur stelt het verslag van de bestuursvergadering van 12 okt. 2018, inclusief de 
besluitenlijst vast. 

2. Het bestuur stemt in met het concept verslag van de vergadering van de bondsraad van 

24 november 2018 en stuurt dit concept verslag naar de leden van de bondsraad. 
3. Het bestuur stelt de besluiten en toezeggingen aan de bondsraad vast en zal deze 

publiceren. 
4. Het bestuur besluit om het WK Tête-à-tête, Doublette, Mix in mei 2019 Almería niet 

alsnog toe te voegen aan de kampioenschappen waarnaar in 2019 een Nederlandse 
afvaardiging wordt gezonden. Het bondsbestuur is verbaasd over het late tijdstip dat dit 
bekend werd gemaakt en het feit dat zonder evaluatie van de pilot in Gent dit WK als 

een kennelijk vanzelfsprekend kampioenschap opnieuw wordt georganiseerd. 
5. Het bestuur is akkoord met het aantrekken van een tijdelijke medewerker in 

samenwerking met de Nederlandse Tafel Tennis Bond. 
6. Het bestuur is akkoord met de financiering van 2 projectmedewerkers 'Monsjeu de 

Boules' á per persoon 4 uur per week. 
7. Het bestuur heeft twee bronzen spelden toegekend. 

 
 


