Besluiten bestuursvergadering - 15 februari 2019
1. Jac Vuurpijl wordt herbenoemd als lid van de Reglementencommissie.
2. Nihal Bostanci wordt benoemd als lid van het Tuchtcollege.
3. Aan de vertrouwenscommissie verkiezing voorzitter NOC*NSF meldt het bestuur dat de
NJBB minder de nadruk willen leggen op internationale evenementen en meer op
breedtesport en transitie.
4. Het voorstel dat één extra weerstandspunt kan worden gegeven indien tegen een
vrijloting ingedeeld is, wordt voorgelegd aan de bondsraad.
5. Het volgende voorstel wordt voorgelegd aan de bondsraad. Om te voorkomen
dat een aantal partijen niet tot 13 punten worden gespeeld vanwege tijdgebrek, de
speeltijd van 1 minuut om een boule te gooien verkorten naar 30 seconden.
6. Aan de bondsraad wordt voorgesteld om bij de NK’s de jeugd in te delen in twee
categorieën nl. een categorie voor junioren en een gezamenlijke categorie voor
aspiranten en pupillen.
7. Een wijziging van artikel 4.5 en 6.3 NPC reglement wordt geagendeerd voor de
bondsraad.
8. De eis van Nederlanderschap voor deelname aan de districtskampioenschappen tête-àtête wordt opgeschort.
9. Het bestuur besluit om een contract aan te gaan met Allunited ingaande 01 jan. 2020
voor de levering van een nieuw systeem voor de ledenadministratie.
10. Houders van een clublicentie kunnen per 1 juli 2019 hun wedstrijdlicentie upgraden
voor € 9,75. Hiermee wordt voor deze spelers deelname aan de NPC voor het seizoen
2019-2020 mogelijk.
Besluiten bestuursvergadering - 12 april 2019
1. Het bestuur bereidt een wijziging voor in de reglementen waarbij de nationaliteitseis
komt te vervallen.
2. Voor de werving van de voorzitter NJBB wordt een werving- en selectiebureau
ingeschakeld.
3. Het bestuur wijst Dennis Mul aan als de vierde speler van het team dat gaat deelnemen
aan het EK tripletten.
4. Het bestuur stelt de stukken en de conceptagenda voor de bondsraad van 25 mei vast.
BESLUITEN BESTUURSVERGADERING - JULI 2019
1. Het bestuur stelt het verslag van de bestuursvergadering van 5 april 2019 vast.
2. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt aan de verenigingen gezonden.
3. In het Strategisch beraad worden de voorstellen die voortkomen uit de notitie
ledenraadplegingen besproken.
4. Het bestuur neemt kennis van de resultaten van de enquête over de pilot
districtskampioenschappen tête-à-tête en de Nederlandse kampioenschappen tête-àtête
met als belangrijkste conclusie dat deze opzet geslaagd is.
5. Het bestuur besluit tot het instellen van een werkgroep met als opdracht de
belangrijkste bevindingen uit de enquête ter verbetering van het volgende DK op te
nemen in een voorstel dat moet leiden tot een concept -reglement voor de bondsraad
van november. De werkgroep zal bestaan uit: lid bondsbestuur, lid CWN,
medewerker bondsbureau, een lid DT en/of enkele spelers.
6. Het bestuur neemt kennis van de resultaten van de NPC enquête en neemt het
voorstel over om gedurende het seizoen 2019-2020 in de topdivisie een pilot te
starten waarbij het mogelijk is om één wissel per speelronde door te voeren.
7. De resultaten en conclusies van de enquête DK, NK Tête-à-tête en NPC worden
gepubliceerd in de nieuwsbrief NLpetanque.
8. De NJBB zal deelnemen aan de WK voor vrouwen in Cambodja. Jenny den Baas, Katy
Bosch, Ria Kampers Bronsema en Sandy Rikkers zullen Nederland vertegenwoordigen.

BESLUITEN BESTUURSVERGADERING - SEPTEMBER 2019
1. Het AB gaat een werkgroep “toekomstige bondsfinanciering” instellen om financiering
vanaf 2021 nader te bekijken en daarover te adviseren.
2. Het AB is akkoord met het voorstel en de criteria die gesteld zijn aan het wisselen van
spelers in de topdivisie van de NPC. In het seizoen 2019/2020 wordt een pilot, met het
wisselen van maximaal 1 per speelronde, in de topdivisie gehouden.
3. Het AB stelt de conceptagenda voor de vergadering van de bondsraad vast.
Besluiten Dagelijks Bestuur d.d. 26 september 2019
BESLUITEN AB D.D. 06 SEPTEMBER 2019
1. Het bestuur neemt kennis van de opzegging van het NJBB lidmaatschap van de
verenigingen Treffers Hofstad (district West) en de Boskeboulers (district Noord).
2. Het bestuur kent twee bronzen spelden toe.
3. Het bestuur besluit om André Salomons en Cees van de Linde voor te dragen aan de
bondsraad als kandidaat voor de financiële commissie.
4. Het bestuur heft de regeling “Boulles” per 1 januari 2020 op.
BESLUITEN AB D.D. 11 OKTOBER 2019
1. Het bestuur legt de voordracht tot benoeming van Sjoerd Pieterse tot voorzitter van de
reglementencommissie voor aan de bondsraad.
2. Het bestuur ondersteunt de herbenoeming van Henk Lacourt en Ruben van Stockum als
lid van de reglementencommissie.
3. Het verslag van de bestuursvergadering van 06 sept. 2019 is vastgesteld.
4. Het bondsbestuur stelt de bondsraad voor om m.i.v. 2021 alle bondsbijdragen en
inschrijfgelden jaarlijks te indexeren o.b.v. de inflatiecorrectie, zoals berekend door het
CBS.
Besluiten Dagelijks Bestuur d.d. 02 december 2019
1. Het bestuur kent een bronzen speld toe
2. Het bestuur kent een zilveren speld toe
BESLUITEN AB D.D. 11 DECEMBER 2019
1. Het verslag van de bestuursvergadering van 11 oktober 2019. incl. de besluitenlijst is
vastgesteld.
2. Het verslag van het DB d.d. 02 dec. 2019 is vastgesteld.

