
  
  

 

BESLUITEN BESTUURSVERGADERING - JANUARI 2020 
1. Het verslag van het AB d.d. 12 december 2019 inclusief besluitenlijst is 
2. vastgesteld. 
3. De nieuwe portefeuilleverdeling van het bondsbestuur is vastgesteld. 
4. De NJBB neemt niet deel aan het EK Beloften Dames in 2020. 
5. De winnaars van het NK Doubletten 2020 (2 mannen en 2 vrouwen) worden 
6. uitgezonden naar het EK têtê-à-tête/doubletten/mix in Riga. 

7. Het bestuur kent een bronzen speld toe. 
8. Het bestuur kent een gouden speld toe. 

 
BESLUITEN BESTUURSVERGADERING - FEBRUARI 2020 

1. Het bestuur stelt het plan van aanpak evaluatie bondsorganisatie vast. 
2. Het bestuur stelt het proces vast waarbij een voorstel voor invoering van tête-à-tête bij 

de topdivisie NPC (seizoen 2021/2022) wordt voorgelegd aan de bondsraad in het 

voorjaar 2021. 
3. Het bestuur besluit voorstellen tot wijziging van reglementen over het 
4. alcoholgebruik tijdens de NPC, Niet-Nederlandse spelers met een buitenlandse 
5. licentie en te laat opzeggen van lidmaatschap door verenigingen voor te leggen aan de 

reglementencommissie. 
 
BESLUITEN BESTUURSVERGADERING - MAART 2020 

1. De NPC 2019 – 2020 wordt onmiddellijk beëindigd. De stand na speelronde 12 is de 
eindstand. Promotie en degradatie vindt plaats op basis van deze rangschikking. 
Valentijn en Jan hebben zich onthouden van stemmen omdat zij zelf deelnemers zijn. 

2. Er zijn geen kampioenen in de NPC. 
3. De lijstaanvoerder van de topdivisie zal Nederland vertegenwoordigen in de Eurocup 

2020. 
4.  

• De districtskampioenschappen Tête – à –Tête en het NK TaT 2020 (19 april) 
worden afgelast en niet meer ingehaald. 

• Het NK Doubletten wordt verplaatst naar het weekend van 11 en 12 juli. Het NK 
Mix komt hiermee voor dit jaar te vervallen. 

• Het NK Tripletten wordt verplaatst naar het weekend van 14 en 15 november. 
• Het Finaleweekend NJBB Masters verschuift naar 18 en 19 december 2020. 
• Het NK Precisieschieten komt dit jaar te vervallen. 

5. Verenigingen waarvan in het district geen ledenraadpleging heeft plaatsgevonden 

ontvangen een digitale enquête om op deze wijze toch input te kunnen leveren. 
 
BESLUITEN BESTUURSVERGADERING - APRIL 2020 

1. Het bestuur stelt het verslag van de vergadering van 10 februari 2020 vast. 
2. Het bestuur stelt het verslag van de vergadering van 23 maart 2020 vast. 
3. Vanwege verplaatsing van het WK Mannen (van 2020 naar 2021) wordt besloten dat 

het team dat in 2020 naar Lausanne zou worden uitgezonden, Nederland ook in 2021 

bij dit WK zal vertegenwoordigen. 
4. Het bestuur stelt de stukken voor de bondsraad vast. 

 
(Dagelijks bestuur) 

• Het bestuur besluit tot toekenning van een bronzen speld 
 
 

 
 
 



  
  

 

BESLUITEN AB d.d. 6 juli 2020  
1. Het bestuur stelt het verslag van 2 april 2020 en de besluitenlijst vast.  
2. Het bestuur onderschrijft de conclusies uit de notitie Ledenraadpleging 2020 en zal de 

notitie aan de verenigingen sturen.  
3. Het bestuur stemt in met de aanvullingen op het contract (het addendum) met 

TeamToc.  
4. Het bestuur besluit om 2021 deel te nemen aan de volgende EK’s/WK’s: EK Beloften 

Mannen (Santa Susanna), WK Mannen (Lausanne), WK Jeugd (Thailand), WK Vrouwen 
(Thailand), EK Mannen (Albertville) en EK Veteranen (Albertville). Er wordt niet 
deelgenomen aan het WK TaT/Mix/Doublette (Nieuw-Caladonië), ingelaste EK Jeugd 
(Santa Susanna) en EK Beloften Vrouwen. 

 
BESLUITEN DB d.d. 14 augustus 2020 

1. Het bestuur besluit tot toekenning van een bronzen speld 

 
BESLUITEN AB d.d. 31 augustus 2020 

1. Er wordt een aparte notitie IWS m.b.t. de organisatorische randvoorwaarden voor het 
realiseren van de geformuleerde ambities opgesteld. Deze notitie wordt voorgelegd in 
2021 

2. Er wordt een werkgroep ingesteld die gaat kijken naar uniformiteit van 
wedstrijdreglementering op regionaal niveau 

3. Voor het doorontwikkelen van opleidingen wordt tijdelijk een projectmedewerker 
opleidingen aangesteld. Dit wordt meegenomen in de begroting van 2021 en aan de 
bondsraad voorgelegd. 

4.  Het bestuur gaat akkoord met het voorgestelde kwalificatiemodel t.b.v. EK 2022. 
 
BESLUITEN DB d.d. 28 september 2020 

1. De aanvraag van vereniging P.U. Bois le Duc ’s-Hertogenbosch wordt gepubliceerd. 
 
BESLUITEN AB d.d. 14 oktober 2020 

1. Het bestuur stelt het verslag van 30 augustus 2020 en de besluitenlijst vast. 
2. Het bestuur stelt het verslag van DB d.d. 28 september vast. 


