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AGENDA BONDSVERGADERING (VOORJAAR) 

 

Datum:  30 mei 2015 

Locatie: Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) 

Aanvang: 10:30 

Genodigden: Bondsraadsleden en voorzitters van NJBB commissies  

 

De bondsraadsleden worden gekozen door de vergadering van de afdelingsraad. 
De bondsvergadering wordt gehouden op basis van bijgevoegde “Regels met betrekking tot de 
orde van een bondsvergadering”.  

 
1. Opening 

Berichten van verhindering 
 

2.    Mededelingen 
 2.1 Data bondsvergaderingen 2016  
 

3.    Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering d.d. 15 november 2014 
 
4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling van de agenda 
 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 15 

november 2014  
 

7.   Vacatures 
7.1   Bondsbestuur 

 Aftredend en herkiesbaar Hetty Tindemans-van Tent 

 Aftredend en herkiesbaar Henk van Rekum 
 7.2  Tuchtcollege 

 Voordracht mevr. Nicole Spapen (voorzitter tuchtcollege) i.v.m. aftreden 
dhr. Elout Korevaar 
 

8. Beleidsverantwoording 2014 
 8.1  Jaarverslag 2014 
 8.2 Financieel jaarverslag 2014

1
 

 
9. Vaststelling licentiekosten 2016 en verenigingscontributie 2016 
 
10.  Huidige stand van zaken projecten Meerjarenbeleidsplan

2
 

 
11. Pijler Bondsorganisatie 
 11.1 Herstructurering bondsorganisatie 
 
  

                                            
1 Het financieel jaarverslag 2014 bevat een bijlage waarin de gegevens van afdelingen geconsolideerd zijn. Dit stuk is 

ter kennisgeving meegezonden maar wordt niet op de bondsraad behandeld. Het is een vooruitkijk naar de wijze 

waarop het boekjaar 2015 wordt gerapporteerd.  
2
 Ter informatie is de notitie m.b.t. de communicatiestrategie meegezonden. De huidige stand van zaken m.b.t de 

overige projecten uit het MJB wordt op 26 mei verstuurd aan de bondsraadleden.  
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12.  Pijler Competitie 
  12.1  Reglement pilot NCC  
 
13.  Toernooireglement (TRP) en bijlagen 
  13.1   Aanpassingen Rompreglement (TRP) 

 
  13.2.1  Reglement (bijlage 7) NK Doublette, Mannen 
  13.2.2  Reglement (bijlage 7) NK Doublette, Vrouwen 
  13.2.3  Reglement (bijlage 7) NK Doublette, Jeugd 
 
  13.3.1  Reglement (bijlage 9) NK Tête à Tête, Mannen   
  13.3.2  Reglement (bijlage 9) NK Tête à Tête, Vrouwen   
  13.3.3  Reglement (bijlage 9) NK Tête à Tête, Junioren 
 
  13.4.1  Reglement NK Precisieschieten (bijlage 10 A) Mannen 
  13.4.2  Reglement NK Precisieschieten (bijlage 10 B) Vrouwen 
 
14. Rondvraag  

 De vragen voor de rondvraag zullen schriftelijk beantwoord worden conform het 
gestelde bij NB2 
 

15. Sluiting 
 
 
 

NB1:   Ingevolge artikel 20.2 van het huishoudelijk reglement dienen de afdelingen de namen 
van hun afgevaardigden naar de bondsvergadering (maximaal twee afgevaardigden 
per afdeling) één week na de afdelingsvergadering waarop de afgevaardigde is 
benoemd door te geven aan het bondsbureau via info@njbb.nl 

 
 

NB2: Vragen over de (financiële) stukken en vragen uit afdelingsvergaderingen kunnen  
schriftelijk tot 8 mei 2015 door het afdelingsbestuur bij het bondsbureau worden 
ingediend via info@njbb.nl. De antwoorden zullen op uiterlijk 26 mei aan de 
bondsafgevaardigden en aan de secretariaten van de afdelingen per e-mail worden 
verstuurd. 

 

mailto:info@njbb.nl


 

 

 

 

AGENDAPUNT 2 
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Data bondsvergaderingen 2016 
 
Voorjaarsvergadering 2016: 28 mei 2016, Huis van de Sport 
 
Najaarsvergadering 2016: 26 november 2016, Huis van de Sport 
 
 
De bondsbestuursleden wonen de afdelingsvergaderingen graag bij. Om ervoor te zorgen dat 
de bondsbestuursleden aanwezig kunnen zijn, verzoekt het bondsbestuur de afdeling bij het 
plannen van de afdelingsvergadering rekening te houden met onderstaand schema: 
 
 

Planning voorjaarsvergaderingen afdelingen 2016 

    

 

Week: 15 16  
 

 

Afdeling: 01 02    

Afdeling: 07 09    

Afdeling: 14 16    

Afdeling: 03 10    

Afdeling: 11 13    

Afdeling: 05 06    

Afdeling:   04    

 
Vragen uit afdelingsvergaderingen dienen uiterlijk 2 mei 2016 schriftelijk ingediend te zijn bij het 
bondsbureau door de secretaris van de afdeling.  
 

    

 

Planning najaarsvergaderingen afdelingen 2016 

    

 

Week: 41 42  
 

 

Afdeling: 01 02    

Afdeling: 07 09    

Afdeling: 14 16    

Afdeling: 03 10    

Afdeling: 11 13    

Afdeling: 05 06    

Afdeling:   04    

 
Vragen uit afdelingsvergaderingen dienen uiterlijk 31 oktober 2016 schriftelijk ingediend te zijn 
bij het bondsbureau door de secretaris van de afdeling.  
 

    

 

 



 

 

 

 

AGENDAPUNT 3 
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AGENDAPUNT 3 1 
Verslag Bondsvergadering NJBB d.d. 15 november 2014  2 
 3 
1. Opening. 4 
De voorzitter van het Bondsbestuur, Sjoerd Pieterse, opent de vergadering en heet de 5 
aanwezigen welkom. 6 
Er zijn berichten van verhindering nl. van Cees Kalis (Tuchtcollege), van Henk Reesink (afd.06) 7 
en van Henny van Schaaik van afdeling 07. De laatste wordt vervangen door Elly Brouwer. 8 
 9 
2. Mededelingen 10 
2.1. Mededelingen van het bondsbestuur. 11 
De volgende bondsvergadering is op 30 mei 2015. Het bestuur verwacht dat in deze 12 
vergadering behoorlijk veel forse onderwerpen aan de orde zullen komen. De afgevaardigden 13 
dienen rekening te houden met een vergadering die tot in de middag zal voortduren. Het 14 
Bondsbestuur zal de planning voor deze vergadering binnenkort toesturen.  15 
2.2. Stand van zaken consolidatie. 16 
De penningmeester, Hetty Tindemans meldt dat het afgelopen half jaar in de werkgroep met 17 
Rob van der Zwet, Gert Jan van Noort, Eef Schuurman en Jur Moorlag, de consolidatie is 18 
voorbereid. Deze is vervolgens afgestemd met de accountant. Dit heeft geleid tot een aantal 19 
regels die aangeven hoe de cijfers aangeleverd moeten worden, hoe controle zal plaatsvinden 20 
en de planning en control cyclus moet worden ingericht. Dit is op 4 november 2014 besproken 21 
met de afdelingsvoorzitters en penningmeesters. Over 2014 kan wel een geconsolideerde 22 
jaarrekening worden opgesteld, maar nog geen gecontroleerde. De jaarrekening 2015 zal 23 
geconsolideerd èn gecontroleerd zijn. Zij dankt de penningmeesters van de afdelingen voor hun 24 
bijdragen. 25 
 26 
3. Vaststellen van het verslag van de bondsvergadering d.d. 24 mei 2014. 27 
Het verslag is al eerder toegezonden. Hier zijn geen op – of aanmerkingen op gekomen binnen 28 
de gestelde termijnen en daarmee is het verslag goedgekeurd. 29 
 30 
4. Ingekomen stukken. 31 
Ingekomen zijn vragen, opmerkingen en amendementen vanuit de afdelingsvergaderingen. 32 
Deze zijn in een overzicht verwerkt en van een reactie van het bondsbestuur voorzien, welke 33 
eerder is toegestuurd. De bespreking vindt plaats bij de verschillende agendapunten of de 34 
rondvraag. Op het overzicht ontbreekt helaas een brief van afdeling 16 over agendapunt 10.2. 35 
De brief zal dan aan de orde komen.  36 
 37 
5. Vaststelling van de definitieve agenda. 38 
Aan de oorspronkelijke agenda zijn de punten 9.2.1 en 10.2.1 toegevoegd.  39 
Afdeling 10 wil graag aan de agenda toevoegen haar voorstel om in 2015 een pilot uit te voeren 40 
voor een NK met een scheiding mannen / vrouwen / jeugd. De voorzitter kan zich in dit verzoek 41 
vinden en besluit het voorstel op te nemen als agendapunt 12. De rondvraag wordt dan 42 
agendapunt 13. De vergadering stemt hier mee in. 43 
 44 
6. Stand van zaken besluiten en voornemens van de bondsvergadering 24 mei 2014. 45 
Afdeling 10 vraagt of de stukken van afdeling 04 (besluit 4) inmiddels zijn ontvangen. De 46 
voorzitter meldt dat deze stukken nog niet zijn binnen gekomen.  47 
De vergadering neemt de stand van zaken voor kennisgeving aan. 48 
 49 
7. Vacature in het bondsbestuur. 50 
7.1. Voordracht Floris van Lelyveld. (pijler verenigingsondersteuning).  51 
Op verzoek van de voorzitter stelt Floris zich nog even voor aan de afgevaardigden.  52 
Aangezien er geen behoefte is aan een schriftelijke stemming, is Floris van Lelyveld bij 53 
acclamatie benoemd tot lid van het bondsbestuur.  54 
 55 
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8. Benoeming financiële commissie. 56 
Deze commissie moet elk (na) jaar worden benoemd door de bondsvergadering. Dit gebeurt 57 
door drie leden te benoemen. Taak van de commissie is de jaarrekening te onderzoeken en 58 
hiervan verslag uit te brengen aan de bondsvergadering. De leden die de rekening 2013 59 
hebben onderzocht zijn allen herkiesbaar.  60 
De vergadering benoemt bij acclamatie Arnold van der Pol, Rob van der Zwet en Thuur 61 
Meertens tot lid van de financiële commissie.  62 
Thuur Meertens bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen en geeft aan dat dit voor 63 
hem de laatste keer kan zijn. Hij hoopt dat een opvolger zich zal melden zodat hij/zij kan 64 
worden ingewerkt. 65 
 66 
9. Vernieuwing NJBB. 67 
9.1. Stand van zaken projecten. 68 
Jan Willem Meerwaldt, portefeuillehouder bondsorganisatie, geeft een toelichting op project B1, 69 
Herstructurering bondsorganisatie. Er is kritiek gekomen op de vertraging van een aantal 70 
projecten. Dat is terecht, maar getracht wordt om de vertraging zoveel mogelijk in te lopen. Er is 71 
een plan van aanpak opgesteld, bestaande uit twee onderdelen nl. de structuur van de hele 72 
organisatie en het traject van implementatie en cultuurverandering. Het streven van de 73 
werkgroep is in de volgende bondsvergadering (mei 2015) op hoofdlijnen de voorgestelde 74 
structuur te bespreken. De werkgroep denkt nog na op welke wijze zij in een eerder stadium 75 
informatie kan verschaffen. 76 
Maarten Stramrood, portefeuillehouder promotie, geeft een toelichting op het project P1, 77 
Communicatieplan en strategie. Er is al een concept communicatieplan. De afronding is 78 
afhankelijk van de besluiten die vandaag worden genomen over de opzet van de competitie. De 79 
werkgroep heeft een plan voor een andere format van het blad petanQue. Er vindt nu overleg 80 
plaats met enkele drukkerijen voor een nog mooiere uitgave die ook maandelijks zal 81 
verschijnen. Informatie zal ook worden gegeven via de website en via de sociale media, zodat 82 
de verenigingen en hun leden geïnformeerd worden over de voortgang van de verschillende 83 
projecten. 84 
Afdeling 10 vraagt een toelichting op project C2, Bondsgedelegeerden. Henk van Rekum, 85 
portefeuillehouder competitie antwoordt dat hij geen verdere informatie kan verschaffen omdat 86 
dit project nog niet aan de orde is geweest. 87 
Sjoerd Pieterse erkent dat het bondsbestuur wat optimistisch was bij het opstellen van de 88 
planning, maar vertrouwt er op dat er veel kan worden ingehaald zodat alle plannen binnen de 89 
periode van het beleidsplan, kunnen worden gemaakt.  90 
Hij dankt alle leden van de werkgroepen en de medewerkers van het bondsbureau voor hun 91 
grote inspanningen. De vergadering ondersteunt dit met een applaus.  92 
 93 
9.2 Voorstel competitiestructuur.  94 
Sjoerd Pieterse licht toe dat het voorstel een voorstel op hoofdlijnen is. Deze hoofdlijnen worden 95 
door de werkgroep verder uitgewerkt en komen aan de orde in de bondsvergadering van mei 96 
2015. 97 
Er is een amendement ingediend door de afdelingen 10, 13 en 16, die aan de agenda is 98 
toegevoegd en er zijn “zorgpunten” ingediend door afdeling 13. Er zijn ook heel veel individuele 99 
vragen gesteld, die worden behandeld in de werkgroep.  100 
De portefeuillehouder, Henk van Rekum, wijst er op dat nu alleen de zeven punten uit het 101 
voorstel en het ingediende amendement ter discussie staan. 102 
Afdeling 13 licht het amendement toe. Het nadeel van een vaste speeldag, zoals voorgesteld de 103 
zaterdag, is dat verenigingen dan wellicht niet kunnen spelen met het sterkste team; er zijn 104 
mensen die op zaterdag werken. Geef de soepelheid aan de verenigingen om in overleg af te 105 
wijken van de zaterdag. Voorwaarde is dat de uitslagen op een bepaald tijdstip binnen moeten 106 
zijn.  107 
Henk van Rekum geeft als reactie dat gekozen is voor een vaste speeldag om daarmee 108 
duidelijkheid te scheppen. Hij stelt voor om bij de evaluatie van de pilot mee te nemen of de 109 
vaste zaterdag ook op de lagere niveaus moet worden gehandhaafd. 110 
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Afdeling 5 reageert met een beschrijving van de huidige situatie in de wintercompetitie. Hier 111 
nemen 610 spelers aan deel die om de week op zaterdag spelen. Vanwege de beperkte 112 
capaciteit worden de accommodaties hiervoor echter elke week gebruikt. Hij vraagt aan de 113 
werkgroep of ook de NCc op elke zaterdag gepland kan worden.  114 
Afdeling 16 spreekt de vrees uit dat door zich te richten op de zaterdag een groot deel van de 115 
(werkende) jeugd wordt uitgesloten. Spreker verwijst naar de Belgische bond waar de 116 
wedstrijden binnen een week kunnen worden gespeeld. Op het hoogste niveau kan men kiezen 117 
voor vrijdag of zaterdag. 118 
Henk van Rekum zegt dat het bestuur voor de pilot wil vasthouden aan de zaterdag.  119 
Sjoerd Pieterse vraagt of er nu afdelingen zijn die voor de clubteamcompetitie een variabele 120 
dag hanteren. In afdeling 13 is dat het geval. Afdeling 09 vindt dat het issue niet is de 121 
doordeweekse speeldag maar meer of het spelen op zaterdag of zondag door werk of 122 
geloofsovertuiging wordt bemoeilijkt. 123 
Afdeling 05 wijst er op dat in het voorstel staat dat op lagere niveaus buiten gespeeld zal 124 
worden. In deze afdeling zijn veel 60+ ers die niet buiten willen spelen. Vandaar het eerdere 125 
voorstel om alle zaterdagen te gaan benutten voor de NCc. Peter van Waaij, voorzitter 126 
werkgroep competitie zegt dat er in het voorstel alleen staat dat op het hoogste niveau verplicht 127 
binnen wordt gespeeld. Op alle andere niveaus zijn de verenigingen vrij om te bepalen of men 128 
binnen of buiten wilt spelen. De werkgroep staat op het standpunt om zo min mogelijk 129 
beperkingen op te leggen en zoveel mogelijk mogelijkheden. Sjoerd Pieterse wijst er op dat 130 
hierover vandaag geen besluiten worden genomen, dat komt in mei aan de orde bij de 131 
regelgeving. 132 
De voorzitter brengt het amendement van de afdelingen 10, 13 en 16 in stemming. Het 133 
amendement luidt: “De 'richtspeeldag' van de verenigingscompetitie is de zaterdag. Het staat de 134 
verenigingen vrij om uit te wijken naar een andere speeldag. De voorwaarde hierbij is dat de 135 
uitslagen uiterlijk de maandagmorgen 8.00 volgend op de richtspeeldag bij het bondsbureau 136 
bekend zijn.” 137 
De uitslag van de stemming is 54 stemmen voor, 27 tegen en 10 onthoudingen. Hiermee is het 138 
amendement aanvaard. 139 
Het voorstel voor de opzet van de nieuwe competitiestructuur wordt vervolgens zonder 140 
stemming bij acclamatie aangenomen. 141 
Peter van Waaij, voorzitter werkgroep competitie bedankt de afdelingen en de verenigingen die 142 
tijdens de besprekingen in de afdelingen veel inzet hebben getoond en goed hebben 143 
meegedacht. Vervolgens refereert hij aan een aantal aangenomen bondsvoorstellen uit het 144 
verleden. Een vergelijkbaar voorstel voor deze vorm van de competitie is al “350” jaar geleden 145 
aangenomen en de laatste keer 10 jaar geleden maar daar werd niets mee gedaan omdat 146 
verenigingen de oude NC niet af wilden schaffen. In dit geval is het een kwestie, voor de hele 147 
bondsorganisatie en zeer zeker voor alle verenigingen van doorpakken en er nu voor zorgen 148 
dat we deze competitie echt op de rails krijgen. 149 
Sjoerd Pieterse onderstreept dit en voegt er aan toe dat we er nu van overtuigd zijn dat de 150 
plannen ook moeten worden uitgevoerd en daarmee zijn we goed op weg. Het aangenomen 151 
voorstel bevestigt dat de NJBB de competitiesport centraal stelt bij zijn activiteiten. 152 
 153 
10. Financiën 154 
10.1 Vaststellen verenigingscontributie 2015. 155 
Afdeling 09 verzoekt om nog eens goed te kijken naar de verhoudingen van de bedragen die 156 
worden betaald per lid. Sommige verenigingen betalen met het huidige stelsel €1,53 per lid en 157 
andere betalen ongeveer €4,00. 158 
Hetty Tindemans, penningmeester bondsbestuur, onderschrijft de wens om nog eens goed te 159 
kijken naar de verenigingscontributie. De pijler bondsorganisatie is hier een goede plek voor.  160 
Afdeling 16 vraagt wat de peildatum is. Dat is 30 november.  161 
Het voorstel tot vaststelling van de verenigingscontributie 2015 wordt bij acclamatie 162 
aangenomen. 163 
Thuur Meertens, voorzitter financiële commissie, stelt dat 30 november geen logische peildatum 164 
is omdat overschrijvingen en afmeldingen worden gedaan in de maanden december en januari. 165 
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Sjoerd Pieterse stelt voor om dit punt ook te betrekken bij de hele opzet van de licentiestructuur 166 
binnen de pijler bondsorganisatie. 167 
 168 
10.2 Vaststellen begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015 – 2017. 169 
Hetty Tindemans licht toe dat we steeds scherper gaan begroten, steeds dichter op de feitelijke 170 
kosten en opbrengsten. Hierdoor wordt het mogelijk om goed te sturen en de geplande 171 
activiteiten uit te voeren. 172 
Afdeling 10 vraagt naar de toelichting bij post 250. Hier wordt verwezen naar pag. 6.  173 
Het lijkt er op dat dit een verwijzing is naar een stuk dat niet is meegezonden. Dit zal worden 174 
nagezonden. 

1
 175 

Afdeling 10 betreurt dat de reiskosten voor het voorzittersoverleg ten laste zouden komen van 176 
de afdelingsbudgetten. Dit kan negatief uitwerken voor deelname aan het voorzittersoverleg. 177 
Voor deelname aan de bondsvergadering wordt ook gedeclareerd bij de bond. Hetty Tindemans 178 
reageert met de opmerking dat we moesten zoeken naar mogelijke besparingen en dit is er een 179 
van. Zij handhaaft de voorgestelde bezuiniging. Als de vergadering het anders wil, dan 180 
verwacht zij hiervoor ook een dekkingsvoorstel.  181 
Afdeling 1 ondersteunt het voorstel van afdeling 10. De afdelingen die niet centraal in het land 182 
liggen worden geconfronteerd met hoge reiskosten en worden daardoor meer gedupeerd.  183 
Aan de orde is de bespreking van de voorgestelde scenario’s. Afdeling 16 wil graag een vierde 184 
scenario inbrengen.  185 
Afdeling 06 vraagt of de uitvoering van de scenario’s eenmalig is, of dat we jaarlijks voor 186 
dezelfde keuzes komen te staan. Afdeling 06 wil zekerheid dat hiermee de tekorten ook voor de 187 
komende jaren worden opgelost.  188 
De penningmeester, Hetty Tindemans, kan die zekerheid niet geven. Alle besluiten die 189 
genomen worden en die gericht zijn op verandering, hebben gevolgen voor de begroting. 190 
Afdeling 06 dringt er op aan dat bij alle veranderingen die gaan komen, wij uitdrukkelijk moeten 191 
streven naar een evenwichtige begroting. Afdeling 09 heeft begrepen dat het bij de scenario’s 2 192 
en 3 gaat om een structurele contributieverhoging. Dit is juist. 193 
Afdeling 07 heeft in de afdelingsvergadering gesproken over drie scenario’s en niet over vier 194 
scenario’s en vindt het niet juist dat er in de bondsvergadering een vierde scenario bijkomt. 195 
De voorzitter legt aan de vergadering de vraag voor of het vierde scenario in de keuzes moet 196 
worden betrokken. De meerderheid van de vergadering wil dat echter niet.  197 
De vergadering stemt vervolgens over de drie scenario’s die door het bondsbestuur zijn 198 
opgesteld. Voor scenario 1 zijn 48 stemmen, voor scenario 2 zijn 31 stemmen en voor scenario 199 
3 zijn 12 stemmen.  200 
Scenario 1 zal dus worden verwerkt in de begroting. 201 
Afdeling 10 dient een amendement in om de reiskosten voor het voorzittersoverleg niet ten laste 202 
te brengen van de afdelingen, maar om deze te declareren bij de bond. Het tekort dat hierdoor 203 
ontstaat in de begroting wordt gedekt uit de reserves van de afdelingen.  204 
De voorzitter begrijpt dat het effect van dit amendement is dat het tekort dan wordt gedekt door 205 
afdelingen die wel reserves hebben ten gunste van afdelingen die geen reserves hebben. 206 
Afdeling 16 betoogt dat reiskosten die worden gemaakt ten behoeve van een overleg dat door 207 
de bond wordt georganiseerd ook worden vergoed door de bond. De voorzitter reageert met de 208 
opmerking dat wij allen “de bond” zijn en het betoog van afdeling 16 betekent dat de reiskosten 209 
voor het voorzittersoverleg door ons allen betaald moeten worden. Afdeling 16 deelt deze 210 
conclusie. 211 
De voorzitter stelt aan de orde de vraag of het amendement van afdeling 10 inhoudelijk 212 
besproken kan worden. Hiervoor is tweederde meerderheid nodig. 213 
De vergadering stemt er unaniem voor om een besluit te nemen over dit amendement.  214 
Vervolgens brengt de voorzitter het amendement in stemming. De inhoud van het amendement 215 
luidt: bij kostendrager 121 laatste zin veranderen in “De reiskosten van de afdelingsvoorzitters 216 

                                                
1
 Noot van de secretaris bij regel 177: de veronderstelling die in de vergadering is geuit, blijkt 

onjuist te zijn. Het is hier een redactie fout. De tekst had uit het voorstel moeten worden 
gehaald. Er is geen bijlage, die kan ook niet worden nagezonden.  
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zijn voor rekening van de bond”. (net als bij de bondsraad). Het tekort dat hierdoor ontstaat 217 
wordt gedekt uit de (gezamenlijke) reserves van de afdelingen. 218 
Het amendement is unaniem aangenomen. 219 
 220 
Voordat de begroting 2015 in stemming wordt gebracht, merkt afdeling 09 op dat in de 221 
begroting geen bedrag is opgenomen voor zowel deelname aan het EK als aan het WK.  222 
De portefeuillehouder, Henk van Rekum antwoordt dat het WK van 2014 is uitgesteld en 223 
waarschijnlijk wordt gehouden in november 2015. De penningmeester voegt er aan toe dat bij 224 
het opstellen van de rekening over 2014 zij zal voorstellen om het budget dat nog beschikbaar 225 
is voor deelname aan het WK in 2014 te reserveren voor deelname in 2015.  226 
Hierna brengt de voorzitter de geamendeerde begroting 2015 in stemming. De vergadering gaat 227 
unaniem akkoord.  228 
 229 
Aan de orde is dan het voorstel van de afdelingen 13, 11 en 10: 230 
“De bondsraad verzoekt het bondsbestuur die maatregelen voor te bereiden die nodig zijn voor 231 
her-allocatie van de gelden die thans binnen de afdelingen worden beheerd en voor de 232 
retributies aan de afdelingen. 233 
Concreet: maak een voorstel voor 234 
– het vorderen van de reserves bij de afdelingen 235 
– het omzetten van het huidige retributiesysteem naar een op begroting gebaseerd systeem 236 
(dus afschaffing van de retributie per lid)”  237 
Afdeling 13 licht de achtergrond van het voorstel toe. Enerzijds kampt de bond met tekorten en 238 
anderzijds zijn er bij de afdelingen reserves aanwezig. De indieners van het amendement 239 
vinden het belangrijk dat we voor de veranderingen die we gezamenlijk ingaan ook de 240 
gezamenlijke middelen moeten inzetten om zo tot een  gezamenlijk vertrekpunt te kunnen 241 
komen.  242 
De penningmeester wijst op de reactie van het bondsbestuur.  243 
“Het bondsbestuur beveelt aan dit voorstel te aanvaarden, maar wijst er wel op dat voor beide 244 
punten geldt dat de te ontwikkelen voorstellen voor een nieuwe organisatiestructuur één en 245 
ander in een nieuw daglicht kunnen zetten.” 246 
Afdeling 06 benadrukt dat zij het voorstel wil bezien in relatie met de verdere plannen voor de 247 
inrichting van de bondsorganisatie.  248 
De voorzitter brengt het voorstel van de afdelingen 13, 11 en 10 in stemming. Het voorstel 249 
wordt unaniem aangenomen.  250 
 251 
11. Reglementen. 252 
11.1 Wijziging Toernooireglement Petanque (TRP) en Bijlage 1 Nationale Competitie (NC). 253 
Afdeling 14 vraagt naar een ontbrekend artikel over de verplichte herkenbaarheid van de 254 
teamcaptain. Henk van Rekum antwoordt dat hierin voorzien is door op te nemen dat de eerste 255 
naam op het inschrijfformulier wordt gerekend als teamcaptain. Gezien eerdere ervaringen uit 256 
het verleden, ontraadt hij het opnemen van deze verplichting. Ook de Toernooicommissie is er 257 
nadrukkelijk tegen.  258 
De voorzitter van de Reglementencommissie voegt toe dat het dragen van de aanvoerdersband 259 
wel in een eerder concept stond, maar niet is overgenomen door de Toernooicommissie. De 260 
Reglementencommissie heeft zich daarbij neergelegd. Na deze opmerking ziet afdeling 14 af 261 
van het voornemen om een amendement in te dienen.  262 
De voorzitter brengt de Wijziging in stemming. Deze wordt unaniem aanvaard. 263 
 264 
12. Invoering gescheiden NK’s voor mannen / vrouwen / jeugd n 2015. 265 
Eerst volgt procedurele bespreking over het voorstel. 266 
Het voorstel is ingediend door afdeling 10. Deze wijst er op dat het eigenlijk gaat om de 267 
invoering van een belofte die al enkele jaren bestaat. Afdeling 10 pleit er voor om dit als pilot in 268 
2015 voor enkele NK’s in te voeren. Bijvoorbeeld het NK doubletten. Dat NK staat gepland voor 269 
september. De noodzakelijke wijziging van het reglement is mogelijk in de bondsraad van mei 270 
2015.  271 
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Huub van den Broek van de Toernooicommissie ondersteunt het voorstel, maar pleit er voor om 272 
dit voor alle NK’s te doen.  273 
Henk van Rekum ondersteunt het houden van een pilot voor het NK doubletten en het NK tête-274 
à-tête. Afdeling 14 wijst er op dat als dit noodzakelijk mocht zijn, het volgens de reglementen 275 
mogelijk is ook “buiten vergadering” een besluit te nemen.  276 
De voorzitter vraagt zich af of het wel past in de planning van de werkzaamheden van de 277 
Reglementencommissie. Han Besters, voorzitter Reglementencommissie schat in dat de 278 
benodigde werkzaamheden voor de commissie gering zullen zijn en heeft geen bezwaar om 279 
deze taak de komende periode uit te voeren.  280 
De voorzitter vraagt of de bondsvergadering in deze vergadering een besluit wilt nemen over 281 
het voorstel van afdeling 10. De meerderheid van de vergadering stemt hiermee in. 282 
Voor de inhoudelijke bespreking melden zich geen sprekers. De voorzitter brengt in stemming 283 
het voorstel zoals op schrift is gezet met de tekst: “Afdeling 10 stelt voor om gescheiden NK’s 284 
als pilot in 2015 in te voeren en verwijst hierbij naar een besluit dat het bondsbestuur genomen 285 
heeft in dec. 2011 (infobulletin 442).” 286 
Dit voorstel wordt unaniem aanvaard. 287 
 288 
13. Rondvraag. 289 
De voorzitter vraagt aan afdeling 13 of de reactie van het bondsbestuur op de volgende vraag: 290 
“Bij de vaststelling van de NK-weekends worden de speeldagen van de huidige categorie 2 291 
toernooien ontzien.” afdoende is.  292 
Afdeling 13 antwoordt dat er enkele feitelijke onjuistheden in de reactie staan, maar dat de 293 
toezegging afdoende is.  294 
De toezegging van het bondsbestuur luidt: “Het bondsbestuur vindt het van belang de 295 
belangrijke toernooien inclusief de NK’s evenwichtig over het “buitenseizoen” te verdelen. Bij de 296 
afstemming van hiervan zullen de betreffende verenigingen betrokken worden om tot een 297 
goede verdeling (jaarkalender) te komen.” 298 
 299 
Afdeling 10 complimenteert het bondsbestuur voor de heldere manier waarop voorstellen 300 
worden behandeld en vragen zijn beantwoord en complimenteert de voorzitter met de heldere 301 
wijze waarop hij de vergadering heeft geleid. De vergadering ondersteunt dit met een applaus. 302 
De voorzitter zegt dat de complimenten ook toekomen aan de medewerkers van het 303 
bondsbureau voor het vele werk dat zij hebben gedaan. 304 
 305 
De voorzitter spreekt Riemer Haagsma toe die heeft aangegeven om na vele jaren te willen 306 
stoppen met zijn werkzaamheden voor de promotiecommissie. Hij spreekt zijn lof uit voor het 307 
vele werk dat Riemer heeft gedaan en biedt hem een bos bloemen aan namens het 308 
bondsbestuur.  309 
Riemer Haagsma dankt de voorzitter voor zijn woorden en de bos bloemen. Hij wijst er op dat 310 
het werk in de promotiecommissie veel teamwork was en bedankt zijn collega’s uit de 311 
promotiecommissie voor hun bijdrage.  312 
 313 
14. Sluiting 314 
De voorzitter sluit de vergadering rond 13.00 uur. 315 
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Besluiten en toezeggingen Bondsvergadering 15 november 2014 
 
De Bondsvergadering heeft de volgende besluiten genomen: 
 
Besluit 1. 
Vaststelling van het verslag van de Bondsvergadering van 24 mei 2015. 
 
Besluit 2. 
Kennisneming van de stand van zaken van besluiten en toezeggingen van de 
bondsvergadering van 24 mei 2014 en van de stand van zaken van de projecten uit het 
meerjarenbeleidsplan. 
 
Besluit 3. 
Benoeming tot lid van het bondsbestuur van Floris van Lelyveld. 
 
De nieuwe portefeuilleverdeling is gepubliceerd in het infobulletin en op de website. 
 
Besluit 4. 
Benoeming van de financiële commissie bestaande uit de drie volgende personen. De heren T. 
Meertens, A. van der Pol en R. van der Zwet. 
 
Het bondsbestuur is gestart met het werven van een nieuw lid voor de financiële commissie o.a. 
door een advertentie te plaatsen in het bondsblad petanque (nr. 84) 
 
Besluit 5. 
1. Vaststelling van de competitiestructuur voor de Nationale Clubteam competitie (NCc) 

De clubteamcompetitie bestaat uit een landelijk uniforme structuur, op basis van het 
EuroCup systeem (6-9 deelnemers per team) met een aangepast speelsysteem waarbij 
telkens in de eerste ronde doubletten, in de tweede ronde tripletten en in de derde en laatste 
ronde weer doubletten tegen elkaar uitkomen; 
 

2. De bezetting van een team op een speeldag bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 
personen. Daarnaast kan er binnen het team gewisseld worden, hetgeen betekent dat een 
speler niet de gehele competitie beschikbaar hoeft te zijn. De invallersregeling wordt door 
het bestuur in de volgende bondsraad in het reglement uitgewerkt. 
 

3. De competitie is opgebouwd in een piramidaal systeem gebaseerd op diverse niveaus. De 
poules bevatten maximaal 8 teams;  
 

4. De winnaar van de hoogste landelijke poule is landskampioen en wordt door de NJBB 
uitgezonden naar de EuroCup. Dit betekent dat de Nationale Clubteam competitie (NCC) in 
2016 in de plaats komt voor het NK Verenigingen;  
 

5. De competitie bestaat uit 14 speeldagen (om de 2 weken) en vindt plaats tussen 15 
september en 15 mei van het daaropvolgende jaar. 
 

6. Tussen september 2015 en mei 2016 wordt een “pilot” georganiseerd voor de 2 landelijke 
niveaus. 
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De indeling voor de 2 landelijke niveaus die aan de pilot deelnemen, wordt gebaseerd op de 
eindrangschikking van het Nationaal Verenigingskampioenschap (NVK) in 2015. De 8 beste 
teams worden in de hoogste poule geplaatst. Hierbij geldt dat bij onvoldoende deelname in de 
hoogste poule een lager geklasseerd team bij het NVK 2015 op basis van de resultaten van de 
laatste 3 edities van het NVK uitgenodigd wordt.  De nummers 9 t/m 16 van het NK 
Verenigingen 2015 worden op het 2 e niveau geplaatst. De aanvulling van de laatste 8 plaatsen 
op het 2

e
 niveau worden aangevuld vanuit een open inschrijfmogelijkheid voor alle teams van 

NJBB verenigingen. Middels kwalificatie en eventuele voorronden wordt bepaald welke 8 teams 
de poule op het 2

e
 niveau completeren.  

 
7. De 'richtspeeldag' van de verenigingscompetitie is de zaterdag. Het staat de verenigingen 

vrij om uit te wijken naar een andere speeldag. De voorwaarde hierbij is dat de uitslagen 
uiterlijk de maandagmorgen 8.00 volgend op de richtspeeldag bij het bondsbureau bekend 
zijn. 
 
De pilot gaat in september van start en het reglement voor de pilot is geagendeerd voor de 
bondsvergadering van 30 mei. 
 
 

Besluit 6. 
In 2015 worden gescheiden NK’s als pilot in 2015 ingevoerd met inachtneming van het besluit 
dat het bondsbestuur genomen heeft in dec. 2011 (zoals geformuleerd in Infobulletin 442).

1
 

 
Het bondsbestuur heeft besloten om een pilot in 2015 te organiseren voor het NK Tête à Tête 
en het NK Doublette. 
 
Besluit 7. 
Vaststelling van de verenigingscontributie voor 2015. 
Categorie:   2015     2014 
0 – 24 leden:   € 55,00    € 53,50 
25 – 49 leden:   € 110,00    € 107,00 
50 – 99 leden:   € 165,00    € 160,50 
100 – 199 leden:  € 220,00    € 214,00 
200 – 399 leden:  € 275,00    € 267,50 
 
Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van € 55,00. 
. 
De verenigingscontributie 2015 is gefactureerd o.b.v. de vastgestelde tarieven. 
 
  

                                                
1
Citaat uit Infobulletin 442 (december 2012) 

Aparte Nederlandse Kampioenschappen voor Vrouwen en Jeugd 
In november 2011 is alsnog het Nederlands Kampioenschap Vrouwen gehouden nadat het, wegens te 
weinig deelname, in mei van dat jaar niet was doorgegaan. Tijdens het kampioenschap in november is Het 
bestuur heeft daarom besloten om met ingang van 2014 alle Nederlandse Kampioenschappen te gaan 
splitsen. 
Op dezelfde dag zullen alle Nederlands Kampioenschappen gehouden gaan worden voor heren senioren, 
vrouwen en jeugd. Het Nederlands Kampioenschap Mix blijft wel in de huidige vorm er minimaal bestaan. 
Voorwaarde voor het doorgaan van de Vrouwenkampioenschappen blijft wel dat 16 teams aan 
deelnemen. 
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Besluit 8. 
De bondsraad heeft voor het dekkend maken van de begroting uit de voorgelegde scenario's 
gekozen voor scenario 1. In dit scenario wordt het tekort van € 40.043 volledig gedekt door het 
totale vermogen van de NJBB-afdelingen: 
 
Tekort:         40.130 
Niet uitkeren retributie: 16.517 * € 1,78     29.400 
Gebruik reserves NJBB afdelingen:     10.730 
Saldo:         0 
 
zie besluit 9 
 
Besluit 9. 
De bondsraad heeft besloten dat de reiskosten voor het voorzittersoverleg ten laste moeten 
komen van de bondskas. Daartoe is het begrotingsvoorstel gewijzigd: Post 121 
(voorzittersoverleg) wordt verhoogd met € 1.234. Om deze hogere uitgaven te dekken wordt 
tevens het bedrag dat conform het gekozen scenario 1 aan de reserves van de NJBB-
afdelingen wordt onttrokken verhoogd met  € 1.234. 
 
De afdelingen hebben eind 2014 een voorstel per brief ontvangen van de penningmeester m.b.t 
besluit 8. In het voorgestelde bedrag zaten de extra reiskosten inbegrepen. Begin januari heeft 
elke afdeling een factuur ontvangen. 
 
Besluit 10. 
De bondsraad heeft met inachtneming van het gekozen scenario en de wijziging van post 121 
de begroting 2015 vastgesteld conform het voorstel. 
 
De wijzigingen zijn conform besluit bondsraad doorgevoerd in de begroting. 
 
Besluit 11.  
De bondsraad verzoekt het bondsbestuur die maatregelen voor te bereiden die nodig zijn voor 
her-allocatie van de gelden die thans binnen de afdelingen worden beheerd en voor de 
retributies aan de afdelingen. 
Concreet: maak een voorstel voor 

 het vorderen van de reserves bij de afdelingen 
 het omzetten van het huidige retributiesysteem naar een op begroting gebaseerd 

systeem (dus afschaffing van de retributie per lid) 
 
Het bondsbestuur heeft deze opdracht ondergebracht bij de werkgroep consolidatie. De 
werkgroep is het 1

e
 kwartaal van 2015 bij elkaar geweest en zal een advies uitbrengen aan het 

bondsbestuur zodat de richting tijdig besproken kan worden met de penningmeesters en 
formeel voorgelegd kan worden in de bondsvergadering van 31 oktober 2015.  
 
Besluit 12. 
De bondsraad heeft besloten het toernooireglement petanque (TRP) en de bijlage 1 (Nationale 
Competitie) te wijzigen conform het voorliggende voorstel. 
 
De aangepaste reglementen zijn gepubliceerd op de website van de NJBB. 
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Toezeggingen van het Bondsbestuur 
 
Toezegging 1. 
Aan de afdelingsafgevaardigden en afdelingsbesturen stuurt het Bondsbestuur de planning toe 
voor de Bondsvergaderingen van 30 mei en 31 oktober 2015. 
 
Eind december heeft elke afdelingssecretaris een mail ontvangen met belangrijke data en 
afspraken voor 2015. 
 
Toezegging 2. 
De opbouw en de hoogte van de verenigingscontributie wordt in de pijler bondsorganisatie 
opnieuw bezien. 
 
In het voorstel voor de nieuwe contributiestructuur dat op 31 oktober 2015 aan de bondsraad 
wordt voorgelegd, wordt dit punt meegenomen.  
 
Toezegging 3. 
De peildatum voor het vaststellen van het ledenaantal van de verenigingen, die nu is bepaald 
op 30 november wordt in de pijler bondsorganisatie opnieuw bezien. 
 
In het voorstel voor de nieuwe contributiestructuur dat op 31 oktober 2015 aan de bondsraad 
wordt voorgelegd, wordt dit punt meegenomen. 
 
Toezegging 4. 
Het overgebleven budget 2014 m.b.t. deelname aan het WK Mannen wordt bij de 
verantwoording over het jaar 2014 gereserveerd voor het WK Mannen, dat mogelijk in 2015 
georganiseerd wordt. 
 
Het WK Tahiti is volledig geannuleerd. Het eerstvolgende WK mannen wordt in 2016 
georganiseerd. Het bondsbestuur heeft een bestemmingsreserve voor Topsport opgenomen 
om reizen naar WK’s in verre landen in de toekomst te kunnen bekostigen.  
 
Toezegging 5. 
Bij de afstemming van de belangrijke toernooien inclusief de Nederlandse Kampioenschappen 
zullen de betreffende verenigingen betrokken worden om tot een evenwichtige verdeling 
(jaarkalender) te komen. 
 
De werkgroep zal t.z.t. als de competities en NK's vorm hebben gekregen met een voorstel voor 
een evenwichtige verdeling komen. Op dit moment is met de toernooicommissie voor 2016 een 
kalender opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de grote toernooien van nationaal belang 
van verenigingen. 
 
 
Toezegging 6. 
In het competitiereglement zal worden uitgewerkt op welke manier een besluit tot afgelasting 
wegens weersomstandigheden tot stand moet komen. 
 
Dit wordt meegenomen in het definitieve reglement dat uiterlijk in de voorjaarsvergadering van 
2016 aan de bondsraad wordt voorgelegd. 
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Toezegging 7. 
De overschrijvingsperiode wordt bepaald in de verdere uitwerking van de competitie. De 
suggesties m.b.t. de speelrechten van spelers die lopende een competitie van vereniging 
veranderen, worden daarbij meegenomen. 
 
Dit voorstel is hangt nauw samen met  de competitie- en contributiestructuur. Er wordt naar 
gestreefd om in de bondsvergadering van 31 oktober duidelijkheid te verschaffen m.b.t. het 
overschrijven.  
 
Toezegging 8. 
Het bondsbestuur streeft naar besluitvorming over de toekomstige licentiestructuur tijdens de 
bondsvergadering van 31 oktober 2015. 
 
In het voorstel voor de nieuwe contributiestructuur dat op 31 oktober 2015 aan de bondsraad 
wordt voorgelegd, wordt de licentiestructuur  meegenomen. 
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Kandidaatstelling voorzitter Tuchtcollege 

 

Motivatie Nicole Spapen 

Nicole Spapen (geb. 22 augustus 1981), studeerde van 1999 – 2004 Nederlands Recht aan de 

Universiteit van Maastricht. Tijdens haar studie heeft zij zich ingezet voor de Stichting Kinder- 

en Jongerenrechtswinkel. Na haar studie heeft zij drie jaar als juridisch adviseur gewerkt, 

alvorens zij in 2007 beëdigd is als advocaat. Sinds 2007 werkt Nicole als advocaat in 

Zaltbommel in de algemene praktijk, in het bijzonder in het arbeidsrecht en het personen- en 

familierecht en staat zij zowel particulieren als het MKB bij.  

 

Nicole is sinds 2011 lid van het Tuchtcollege van de NJBB, omdat zij naast haar reguliere 

werkzaamheden als advocaat, haar ervaring en kennis ook graag als vrijwilliger in wilde zetten. 

Het Tuchtcollege van de NJBB geeft voor haar een boeiende functie op het snijvlak van sport 

en recht. Aan het voorzitterschap van het Tuchtcollege denkt zij een nieuwe impuls te kunnen 

geven door enerzijds de sterke inhoudelijke lijn die de laatste jaren is ingezet voort te zetten en 

anderzijds om de slag die de NJBB in de nieuwe structuur en professionalisering gemaakt 

heeft, ook te vertalen naar de werkwijze van de tuchtcommissie.  

Tot haar competenties horen: analytisch denkvermogen, resultaat gericht werken, 

besluitvaardig,  sociaal en loyaal.  

 

Nicole woont in ’s-Hertogenbosch en heeft als hobby’s sporten, theater en reizen. 
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Jaarverslag 2014 
Nederlandse Jeu de Boules Bond 
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Voorwoord 
 
2014 was het eerste jaar waarin het werk van de bond werd aangestuurd op basis van het 
nieuwe meerjarenbeleidsplan. Een ambitieus plan voor de vernieuwing van de bond op vele 
fronten. Nieuwe bestuursleden werden benoemd - onder meer gemotiveerd geraakt door dit 
beleidsplan - en binnen alle pijlers van het beleid werden projecten opgestart. Vrijwilligers in de 
verschillende werkgroepen en de medewerkers van het bondsbureau zetten zich hiervoor zeer 
gemotiveerd in. Bij een tweetal projecten werden zij daarbij geholpen door bedrijven die tijd en 
deskundigheid van hun professionals om niet ter beschikking stelden. 
 
Toen het plan werd vastgesteld, was een van de vragen of dat allemaal wel zou gaan lukken. 
Veel van het voor dit verslagjaar geplande werd inderdaad gerealiseerd. Een aantal projecten 
liep wat vertraging op bij de start. 
Inmiddels is wel gebleken dat, ondanks de inzet van de vrijwilligers, de (ondersteuning bij de) 
uitvoering van de projecten een groot beslag legt op de medewerkers van het bondsbureau. Dat 
is een punt van zorg omdat ook het 'gewone' werk doorgang moet vinden. 
 
De financiële huishouding van de bond is in 2014 aanmerkelijk verbeterd. Er zijn belangrijke 
stappen gezet om de transparantie en controleerbaarheid van het hele proces te verbeteren. De 
zorgvuldige monitoring van de uitgaven, en de door budgethouders en penningmeesters 
betrachte soberheid heeft ertoe geleid dat we 2014 positief konden afsluiten. 
 
Het voor u liggende jaarverslag beschrijft en verantwoordt wat er in 2014 allemaal is gedaan en 
bereikt. Zowel de voortgang van de vernieuwingsprojecten, als de 'reguliere' activiteiten. Het 
bondsbestuur wil graag allen bedanken die ook dit jaar weer hebben bijgedragen aan de 
voortgang van de bond: de vrijwilligers, zowel in de werkgroepen als in de (vaste) commissies 
en in de afdelingsbesturen, en de medewerkers van het bondsbureau. Het is die inzet die ons 
het vertrouwen geeft dat wij – zij het mogelijk iets minder snel dan aanvankelijk verwacht – met 
elkaar het beleidsplan tot een succes kunnen maken. 
 
Bestuur Nederlandse Jeu de Boules Bond 
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1 INTERNE ONTWIKKELINGEN 
 
 

1.1 Bondsbestuur 
 
1.1.1 Implementatie van start 
 
 
Het jaar 2013 stond in het teken van heroriëntatie op de organisatie van onze sport en het 
uitwerken van de keuze voor scenario 3 “Petanque als wedstrijdsport” in een nieuw 
Meerjarenbeleidsplan. In 2014  lag de focus op het starten van de verschillende projecten 
binnen de vier pijlers, die beschreven staan in het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 
 
Voor de uitvoering van het vastgestelde beleid zijn haalbaarheid en kwaliteit belangrijke 
uitgangspunten. De projecten verschillen sterk in de wijze van realisatie, de rolverdeling van 
betrokkenen, de besluitvorming, het budget, de looptijd en de uitvoerder. Om structuur en 
prioriteit aan te brengen in de verschillende kenmerken en de projecten zijn drie 
projectcategorieën opgesteld. De projecten in categorie 1 leveren een essentiële bijdrage aan 
de realisatie van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan en daarmee aan het fundament van 
de georganiseerde sport. De projecten worden in grote mate inhoudelijk ontwikkeld in 
werkgroepen die zijn bemenst met leden van de bond. De projecten in categorie 2 leveren een 
belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambities, maar hebben minder impact op het 
fundament dan de projecten in de eerste categorie. Ook hier worden leden betrokken bij de 
realisatie van het project. In categorie 3 zijn de randvoorwaardelijke projecten ondergebracht. 
Deze projecten leveren geen directe bijdrage aan de ambities en het fundament, maar hebben 
een faciliterend karakter. De leden hebben bij de projecten in deze categorie geen inhoudelijke 
bijdrage, maar worden geïnformeerd over het resultaat van het project. 
 
Eind 2013 is gestart met het werven van leden voor 4 verschillende werkgroepen, te weten de 
werkgroep bondsorganisatie (project B1), de werkgroep competitie (project C1), de werkgroep 
promotie (project P1) en de werkgroep opleiding technisch kader (project V1). Het 
bondsbestuur was in de gelukkige omstandigheid dat zich meer leden hadden aangemeld dan 
er plek was. In de bestuursvergadering van 23 januari 2014 heeft het bondsbestuur de 
werkgroepen benoemd zodat de werkgroepen in februari konden starten. De werkgroep 
opleiding technisch kader en de werkgroep competitie zijn direct gestart. De werkgroepen 
bondsorganisatie en promotie zijn gestart na benoeming van 2 nieuwe bestuursleden (Jan 
Willem Meerwaldt en Maarten Stramrood) in de voorjaarsvergadering van 24 mei 2014.  
 
Een uitgebreide toelichting over de voortgang van de verschillende projecten binnen de vier 
pijlers is opgenomen in bijlage 3.1 (blz. 11 t/m 15).  
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1.1.2  Ontwikkelingen bondsbestuur 
 
In de bondsvergadering van 24 mei zijn Jan Willem Meerwaldt en Maarten Stramrood in het 
bestuur benoemd en is Frans Krol afgetreden. In de bondsvergadering van 15 november is 
Floris van Lelyveld benoemd. 
 
Op 31 december 2014 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt: 

 Sjoerd Pieterse, voorzitter; 
 Ton Roos, secretaris; 
 Hetty Tindemans, penningmeester; 
 Jan Willem Meerwaldt, bestuurslid pijler bondsorganisatie; 
 Henk van Rekum, bestuurslid pijler competitie; 
 Maarten Stramrood, bestuurslid pijler promotie; 
 Floris van Lelyveld, bestuurslid pijler verenigingsondersteuning 

 
Het bondsbestuur ziet als gewenste samenstelling van het bondsbestuur een bestuur van 7 
personen met de taken voorzitter, secretaris, penningmeester, en een portefeuillehouder voor 
elke pijler te weten competitie, verenigingsondersteuning, promotie en organisatieontwikkeling. 
Met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden in 2014 is het bondsbestuur op volle sterkte.  
 
 
1.1.3 Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak (ISR) 
 
In 2014 is de NJBB aangesloten bij het instituut sportrechtspraak v.w.b. doping en seksuele 
intimidatie. Aanpassing van de tuchtregelgeving was noodzakelijk om te voldoen aan de 
subsidievoorwaarden van NOC*NSF. De voorstellen met betrekking tot aansluiting bij het ISR 
zijn in de bondsvergadering van 24 mei aangenomen. 
 
 
1.1.4 Financiën 
 
In de realisatie van 2013 is de NJBB voor het eerst geconfronteerd met een daling van de 
subsidie-inkomsten door tegenvallende Lotto inkomsten. In 2014 is door NOC*NSF op elke 
subsidie een bezuiniging van 8% doorgevoerd. Door deze lagere inkomsten en  een verwachte 
verdere daling van het ledenaantal en het negatieve resultaat uit 2013 was het bondsbestuur 
genoodzaakt om in de begroting 2014 een aantal bezuiningsmaatregelen door te voeren.  
In 2014 heeft het bondsbestuur de financiële situatie nauwgezet gevolgd en in samenwerking 
met het bondsbureau een bewakinsgsystematiek geïmplementeerd waardoor het bondsbestuur 
de actuele stand van zaken rondom de financiële positie beter kan bewaken. Daarnaast zijn er 
een aantal kostenposten (o.a. contracten met leveranciers) opnieuw beoordeeld, waardoor 
besparingen konden worden gerealiseerd. Gezien de financiële situatie heeft het bondsbestuur 
geen extra uitgaven gedaan en is aan de vrijwilligers verzocht om geen onnodige kosten te 
maken. Dit heeft er toe geleid dat er over het boekjaar 2014 een positief exploitatieresultaat is 
gerealiseerd. De verantwoording over het gevoerde financiële beleid is te lezen in het financieel 
jaarverslag.  
 
In 2014 is verder invulling gegeven aan het proces m.b.t. consolidatie van de afdelingsfinanciën 
in samenwerking met de werkgroep consolidatie en zijn voorbereidingen getroffen om over te 
stappen van de ING naar ABN AMRO. Om tot een uniforme consolidatie te komen, is voor de 
penningmeesters een format ontwikkeld dat gebruikt dient te worden om de cijfers over 2014 en 
de begroting 2015 aan te leveren. Met betrekking tot de overstap naar de ABN-AMRO zijn er 
afspraken gemaakt over betalingsbevoegdheden.  
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Bondsbureau 
 
Het gemiddeld aantal FTE over 2014 bedroeg 3,05 FTE. Op 31 maart heeft Esmee Steenman 
(administratief medewerker) de NJBB verlaten. Vanaf 01 mei 2014 is deze vacature ingevuld 
door Jolanda van Groeningen. Jolanda van Groeningen was al werkzaam binnen het Huis van 
de Sport en heeft voor 30 uur per week de overstap gemaakt naar de NJBB.  
 
In 2014 heeft het bondsbureau naast de reguliere bedrijfsvoering de werkgroepen 
Bondsorganisatie, Consolidatie, Competitie, Promotie en Verenigingsondersteuning 
ondersteund bij het meedenken en/of  uitwerken van beleidsstukken. Daarnaast heeft het 
bondsbureau een aantal categorie 2 projecten voorbereid en categorie 3 projecten opgepakt en 
afgerond (zie bijlage 1). 
 
In 2014 heeft de NJBB extra subsidie ontvangen van NOC*NSF voor het programma Veiliger 
Sportklimaat (VSK). De subsidie heeft betrekking op activiteiten in de rubrieken “bestuurlijk 
kader”, “tuchtrecht” en “overige activiteiten”. Het bondsbureau heeft in het kader van de rubriek 
“bestuurlijk kader” 10 goed bezochte bijeenkomsten in de verschillende afdelingen 
georganiseerd waaraan totaal 207 personen van 131 verschillende verenigingen hebben 
deelgenomen. Voor het vervolgtraject, het voeren van intakegesprekken met in VSK 
geïnteresseerde verenigingen, was echter te weinig animo en te weinig tijd. In het kader van de 
rubriek “Tuchtrecht” heeft de aansluiting bij het ISR plaatsgevonden en zijn de procedures met 
betrekking tot het tuchtrecht verder geprofessionaliseerd.  
 
Voor 01 december 2014 zijn de jaarlijkse subsidieaanvragen inclusief ondersteunende plannen 
bij NOC*NSF voor het jaar 2015 ingediend. Naast de reguliere subsidies, “basisbijdrage 
sportparticipatie” en algemeen functioneren sportbonden”, is een extra subsidie van € 3.000 
aangevraagd voor de organisatie van het verenigingsondersteuningscongres (project V13) op 
14 november 2015 in het Huis van de Sport in Nieuwegein.  
 
 

1.3  Afdelingen 
 
Ter wille van de leesbaarheid van dit jaarverslag zijn de verslagen van de afdelingen 
opgenomen in bijlage 3.2 (blz. 16 t/m 41)  van dit jaarverslag. In deze paragraaf wordt volstaan 
met een korte samenvatting. 
 
Uit de jaarverslagen van de afdelingen blijkt dat afdelingen zich met name richten op het 
organiseren van afdelingscompetities, afdelingskampioenschappen en het afstemmen van de 
organisatie van categorie 3 toernooien. In totaal werden er binnen de verschillende afdelingen 
42 afdelingscompetities georganiseerd waaraan 1.566 equipes hebben deelgenomen. De opzet 
en frequentie van de competitie verschilt per afdeling. Verder zijn er 756 categorie 3 toernooien 
georganiseerd. Hieraan hebben minimaal 14.501 equipes deelgenomen. Van afdeling 01, 02, 
03 en 05 is niet bekend hoeveel equipes hebben deelgenomen aan categorie 3 toernooien. 
Naast de reguliere afdelingscompetitie zijn nog 19 specifieke afdelingstoernooien 
georganiseerd. In totaal neemt 82% van het totaal aantal verenigingen deel aan activiteiten op 
afdelingsniveau. 
De afdelingsbesturen vergaderen gemiddeld 4-5 keer per jaar. Het contact met verenigingen en 
de beantwoording van vragen vindt vooral plaats per e-mail en telefoon. Contactmomenten met 
verenigingen vinden vooral plaats bij reguliere afdelingsvergaderingen, vergaderingen met 
wedstrijdleiders, de organisatie van de bestuurderscup of bij het bezoeken van toernooien 
binnen de afdeling. Het belangrijkste knelpunt binnen afdelingen betreft het werven van nieuwe 
bestuursleden.  
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1.4  Commissies van de bond 
 
Ter wille van de leesbaarheid van dit jaarverslag zijn de verslagen van de commissies van de 
bond opgenomen in bijlage 3.3 (blz. 42 t/m 44) van dit jaarverslag. In het jaarverslag zijn korte 
samenvattingen opgenomen. 
 
1.4.1 Reglementencommissie 
 
De reglementencommissie bestond uit vier personen. Rob van der Meer heeft in 2013 
proefgedraaid en is in 2014 benoemd tot lid van de reglementencommissie. De 
reglementencommissie heeft zich met vele onderwerpen beziggehouden, die waren in te delen 
in de volgende categorieën: Statuten en Huishoudelijk reglement, overige 
reglementswijzigingen, het ISP, de veel gestelde vragen (FAQ), tuchtrecht en 
rechtsbescherming, het TRP, spotting van de reglementen onder het kopje Forum op de site 
van het PetanqueForum, vragen over reglementen en bondszaken algemeen. In bijlage 3.3 
(blz. 42 en 43) is een uitgebreid verslag met betrekking tot de activiteiten van de 
reglementencommissie over het jaar 2014 opgenomen. 
 
1.4.2  Tuchtcollege 
 
Het tuchtcollege bestond uit vijf personen. In 2014 is 9x een aangifte tuchtrechtspraak 
ontvangen. Dit zijn drie tuchtzaken minder dan in 2013. Het tuchtcollege overlegt vooral per  
e-mail waardoor het aantal vergaderingen zich beperkt heeft tot 1. Verder is het tuchtcollege in 
2014 1x bij elkaar geweest voor een hoorzitting. In bijlage 3.3 (blz. 44) is een uitgebreid verslag 
met betrekking tot de activiteiten van het tuchtcollege over het jaar 2014 opgenomen. 
 
 

1.5  Commissies van het bestuur 
 
Ter wille van de leesbaarheid van dit jaarverslag zijn de verslagen van de commissies van het 
bestuur opgenomen in bijlage 3.4 (blz. 45 t/m 50) van dit jaarverslag. In het jaarverslag zijn 
korte samenvattingen opgenomen. 
 
1.5.1  Opleidingscommissie 
 
In 2014 zijn de werkzaamheden van de opleidingscommissie “geparkeerd” i.v.m. het 
ontwikkelen van een nieuwe opleidingsstructuur door de werkgroep “opleiding technisch kader”. 
 
1.5.2 Promotiecommissie 
 
In 2014 zijn de werkzaamheden van de promotiecommissie “geparkeerd” i.v.m. het ontwikkelen 
van een nieuwe communicatiestrategie door de werkgroep “promotie”. De promotiecommissie 
heeft alleen een landelijke activiteit in Nieuwegein bijgewoond van de postactieven van de 
Belastingdienst.  
 
1.5.3 Redactiecommissie 
 
De redactiecommissie bestond uit 2 personen. In 2014 heeft de redactie drie bondsbladen 
gerealiseerd.  
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1.5.4 Toernooicommissie 
 
De toernooicommissie bestaat uit 8 personen. In 2014 heeft Paul Wagenaar het stokje van Elly 
de Groot overgenomen als secretaris van de toernooicommissie. De toernooicommissie is in het 
verslagjaar 9 maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen waren: 
  

 Vaststellen meerjarenkalender voor categorie 1 en categorie 2 toernooien; 
 Toewijzen van accommodaties en wedstrijdfunctionarissen voor NK’s, NC en Masters; 
 Loting en plaatsen van teams voor NK’s, NC en Masters; 
 Organiseren en evalueren van NK’s, NC en Masters in overleg met verenigingen; 
 Organisatie van de landelijke bijeenkomst voor wedstrijdleiders en scheidsrechters; 
 Informeren van wedstrijdleiders en scheidsrechters over wijzigingen in de regelgeving; 

 
In bijlage 3.4 (blz. 45 en 46) is een uitgebreid verslag met betrekking tot de activiteiten van de 
toernooicommissie over het jaar 2014 opgenomen. 
 
1.5.5 Sectie Topsport 
 
De sectie topsport bestaat uit een viertal functionarissen en de selectietrainers. De positie van 
topsport wordt binnen de nieuwe bondsorganisatie nader ingevuld. Topsport houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met het verzorgen van trainingen en het begeleiden van selectiespelers bij 
nationale en internationale toerooien. 
 
In bijlage 3.4 (blz. 47 t/m 50) is een uitgebreid verslag met betrekking tot de activiteiten van de 
sectie topsport over het jaar 2014 opgenomen. 
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2  EXTERNE ONTWIKKELINGEN 
 

2.1 Huis van de Sport 
 
In 2013 heeft het bondsbestuur de intentie uitgesproken om het aflopende huurcontract  
(nov. 2017) met het Huis van de Sport te verlengen onder de ontbindende voorwaarde dat er bij 
uittreding van meerdere bonden, het besluit kan worden herzien omdat de huisvestingskosten 
in dat geval hoger voor de NJBB zouden kunnen uitvallen. Eind 2013 is het bestuur van het 
Huis van de Sport gewisseld waarbij de focus is komen te liggen op het onderzoeken van 
inhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden tussen de diverse sportbonden. Om de procesgang 
in goede banen te leiden, wordt via het bureau Sport en Zaken gebruikt gemaakt van het 
adviesbureau Berenschot. In het najaar van 2014 heeft er een gezamenlijke sessie  
(alliantiefabriek) plaatsgevonden waarin een inhoudelijke verkenning is uitgevoerd naar de 
wensen en behoeften van de verschillende bonden. In totaal zijn er 18 “allianties” tussen 
sportbonden gesloten die in 2015 onder begeleiding van Berenschot verder uitgewerkt worden 
in zogeheten “winning concepts”.   
 
 

2.2 NOC*NSF 
 
De Lotto is de grootste sponsor van de sport. Jaarlijks draagt de Lotto ruim € 45 miljoen af aan 
NOC*NSF. Hiervan worden sportbonden op allerlei gebieden ondersteund, ook de NJBB. In 
2014 heeft de NJBB in totaal € 185.973 aan subsidie van NOC*NSF ontvangen. Dit betreft 
26,5% aan de inkomstenkant van de begroting. In 2014 heeft de NJBB voor het laatste subsidie 
ontvangen in het kader van Topsport (afbouwregeling).  
Naast de reguliere subsidie “algemeen functioneren sportbonden” ontvangt de NJBB een 
reguliere subsidie voor “basisbijdrage sportparticipatie”. In het kader van het bevorderen van de 
sportparticipatie heeft de NJBB in 2014 activiteiten ontplooid die gericht zijn op het ontwikkelen 
van een nieuwe competitie, het herzien van de structuur van de opleidingen voor technisch 
kader en een doelgroepenpiramide ontwikkeld in samenwerking met het bureau 
Basiscommunicatie waarmee nieuwe doelgroepen in de toekomst op basis van gerichte 
activiteiten benaderd kunnen worden.  
 
 
2.2.1 Code Goed Sportbestuur 
 
Als het gaat om ‘goed bestuur’ wordt verwacht dat het bestuur een visie heeft op de toekomst 
en op een open en transparante wijze als eenheid namens de sportorganisatie optreedt. De 
code goed sportbestuur is een middel voor sportbonden om te toetsen of een sportbond heldere 
afspraken heeft beschreven. Eenmaal in de twee jaar dient de NJBB de toets uit te voeren en 
daar waar nodig werkprocessen te optimaliseren.  
In 2014 heeft het bondsbestuur de “code goed sport bestuur” ingevuld. De uitkomsten van de 
code goed sportbestuur worden meegenomen in het project “herstructurering 
bondsorganisatie”. In bijlage 3.5 (blz. 51 en 52) is de stand van zaken m.b.t. de code goed 
sportbestuur gerapporteerd en zijn de genomen en nog te nemen acties beschreven. 
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2.3 Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP) 
 
De CEP houdt de nationale bonden goed op de hoogte door ontwikkelingen direct te 
communiceren via de mail. Het jaarlijkse congres vond plaats tijdens het EK vrouwen in Mersin, 
Turkije. De NJBB werd vertegenwoordigd door Huub van den Broek. Huub van de Broek was 
aanwezig als coach van de nationale vrouwen selectie. 
 
Het congres stond achter de handhaving van de leeftijdsgrenzen (18-23 jaar) voor de beloften 
maar is akkoord gegaan met het toestaan van een juniorspeler in de equipe als het land 
aantoonbaar tekort aan beloften heeft. 
 
Flemming Jensin (DK) is na een zittingsperiode van tien jaar afgetreden als voorzitter van de 
CEP en heeft hiervoor een eremedaille ontvangen. Mike Pegg (Eng) is gekozen tot nieuwe 
voorzitter van de CEP. Vier leden werden herkozen in het bestuur en als nieuwe bestuursleden 
zijn Sylvie Garino (Monaco) en Maciej Žlobinskiego (Polen) benoemd. 
 
Het bestuur van de CEP heeft tijdens het congres de data en locaties van de EK’s 2015-2017 
bekend gemaakt: 
2015: EK mannen Albena, Bulgarije (week 39), WK beloften Nieuwegein (week 42), Eurocup 

nog geen kandidaat (week 48); 
2016: EK vrouwen Bratislava, Slowakije (week 39); EK jeugd nog geen kandidaat (week 45), 

Eurocup Italië (week 48); 
2017: EK mannen St Pierre Les Elbeuf, Frankrijk (week 39), EK beloften nog geen kandidaat 

(week 42) 
 
 

2.4 Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) 
 
In januari 2014 werd door de FIPJP een pilot georganiseerd voor een WK tête-à-tête. 
Nederland heeft niet aan deze pilot deelgenomen. Het WK mannen zou in Tahiti plaatsvinden 
maar door het Ebola virus in Afrika durfde de lokale overheid in Tahiti geen enkel risico te 
nemen om equipes uit Afrikaanse landen, toe te laten. Er is geopperd om het WK Mannen in 
Tahiti te verplaatsen naar 2015. Aangezien het WK Mannen in 2014 niet doorging, is ook het 
jaarlijkse FIPJP congres uitgesteld. Dit is verplaatst naar januari 2015, tijdens het WK Tête à 
Tête. De communicatie tussen de nationale bonden en de FIPJP verloopt moeizaam. Informatie 
ontbreekt en de nationale bonden worden niet of nauwelijks op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen.  
 
 
 

http://www.cep-petanque.com/home/index.htm
http://www.fipjp.com/
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Bijlage 3.1  Rapportage projecten meerjarenbeleidsplan 
 
 

Projecten pijler bondsorganisatie 
 
Project B1 Herstructurering bondsorganisatie 
Na de benoeming van het nieuwe bestuurslid Jan Willem Meerwaldt (met de portefeuille 
bondsorganisatie) in de Bondsraad van 24 mei 2014, is het project B1 voortvarend opgepakt. 
Inmiddels was duidelijk geworden dat een subsidieverzoek bij NOC*NSF om ons inhoudelijk te 
ondersteunen bij dit traject, was afgewezen. Daarna is contact gezocht met de Stichting Sport 
en Zaken. Daaruit is een afspraak voortgekomen met het adviesbureau Insector om dit traject 
gedurende een aantal dagdelen “om niet” te zullen ondersteunen, zowel inhoudelijk als 
procedureel. Op 2 oktober is de werkgroep bondsorganisatie, bestaande uit Guillaume Spiering, 
Rob van der Zwet, Cees van de Linde en Gerard Mellegers, voor het eerst bijeengeweest om 
zich te buigen over de opzet van een nieuw organisatiemodel en de wijze waarop dat 
gerealiseerd zou kunnen worden.  
 
Project B2  Licentiestructuur 
In 2014 is voorts een begin gemaakt met het traject om te komen tot een nieuwe 
licentiestructuur. In 2013 was gebleken dat de huidige licentiestructuur niet aansluit op de 
behoeften uit de praktijk. Het doel van project B2 is dan ook om te komen tot een herziening 
van de licentiestructuur die beter aansluit op de wijze van sportbeoefening, de 
organisatiestructuur en de wensen en behoeften van de verenigingen. Daarbij is sprake van 
raakvlakken met onder meer de contributiestructuur en de projecten herstructurering 
bondsorganisatie en de nieuwe competitieopzet. Het streven is om in november 2015 een 
nieuwe contributiestructuur aan de bondsraad voor te leggen, zodat deze structuur in 2016 
verder uitgewerkt wordt en voorbereidingen kunnen worden getroffen om de nieuwe structuur in 
2017 te implementeren.  
 
Project B3  Regionale Petanque Centra 
Teneinde een goede discussie met elkaar te kunnen voeren over de toekomst van de 
Regionale Petanque Centra (RPC’s), is medio 2014 een evaluatie gehouden naar het 
functioneren van de bestaande RPC’s. Helaas is deze evaluatie slechts gedeeltelijk gelukt 
vanwege het ontbreken van de nodige gegevens van enkele RPC’s. Het bondsbestuur streeft 
ernaar om in het voorjaar van 2015 deze evaluatie verder af te ronden, waarna een voorstel 
voor een mogelijk vervolg zal worden opgesteld.   
 
Project B4  Afdelings- en commissieovereenkomsten 
Eind 2014 zijn met de afdelingen werkafspraken gemaakt voor het jaar 2015. 
 
Project B5  Vrijwilligersbeleid 
In 2014 is door het bondsbureau een eerste interne aanzet gegeven voor het opstellen van een 
beleidsnotitie over een toekomstig te voeren vrijwilligersbeleid. Dit categorie 3 project zal in 
2015 verder worden opgepakt. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Bondsraad  van 24 
mei 2014, is voor 2014 (€ 3,00 per uur) en 2015 (€ 2,00 per uur) een afbouwregeling bepaald 
m.b.t. de uurvergoeding voor wedstrijdleiders en scheidsrechters op afdelingsniveau.   
 
Project B6  Dienstverlening 
De realisatie van het project “dienstverlening” is een continu proces. Het bondsbureau heeft 
hierin inmiddels een slag gemaakt.  In het 1

e
 kwartaal is gestart met het actualiseren van 

procedures. Daarnaast zijn een aantal processen opnieuw vormgegeven en/of aangepast 
waardoor de werkzaamheden efficiënter en nauwkeuriger uitgevoerd worden.  
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Projecten pijler competitie 
 
Project C1 Competitie 
 
De werkgroep bestaande uit Peter van Waaij, Fabian Biesheuvel, Bart Scholten, Frank Versluis, 
Sake Dijkstra, Peter van Wermeskerken, Boudewijn Waijers en Paul Wagenaar kreeg 
onderstaande projectopdracht mee: 
 

1. Het ontwikkelen van een projectplan dat dient als leidraad voor de realisatie van het 
project en waarin werkwijze, rolverdeling, planning en budgettering beschreven zijn; 

2. Het ontwikkelen van een landelijk uniforme competitiestructuur die voldoet aan de 
gestelde richtlijn en sportbeoefening en toegankelijkheid van de competitiesport op alle 
niveaus stimuleert. 

3. De uitvoering van de activiteiten binnen de VSK Spelregelmodule; 
4. Het opstellen van een speelkalender waarin competities, toernooien en 

kampioenschappen op elkaar afgestemd worden en de onderlinge samenhang 
gewaarborgd wordt. 
 

Daarbij werd het volgende (gewenste) projectresultaat opgesteld: 
1. Een landelijk uniforme competitiestructuur die de sportbeoefening en toegankelijkheid 

van de competitiesport op alle niveaus stimuleert; 
2. Een opbouw in reglementen naar gelang niveau op basis van de 10 spelregels die 

essentieel zijn voor het gezamenlijk beoefenen van de sport en een overzicht van de 20 
meest voorkomende spelsituaties die discussie opleveren; 

3. Een speelkalender. 
 
De werkgroep heeft de structuur van de Nationale Competitie op hoofdlijnen uitgewerkt en op 
13 september 2014 gepresenteerd aan verenigingsbestuurders tijdens een 
informatiebijeenkomst. N.a.v. de informatiebijeenkomst heeft de werkgroep het voorstel 
aangescherpt en voorgedragen aan het bondsbestuur. Tijdens de bondsvergadering van 
november 2014 is een voorstel voor een nieuwe competitiestructuur aan de bondsraad ter 
besluitvorming voorgelegd.  
 
Naar aanleiding van de goedgekeurde structuur op de bondsraad is een speelkalender 
opgesteld en een manier bedacht op de nieuwe competitieopzet in 2015 in de praktijk te toetsen 
(pilot). De nieuwe competitieopzet is gebaseerd op een competitie waarin verenigingen het 
onderling tegen elkaar opnemen. In grote lijnen is deze competitie gelijk aan de EuroCup die 
door de CEP wordt georganiseerd voor verenigingen. De basisregels voor de pilot zijn 
opgesteld en in mei 2015 worden deze regels in de vorm van een reglement voorgelegd aan de 
bondsraad. De competitie voor de regionale niveaus wordt in 2015 en 2016 verder uitgewerkt. 
De ervaringen van de pilot worden daarin meegenomen. 
 
Daarnaast heeft de werkgroep de mogelijkheden bekeken om de huidige NK’s aantrekkelijker te 
maken. De ideeën worden in 2015 verder uitgewerkt. De bondsraad van november heeft het 
voorstel aangenomen om een pilot te organiseren voor het NK Tête-à-Tête en het NK 
Doublette. Bij het NK Tête-à-Tête wordt gestreden voor aparte titels in de categorie junioren, 
mannen en vrouwen. Het NK Doublette wordt ook apart georganiseerd voor aspiranten en 
pupillen. 
 
Project C2  Bondsgedelegeerden 
Het project C2 heeft als doel om de kwaliteit van competities en toernooien in het land te 
waarborgen door de inzet van bondsgedelegeerden. Het project is nog niet gestart omdat de 
prioriteit in eerste instantie ligt bij het ontwikkelen van opleidingen.  
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Project C3  Tactiek, Techniek, Spelregelkennis 
De module spelregelkennis is in oktober 2014 gestart. De stimulering tactiek en techniek zijn 
ondergebracht in de vernieuwde structuur en opleidingen voor technisch kader.  
 

 
Projecten pijler promotie 
 
Project P1  Communicatieplan - en strategie 
 
Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van veranderingen voor de pijler promotie. In mei 2014 
is er een nieuw lid van het bondsbestuur toegetreden die zich de komende jaren zal bezig gaan 
houden met de pijler promotie. Dit bestuurslid, Maarten Stramrood zal zich in eerste instantie 
gaan richten op het verbeteren van basiselementen van de pijler. De grootste focus voor de 
middellange termijn is het goed neer zetten van de nieuwe landelijke competitie waarbij deze 
competitie de basis zal vormen van een hoop andere activiteiten die geïnitieerd zullen gaan 
worden. 
 
Voor het opzetten van een communicatiestrategie heeft de bond het afgelopen jaar 
ondersteuning gekregen van een marketingadviesbureau genaamd Basiscommunicatie. Zij 
hebben een analyse van de markt uitgevoerd en zijn met een advies terug gekomen waarmee 
de NJBB op de lange termijn meer mensen aan de sport bindt. De eerste focus zal echter 
komen te liggen op de communicatie met de leden en de verenigingen. 
 
De uitstraling van de sport en de bond moet professioneler waarbij ook aandacht zal worden 
besteed aan het imago van de sport. Een eerste stap is hierbij gezet door een nieuwe drukker 
te selecteren die het bondsblad Petanque zal gaan verzorgen. In 2015 zal het bondsblad 
Petanque een andere lay-out en uitstraling krijgen die meer bij de huidige tijd past. Verder wordt 
in 2015 de huisstijl en het logo onder de loep genomen en wordt bekeken hoe de digitale 
communicatie kan worden verbeterd. 
 
Een belangrijk onderdeel voor dit succes is de werkgroep promotie. De werkgroep bestaande 
uit Jan Spoel, Anneke Boksman, Peter Verleije en Theo van der Meer zal actief ondersteunen 
bij de ontwikkeling van nieuwe producten waarbij het streven is om structureel (per kwartaal) 
zaken op te leveren.  
 
Project P2  Kennismakingslessen 
Het project kennismakingslessen is verplaatst naar de pijler verenigingsondersteuning waardoor 
het onderdeel uitmaakt van het project opleiden technisch kader. Binnen de nieuwe 
opleidingsstructuur wordt gewerkt aan een opleiding voor instructeurs op niveau-2. Binnen deze 
opleiding wordt een pakket aan kennismakingslessen geïntegreerd. 
 
Project P3  Vermarkten producten en diensten 
De realisatie van het project stond gepland in  het 3

e
 kwartaal 2014. Door de vertraging binnen 

het project promotie, wordt dit project verplaatst naar het einde van de beleidsperiode (2016) 
Voordat de NJBB producten en diensten kan vermarkten, is het van belang producten en 
diensten te ontwikkelen die passen binnen de communicatiestrategie. 
  
Project P4  Communicatie standen en uitslagen.  
In 2014 zijn afspraken gemaakt met de toernooicommissie over het aanleveren van uitslagen 
van NC dagen en NK’s. In 2015 wordt de communicatie van standen en uitslagen verder 
ontwikkeld. 
 
Project P5  Relatiebestand Pers 
Het doel van dit project was om een persbestand aan te leggen. Het persbestand is 
gerealiseerd waarmee het project is afgerond.   
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Project P6  Restricties promotietoernooien 
Het bestuur heeft een advies ontvangen van de reglementencommissie betreffende restricties. 
Hieruit is gebleken dat er reglementair en statutair geen restricties zijn m.b.t. het organiseren 
van (het aantal) promotietoernooien. Uit een inventarisatie bij de afdelingen is gebleken dat de 
toewijzing van een promotietoernooi afhankelijk is van overige toernooien in de omgeving en dit 
per aanvraag wordt bekeken. Feitelijk bestaan er dus geen restricties m.b.t. het maximum 
aantal te organiseren promotietoernooien. Toch wordt dit zo ervaren door verenigingen, zo is 
gebleken tijdens de ontwikkeling van het beleid. Het bestuur neemt de positionering en 
karakterisering van promotietoernooien mee in project P1 Communicatiestrategie.  
 
Project P7 Mediakaart per regio 
In 2014 is een start gemaakt met het inventariseren van mediagegevens ten behoeve van 
verenigingen. In 2015 wordt een digitale mediakaart opgeleverd die verenigingen kunnen 
gebruiken als zij een activiteit organiseren waarbij lokale of landelijke pers  
uitgenodigd dient te worden.  
 
 

Projecten pijler verenigingsondersteuning 
 
Project V1 Opleiding technisch kader  
 
Binnen de pijler verenigingsondersteuning is in 2014 een werkgroep gestart met als 
voornaamste doel om binnen het project “opleiding technisch kader (V1)” een nieuwe 
opleidingsstructuur te ontwikkelen die aansluit op de ontwikkelingen van o.a. NOC*NSF en 
Academie voor Sportkader (ASK). De werkgroep bestaat uit Wim van der Meer, Joop Pols, Paul 
Frie, Rob Hulst, Huub van de Broek en Gert-Jan Rozenboom. Sinds november 2014 heeft het 
nieuwe bestuurslid voor de pijler verenigingsondersteuning Floris van Lelyveld de taken 
overgenomen van Ton Roos (secretaris bondsbestuur).  De werkgroep is voornemens om in 
september te starten met een pilot voor de opleiding scheidsrechter 3, wedstrijdleider 3 en 
instructeur 2. 
 
Project V2 Monitoring Tool  
In samenwerking met het bedrijf Enalyzer is in 2014 een monitoring tool en online panel module 
ingericht. Het doel van de monitoring tool is om op een gebruiksvriendelijke manier wensen en 
behoeften te inventariseren en ervaringen van leden te meten. Met de online panel tool wil het 
bestuur leden actiever betrekken bij ontwikkelingen binnen de bond.  In het bondsblad van 
augustus is een oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden voor het online panel. In 
2014 hebben zich in totaal 166 leden aangemeld. In september is een vragenlijst  aan de 
panelleden verstuurd. De resultaten daarvan zijn o.a. via het bondsblad teruggekoppeld.  
 
Project V3 Workshops bondorganisatie  
In het kader van het project Veiliger Sport Klimaat zijn er 10 bijeenkomsten georganiseerd 
binnen diverse afdelingen. In afdeling 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11 en 13 zijn deze 
workshops georganiseerd. In afdeling 04, 14 en 16 is de bijeenkomst vanwege te weinig animo 
geannuleerd. 
  
Project V4 Sportservicedesk 
In eerste instantie was het de bedoeling om met een externe partij een nieuw kennisportaal in te 
laten richten. Als gevolg van een faillissement van deze partij, is er voor gekozen om een 
andere oplossing te kiezen. Op de website van de NJBB is de pagina “VO Tools” aangepast en 
opnieuw thematisch ingericht met een directe koppeling naar de website 
“www.sportservicedesk.nl” waar uitgebreide informatie te vinden is voor sporttak overstijgende 
thema’s.  
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Project V5 Database 
In 2014 heeft een verbeterslag plaatsgevonden om de ontbrekende gegevens over 
opleidingsfunctionarissen en speelaccommodaties te achterhalen en bij te werken. Gezien de 
ontwikkelingen en mogelijke veranderingen die dat teweeg brengt binnen de pijler 
bondsorganisatie (contributiestructuur en ledenadministratie) en de pijler promotie (website) is 
ervoor gekozen om  investeringen in het aanpassen van de database vooruit te schuiven totdat 
duidelijk is hoe de nieuwe contributiestructuur, ledenadministratie en website eruit gaan zien.  
 
Project V6 Verenigingsprofielen 
Het doel van dit project is om op basis van kenmerken van verenigingen, verschillende 
verenigingsprofielen te ontwikkelen die de bond in staat stellen om in de toekomst meer 
maatwerk te leveren m.b.t. verenigingsondersteuning. Het is niet gelukt om dit project in 2014 af 
te ronden. Het streven is om de verenigingsprofielen eind 2015 klaar te hebben.  
 
Project V7 Verenigingsrapportage 
Het doel van dit project is om cijfers met betrekking tot ontwikkelingen binnen verenigingen 
inzichtelijk te maken. In het jaarverslag over 2013 (voorjaarsvergadering 2014) is een eerste 
slag hierin gemaakt. In bijlage 3.6 (blz. 53) zijn cijfers m.b.t. o.a. ledenontwikkeling 2014 
opgenomen.  
 
Project V8 VO-kalender 
De verenigingsondersteuningskalender (VO-kalender) is een digitale kalender die door 
verenigingen geraadpleegd kan worden. In deze kalender zijn interessante workshops en 
bijeenkomsten opgenomen die op regionaal niveau worden georganiseerd door externe 
partijen. De VO-kalender is sinds begin 2014 op de website van de NJBB te vinden.  
 
Project V9 Collectiviteitsafspraken 
Het bondsbureau wordt geregeld benaderd door externe partijen die een product hebben 
ontwikkeld voor sportverenigingen. Het bureau probeert met die partijen een afspraak te maken 
die interessant kan zijn voor NJBB-verenigingen. In 2014 heeft de NJBB hierover bijvoorbeeld 
met Editoo afspraken gemaakt. Daarnaast zijn in 2014 eerste gesprekken gevoerd met Bundlle, 
Socie en Social Checkpoint.  
 
Project V10 Handleiding formats en systemen 
De handleiding is in 2014 gerealiseerd door Jac Verheul en Jacques Vuurpijl en daarmee is het 
project afgerond. De handleiding wedstrijdsystemen is op de website van de NJBB te 
downloaden. Er wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn van “printing on demand” om 
de handleiding op een eenvoudige manier in een printversie aan te bieden. 
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Bijlage 3.2  Verslaglegging afdelingen 

 
Jaarverslag 2014 – Afdeling 01 
 
 

Afdeling: 01  

Aantal verenigingen: 10  

  

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Jur Moorlag Voorzitter Voorjaar 2010 Voorjaar 2013  

Sytse Visser Penningmeester Najaar 2005 Divers Voorjaar 2015 

Elzo van Vulpen Secretaris Voorjaar 2012   

Peter Heuveling Wedstrijdzaken Najaar 2004   

Sake Dijkstra Algemene zaken Voorjaar 2014   
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

4  

 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afd. Club Competitie 6-tallen: volledige Competitie 
(tête à tête, doublette, 
triplette) 

20 9 

Afd. Winter Triplette Competitie Volledige Competitie 20 8 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

39  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

?  

 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afd. Winter doubletten 
Kampioenschap 

2 voorronden A – B + 
Complementaire 

28 8 

    

Afd. Plaats en Schiet Kamp Geannuleerd i.v.m. te weinig 
opgaven 

  

Bestuurderscup Geannuleerd i.v.m. te weinig 
opgaven 
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Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Nee 
 
 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

Besluit om “grijze” clubs te betrekken bij de voorlichtingssessies van de NJBB. Waarbij wel vereist is 

dat aan betreffende clubs de meerwaarde moeten worden gepresenteerd van het lidmaatschap van 

de NJBB. 

 
 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

 Voorbereiding bondsvergadering met name met betrekking tot financiële jaarrekening en 
daarop betrekking hebbende voorstellen. 

 Voorstel tot nieuwe opzet van AWTV en AWTC toernooi binnen de afdeling. 
 
 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

 Bestuurlijk, normaal,  2 x per jaar. 
 Wedstrijdzaken, intensief in allerlei vormen, wekelijks 

 
 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

 
Geen 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 02 
 
 

Afdeling: 2  

Aantal verenigingen: 9  

 

  

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

A. Nijborg Voorzitter  2014 2017 
A. Sterenberg Secretaris 2014  2016 
P. v/d Helm Penningmeester  2012 2015 
R. Haagsma Promotie  2012 2015 
K. Bouma Wedstrijdzaken  2014 2017 
H. Smit WL / SR zaken  2013 2016 

 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 2014:   

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afdelingscompetitie Triplette 20 9 
VC Voorrondes Sextette 15 9 

 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

37  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 toernooien: 
30x
37 

 

 

 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Doublette Kampioenschap 2014 Doublette 50 9 
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 
4x promotie toernooi met  persverslagen. 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 
Geen bijzondere besluiten. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Geen bijzondere besluiten 
 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

2x via Algemene Vergadering, 2x via vergadering met Wedstrijdsecretarissen. Doorsturen NJBB 
nieuws en het regelmatig beantwoorden van individuele vragen van de clubs. 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Te weinig boulodrômes. 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 03 
 
 

Afdeling: 03  

Aantal verenigingen: 11  

 
 

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Jan van Paassen Voorzitter   Voorjaar 2015 

Gert Jan van Noort Penningmeester   Voorjaar 2015 

Janny Piek Secretaris   Voorjaar 2015 

Tonnie Berendsen    Najaar 2014 
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

4  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

AC 2014 Triplette 36 8 

VK Per equipe 6 personen 6 6 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

    
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Geen 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

- 
 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

 
- 
 

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

 
Wisselend. 
 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Het vinden van een nieuw bestuur. 
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Jaarverslag 2014 - Afdeling 04 
 
 

Afdeling: 04  

Aantal verenigingen: 14  

 
 

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Francisca Schipper-Laning Secretaris 13-05-2013  Voorjaar 2015 

Fred de Ruiter Penningmeester 11-06-2014  Voorjaar 2017 
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

-  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Winterdoublet competitie Doublette 59 9 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

53  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

-  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afdelingscompetitie Triplette 40 11 

Verenigingskampioenschap VK team 6-8, mix 3 3 
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Nee 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

Vanuit een vereniging in de afdeling is het initiatief gekomen om het bestuur, inmiddels tot één 
persoon gekrompen, te helpen en zo de afdeling draaiend te houden. Vanuit het initiatief zijn 
diverse werkgroepen ontstaan die zorgdragen voor het continueren van de activiteiten binnen de 
afdeling. Alle werkgroepen werken samen met de werkgroepencoördinator en de secretaris. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Op de najaars-afdelingsvergadering is besloten om de werkgroepen constructie voort te zetten. 
Daarnaast is de werkgroep afdelingsvergaderingen op zoek naar een voorzitter en andere 
bestuursleden.  

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

Er wordt elke maand een nieuwsbrief van de afdeling naar de verenigingen gemaild. 
 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Het belangrijkste knelpunt van de afdeling is het gebrek aan bestuursleden.  
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 05 
 
 

Afdeling: 05  

Aantal verenigingen: 21  

 
  

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

C. van Vloten Voorzitter 11-05-2010 Mei-2013 Voorjaar 2016 

W. van der Meer Penningmeester 25-04-2005 2008  
2011  
2014 

Voorjaar 2017 

K. van Grinsven Secretaris 08-05-2012   

M. van Heumen Wedstrijdcoördinator 28-04-2004 2007  
2010  
2013 

Voorjaar 2015 

H. Warringa Wedstrijdcoördinator 20-10-2014   
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

4  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

A.W.C (afd. winter competitie) 3 x 3 tripletten per speeldag 
Er wordt gespeeld over  
10 tot 12 wedstrijddagen 

61 18 

A.C. (Afdelings Competitie ) Tripletten.  
Er wordt gespeeld in poules 
van 14/15 tripletten over 3 
wedstrijddagen 

57 15 

A.V.V.K. ( Afdelings Voorronde 
VerenigingsKampioenschap) 

Doublettenpartij en 
Triplettenpartij 

13 7 

 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

144  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

?  
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Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Slotdag, prijsuitreiking AWC mêlee 60 
deelnemers 

13 

Captainsday. Hiervoor worden 2 
bestuursleden van de verenigingen 
van afd. 05 uitgenodigd (informeel 
samenzijn met bestuur afd.05 ) 

mêlee 34 
deelnemers 

15 

 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Nee 
 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

 Opzetten van een wedstrijdcommissie die voor de laatste jaren van de AWC taken van 
wedstrijdcoördinator Maria van Heumen overneemt. (Gerealiseerd)  

 Financieel geen verhoging licentiegelden wel inhouden retributie voor 2015 (voorleggen 
aan afdelingsraad). Verder zijn tijdens de afdeling bestuursvergaderingen de vaste punten 
behandeld. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Tijdens de voorjaarsvergadering is bij de leden aangedrongen om vooral de voorlichting 
bijeenkomst Ncc bij te wonen. In de najaarsvergadering is besloten dat afdeling 05 onder 
voorwaarden instemt met de implementatie van de NCC. De vergadering gaat akkoord met het 
voorstel van het bestuur om alleen de retributie in te houden voor 2015 geen verhoging licentie 
kosten scenario 1. 

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

Het bestuur heeft drie maal per jaar contact met de verenigingen tijdens de afdelingsvergaderingen 
en captainsday. Daarnaast heeft de afdeling regelmatig via toernooien en competities en per email 
en telefoon. 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Het blijven voldoen aan een voltallig bestuur (5 leden). Het werven van bestuursleden verloopt zeer 
moeizaam. Hoe het bestaan van de afdelingen er in de toekomst gaat uitzien is zeer afhankelijk van 
de invulling van de afdeling overschrijdende grens die men mogelijk voorstaat bij de indeling van de 
NCC voor de lagere niveaus. Ook financieel zijn de afdelingen daarvan afhankelijk. 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 06 
 
 

Afdeling: 6  

Aantal verenigingen: 22  

 
 

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Guillaume Spiering Voorzitter 18-11-2009 24-10-2012 Najaar 2015 

André Smit Penningmeester 18-11-2009 23-10-2013 Najaar 2016 

Angelique Wilderbeek Wedstrijdzaken 23-10-2013  Najaar 2016 

Arie Alberts Algemene zaken 28-04-2010 08-05-2013 Najaar 2014 
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

7  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afdelingscompetitie Triplette | Halve competitie 32 10 

Zomer-clubteam-competitie Sextette | Hele competitie 38 15 

Zomeravond-clubontmoeting Triplette | Voorgeloot 41 7 

Winter-doublette-competitie Doublette | Hele competitie 108 17 

Winter-triplette-competitie Triplette | Hele competitie 36 12 

Winter-clubteam-competitie Nonette | Hele competitie 56 18 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien in 
2014: 

81  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 toernooien: 380  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Zonaal triplettekampioenschap Triplette | Halve competitie 12 6 

Captain’s Cup Triplette | Voorgeloot 20 8 
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Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Neen. 
 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

Gelijktrekking van deelnamekosten aan afdelingscompetities (bedrag per persoon per dagdeel). 
Wijziging van aantal deelnemers per poule bij winter-triplette-competitie. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

 Aanpassing van afdelingsreglement. 
 Toekomst van afdelingscompetities. 
 Standpuntbepaling over voorstellen aan bondsraad. 

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

Vijf vergaderingen/bijeenkomsten per jaar. 
 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Onderbezetting van afdelingsbestuur. 
Te weinig deelnemende clubs bij twee van de zes afdelingscompetities. 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 07 
 
 

Afdeling: 07  

Aantal verenigingen: 25  

  
 

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Kees Besseling Voorzitter 01-05-2012  Voorjaar 2015 

Paul Frie Secretaris 01-05-2006 01-05-2012 Voorjaar 2015 

Henny van Schaaijk Penningmeester 01-05-2012  Voorjaar 2015 

Elly Brouwer Wedstrijdzaken 01-05-2009 01-05-2012 Voorjaar 2015 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

5  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Winter Competitie (WC) Triplet 112 22 

AfdelingsCompetitie (AC) Triplet 66 21 

AfdelingVerenigingsCompetitie 
(AVC) 

Sextet 17 11 

ZomerClubTeamCompetitie (ZCTC) Sextet 11 11 

Voorronde 
NationaalVerenigingskampioenschap 

Sextet 7 7 

 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

72  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

3960  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Geen    
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Geen 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

 Over gegaan tot accommodatiehuur voor locaties afdelingscompetities 
 Afschaffen forfaitaire vergoedingen 
 Uitreiking zilveren speld aan Yvonne Alders 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

 Keuze voor en instemming met nieuwe competitievorm 
 Keuze voor optie 1 (Retributie) 
 Ingestemd met afdelingsafdracht ten gunste van de NJBB 

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

 In voorkomende gevallen waren wij er 
 Wij ondersteunen alle verenigingen in woord en daad 
 Jubilerende verenigingen bezocht 
 De afdelingsvergaderingen werden goed bezocht 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

 Onrust en onduidelijkheid bij diverse verenigingen inzake de nieuwe competitievorm 
 Welke eigen afdelingscompetities blijven en welke verdwijnen? 
 Substantiële stijging promotietoernooien 
 Verenigingen met ‘zwarte’ leden 
 Wat gaat er met de ‘C’ licenties gebeuren 
 Zorg om uitblijven opleidingen en onzekerheid over de toekomst 
 Behoefte aan opleidingen voor nieuwe officials. Inhaalslag verwacht 
 Zorg over voortbestaan van de afdeling. Rollen en taken in de toekomst 
 Toekomst NJBB, er zijn veel geruchten maar nog lang geen duidelijkheid 
 Opschorten forfaitaire vergoeding bestuursleden 
 Kosten stijgen door opschorten retributie en afdracht aan de NJBB 
 Onze reserve zakt behoorlijk, wij teren in! 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 09 
 
 

Afdeling: 09  

Aantal verenigingen: 20  

  
 

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

P. van Waaij Voorzitter Najaar 2010 28-10-2013 Najaar 2016 

J.M. van Rekum Secretaris Voorjaar 2012  Voorjaar 2015 

J. de Lange Penningmeester Voorjaar 2011 25-04-2014 Voorjaar 2017 

T. Ringma Promotie 20-10-2014  Najaar 2017 

Vacature Wedstrijdzaken   Najaar 2014 
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

5  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: 
Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Wintercompetitie doubletten zaterdag Halve comp. in klassen van 16 70 16 

Wintercompetitie doubletten zondag Halve comp. in klassen van 16 64 17 

Wintercompetitie tripletten zaterdag Halve comp. in klassen van 16 34 13 

Wintercompetitie tripletten zondag Halve comp. in klassen van 16 40 17 

Verenigingsteamcompetitie (teams 
van 6-8 spelers) 

Halve comp. in klassen van 8 
tripl/doubl/tripl 

31 13 

Zomercompetitie doubletten Poules + finale ½ comp. 30 7 

Voorronde NK verenigingen Directe eliminatie 6 6 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

69  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

1760  

Totaal aantal deelnemers met een clublicentie 90  

Aantal categorie 3 toernooien waaraan spelers met een 
clublicentie hebben deelgenomen 

22  

Aantal afgelaste cat. 3 toernooien in 2014 11  
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Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 

Naam Evenement: Wedstrijdvorm: 
Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Boulestreektrofee, 
besturen/commissies 

Mêlee 90 spelers 15 

Keukenhoftoernooi Dir eliminatie + complement. 32 doubl 20 

Winterkampioenschap zone B (afd. 
06-07-09) 

Halve competitie in 2 poules + 
finale 

12 tripl 10 

 
 

Hebt u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe hebt u deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Door het ontbreken van een bestuurslid promotiezaken zijn er geen activiteiten op het gebied 
promotie ontplooid. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

 Definitief besluit tot organisatie van Keukenhoftoernooi voor wedstrijdspelers; 

 Afbouwregeling uurvergoeding functionarissen uitvoeren; 

 Aanpassing van de vergoedingsregeling voor gebruik accommodaties voor de 
wintercompetities; 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

 Aanpassing reglementen wintercompetities, verenigingsteamcompetitie en de zomercompetitie 
doubletten; 

 Besluit om een donatie te doen aan de equipe welke deel zal nemen aan het WK 2014; 

 Besluit om voor scenario 2 voor de begroting NJBB 2015 te stemmen; 

 Besluit tot beëindiging van de ATP-cyclus voor categorie 3 toernooien binnen de afdeling. 
Oorzaak afgelastingen toernooien door te weinig inschrijvingen en een te kleine deelname van 
spelers van de verenigingen van afdeling 09; 

 Besluit om het voorstel nieuwe competitie te steunen; 

 Benoeming van Taco Ringma tot bestuurslid portefeuille promotiezaken. 
 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

De contacten beperking zich voornamelijk tot de afdelingsvergaderingen en de kalendermeeting. 
Daarnaast incidenteel tijdens toernooien en competities op individuele basis en via de 
afdelingsnieuwsbrief. 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Er zijn geen knelpunten binnen de afdeling. Wat ons wel zorgen baart is dat er een vereniging is 
waar het ledental tot ver onder de 20 is gedaald, ondanks dat de vereniging in een grotere stad 
gevestigd is. 
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Jaarverslag 2014 - Afdeling 10 
 
 

Afdeling: 10  

Aantal verenigingen: 13  

 
  

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Wim Gorter voorzitter najaar 2007 voorjaar 
2014 

najaar 2016 

Henk Reincke secretaris voorjaar 2013  najaar 2016 

Sam de Wit penningmeester voorjaar 2012  voorjaar 2015 

Cock van der Pot wedstrijdzaken voorjaar 2013  Voorjaar 2016 
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

4  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afdelingscompetitie AC Halve competitie, tripletten 33 7 

Avond Doubletten Competitie ADC Halve comp. In poules, doubl 36 7 

Winter Club Competitie WCC Hele competitie, negentallen 22 7 

Winter Senioren Competitie WSC Hele competitie, negentallen 31 9 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

51   

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

1423  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afd. Kampioenschap Verenigingen EuroCup 7 7 
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Nee, de bestuursfunctie PR is al jaren vacant.  
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

Deze vallen voor het grootste gedeelte samen met de besluiten die genomen zijn op de 
afdelingsvergaderingen. Daarnaast b.v. de invulling van de vergoedingen voor scheidsrechters, 
wedstrijdleiders en andere functionarissen en de subsidie voor kleding voor scheidsrechters en 
wedstrijdleiders. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Goedkeuring van: 
 notulen vorige afdelingsvergadering  
 jaarverslagen afdeling en wedstrijdcommissie 2013 
 balans, resultatenrekening en jaaroverzicht 2013 
 begroting 2014 
 herverkiezing voorzitter 
 wijzigingen in reglement AfdelingsToernooiPuntencyclus 
 begroting 2015 
 vaststelling financiële commissie 
 voorstel promotieregeling Afdelingscompetitie 
 voorstel puntentoekenning ATP-toernooien 

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

2x per jaar afdelingsvergaderingen. In januari loting voor voorronde NKV c.q. 
afdelingskampioenschap voor verenigingen. Eens in de 2 jaar bestuursrelatiedag. 
In december overleg wedstrijdcommissie afdeling met wedstrijdcommissies verenigingen 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Met een klein aantal verenigingen is weinig tot geen contact. Deze bezoeken ook de 
afdelingsvergaderingen niet. 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 11 
 
 

Afdeling: 11  

Aantal verenigingen: 12  

 
  

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Richard Vielvoijé Voorzitter 17-10-2006 30-04-2012 Voorjaar 2015 

Nijs van Bennekum Secretaris 17-10-2006 29-04-2014 Voorjaar 2017 

Cor van Holten Penningmeester 29-04-2013  Voorjaar 2016 

Bert Alblas Wedstrijdcoördinator 28-04-2008 29-04-2013 Voorjaar 2016 

Louis van der Horst Wedstrijdleider 18-04-2011 29-04-2014 Voorjaar 2017 

Tiny Aschman PR 17-10-2006 30-04-2012 Voorjaar 2015 
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

6  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Zaterdagmiddagcompetitie (Zami) 4 tegen 4 50 11 

Winterverenigingsteamcompetitie 6 tegen 6 41 12 

KNVK 6 tegen 6 8 8 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

72  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

2160  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Bestuurscup Doublet 12 12 
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Geen 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

Geen 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Geen 
 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

Regelmatig. Tijdens het overleg van wedstrijdsecretarissen (voorafgaande aan de 
afdelingsvergadering) en de afdelingsvergaderingen, waarbij alle verenigingen acte de préséance 
geven. Verder regelmatig email verkeer over allerlei zaken. 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Op dit moment geen knelpunten. Voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris en PR-lid zijn aan hun 
laatste bestuurstermijn bezig. Dit kan dus in de toekomst een knelpunt gaan worden. 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 13 
 

Afdeling: 13 

Aantal verenigingen: 9 

  

 Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 

Her 
benoemd: 

Jaar van 
aftreden: 

Ivonne  Hoppenbrouwers *) Voorzitter 01-05-2009 08-05-2013  

Paul Paardekooper Secretaris 05-11-2008 25-04-2012  

Piet Verboom Penningmeester 20-04-2011 07-05-2014  

Anneke Boksman PR-functionaris 28-10-2009  25-04-2012  

Arjen van Noppen Wedstrijdzaken 08-05-2013   

*) Ivonne Hoppenbrouwers is bestuurslid sinds 18-06-2001 en wnd. voorzitter van medio 2007  
tot 01-05-2009. 
 
De (her)verkiezingen vinden plaats in onze voorjaarsvergadering o.b.v. functierooster. 
 
Bestuursfunctie  Peildatum Aftredend per 
Voorzitter 1995 2016 
Secretaris 1997 2015 
Penningmeester 1996 2017  
Wedstrijdzaken 1995 2016 
PR 1994 2015 
Jeugdzaken/Lid 2002 2017 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

4  

 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

AWC Afdelingswintercompetitie Tripletten 16 6 

ZCC ZomerClubCompetitie 4-tallen  25 7 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien in 2014: 42  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 toernooien: 1.359  

Dit is exclusief de georganiseerde competities! 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afdelingsdoubletten kampioenschap doubletten 16 4 

Afdelingstripletten kampioenschap tripletten 24 4 

Afdelingsverenigingskampioenschap 6-tallen 4 4 
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Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Nee 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

Herverdeling binnen afdelingsbestuur contactpersoon naar vereniging. 
Afspraak dat aan persoonlijke kosten niet meer kan worden gedeclareerd dan het forfaitaire bedrag 
van 2013 t.w. € 6,- per maand. De vergadering gaat akkoord met de negatieve begroting voor 2015. 

 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

 Goedkeuring financieel verslag. 
 Goedkeuring jaarverslagen secretaris en wedstrijdzaken. 
 Goedkeuring kostenverdeling tussen afdeling en vereniging kleding nieuwe 

verenigingsfunctionarissen. 
 Goedkeuring formele vastlegging 'consumptierechten' van de functionarissen tijdens 

afdelingstoernooien. 
 
Inzake de voorstellen verenigingscompetitie is er een amendement geformuleerd: 

 richtspeeldag zaterdag i.p.v. zaterdag als vaste speeldag. 
 

Inzake de voorgestelde speeldata van de NK's is er een amendement/verzoek: 
 ontzie de speeldagen van de huidige categorie 2 toernooien 

 
De financiële problematiek geeft aanleiding tot een amendement: 

 geef het bondsbestuur in het belang van een gezamenlijke toekomst binnen de NJBB de 
opdracht om te komen tot een volledige financiële her-allocatie van de bondsgelden. 

 
De amendementen zijn tijdens de bondsvergadering van november 2014 aangenomen en het 
verzoek om de speeldagen van de categorie 2 toernooien blijkt door de publicatie van de data van 
de NK's 2015 te zijn ontzien. 

 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

De contacten beperken zich veelal tot de afdelingsvergaderingen. Ook zijn er contacten tijdens 
toernooien en telefonische of per e-mail.  
NB1. Het blijkt dat ondanks dat er per vereniging een contactpersoon is de algemene vragen veelal 
bij de secretaris terecht komen en de vragen over wedstrijdzaken bij het bestuurslid wedstrijdzaken. 
 
De clubbladen van de verenigingen worden onderling uitgewisseld en naar het afdelingsbestuur 
gezonden. Op een enkele uitzondering na gebeurt dit digitaal. 
NB2. Niet alle verenigingen brengen een clubblad uit. 

 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Tijdens de najaarsvergadering is de zorg uitgesproken dat de afdeling in de nieuwe organisatie zal 
opgaan in een grote(re) eenheid. De zorg bestaat dat de goede onderlinge contacten minder zullen 
worden en dat het contacten met het bestuur afstandelijker en met minder kennis van de vereniging 
zal gebeuren. Als er niet wordt gekomen tot een her-allocatie van bondsgelden dan ontstaat er 
binnen Afdeling 13 binnen 2 jaar een financieel tekort. 
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 14 
 
 

Afdeling: 14  

Aantal verenigingen: 24  

  
 

Bestuur en rooster van aftreden 
     

Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Eef Schuurman Voorzitter 01-05-2009 01-05-2012 Najaar 2015 

Rina Spanjers Secretaris 01-05-2014   

Annette van Eijk Penningmeester  01-05-2014  

Wendy van Eijk Wedstrijdzaken  16-10-2013  

Henk Spanjers PR 18-10-2012 01-05-2014  
 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 
2014: 

6  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Afdelingscompetitie Tripletten 41 14 

Winteravondcompetitie Tripletten 45 19 

Zomeravondcompetitie Tripletten 48 20 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

79  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 
toernooien: 

2528  

 
 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes 
er aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Verenigingskampioenschap Tripletten/doubletten 3 3 

Bestuurderscup Mini mix 19 19 
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 

Er zijn geen verdere promotie activiteiten  georganiseerd binnen de afdeling. 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

De herstructurering van de financiën, en hoe de consolidatie geregeld gaat worden. Er is een plan 
van aanpak gemaakt door de penningmeester. 

 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Besluit een commissie te vormen die de beide competities WAC/ZAC gaan bekijken en met nieuwe 
voorstellen komen. Deze mogen niet in strijd zijn met de nieuw op te zetten competitie van de 
NJBB. 

 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

Er is wel contact geweest met een aantal verenigingen binnen de afdeling. Echter niet met een 
hoge frequentie. 

 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Een knelpunt zijn zeker de competities die nu worden georganiseerd binnen de afdeling en de 
nieuwe competitie van de NJBB. Veel spelers willen/ kunnen niet op de zaterdag spelen.  
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Jaarverslag 2014 – Afdeling 16 
 
 

Afdeling: 16  

Aantal verenigingen: 13  

 

  

Bestuur en rooster van aftreden 
Naam bestuurslid Functie: Benoeming: 

 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

J. Donker Voorzitter 07-11-2013 - 11/2016 
J. Bouten Secretaris 08-05-2014 - 11/2015 
T. Maessen Penningmeester a.i.    

L. Janssen Algemene zaken 08-11-2012  11/2015 
H. Moenen Jeugd en PR 21-10-2000 t/m  

08-11-2012 
07-11-2013 11/2016 

 
 

Aantal gehouden bestuursvergaderingen in 2014: 5  

 
 

Afdelingscompetities (geef hieronder aan welke competities er binnen uw afdeling georganiseerd 
zijn en hoeveel equipes er aan deelgenomen hebben) 

Naam Competitie: Wedstrijdvorm: Aantal 
equipes: 

Aantal deeln. 
verenigingen: 

Zomer Avond Competitie (ZAC) Triplette 44 10 
Winter Avond Competitie (WAC) Doublette (2 doublette/team) 20  5 
 
 

Totaal aantal georganiseerde categorie 3 toernooien  
in 2014: 

26  

Totaal aantal deelnemende equipes aan Cat-3 toernooien: 931  

 

 

Afdelingsevenementen (geef hieronder aan welke andere evenementen (bijv. een 
afdelingskampioenschap of bestuurderscup) door de afdeling georganiseerd zijn en hoeveel equipes er 
aan deelgenomen hebben) 
Naam Evenement: Wedstrijdvorm: Aantal 

equipes: 
Aantal deeln. 
verenigingen: 

Tireerkampioenschappen single 14 5 
 
 

Heeft u naast de organisatie van afdelingscompetities en afdelingsevenementen nog andere 
promotionele activiteiten georganiseerd binnen uw afdeling? Zo ja, hoe heeft uw deze 
activiteiten onder de aandacht gebracht? 
Geen 
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Wat waren de belangrijkste afdelingsbestuursbesluiten in het afgelopen jaar m.b.t. uw 
afdeling? 

 Afspraken over het benoemen van commissies 
 Aansturing Wedstrijdcommissie  

 
 
 

Wat waren de belangrijkste afdelingsbesluiten tijdens de twee afdelingsvergaderingen? 

Verbeterde werkwijze m.b.t. planning ZAC door maken van preciezere afspraken. 
 
 

In welke mate en met welke frequentie heeft u contact met uw verenigingen? 

Zelden met besturen van andere verenigingen m.u.v. de voor- en najaarsvergadering. 
 
 

Zijn er knelpunten binnen uw afdeling en zo ja kunt u beknopt aangeven wat de belangrijkste 
knelpunten binnen uw afdeling zijn? 

Het langdurig ontbreken van een penningmeester. Momenteel is wel een a.i. penningmeester 
benoemd. 
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Bijlage 3.3 Verslaglegging commissies van de bond 
 
 
Jaarverslag 2014 - Reglementencommissie 
 
  

Leden en rooster van aftreden 
     

Naam commissielid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Han Besters Voorzitter 09-04-2013  2016 

Jacques Vuurpijl Secretaris 01-08-2012  2015 

Ad van Helvoort lid 09-04-2013  2016 

Rob van der Meer lid 01-04-2014  2017 
 

Aantal gehouden commissievergaderingen: 8  

 

Op welke thema’s zijn de belangrijkste vragen 
ingediend? 

Aantal vragen per 
thema: 

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de NJBB 7 

Reglementswijzigingen: nieuwe tuchtrecht, voorbereidend 
werk voor het Registratiereglement.  

5 

Het ISP en FAQ , herziening 2 

Het TRP: diverse aanpassingen TRP2015, nieuw 
Reglement Masters 2015 (bijlage 13) 

4 

Bondszaken algemeen 3 

Vragen over reglementen betreffende ISP en TRP 22 

Tuchtrecht en rechtszekerheid 4 
 

Bijzonderheden. Wat waren de belangrijkste werkzaamheden van de reglementencommissie in 
het afgelopen jaar? 

De reglementencommissie heeft zich met vele onderwerpen beziggehouden, die waren in te delen 
in de volgende categorieën: Statuten en Huishoudelijk reglement van de NJBB, overige reglement- 
wijzigingen, het ISP en de FAQ, tuchtrecht en rechtsbescherming, het TRP,  
spotting van de reglementen onder het kopje Forum op de site van het PetanqueForum, vragen over 
reglementen en bondszaken algemeen. Ter indicatie van de onderwerpen, waarmee de commissie  
zich bezighoudt, volgt hier een opsomming. 
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de NJBB: 
De reglementencommissie heeft meegewerkt aan de noodzakelijke aanpassingen van de Statuten  
en het HR van de NJBB in verband met de aansluiting van de NJBB bij het ISR. (Instituut Sport 
Rechtspraak) 
 
Reglementswijzigingen: 
Het nieuwe tuchtreglement, het aangepaste toernooireglement petanque 2015, het nieuwe 
klachtenreglement werknemers NJBB, het reglementenreglement, de afdelingsreglementen.  
 
Ook in 2014 heeft de reglementencommissie besloten pas op de plaats te maken met de  
reglementen: klachtenreglement werknemers NJBB, reglementenreglement en de afdelings- 
reglementen; dit in verband met de herstructureringsplannen van de bond. 
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De reglementencommissie heeft haar medewerking verleend aan de totstandkoming van 
bijlage 13 van het TRP: Reglement Masters 2015 en de noodzakelijke aanpassingen in het 
rompreglement dientengevolge. En bovendien aan de herziening van enige artikelen van het TRP, 
voorgelegd aan de bondsraad, november 2014. 
En tenslotte het Registratiereglement: hieraan is voorbereidend werk verricht. 
  
ISP en FAQ: 
De volgende onderdelen kwamen aan de orde: vraag over artikel 18 derde alinea, het Vlaams ISP,  
verslag van het International Umpires Seminar, van de FIPJP, Toulouse, 7 en 8 februari 2014. 
Ook werd aandacht besteedt aan de afstemming van het ISP en de FAQ’s. 
Tuchtrecht en rechtszekerheid:  
Copyright uitgave van het ISP van de NJBB, licenties buitenland, geldigheidsduur licenties,  
aanmelding verenigingsbestuursleden bij de NJBB noodzakelijk?, overschrijven naar een andere 
vereniging, verenigingspenningmeester die  geen lid van die vereniging is. 
 
TRP:  
Overleg met toeschouwer op tribune, verkeerde boule gegooid, boules met een kleurtje, hoge  
hakken, op tijd spelen, gebruik van lijnen, boule vergeten, onjuiste bewering tegenstander: wij  
liggen, gebruik van het elektrisch meetinstrument: Bosch LPR15, de applicatie van Obut: mMesure,  
kuiltje markeren, kunstgras, op welke baan moet ik spelen?, oude werpcirkel verwijderen,  
tegenstander staat 2 meter recht achter de but, teamsamenstelling voor NK Verenigingen,  
voorkoming van verwarring d.m.v. gebruik gekleurde boules,  werpcirkelmarkeringen. 
 
Bondszaken algemeen: 
De samenstelling van de reglementencommissie, gebruik gif op speelterreinen van accommodaties 
van aangesloten verenigingen, bouw bouledrôme met flexibele wanden, restricties promotie- 
toernooien verenigingen, winterabonnement, locatiekeuze van competities van categorie 1 en  
2 toernooien. 
 
FAQ: 
De reglementencommissie heeft tijd besteed aan de afstemming van de regels van het ISP met de 
Veel gestelde Vragen (de “FAQ’s”) op de website van de NJBB. Het betreft voorbereidend werk. 
Deze rubriek is slechts bestemd  voor leden van de NJBB en valt daarom binnen de login. 
 
Ook is er tijd besteed aan het schrijven van de rubriek „Tussen de Regels” voor PetanQue, het  
verzorgen van publicaties in het informatiebulletin en het bijwerken van het overzicht van de 
informatiebulletins. 
 
Commissie-overleg 
Vanwege het krappe budget van de reglementencommissie en de herstructureringsplannen van de 
bond heeft er slechts één bijeenkomst van een afvaardiging van de reglementencommissie met de 
toernooicommissie plaats gevonden. Verder hebben er geen bijeenkomsten van de voltallige 
reglementencommissie met andere voltallige commissies plaats gevonden. En ook heeft er geen 
overleg met het bondsbestuur plaats gevonden. De bestuur-portefeuillehouder heeft geen 
vergaderingen van de reglementencommissie bijgewoond. 
 
De reglementencommissie is tot slot door de voorzitter vertegenwoordigd in de werkgroep 
"Aansluiting ISR". In deze werkgroep is de aanzet gegeven tot wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de NJBB, die samenhangt met de voorgenomen aansluiting van de 
bond bij het instituut Sport Rechtspraak. 
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Jaarverslag 2014 - Tuchtcollege 
 
  

Leden en rooster van aftreden 
     

Naam commissielid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

E.P.W. Korevaar Voorzitter    

C.A.J. Kalis Secretaris    

N.Spapen Lid    

M. Tilborghs Lid    

J. de Lange Lid    
 
 

Aantal gehouden commissievergaderingen: 1  

 
 

Totaal aantal behandelde tuchtzaken: 9  

Gemiddelde doorlooptijd tuchtzaak (in weken): 8  

Aantal schriftelijk afgehandelde tuchtzaken: 5  

Aantal georganiseerde hoorzittingen: 1  

Aantal zaken die door de commissie van beroep 
(hoger beroep) zijn behandeld: 

0  

Aantal opgelegde administratieve boetes: 1  

 
 

Op welke thema’s zijn de belangrijkste aanklachten 
ingediend? 

Aantal per thema: 

Kleding 1 

Bedreiging, belediging, geweld 2 

Niet op komen dagen / te vroeg vertrek 1 

Tegen vereniging wegens klacht op wedstrijd 1 

Ingetrokken aangifte 1 

Tegen toernooicommissie / portefeuillehouder 1 

Tegen scheidsrechter 1 

Geseponeerd 1 
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Bijlage 3.4 Verslaglegging commissies van het bestuur 
 
 
Jaarverslag 2014 - Toernooicommissie 
 
  

Leden en rooster van aftreden 
     

Naam commissielid Functie: Benoeming: 
 

dd-mm-jjjj 

Her- 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Huub van den Broek Voorzitter 10-01-2009 01-01-2013 1-1-2015 

Paul Wagenaar Secretaris 01-03-2014  1-1-2017 

Hans Tijssen Scheidsrechterszaken 01-03-2009 01-01-2013 1-1-2015 

Wim Flecken Wedstrijdzaken 10-01-2009 01-01-2013 1-1-2016 

Gerrit Bruintjes Zonecoördinator A 10-01-2009 19-01-2012 1-1-2015 

Frank Wevers Zonecoördinator B 25-01-2010 01-01-2013 1-1-2016 

Paul Paardekooper Zonecoördinator C 10-01-2009 01-01-2013 1-1-2016 

Liliane Welten Zonecoördinator D 10-01-2009 01-01-2014 1-1-2017 
 
 

Aantal gehouden commissievergaderingen: 9  

 
 

Bijzonderheden. Wat waren de belangrijkste werkzaamheden van de toernooicommissie in het 
afgelopen jaar? 

 Vaststellen meerjarenkalender voor categorie 1 en categorie 2 toernooien; 
 Toewijzen van accommodaties en wedstrijdfunctionarissen voor NK’s, NC en Masters; 
 Loting en plaatsen van teams voor NK’s, NC en Masters; 
 Organiseren en evalueren van NK’s, NC en Masters in overleg met verenigingen; 
 Organisatie van de landelijke bijeenkomst voor wedstrijdleiders en scheidsrechters; 
 Informeren van wedstrijdleiders en scheidsrechters over wijzigingen in de regelgeving; 
 Beoordelen en aanpassen van relevante reglementen in overleg met 

Reglementencommissie; 
 Beoordelen en aanpassen van relevante formulieren; 
 Volgen van tuchtzaken naar aanleiding van rapportages; 
 Invoeren van gekleurde kaarten om sancties te visualiseren; 
 Bijhouden van ranglijst en teamranking; 
 Beheren van kleding voor wedstrijdfunctionarissen; 
 Invoeren van een informatiebulletin voor wedstrijdfunctionarissen genaamd SWeetjes; 
 Deelnemen aan vergaderingen van de Bondsraad; 
 Deelnemen aan afdelingsvergaderingen; 
 Opstellen begroting Toernooicommissie; 
 Opstellen jaarverslag Toernooicommissie. 
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NJBB Masters 
Het NJBB Masterstoernooi is qua organisatie en verantwoording overgegaan van de sectie 
topsport naar de toernooicommissie. De Masters 2013 zijn in 2014 gespeeld en werd 
verrassend gewonnen door de mix-equipe René Vreeswijk, Arjen Limonard, Bas Velthuijsen en 
Jelle Venema. Zij kwalificeerde zich in principe voor het WK mannen dat in september in Tahiti 
zou plaatsvinden. De Masters 2014 werden gespeeld in de prima verzorgde accommodatie van 
Les Mille Iles in Zuid-Scharwoude. De equipe van Noël Kempeneers, Kees Koogje, Essa 
Agzoul en Erik Telkamp wist de Masters 2014 op haar naam te schrijven en heeft zich daarmee 
gekwalificeerd voor deelname aan het EK 2015 in Bulgarije. 
 
Een punt van zorg is het afgelasten van kwalificatietoernooien voor de NJBB Masters wegens 
een te klein aantal deelnemers. 
 
 
Nationale Kampioenen 2014 

NK Verenigingen (PVN):  Les Cailloux 
 
NJBB Masters (Les Miles illes):  Les Cailloux (Erik Telkamp, Essa Agzoul, Kees Koogje 

en Noël Kempeneers 
 
NC Ereklasse:    ’t Zwijntje (Dennis Mul, Frank Schepers en Milan  

Heiligers) 
 

NK Precisieschieten (PVN):  Romulo van Stockum 
 
NK Tête à Tête (L`Equipe):  Essa Agzoul 
 
NK Veteranen (PC Doetinchem): Bert van Dijk, Gerard Zijlstra en Martin Bakker 
 
NK Vrouwen (PC Doetinchem):  Diana de Wolf, Elke van der Linden en Frances van  

Donge 
 
NK Jeugd, Aspiranten (PC Doetinchem): Rens de Roos, Roby van Rooijen en Wessel Geertse 
 
NK Jeugd, Pupillen (PC Doetinchem): Gaston van den Berg, Lars Telkamp en Tristan de  

Leeuw 
 
NK Jeugd, Junioren (PC Doetinchem): Elior van Klaveren, Mario Blom en Mauro Saunier 
 
NK Triplette (CJB Middelburg):  Edward Vinke, Marco van Saane en Mark Norder 
 
NK Mix (PV Bouledozers):  Sandy Rikkers en Kees Koogje 
 
NK Doublette (Grand Cru’82):  Henry Calvetti en Mourad el Ansari 
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Jaarverslag 2014 - Sectie Topsport 
 
  

Leden en rooster van aftreden 

Naam commissielid Functie: Benoeming: 
 
dd-mm-jjjj 

Her 
benoemd: 
dd-mm-jjjj 

Jaar van 
aftreden: 

Henk van Rekum Voorzitter a.i. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toon van Alebeek Technisch manager n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Wim van der Meer Scholingsdagen  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Jan Schuler Materiaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 
 

Trainers 
Naam: Functie: Selectie: 

 

Fred Lagerwaard Trainer/coach Juniorenelectie 

Kees Kroon Ass. trainer/coach Juniorenselectie 

Guido Starrenburg Ass. trainer/coach Kweekvijver 

Joop Pols Trainer/coach Kweekvijver 

Peter Schrauwen Ass. trainer/coach Kweekvijver 

Huub v/d Broek Trainer/coach Vrouwenselecties 

Rajen Koebeer Trainer/coach Mannenselecties 
 
 

Aantal vergaderingen sectie Topsport: 6  

 
 

Wat zijn de ervaringen met betrekking tot de huidige regionale petanque centra? 

De Regionale Petanque Centra ontwikkelen zich moeizaam. Het is lastig om voldoende jeugd aan te 
trekken en ze te behouden. Petanque is veelal een tweede sport voor de jeugd en daardoor is het 
moeilijk en in sommige regio’s onmogelijk om de training bezet te krijgen. De levensduur van de 
RPC’s is daardoor gemiddeld niet lang. Een uitzondering is de RPC in afdeling 6, die echt 
levensvatbaar is. Helaas moet ook geconstateerd worden dat de contacten niet vlot verlopen. Er is 
nauwelijks terugkoppeling van ervaringen. De RPC in Assen is helaas na een jaar gestopt en ook 
Bergen op Zoom wordt niet gecontinueerd. Gelukkig zijn er initiatieven in afdeling 10 om in Delft een 
RPC te starten. 

 
NATIONALE JEUGDSELECTIE 
 

Aantal georganiseerde jeugdtrainingen: 9  

 

Totaal aantal junioren: Aantal Man: Aantal Vrouw: 

9 6 3 
 

Totaal aantal pupillen: Aantal Man: Aantal Vrouw: 

Er maken geen pupillen deel uit van de jeugdselectie 
 

Totaal aantal aspiranten: Aantal Man: Aantal Vrouw: 

11 7 4 
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Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Mei Zeevat Grand Masters 4 geen 

Jun. NK Jeugd, Junioren 9 Kampioen  

Jun. NK Jeugd, Aspiranten 11 Kampioen  

Jul. 4 Federatie 12 Laatste in rangschikking 

Jul. Kayl, Junioren 3 ¼ finale Hoofdtoernooi 

Jul. Armentières, Junioren 3 ¼ finale 

Jul. Frasnez Les Avaing, Junioren 6 Laatste 

Aug. Brabantse Wall, Junioren 4 ¼ finale  

Sep. Herstaco Masters 4 geen 

Sep. Malmedy 4 geen 

Sep. Haarlems Petanque weekend 3 1
e
 in C poule 

Okt. EK Bordeaux 4 Laatste 16 
 
NATIONALE MANNEN BELOFTENSELECTIE 
 

Aantal georganiseerde trainingen: 3  

 

Totaal aantal beloften: 

9 in december ’14. In 2015 terug naar 6 beloften. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Voor beloften mannen bestaan (inter)nationaal geen specifieke toernooien. De beloften hebben als 
onderdeel van de voorbereiding voor het EK 2016 deelgenomen aan nationale en internationale 
toernooien met sterke tegenstanders. Een aantal toernooien hebben ze gespeeld in de samenstelling 
van drie of twee beloften en een aantal toernooien samen met een ervaren speler. 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Mei NK tête-à-tête 3 
Finale hoofdtoernooi 
Finale troosttoernooi 

Jun. Internationaal toernooi Barcelona, Spanje 2 Kwart finale B-toernooi 

Jun. Internationaal toernooi Ibiza, Spanje 2 Laatste zestien 

Aug. Kiek in de Pot 3 Finale verloren 

Sept. Herstaco Masters 3 Halve finale 

Sept. Haarlems Petanque Weekeinde 3 Halve finale 
 
NATIONALE VROUWEN BELOFTENSELECTIE 
 

Aantal georganiseerde trainingen: 9  

 

Totaal aantal beloften: 

4 
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Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 

2014 
Er zijn geen specifieke evenementen voor de beloften, zowel nationaal als internationaal. 
Daar de beloften deel uitmaken van de vrouwenselectie hebben zij als zodanig 
deelgenomen aan (inter)nationale evenementen. 

 
NATIONALE VROUWEN SELECTIE 
 

Aantal georganiseerde trainingen: 9  

 

Totaal aantal vrouwen: 

9 inclusief de 4 beloften 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Apr. Generale Delft 3 Laatste 16, A poule 

Apr. NK Precisieschieten 3 Herkansing 

Mei Zeevat grand masters 4 Laatste 8, B poule 

Jun. NK Dames, triplettes 6 Kampioen 

Jun. NK Triplettes 3 Laatste 16, A poule 

Jul. Lummen, triplettes 3 6
e
 plaats 

Jul. Lummen, doublettes 4 2
e
 plaats 

Aug. Palavas, triplettes 4 Laatste 32, A poule 

Aug. Palavas, doublettes 4 Laatste 16, A poule 

Sep. Markttoernooi Delft 2 Laatste 8, A poule 

Sep. Haarlems Petanque weekend, triplettes 4 Laatste 16, A poule 

Sep. Haarlems Petanque weekend, doublettes 4 Laatste 8, A poule 

Sep. EK Vrouwen Mersin 4 Laatste 8 

Sep. Sevran doublettes 4 3
e
 plaats 

 
 
MANNEN 

Er bestaat geen mannenselectie meer. Via de NJBB Masters kwalificeert een equipe zich voor 
deelname aan het WK of EK Mannen. Voor het WK mannen 2014 had de equipe bestaande uit 
René Vreeswijk, Bas Velthuijsen, Jelle Venema en Arjen Limonard zich gekwalificeerd. Door de 
beëindiging van de subsidie topsport door het NOC*NSF was er onvoldoende budget op 
deelname aan het WK in Tahiti te bekostigen. Via crowdfunding en een eigen bijdrage heeft de 
equipe bleek deelname toch mogelijk. Helaas werd het WK wegens de ebola-epidemie in Afrika 
uitgesteld en uiteindelijk afgelast. 

Aantal georganiseerde trainingen: geen  

 

Totaal aantal mannen: 

4 
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Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

2014 
Een viertal NJBB Masters 
kwalificatietoernooien 

4 Totaal 9
e
 plaats 

Sept. Internationaal toernooi Savran 4 Winnaar troosttoernooi 
 
 

Winnaar NJBB Masters 
2014: 

Noël Kempeneers, Essa Agzoul, Kees 
Koogje en Erik Telkamp (Les Cailloux) 

 

 
 

Deelnemende vereniging EuroCup 2014: Les Cailloux (Zeist) 

Klassering vereniging EuroCup 2014: 
In de voorronde van het finaletoernooi 
uitgeschakeld. 

 
VETERANEN 
 

Play Offs voor deelname aan EK Veteranen in Lulea, Zweden: 
Er werd een best of five gespeeld tussen de Nationale Veteranenkampioenen van 2012 en 2013 
Met een 3-0 overwinning op de equipe Dino Naso-Jan van Keulen-Gerard-Gerard Prunieres-André 
Abdoela kwalificeerde de equipe Bert van Dijk-Martin Bakker-Gerard Zijlstra-Rajen Koebeer zich voor 
deelname aan het EK.  Daar waren zij zeer succesvol en werden in de halve finale uitgeschakeld 
door de uiteindelijke winnaar Monaco. 

 
SCHOLINGSDAGEN TRAINERS 
 

De sectie topsport organiseert jaarlijks een tweetal scholingsdagen voor trainers van verenigingen. 
Deze scholingsdagen voorzien duidelijk in een behoefte gezien het aantal deelnemers en ook het 
aantal berichten van verhindering (samen 40% van de gecertificeerde petanquetrainers). 
Het doel van de scholingsdagen is om trainers extra gereedschap aan te bieden om hun trainingen 
interessanter, effectiever en aantrekkelijker te maken. 
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Bijlage 3.5 Rapportage code goed sport bestuur NOC*NSF 
 
In deze bijlage worden de acties benoemd die voor 2017 verder aangescherpt dienen te worden 
en wordt de voortgang van de acties gerapporteerd die in 2014 opgepakt zijn. Tussen haakjes 
staat op welke aanbeveling binnen de vragenlijst van de rapportage code goed sport bestuur, 
de actie betrekking heeft.  
 
Gerealiseerde acties in 2014: 
 

a) Criteria van ingediende plannen en begrotingen voldoen aan criteria die 
subsidieverstrekkers hieraan stellen (aanbeveling eenheid) 

b) Bestuursprofielen worden ter goedkeuring aan algemene ledenvergadering voorgelegd 
en openbaar gemaakt (aanbeveling besturingsmodel) 

c) Kandidaat bestuursleden worden uit een zo breed mogelijke kring gerekruteerd 
(aanbeveling bestuursfuncties) 

d) Het bestuur kent een evenwichtige samenstelling en is een goede afspiegeling van de 
verhoudingen binnen de bond ((aanbeveling bestuursfuncties) 

e) Het bestuur overlegt en besluit ten minste eenmaal per jaar over het algemene beleid 
en de financiële stand van zaken (aanbeveling agenda bestuur) 

f) Algemene Ledenvergaderingen
1
 worden meer benut voor beleidsmatige consultaties 

(aanbeveling controletaak ALV) 
 
Aanscherpen en verder uitwerken voor 2017 

g) Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting zijn sturend voor gehele organisatie 
(aanbeveling eenheid). Dit komt aan bod bij het implementatietraject binnen het project 
herstructurering organisatie binnen de pijler bondsorganisatie.  

h) Afgeleid van het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegrotingen worden begrotingen 
en jaarplannen opgesteld die leidend en sturend zijn voor de gehele organisatie en 
waarbij de voortgang periodiek aan het bestuur wordt gerapporteerd (aanbeveling 
eenheid). In 2014 zijn op dit punt enorme slagen gemaakt en dit proces bevindt zich in 
de afrondende fase.  

i) De organisatie kent binnen haar organisatie geen autonome geledingen die kunnen 
afwijken van het landelijke beleid (aanbeveling eenheid). Dit is o.a. de aanleiding van 
de start van het project “herstructurering organisatie” en het advies van Tien 
Organisatieadvies in 2012. Dit komt aan bod binnen het project herstructurering 
organisatie binnen de pijler bondsorganisatie.  

j) De planning en control cyclus is gedetailleerd beschreven (aanbeveling financieel 
statuut). Dit punt wordt verder aangescherpt en bevindt zich in de afrondende fase. 

k) De organisatie legt de ALV een geconsolideerde balans en jaarrekening voor 
(aanbeveling financieel statuut). In 2014 zijn in dit proces enorme stappen gemaakt. De 
NJBB zal over het jaar 2015 een geconsolideerde jaarrekening presenteren die wordt 
gecontroleerd door de accountant. Over het jaar 2014 wordt een proforma 
geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd.  

l) Op het gebied van besluitvorming wordt door het bestuur, een bewuste keuze gemaakt 
ten aanzien van mogelijk gewenste quorumeisen (aanbeveling besturingsmodel). Dit 
komt aan bod bij het implementatietraject binnen het project herstructurering organisatie 
binnen de pijler bondsorganisatie. 

m) Per bestuursfunctie wordt een bestuursprofiel en competentieprofiel opgesteld 
(aanbeveling bestuursfuncties). De NJBB kent bestuursprofielen. Op basis van het 
nieuwe organisatiemodel zullen deze bestuursprofielen worden geupdate en zullen de 
bestuursprofielen worden uitgebreid met competentieprofielen.  

  

                                                   
1
 Binnen de NJBB is dat de Bondsraad 
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n) Kandidaat bestuurders worden tijdig en gemotiveerd ter benoeming aan de Algemene 
Ledenvergadering voorgedragen met een (bestuurs)verklaring dat bestaande belangen, 
functies en nevenfuncties van de voorgedragen kandidaat een benoeming als 
bestuurder niet in de weg staan (aanbeveling bestuursfuncties). Dit wordt verder 
aangescherpt bij het benoemen van nieuwe bestuursleden.  

o) De organisatie heeft een toegankelijk archief en goede interne administratieve 
procedures (aanbeveling bestuursfuncties). In 2014 is een start gemaakt met het 
toegankelijker maken van het archief en het updaten van bestaande administratieve 
procedures.  

p) In de gedragscode is een passage opgenomen m.b.t. een geschenkenregeling en een 
regeling m.b.t. zakelijke transacties met derden en belanghebbenden (aanbeveling 
gedragscode bestuur). Dit wordt meegenomen binnen het project herstructurering 
organisatie binnen de pijler bondsorganisatie. 

q) Het bestuur besluit en overlegt minimaal 1x per jaar over de eigen werkwijze, 
taakverdeling en eigen functioneren (aanbeveling agenda bestuur). Dit gebeurt nu 
incidenteel en zal op een structurele manier worden opgenomen in de jaarplanning. 
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Bijlage 3.6 Facts en Figures 
 
1. Lidverenigingen en licentiehouders 

     

 Jaar Aantal leden 
(verenigingen) 

Aantal 
licentiehouders 

Verloop t.o.v. 
voorgaande 

jaar 
     

 2014 203 17.245 -379 

 2013 203 17.624 -558 

 2012 204 18.182 -56 

 2011 207 18.238 -114 

 2010 215 18.352 98 

 2009 222 18.254 -394 

 2008 223 18.648 106 

 2007 227 18.542 662 

 2006 221 17.880 395 

 2005 221 17.485 -253 

 2004 221 17.738 -1 

 2003 223 17.739 298 

 2002 222 17.441 511 

 2001 223 16.930 428 

 2000 224 16.502 406 

 1999 226 16.096 690 

 1998 227 15.406 487 

 1997 232 14.919  

     

2. Leden per afdeling 

         

              

  
2014 

 
2013 

   
Afd. 

 
C J W Tot. 

 
C J W Tot. 

 
Verloop 
absoluut 

Verloop 
in % 

              1 
 

251 3 338 592 
 

251 0 357 608 
 

-16 -2,70% 

2 
 

399 3 331 733 
 

372 11 328 711 
 

22 3,00% 

3 
 

500 0 335 835 
 

466 1 378 845 
 

-10 -1,20% 

4 
 

525 12 571 1108 
 

507 12 600 1119 
 

-11 -0,99% 

5 
 

762 14 1067 1843 
 

770 21 1084 1875 
 

-32 -1,74% 

6 
 

940 21 1148 2109 
 

928 19 1248 2195 
 

-86 -4,08% 

7 
 

792 3 883 1678 
 

800 5 897 1702 
 

-24 -1,43% 

9 
 

1011 16 741 1768 
 

1018 17 816 1851 
 

-83 -4,69% 

10 
 

872 9 828 1709 
 

845 8 871 1724 
 

-15 -0,88% 

11 
 

587 9 557 1153 
 

561 10 571 1142 
 

11 0,95% 

13 
 

730 15 374 1119 
 

728 7 384 1119 
 

0 0,00% 

14 
 

1082 8 948 2038 
 

1105 9 1022 2136 
 

-98 -4,81% 

16 
 

222 8 330 560 
 

206 8 383 597 
 

-37 -6,61% 

              

  
8673 121 8451 

  
8557 128 8939 

    

  
17245 

  
17624 
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3. Verdeling type licenties 
   

       

  
Club Jeugd Wedstrijd 

 
Totaal: 

       2014 
 

8.673 121 8.451 
 

17.245 

2013 
 

8.557 128 8.939 
 

17.624 

2012 
 

8.148 189 9.845 
 

18.182 

2011 
 

7.666 207 10.365 
 

18.238 

 

4. Leden per leeftijdscategorie 
   

 
  

   

 
2014 

 
2013 

Leeftijdscategorie: Man: Vrouw: 
 

Man: Vrouw: 

0-3 2 1 
 

2 1 

4-11 19 10 
 

22 9 

12-17 75 36 
 

86 41 

18-24 86 45 
 

95 44 

25-34 206 70 
 

246 84 

35-44 403 142 
 

418 145 

45-65 2944 1779 
 

3.331 1.978 

>65 6805 4622 
 

6.577 4.545 

 
  

   
Totalen: 10540 6705 

 
10.777 6.847 

      

 
17.245 

 
17.624 

 
5. Licenties per geslacht 

      

           Jaar: Club  
 

Jeugd 
 

Wedstrijd 
 

Totaal: 

 
Man Vrouw 

 
Man Vrouw 

 
Man Vrouw 

  2014 4826 3642 
 

92 44 
 

5622 3019 
 

17245 

2013 4748 3612 
 

89 46 
 

5939 3190 
 

17624 

 
 
6. Nieuwe leden vs. afgemelde leden 

 

   
 

 
2014 2013 

 
Nieuw aangemelde leden: 811 795 

 
Afgemelde leden: 546 534 

 

    Saldo: 265 261 
 

 
7. Accommodaties NJBB verenigingen 

 
 < 100 leden > 100 leden 

Binnen en Buiten 46 ver. 52 ver. 

Buiten 94 ver. 11 ver. 
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Algemene toelichting bestuur jaarrekening 2014 
 
Hierbij biedt het bondsbestuur u het financieel verslag over het boekjaar 2014 aan. 
 
Algemeen 
 
De totale kosten zijn € 191.878 lager dan begroot terwijl de totale opbrengsten € 10.928 lager 
zijn dan begroot. Het resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt  € 180.950. In de begroting 
2014 is echter rekening gehouden met een reservering van € 75.000 ten behoeve van de 
continuiteitsreserve. 
 
Vergelijk t.o.v. begroting 2014 
Op pagina 12 t/m 24 is voor elke kostendrager een toelichting per kostenplaats gegeven. Het 
positieve exploitatieresultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat op dit moment de 
kosten van diverse projecten binnen de 4 pijlers t.o.v. de begroting nog niet gerealiseerd en 
doorgeschoven zijn. Daarnaast is het resultaat ook beïnvloed door incidentele meevallers en is 
op diverse kostenplaatsen een kostenbesparing gerealiseerd.  
 
Vergelijk t.o.v. realisatie 2013 
Ten opzichte van de realisatie 2013 zijn de kosten flink gedaald. In 2013 heeft de 
herstructurering van de bureauorganisatie eenmalig gezorgd voor extra onvoorziene kosten. In 
2014 heeft deze organisatieverandering geleid tot een daling van de personeels- en 
salariskosten t.o.v. 2013. Daarnaast zijn bij de inrichting van de nieuwe financiële administratie 
een aantal posten op kostendrager 100 (o.a. bondsblad, website en promotiekosten) verplaatst 
naar kostendrager 200 en is op enkele kostenposten een besparing gerealiseerd. De totale 
kosten op kostendrager 100 zijn daardoor gedaald terwijl de kosten op kostendrager 200 
gestegen zijn. Op kostendrager 300 “Wedstrijdsport” zijn in 2014 enkele activiteiten niet meer 
georganiseerd waaronder het EK verenigingen en de OJM Masters en is op de totale 
organisatie van competities en toernooien bespaard. Verder zijn de kosten van de 
toernooicommissie verplaatst naar kostendrager 100. Op kostendrager 400 is een bezuiniging 
doorgevoerd omdat de subsidie van Topsport volledig wordt afgebouwd. Dit heeft geleid tot een 
gerichtere besteding van de gelden en deelname aan minder internationale evenementen. 
Tevens zijn ook de opbrengsten verder gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
daling van het ledenaantal, minder inkomsten uit inschrijfgelden voor kampioenschappen, 
lagere advertentieopbrengsten en dalende renteopbrengsten.  
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat van de NJBB, exclusief afdelingen, over 2014 bedraagt € 180.950. Het 
resultaat wordt ten bate gebracht van het eigen vermogen, waardoor het eigen vermogen  
per 31 december 2014 € 216.410 bedraagt.   
 
In de subsidievoorwaarden van NOC*NSF is gesteld dat de NJBB minimaal 1 jaar aan 
salariskosten in zijn reservering moet opnemen. In 2013 is met NOC*NSF afgesproken om dit 
bedrag in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 op te bouwen door een positief resultaat te 
begroten. Het exploitatieresultaat over 2014 zorgt er echter voor dat het bondsbestuur de 
periode waarin het totale bedrag gereserveerd dient te worden, aanzienlijk kan verkorten. Door 
een extra bedrag aan de continuiteitsreserve toe te voegen, heeft het bondsbestuur de 
continuiteitsreserve eind 2015 weer op peil waardoor het bondsbestuur voldoet aan de eis van 
NOC*NSF en er op basis van de huidige formatie geen extra reserveringen hoeven plaats te 
vinden in de jaren 2016 en 2017.  
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Voorstel resultaatverdeling 
Het bondsbestuur stelt de leden van de bondsraad in de bondsraadvergadering van 30 mei 
2015 voor het positief saldo van € 180.950 ten bate te brengen van het eigen vermogen 
volgens de verdeling die door het bondsbestuur wordt voorgesteld op pagina 10. 
 
 
Nieuwegein, 30 mei 2015 
 
 
 
------------------------------------ ----------------------------------------------- ----------------------------- 
Sjoerd Pieterse, voorzitter Hetty Tindemans, penningmeester Ton Roos, secretaris 
 
 
 
 
------------------------ ------------------------------ --------------------------- -------------------------- 
Henk van Rekum Jan Willem Meerwaldt Maarten Stramrood Floris van Lelyveld 
bestuurslid  bestuurslid  bestuurslid  bestuurslid 
 
 
 
 
Pro forma jaarrekening 
Als aparte bijlage bij de jaarrekening 2014 is een pro forma jaarrekening opgenomen waarin de 
gegevens van de afdelingen over 2014 geconsolideerd zijn. Deze bijlage is ter kennisgeving 
toegevoegd aan de stukken maar dit stuk wordt niet op de bondsvergadering behandeld. Het 
stuk geeft inzage over de wijze waarop de jaarrekening 2015 zal worden gepresenteerd.  



NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl

BALANS PER 31 DECEMBER

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

* Inventaris 4.570 14.829

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

* Aandeel Huis van de Sport CV 2.000 2.000

SOM DER VASTE ACTIVA 6.570 16.829

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 7.667 13.822

VORDERINGEN

* Debiteuren 1.153 25.062

* Overige vorderingen en 

* overlopende activa 13.215 13.906

14.368 38.968

LIQUIDE MIDDELEN 257.728 49.970

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 279.763 102.760

TOTAAL 286.333 119.589

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 5
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BALANS PER 31 DECEMBER NA VOORGESTELDE RESULTAATVERWERKING

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

* Continuiteitsreserve 137.437 31.175

* Bestemmingsreserves:

** Inventaris 9.000 4.285

** 50-jarig jubileum (2022) 7.000

** Tuchtzaken ISR 2.500

** Veiliger Sportklimaat 2.973

** Topsport 7.500

** Pijler Bondsorganisatie 10.000

** Pijler Competitie 10.000

** Pijler Promotie 10.000

** Pijler Verenigingsondersteuning 20.000

78.973 4.285

KORTLOPENDE SCHULDEN

* Crediteuren 20.649 5.045

* Belastingen en premies sociale verz. 4.989 9.413

* Schulden ter zake van pensioenen 1.774 1.083

* NOC*NSF 18.000 0

* Overige schulden en 

* overlopende passiva 24.511 68.588

69.923 84.129

TOTAAL 286.333 119.589

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 6
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Staat van Baten en Lasten

BATEN Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

100 - Algemene infrastructuur 536.704 575.396 562.908

200 - Sportparticipatie 125.651 95.336 105.176

300 - Wedstrijdsport 12.881 22.125 23.945

400 - Topsport 13.101 6.409 12.817

688.337 699.266 704.846

LASTEN

100 - Algemene infrastructuur 309.351 448.590 636.596

200 - Sportparticipatie 164.404 178.156 135.647

300 - Wedstrijdsport 7.420 34.520 49.679

400 - Topsport 26.212 38.000 62.598

507.387 699.266 884.520

Exploitatieresultaat 180.950 0 -179.674

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 7
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging RJ640. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere bedrijfswaarde en 
verminderd met afschrijvingen, die bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur. 
 
De afschrijvingen zijn berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden 
De voorraden zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of, indien deze lager is, op de 
marktwaarde per balansdatum. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden en 
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 
 
De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor al 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar zijn. 
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TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa 31-12-2014 31-12-2013

Boekwaarde per 01 januari 14.829 27.518

Investeringen 0 0

14.829 27.518

Afschrijvingen 10.259 12.689

Boekwaarde per 31 december 4.570 14.829

Afschrijvingen vinden plaats in 3 (hardware) of 5 (meubilair) jaar.

Financiële vaste activa

Dit betreft een aandeel van 2% in het huis van de sport.

Voorraden

Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

Overige vorderingen en overlopende activa
* Waarborgsommen 3.924 3.924

** Overige vorderingen 4.980 5.488

*** Overlopende activa 4.311 4.494

13.215 13.906

* Dit betreft een huurborg van 3 maanden in het Huis van de Sport en een borg voor de postbus van TNT.

** Dit betreft nog te ontvangen rente, een teruggave van de belastingdienst en voorgeschoten kosten m.b.t. het 

** afgelaste WK in Tahiti

*** Dit betreft de tussenrekening kleding afdelingen.

Liquide Middelen
* Kas 0 6

* ABN AMRO betaalrekening 361 244

* ABN AMRO spaarrekening 100.000 0

* ING betaalrekening 1.367 12.720

* ING rentemeerrekening 16.000 37.000

* SNS spaarrekening 140.000 0

257.728 49.970

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 9
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Eigen Vermogen 31-12-2014 31-12-2013

Algemene reserve

* Stand per 1 januari boekjaar 35.460 215.134

* Resultaat boekjaar 180.950 -179.674

Stand per 31 december 216.410 35.460

Verloopoverzicht Eigen Vermogen 31-12-2013 Begr. 2014 Werk. 2014 Totaal:

* Continuiteitsreserve: 31.175 68.500 106.262 137.437

Bestemmingsreserves:

** 50-jarig jubileum NJBB (2022): 5.000 7.000 7.000

** Inventaris (hardware en meubilair): 4.285 4.715 9.000

** Tuchtzaken ISR: 1.500 2.500 2.500

** Veiliger Sport Klimaat 2.973 2.973

** Reserve Topsport (EK/WK's): 7.500 7.500

** Pijler Bondsorganisatie: 10.000 10.000

** Pijler Competitie: 10.000 10.000

** Pijler Promotie: 10.000 10.000

** Pijler Verenigingsondersteuning: 20.000 20.000

31.175 216.410

Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2014 31-12-2013

* Crediteuren 20.649 5.045

* Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.989 9.413

* Schulden ter zake van pensioenen 1.774 1.083

* NOC*NSF 18.000 0

45.412 15.541

Overige schulden en  overlopende passiva 

* Accountantskosten 11.000 7.000

** Retributie afdeling 16 (2013) 1.170 1.170

*** Reservering vakantiegeld 5.852 4.677

**** Vooruitontvangen bedragen 0 49.018

***** Overige schulden en overlopende passiva 6.489 6.723

24.511 68.588

69.923 84.129

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huur Huis van de Sport, jaarlijks: 17.104

Maatschapkosten (personeel) Huis van de Sport: 13.977

Stichtingkosten (materieel) Huis van de Sport: 23.497

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 10
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Toelichting staat van baten en lasten

In 2014 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 3,05. De salariskosten zijn opgebouwd uit:

2014 2013

* Salarissen 126.240 178.530

* Sociale lasten 22.913 28.866

* Pensioenpremies 12.216 15.921

* Vakantiegeldreservering 9.770 10.045

* Woon-werkverkeer 906

172.045 233.363

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 11
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Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

100 - Algemene infrastructuur 309.351 536.704 448.590 575.396 636.596 562.908

200 - Sportparticipatie 164.404 125.651 178.156 95.336 135.647 105.176

300 - Wedstrijdsport 7.420 12.881 34.520 22.125 49.679 23.945

400 - Topsport 26.212 13.101 38.000 6.409 62.598 12.817

Totaal: 507.387 688.337 699.266 699.266 884.520 704.846

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

101 Bondsvergadering 3.993 5.228 5.372

102 Bondsbestuur (111) 5.735 8.825 11.989

110 Financiële Commissie (103) 190 689 645

113 Promotiecommissie (127) 5.063 4.586 651

114 Redactiecommissie (122) 208 1.700 171

115 Reglementencommissie (131) 1.215 1.297 2.215

116 Toernooicommissie 4.605 2.528

117 Sectie Topsport 1.117 1.737

118 Tuchtcollege (132) 561 1.545 1.043

119 Vertrouwenscommissie (133) 500 472

121 Bondsblad 56.120

121 BO/VO (105) 303 2.377 1.235

122 Commissieoverleg 1.183

125 Ledenadministratie/website (128) 6.796 8.280 275 6.578

126 Promotiekosten 2.727

126 Lidmaatschapsgelden (143) 6.812 7.415

130 Huisvesting (142) 54.578 39.861 47.717

131 Organisatiekosten (143) 23.147 27.188 38.789

132 Personeelskosten (141) 6.818 12.079 14.065

133 Salariskosten (140) 172.045 169.994 233.363

134 Doorberekening salariskosten 17.800

135 Inhuur derden 8.709

140 Afschrijvingen (144) 10.259 18.609 12.689

141 Onvoorzien 3.000

142 Voorzieningen 0 75.000

150 Project archivering 41 847

151 Project ISR 2.898 2.500

152 Pijler Bondsorganisatie 2.967 47.500 47.500

165 Project Toekomst NJBB 17.120 18.101

180 Contributie (171) 405.108 394.640 409.948

181 Subsidies Infrastr. Noc*Nsf (172) 128.265 114.981 119.230

182 Rente (150) 3.130 4.159

183 Overige Baten (151) 201 200 10.819

198 Bijzondere Baten en Lasten 179.699

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie.

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 309.351 536.704 448.590 575.396 636.596 562.908

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 12
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Toelichting jaarrekening 2014 
 
KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100) 
 
100 De kosten op  kostendrager 100 zijn € 139.239 lager dan begroot.  De opbrengsten op 

kostendrager 100 zijn € 38.692 lager dan begroot.  
 
De bovenstaande afwijking geeft echter een vertekend beeld vanwege de reservering 
van € 75.000 en omdat zowel aan de kosten- als opbrengstenkant een subsidie is 
opgenomen van € 47.500 m.b.t. de pijler bondsorganisatie (KP 152). Deze subsidie is 
door NOC*NSF niet toegekend waardoor de kosten in werkelijkheid € 16.739 lager zijn 
dan begroot en de opbrengsten in werkelijkheid € 8.809 hoger zijn dan begroot.  
 

101 In 2014 zijn 2 bondsvergaderingen gehouden. De voorjaarsvergadering is gehouden in 
het Huis van de Sport. Hierdoor zijn de kosten voor huur en catering lager uitgevallen. 
Verder zijn er minder reiskosten gemaakt en is bespaard op de verzendkosten doordat 
de stukken voor de bondsraad digitaal zijn verstuurd. 

102 De kosten op kostenplaats “Bondsbestuur” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 
bondsbestuursleden, representatiekosten, cateringkosten m.b.t. vergaderingen en 
kosten voor bestuursbeleid. De catering-, en reiskosten zijn lager uitgevallen dan 
begroot. Verder is er geen bestuursuitje georganiseerd en zijn de heidedagen in het 
Huis van de Sport gehouden waardoor op deze kostenposten bespaard is.  

110 De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de 
financiën van de NJBB te controleren. De kosten op de kostenplaats “financiële 
commissie” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. Deze kosten zijn in 2014 lager 
uitgevallen dan begroot omdat er minder vergaderd is. 

113 De kosten op kostenplaats “promotiecommissie” zijn bedoeld voor de leden van de 
promotiecommissie. In 2014 zijn de werkzaamheden m.b.t. de promotiecommissie 
geparkeerd. Er zijn geen kosten begroot. In de realisatie is een gedeelte van de 
voorraad aan promotieartikelen afgeboekt. 

114 De kosten op kostenplaats “redactiecommissie” zijn bedoeld voor de leden van de 
redactiecommissie die zorgen voor de redactie van het bondsblad petanque. De kosten 
bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. De reiskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. 

115 De kosten op kostenplaats “reglementencommissie” bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten van leden van de reglementencommissie voor het bijwonen van eigen 
commissievergaderingen.  

116 De kosten op kostenplaats “toernooicommissie” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten van leden van de toernooicommissie. De kosten zijn hoger uitgevallen 
omdat de bijeenkomst voor wedstrijdleiders en scheidsrechters niet in de begroting was 
opgenomen.  

117 De kosten op kostenplaats “sectie Topsport” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten. Deze kosten zijn in 2014 lager uitgevallen dan begroot omdat er minder 
vergaderd is. 

118 De kosten op kostenplaats “tuchtcollege” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten. Deze kosten zijn in 2014 lager uitgevallen dan begroot omdat er minder 
vergaderd is. 

119 De kosten op de kostenplaats “vertrouwenscommissie” zijn bedoeld voor de 
vertrouwenspersoon, die binnen de NJBB is aangesteld. In 2014 zijn geen kosten 
gedeclareerd door de vertrouwenspersoon. 
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121 De kosten op de oude kostenplaats 121 “Bondsblad” zijn in de nieuwe opzet gebruikt 
voor “BO/VO”. De oorspronkelijke kosten op de oude kostenplaats 121 “Bondsblad” zijn 
verplaatst naar kostenplaats 240 “PetanQue”. 

121 In 2014 is geen BO/VO overleg georganiseerd. In plaats hiervan heeft een 
voorzittersoverleg plaatsgevonden waarbij de reiskosten van de voorzitters voor het 
grootste deel betaald zijn door de afdelingen.  

122 In 2014 is geen commissieoverleg georganiseerd.  
125 De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de 

online omgeving en de kosten voor het maken en versturen van de licentiepasjes.  
In 2014 zijn minder licentiepasjes besteld bij de leverancier dan begroot, hetgeen heeft 
geleid tot een kleine besparing. 

126 De kosten op de oude kostenplaats 126 “Promotiekosten” zijn in de nieuwe opzet 
gebruikt voor “Lidmaatschapsgelden”. De oorspronkelijke kosten op de oude 
kostenplaats 126 “Promotiekosten” zijn verplaatst naar kostenplaats 241 “Promotie”. 

126 De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die betaald worden aan de CEP, 
FIPJP, NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren, Reprorecht en de 
Werkgeversorganosatie Sport (WOS). De contributie van de WOS wordt gebaseerd op 
de totale loonsom. Aangezien deze in 2014 lager uitviel, is op deze post een besparing 
gerealiseerd.  

130 De kosten op kostenplaats 130 hebben betrekking op de huisvestingskosten (huur, 
stichtingskosten en maatschapkosten) van het bondsbureau in het Huis van de Sport in 
Nieuwegein. Bij het opstellen van de begroting 2014 ontbrak op dat moment het inzicht 
in de precieze kosten van het Huis van de Sport waardoor met name de 
stichtingskosten en maatschapkosten  te laag begroot zijn.  

131 De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 
organisatie (accountantskosten, automatisering, drukwerk en repro, kantoormiddelen, 
telefoonkosten, verzekeringen en verzendkosten). Er is met name op de 
verzendkosten, drukwerk- en reprokosten bespaard. In de oude opzet, zaten ook de 
lidmaatschapsgelden in deze kostenpost. In de nieuwe opzet zijn de 
lidmaatschapsgelden apart opgenomen op kostenplaats 126. 

132 De personeelskosten zijn gebaseerd op de kosten die worden gemaakt in het kader 
van personeelsverzekeringen, personeelsbeleid (opleidingen personeel) en 
representatiekosten. Het budget voor opleidingen is niet gebruikt (€ 4.000).Verder is er 
een besparing doorgevoerd op telefoonabonnementen en personeelsverzekeringen. 

133 De salariskosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met een 
lichte stijging van de sociale lasten en het feit dat de vergoeding voor woon-
werkverkeer voor één van de medewerkers niet was begroot.  

134 Op kostenplaats “Doorberekening salariskosten” is aan de opbrengstenkant een 
bedrag van € 17.800 begroot. Hetzelfde bedrag is op kostenplaats “Pijler 
bondsorganisatie” (KP 152) in het totaal van € 47.500 opgenomen. Bij de 
subsidieaanvraag voor de pijler bondsorganisatie (152) zijn de uren van het personeel 
gekapitaliseerd. Door het niet toekennen van de subsidie zijn deze opbrengsten niet 
gerealiseerd. 

135 Op kostenplaats 135 is een bedrag voor inhuur van Tien Organisatieadvies in zake een 
stuk procesafhandeling en procesbegeleiding opgenomen. Het bondsbestuur heeft 
hiervan in 2014 geen gebruik hoeven te maken.  

140 De afschrijvingen hebben betrekking op de aanschaf van hardware en 
kantoormeubilair. In de post afschrijvingen was voorzien om te investeren in nieuwe 
hardware en meubilair maar door de ontwikkelingen binnen het Huis van de Sport 
(aflopende huurcontract 2017) is  hierin niet geïnvesteerd.   

  



 NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND 

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl 

Agendapunt 8.2. - BV 30 mei 2015  15 

 

141 Het is in 2014 niet nodig gebleken om de post onvoorzien aan te wenden. 
142 Er is een bedrag van 75.000 begroot om toe te voegen aan de continuiteitsreserve 

zodat voldaan wordt aan de minimale kwaliteitseis van NOC*NSF van minimaal 1 
jaarsalaris. Vanuit de resultaatbestemming is dit bedrag toegevoegd aan de 
continuiteitsreserve.  

150 De kosten op kostenplaats “project archivering” bestaan uit reiskosten van de 
archivaris. In 2014 is een start gemaakt met het op orde brengen van het archief.  

151 In 2014 heeft de NJBB zich aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) voor 
zaken die betrekking hebben op doping, seksuele intimidatie en discriminatie. De 
aansluiting bij ISR had tot gevolg dat de statuten gewijzigd moesten worden. De kosten 
zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Echter is hiervoor extra subsidie ontvangen.  

152 Voor de pijler bondsorganisatie was een subsidie begroot die door NOC*NSF is 
afgewezen. Om geen verdere vertraging op te lopen, is de werkgroep in 2014 alsnog 
gestart. 

165 De kosten met betrekking tot de implementatie van de projecten die voortvloeien uit het 
project “Toekomst NJBB”, zijn in de nieuwe opzet verdeeld over de 4 pijlers (KP152, 
KP 250, KP251 en KP350). 

180 De contributie is begroot op een ledenaantal van 17.060 leden. Het totale ledenaantal 
in 2014 bedroeg 17.245 leden. Echter zijn er veel meer Wedstrijd-licenties afgenomen 
dan begroot waardoor de contributie hoger is dan begroot.  

181 Naast de vaste subsidie voor algemeen functioneren sportbonden (rubriek 3.1) heeft de 
NJBB extra subsidie ontvangen van NOC*NSF voor het opleiden van sporttechnisch 
kader (rubriek 1.2.1) en tuchtrecht (rubriek 1.3.6) m.b.t. aansluiting bij ISR.  

182 De opbrengsten op kostenplaats 182 hebben betrekking op renteopbrengsten. 
183 De opbrengsten op kostenplaats 183 hebben betrekking op opbrengsten van Lotto 

abonnees die een gedeelte van hun winst schenken aan de NJBB.  
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200 - Kostendrager Sportparticipatie

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

202 Opleidingscommissie 5.043

205 Opleiding PT-2 (222) 1.480

207 Opleiding PT-2, ontwikkeling 6.000

216 Opleiding SR-2, ontwikkeling 6.000

225 Opleiding WL-2, ontwikkeling 6.000

229 Opleiding WL-4 5.648 5.222 5.222

232 Opleiding SR-2 1.528

233 Opleiding SR-2, herhaling 105

235 Verenigingsondersteuning (262) 20.926 19.000 19.694

236 Ecotaks (273/275) 61.428 62.226 53.294 54.001 56.529 55.623

237 Sena (274/276) 11.009 11.130 4.620 5.579 10.118 10.296

240 Bondsblad PetanQue 41.428 958 39.000 3.100

241 Promotie 2.624 7.520

242 Opleiding WL-2 3.453

242 Promotieartikelen 1.082 2.000 2.000

243 Opleiding WL-2, herhaling 78

243 Relatiegeschenken 1.500

244 Opleiding WL-3 918

250 Pijler Promotie 869 10.500

251 Pijler Verenigingsondersteuning 8.120 17.500

254 Opleiding leercoach SR2 352 352

255 Opleiding leercoach SR4 1.117 1.117

261 Ondersteuning afdelingen 31.056

265 Project organisatiescan 4.176

272 Cursusgelden 7.050

281
Subsidies Sportparticipatie Noc*Nsf 

(271)
24.607 25.434 30.738

282 Subsidies VSK Noc*Nsf 18.000 20.000

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 164.404 125.651 178.156 95.336 135.646 105.176

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 16

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013
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KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200) 
 
200 De kosten op  kostendrager  200 zijn € 13.752 lager dan begroot.  De opbrengsten op 

kostendrager 200 zijn € 30.315 hoger dan begroot. 
 
De kostenafwijking wordt met name veroorzaakt door de vertraging die is opgelopen 
met betrekking tot de projecten binnen de pijler promotie en verenigingsondersteuning. 
Deze kosten zijn nog niet uitgegeven. Verder zijn de promotiekosten (KP 241) lager 
uitgevallen dan begroot en is een bedrag dat vanuit het verleden begroot was voor het 
aanpassen van een opleiding (KP 229) niet gebruikt. De afwijking van de opbrengsten 
heeft hoofdzakelijk te maken met een extra niet begrote subsidie vanuit het programma 
Veiliger Sport Klimaat (VSK). Daarnaast was in de begroting op kostenplaats 235 het 
bedrag van de Ecotaks en SENA opgenomen. Het bedrag dat ontvangen is aan 
Ecotaks was hoger dan begroot. Echter wordt dit bedrag ook rechtstreeks uitbetaald 
aan de verenigingen.  

  
 Algemene opmerking m.b.t toelichting kostenplaatsen 
 In 2014 is besloten om geen opleidingen te organiseren. Aangezien er geen kosten zijn 

begroot en gerealiseerd voor de kostenplaatsen 232, 233, 236, 242, 243, 244, 254, 255 
worden deze kostenplaatsen niet apart toegelicht. Hetzelfde geldt voor de kostenplaats 
272 “Cursusgelden”. Er zijn geen opbrengsten begroot en ook niet gerealiseerd. 

  
202 De kosten op kostenplaats 202 voor de opleidingscommissie zijn verplaatst naar 

kostenplaats 112. 
205 In 2014 is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe opleidingsstructuur. Dit 

heeft ertoe geleid dat er geen PT-2 opleidingen zijn georganiseerd. 
207 In 2014 is de werkgroep opleiding technisch kader gestart het ontwikkelen van een 

nieuwe opleidingsstructuur. Het begrote bedrag van € 6.000 is gekoppeld aan het 
project “Opleiding technisch kader” binnen de pijler verenigingsondersteuning (KP 251). 

216 In 2014 is de werkgroep opleiding technisch kader gestart het ontwikkelen van een 
nieuwe opleidingsstructuur. Het begrote bedrag van € 6.000 is gekoppeld aan het 
project “Opleiding technisch kader” binnen de pijler verenigingsondersteuning (KP 251). 

225 In 2014 is de werkgroep opleiding technisch kader gestart het ontwikkelen van een 
nieuwe opleidingsstructuur. Het begrote bedrag van € 6.000 is gekoppeld aan het 
project “Opleiding technisch kader” binnen de pijler verenigingsondersteuning (KP 251). 

229 In 2013 een bedrag begroot voor het opleiden van leercoaches. Het restant (iets hoger 
dan begroot) van dit bedrag zou in 2014 gebruikt worden voor het opleiden van de 
leercoach wedstrijdleider 4 (beoordelaar). Door het ontwikkelen van de nieuwe 
opleidingsstructuur is dit bedrag niet gebruikt en komt dit bedrag te vervallen.  

235 De hogere kosten op kostenplaats 235 zijn te verklaren omdat de verzekeringspremies 
van de WA aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hoger zijn 
uitgevallen dan begroot.  

236 Op deze kostenplaats wordt de Ecotaks geboekt. De NJBB ontvangt een subsidie 
(opbrengst) van het ministerie van VWS voor verenigingen die een correcte Ecotaks 
aanvraag hebben ingediend. Het aangevraagde bedrag wordt één op één uitgekeerd 
(kosten) aan de verenigingen die de Ecotaks hebben ingediend. Het bedrag dat 
overblijft betreft een kleine vergoeding voor de NJBB voor het ondersteunen in de 
administratieve werkzaamheden richting VWS. 
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237 De NJBB heeft een collectief contract afgesloten met SENA. Via SENA betaalt de 
vereniging een vergoeding aan de artiesten en de platenproducenten die recht hebben 
op een vergoeding op het moment dat de vereniging muziek openbaar maakt. Het 
bedrag dat de NJBB aan de SENA betaalt wordt één op één doorgezet naar de 
verenigingen. Het bedrag dat overblijft betreft een kleine vergoeding die de NJBB 
ontvangt van de SENA. 

240 De kosten voor het bondsblad petanque zijn iets hoger, dan begroot. De opbrengsten 
zijn lager door tegenvallende advertentieopbrengsten. 

241 Onder de kostenplaats promotie vallen de hostingkosten van de website, het KPN 
livestream abonnement voor Petanqueforum, een budget voor beurzen en 
evenementen en een abonnement op Active Reading. Het contract met Active Reading 
is eerder beëindigd dan voorzien. Dit leverde een besparing van € 2.354 op. Daarnaast 
is op beurzen en evenementen bespaard. 

242 De inkoop van promotieartikelen voor verenigingen wordt op deze kostenplaats 
geboekt. De kosten vallen weg tegen de opbrengsten uit bestellingen. In 2014 is weinig 
nieuwe voorraad aangeschaft en de huidige voorraad zoveel mogelijk afgebouwd 
gezien de ontwikkelingen binnen de pijler promotie. Dit levert een positief resultaat op.  

243 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de inkoop 
van relatiegeschenken ten behoeve van het bondsbestuur (uitreiking bij jubileum of 
opening accommodatie) en topsport (cadeautjes bij uitwisseling met tegenstander). In 
2014 is de huidige voorraad afgebouwd en zijn geen nieuwe producten aangeschaft.  

250 Op kostenplaats 250 worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten 
binnen de pijler Promotie. De kosten die tot op heden gemaakt zijn, betreffen 
reiskosten van werkgroepleden. Door de opgelopen vertraging binnen de pijler 
Promotie zijn de ontwikkelkosten voor de diverse projecten nog niet uitgegeven. Deze 
kosten worden in latere jaargangen verwacht. 

251 Op kostenplaats 251 worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten 
binnen de pijler Verenigingsondersteuning. De kosten in 2014 hebben betrekking op de 
het ontwikkelen van de nieuwe opleidingsstructuur (project V1), aanschaf van een 
monitoring tool (project V2) en de workshops die zijn georganiseerd in het land (project 
V3). De ontwikkelkosten voor de diverse projecten zijn nog niet uitgegeven maar 
worden in latere jaargangen verwacht. 

261 Op kostenplaats 261 is in het verleden de retributie geboekt. In 2014 is geen retributie 
begroot/uitgekeerd. 

265 Op kostenplaats 265 zijn in het verleden de kosten m.b.t. het project organisatiescan 
geboekt. Dit project is afgerond en daarom is er geen bedrag in de begroting/realisatie 
opgenomen. 

273 Op kostenplaats 273 zijn in het verleden apart de opbrengsten m.b.t. de Ecotaks 
geboekt. Deze opbrengsten worden nu geboekt op kostenplaats 236. 

274 Op kostenplaats 274 zijn in het verleden apart de opbrengsten m.b.t. de SENA 
geboekt. Deze opbrengsten worden nu geboekt op kostenplaats 237. 

275 Op kostenplaats 275 zijn in het verleden apart de kosten m.b.t. de Ecotaks geboekt. 
Deze kosten worden nu geboekt op kostenplaats 236. 

276 Op kostenplaats 276 zijn in het verleden apart de kosten m.b.t. de SENA geboekt. 
Deze kosten worden nu geboekt op kostenplaats 237. 

281 Op kostenplaats 281 heeft de NJBB een reguliere subsidie ontvangen in het kader van 
sportparticipatie (rubriek 3.1). 

282 Naast de vaste subsidie voor sportparticipatie (rubriek 3.1) heeft de NJBB extra 
subsidie ontvangen van NOC*NSF voor het organiseren van bijeenkomsten met 
betrekking tot versterken van de vereniging  en voor het houden van intakegesprekken 
in het kader van het project Veiliger Sport Klimaat.  
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300 - Kostendrager Wedstrijdsport

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

301 Toernooicommissie 6.700

305 NC Landelijk (311) 2.300 3.652 3.685 1.817

306 NC Zonaal (312) 5.032 2.640 8.925 3.899

310 NK Doublette (326) 1.240 1.036 1.205 651

311 NK Jeugd (324) 68 1.164 325 708

312 NK Mix (327) 689 991 1.525 517

313 NK Precisieschieten (329) 549 706 845 1.762

314 NK Tête à Tête (328) 416 706 1.325 188

315 NK Triplette (322) 821 1.161 1.315 901

316 NK Verenigingen (321) 1.065 806 1.365 235 100

317 NK Veteranen (325) 831 849 805 826

318 NK Vrouwen (323) 487 809 805 846

320 NJBB International Open (353) 2.244 3.000 5.193

321 Ranglijsttoernooien (354) 2.005 1.000 1.005

341 EK Verenigingen 9.789 4.500

350 Pijler Competitie 2.554 16.000

351 Deelname 4-Federatie Toernooi 250

352 OJM Masters 12.164 988

356 NEBAS toernooien 109

357 NJBB Masters 1.000

359 Overige Activiteiten 1.119

371 Inleggelden NJBB 18.357

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 7.421 12.881 34.520 22.125 49.680 23.945

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 19

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013
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KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT (300) 
  
300 De kosten op  kostendrager 300 zijn € 27.100 lager dan begroot.  De opbrengsten op 

kostendrager 300 zijn € 9.244 lager dan begroot. 
 
De afwijking in de kosten is te verklaren doordat op alle kampioenschappen, behalve 
het NK precisieschieten, de kosten lager waren dan begroot. De afwijking bij de 
opbrengsten heeft te maken met een lagere opbrengst van de inschrijfgelden. Alleen bij 
de landelijke NC, het NK Doublette en het NK Veteranen waren de inschrijfgelden 
hoger dan begroot. Bij het grootste gedeelte van de categorie 1 toernooien (NC&NK’s) 
worden de kosten gedekt door de opbrengsten. In 2014 is alleen op de NC Zonaal, het 
NK Precisieschieten en het NK Tête à Tête verlies geleden.  

  
301 De kosten van de toernooicommissie zijn verplaatst naar kostenplaats 116. 
305 Op kostenplaats 305 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor de Nationale 

Competitie (NC) geboekt. In 2014 zijn met name de kosten voor drukwerk, catering en 
prijzen lager uitgevallen dan begroot. Verder is er bij geen enkel Categorie 1 toernooi 
(NC en NK) prijzengeld uitbetaald hetgeen wel begroot was.  

306 Op kostenplaats 306 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor de NC 
Zonaal geboekt. In 2014 zijn met name de inschrijfgelden een stuk lager uitgevallen 
dan begroot.  

310 Op kostenplaats 310 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Doublette geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot en de kosten 
(catering, prijzen, prijzengeld en reiskosten) zijn  lager uitgevallen dan begroot.  

311 Op kostenplaats 311 zijn de kosten voor het NK Jeugd geboekt. Bij het NK Jeugd 
worden geen inschrijfgelden geïnd. De kosten (catering, prijzen, prijzengeld en 
reiskosten) zijn lager uitgevallen dan begroot. 

312 Op kostenplaats 312 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Mix 
geboekt. De inschrijfgelden zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot terwijl. 
Daarentegen zijn ook de kosten (catering, prijzen, prijzengeld en reiskosten) lager 
uitgevallen dan begroot.  

313 Op kostenplaats 313 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Precisieschieten geboekt. De inschrijfgelden zijn iets lager uitgevallen dan begroot. De 
kosten met name (catering en reiskosten) zijn hoger uitgevallen dan begroot. 

314 Op kostenplaats 314 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Tête 
à Tête geboekt. De inschrijfgelden zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot. 
Daarentegen zijn ook de kosten (catering, prijzen, prijzengeld en reiskosten) lager 
uitgevallen dan begroot. 

315 Op kostenplaats 315 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Triplette geboekt. De inschrijfgelden zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot. 
Daarentegen zijn ook de kosten (catering, prijzen, prijzengeld en reiskosten) lager 
uitgevallen dan begroot. 

316 Op kostenplaats 316 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Verenigingen geboekt. In 2014 zijn met name de kosten (catering, prijzen en 
reiskosten) lager uitgevallen dan begroot. 

317 Op kostenplaats 317 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Veteranen geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger en de kosten (prijzen en prijzengeld) 
zijn lager uitgevallen dan begroot.  

318 Op kostenplaats 318 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Vrouwen geboekt. De inschrijfgelden zijn iets lager uitgevallen dan begroot. 
Daarentegen zijn ook de kosten (catering, prijzen en prijzengeld) lager uitgevallen dan 
begroot. 
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320 Op kostenplaats 320 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de ondersteuning voor 
de organisatie van het NJBB Internationaal Open (Open Haarlems).  

321 Op kostenplaats 321 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de ranglijsttoernooien. 
Deze kosten betreft het prijzengeld dat wordt uitbetaald n.a.v. de eindrangschikking op 
de ranglijst. De kosten zijn hoger uitgevallen omdat de reiskosten van wedstrijdleiders 
en scheidsrechters en de organisatievergoedingen voor verenigingen niet begroot 
waren.  

341 De kosten van het EK Verenigingen zijn verplaatst naar kostenplaats 420. 
350 Op kostenplaats 350 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten 

binnen de pijler Competitie. De kosten die tot op heden gemaakt zijn, betreffen met 
name catering- en reiskosten van de werkgroep Competitie. De ontwikkelkosten voor 
de diverse projecten zijn nog niet uitgegeven maar worden in latere jaargangen 
verwacht.  

351 De kosten van het 4-federatietoernooi zijn verplaatst naar kostenplaats 430. 
352 2014 zijn geen kosten begroot en gerealiseerd i.h.k.v. de OJM Masters 
356 In 2014 zijn geen kosten begroot en gerealiseerd i.h.k.v. NEBAS toernooien. 
357 De kosten van de NJBB Masters zijn verplaatst naar kostenplaats 432. 
359 In 2014 zijn geen kosten begroot en gerealiseerd i.h.k.v. overige activiteiten. 
371 De inleggelden zijn niet meer apart geboekt maar zijn rechtsreeks aan de betreffende 

kostenplaats toegewezen. 
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400 - Kostendrager Topsport

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

401 Topsportcommissie 4.461

403 Technische Begeleiding 1.378

406 Training Beloften / Jeugd / Mannen / Vrouwen 2.426 3.750

407 Voorbereiding EK/WK Mannen (412) 775 1.000 7.062

408 Deelname EK/WK Mannen (413) 731 5.000 6.161

409 Voorbereiding EK/WK Beloften Mannen (417) 445 3.700 1.716

410 Deelname EK Beloften Mannen (418) 2.831

411 Training Mannen 1.430

411 Voorbereiding EK/WK Vrouwen (422) 893 3.050 5.738

412 Deelname EK/WK Vrouwen (423) 4.662 5.000 2.487

413 Voorbereiding EK Beloften Vrouwen (427) 15 1.300 7.568

415 Voorbereiding EK/WK Jeugd (432) 2.653 3.400 3.744

416 Training Beloften Mannen 724

416 Deelname EK/WK Jeugd (433) 2.941 5.000 2.575

420 Deelname EK Verenigingen 1.164 1.200

421 Training Vrouwen 3.403

421 Deelname EK Veteranen 3.000 3.000

426 Training Beloften Vrouwen 544

430 Deelname 4-Federatie Toernooi 810 1.000

431 Training Jeugd 5.882

431 NJBB Intakedag selecties 344 450

432 NJBB Masters 512 750

433 Kleding Topsport 4.590

434 Regionale petanquecentra 4.196

434 Scholingsdagen Topsport 251 400

481 Subsidies Topsport (441) 13.101 6.409 698 12.817

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 26.212 13.101 38.000 6.409 62.597 12.817

Agendapunt 8.2 - BV 30 mei 2015 22

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013
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KOSTENDRAGER TOPSPORT (400) 
  
400 De kosten op  kostendrager 400 zijn 11.788 lager dan begroot.  De opbrengsten op 

kostendrager 400 zijn € 6.692 hoger dan begroot. 
 
De afwijking in de kosten is te verklaren doordat het WK Mannen in Tahiti is 
geannuleerd en de kosten m.b.t. de voorbereiding voor het EK Beloften Mannen/ 
Vrouwen, de kosten m.b.t. de voorbereiding voor het EK Vrouwen en de kosten m.b.t. 
het EK Jeugd lager zijn uitgevallen dan begroot. Aan de opbrengstenkant is een extra 
niet begrote subsidie ontvangen van NOC*NSF voor de inbreng van marketingrechten 
Lotto.  

  
401 De kosten op kostenplaats 401 voor sectie Topsport zijn verplaatst naar kostenplaats 

117. 
403 De kostenplaats “Technische begeleiding” is in de nieuwe begrotingsopzet verdwenen. 

De kosten die in het verleden op deze kostenplaats geboekt werden, zijn verdeeld over 
de nieuwe kostenplaatsen.  

406 Op kostenplaats 406 zijn de kosten voor trainingen van Beloften, Mannen, Jeugd en 
Vrouwen geboekt. De kosten (met name reiskosten) zijn lager uitgevallen dan begroot. 

407 Op kostenplaats 407 zijn kosten geboekt m.b.t. de voorbereiding voor het WK Mannen 
in Tahiti. Op het FIPJP congres in januari 2015 werd besloten het WK Mannen 2014 
definitief te annuleren. De kosten m.b.t. de voorbereiding zijn iets lager uitgevallen dan 
begroot. 

408 Op kostenplaats 408 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het WK Mannen. 
Aangezien het WK in Tahiti geannuleerd is, zijn er nauwelijks kosten gemaakt. De 
NJBB heeft hotelkosten voorgeschoten maar deze worden door de organisatie 
terugbetaald. Dit bedrag is opgenomen op de balans onder de post “overige 
vorderingen”.  

409 Op kostenplaats 409 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 
van het EK Beloften Mannen. De kosten zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot. 

410 Het EK Beloften vindt 1x in de twee jaar plaats en heeft in 2014 niet plaatsgevonden. In 
2015 wordt het EK Beloften in Nederland (Nieuwegein) georganiseerd. 

411 De kosten op de oude kostenplaats 411 zijn in de nieuwe opzet gebruikt voor 
voorbereidingsprogramma vrouwen. De oorspronkelijke kosten op de oude 
kostenplaats 411 “Training Mannen” zijn verplaatst en zitten inbegrepen in de kosten 
op kostenplaats 406. 

411 Op kostenplaats 411 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op het 
voorbereidingsprogramma van de vrouwenselectie. In 2014 heeft de vrouwenselectie 
aan enkele toernooien in Nederland deel genomen. Verder is er deel genomen aan het 
toernooi in Kayl (Luxemburg) en Sevran (Frankrijk). In totaliteit zijn de kosten flink lager 
uitgevallen dan begroot. 

412 Op kostenplaats 412 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het EK Vrouwen.  
Het EK heeft plaatsgevonden in Mersin (Turkije). De kosten zijn iets lager uitgevallen 
dan begroot. 

413 Op kostenplaats 413 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 
van het EK Beloften Vrouwen. Deze kostenpost is niet nauwelijks aangewend. 

415 Op kostenplaats 415 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op het 
voorbereidingsprogramma van de jeugdselectie m.b.t. het EK Jeugd. In 2014 heeft de 
jeugdselectie aan enkele toernooien in Nederland deelgenomen. Verder is er 
deelgenomen aan het toernooi in Leuven (België), Kayl (Luxemburg), Armentiers en 
Fraznes les Anvaing  (Frankrijk). In totaliteit zijn de kosten iets lager uitgevallen dan 
begroot. 
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416 De kosten op de oude kostenplaats 416 zijn  in de nieuwe opzet gebruikt voor 
“Deelname Jeugd (EK/WK)”. De oorspronkelijke kosten op de oude kostenplaats 416 
“Training Beloften Mannen” zijn verplaatst en zitten inbegrepen in de kosten op 
kostenplaats 406. 

416 Op kostenplaats 416 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het EK Jeugd.  
Het EK heeft plaatsgevonden in Bassens (Frankrijk). De kosten zijn 50% lager 
uitgevallen dan begroot. 

420 De kosten op kostenplaats 420 hebben betrekking op het inschrijfgeld dat door de 
NJBB wordt betaald voor de vereniging (winnaar NK Verenigingen) die namens 
Nederland wordt uitgezonden naar de EuroCup. 

421 De kosten op de oude kostenplaats 421 zijn in de nieuwe opzet gebruikt voor 
“Deelname EK Veteranen”. De oorspronkelijke kosten op de oude kostenplaats 421 
“Training Vrouwen” zijn verplaatst en zitten inbegrepen in de kosten op kostenplaats 
406. 

421 Op kostenplaats 421 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het EK Veteranen.  
Het EK heeft plaatsgevonden in Lulea (Zweden). 

426 De kosten op kostenplaats 426 “Training Beloften Vrouwen” zijn verplaatst en zitten 
inbegrepen in de kosten op kostenplaats 406. 

430 Op kostenplaats 430 zijn de kosten geboekt m.b.t. de organisatie van het 4-
federatietoernooi. De organisatie vindt 1x in de 4 jaar plaats in Nederland. In 2014 heeft 
het 4-federatietoernooi in Nederland plaatsgevonden.  

431 De kosten op de oude kostenplaats 431 zijn in de nieuwe opzet gebruikt voor “NJBB 
Intakedag selecties”. De oorspronkelijke kosten op de oude kostenplaats 431 “Training 
Jeugd” zijn verplaatst en zitten inbegrepen in de kosten op kostenplaats 406. 

431 Op kostenplaats 431 zijn de kosten geboekt m.b.t. de intakedag van de nationale 
selecties. De kosten voor het organiseren van de intakedag bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten. 

432 Op kostenplaats 432 zijn de kosten geboekt m.b.t. de organisatie van de NJBB 
Masters. De winnaar van de Masters wordt uitgezonden namens Nederland naar het 
EK/WK Mannen. De kosten voor het organiseren van de NJBB Masters bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten. 

433 Op kostenplaats 433 zijn de kosten geboekt m.b.t. de aanschaf van extra kleding voor 
de Topsportselecties. De kosten waren niet begroot maar zijn gefinancierd vanuit de 
extra (niet begrote) subsidie van NOC*NSF voor de inbreng van marketingrechten 
Lotto. 

434 De oude kostenplaats 434 “Regionale petanquecentra” is in de nieuwe opzet gebruikt 
voor scholingsdagen Topsport. De kosten voor regionale petanquecentra zijn 
ondergebracht op kostenplaats 235 “Verenigingsondersteuning”.  

434 Op kostenplaats 434 zijn de kosten geboekt m.b.t. de organisatie voor een 
scholingsdag m.b.t. Topsport. De kosten voor het organiseren van de scholingsdag 
bestaan uit catering, huur en reiskosten. 

481 In 2014 heeft de NJBB voor het laatst subsidie voor Topsport ontvangen 
(afbouwregeling). Voor de inbreng van marketingrechten Lotto is een extra subsidie 
ontvangen die niet begroot was.  
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Aan de Bondsraad van de NJBB 
 
 
Verslag v.d. Financiële Commissie over het boekjaar 2014. 

 
De leden van de financiële commissie 2014/2015 t.w. de heren Arnold Van der Pol, Rob van 
der Zwet en Arthur Meertens werden als zodanig benoemd in de Bondsraadvergadering van  15  
november 2014. 
Zij kwamen op 19 maart 2015 ten kantore van de NJBB in Nieuwegein bijeen om op grond van 
artikel 38 van de Statuten een onderzoek in te stellen naar de jaarrekening van de bond en 
daarbij voor zover mogelijk te kijken naar de algemene financiële situatie van de NJBB over het 
boekjaar 2014. 
Zij deed dat aan de hand van de overgelegde Balans en Verlies- & Winstrekening van het 
boekjaar 2014. 
Voorts deed zij steekproefsgewijze een onderzoek naar de juistheid van de uitgaven en 
inkomsten aan de hand van declaraties en verzonden nota’s. 
Ook werden diverse uitdraaien van kostenplaatsen bekeken. 
De commissie is verheugd over het feit dat het mogelijk is gebleken te komen tot een 
consolidatie van de afdelingsmiddelen. 
 
De commissie heeft geconstateerd dat er nauwgezet is geadministreerd en dat door de 
directeur en medewerkers er alles aan is gedaan om de boekhouding op orde te houden. 
Waar nodig heeft de penningmeester uitleg gegeven bij vragen of aanmerkingen onzerzijds. 

 
Bij het onderzoek van de jaarstukken op 19 maart 2015 is het de commissie gebleken dat: 

 De kas-, bank- en giro-tegoeden in overeenstemming zijn met de in de balans  
opgenomen saldi per ultimo 2014. 

 De resultatenrekening een juist beeld geeft van de baten en lasten over het jaar 2014. 

 De activa in de balans zijn opgenomen in overeenstemming met de staat van  
investeringen en de afschrijvingen en voorraden conform de balanstelling. 

 
De commissie is verheugd dat het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief saldo. Door 
toevoeging van dit resultaat aan het eigen vermogen wordt de solvabiliteit en liquiditeit, waarbij 
zij het laatste jaar vraagtekens zette, aanzienlijk verbeterd. Het is thans nog niet voldoende om 
aan de eisen van NOC/NSF te voldoen, maar uiteindelijk zal dit toch kunnen leiden tot een 
voldoende vermogenspositie. 

 

Het onderzoek geeft verder geen aanleiding tot het maken van op-  en/of 
aanmerkingen. 

 
Op grond van de bevindingen adviseert de financiële commissie van de bondsraad haar de 
overgelegde jaarstukken 2014 te aanvaarden en het bondsbestuur décharge te verlenen voor 
het gevoerde beheer en beleid over het boekjaar 2014. 

 
Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 19 maart 2015. 
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BALANS PER 31 DECEMBER

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

* Hoofdorganisatie 4.570 14.829

* Afdelingen 835 654

5.405 15.483

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

* Aandeel Huis van de Sport CV 2.000 2.000

SOM DER VASTE ACTIVA 7.405 17.483

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

* Hoofdorganisatie 7.667 13.822

* Afdelingen 180 475

7.847 14.298

VORDERINGEN

* Debiteuren Hoofdorganisatie 1.153 25.062

* Debiteuren Afdelingen 1.361 1.236

* Overige vorderingen en 

* overlopende activa

* Hoofdorganisatie 13.215 13.906

15.729 40.204

VOORUITBETAALDE KOSTEN

* Afdelingen 1.627 1.803

LIQUIDE MIDDELEN

* Hoofdorganisatie 257.728 49.970

* Afdelingen 140.137 157.322

397.865 207.291

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 423.068 263.596

TOTAAL 430.473 281.079

3
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BALANS PER 31 DECEMBER

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

* Hoofdorganisatie 216.410 35.460

* Afdelingen 136.271 154.517

352.681 189.977

SOM DER EIGEN VERMOGEN 352.681 189.977

KORTLOPENDE SCHULDEN

* Crediteuren Hoofdorganisatie 20.649 5.045

* Crediteuren Afdelingen 5.054 5.018

25.703 10.063

* Overige schulden en 

* overlopende passiva Hoofdorganisatie 24.511 68.588

* Overige schulden en 

* overlopende passiva Afdelingen 2.815 1.955

27.326 70.543

* Belastingen en premies sociale verz. 4.989 9.413

* Schulden ter zake van pensioenen 1.774 1.083

* NOC*NSF 18.000 0

24.763 10.496

77.792 91.102

TOTAAL 430.473 281.079

4
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Staat van Baten en Lasten

BATEN HOOFDORGANISATIE Realisatie 2014 Begroting 2014

100 - Algemene infrastructuur 536.704 575.396

200 - Sportparticipatie 125.651 95.336

300 - Wedstrijdsport 12.881 22.125

400 - Topsport 13.101 6.409

688.337 699.266

BATEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 1.527 3.055

200 - Sportparticipatie 806 625

300 - Wedstrijdsport 54.937 50.865

400 - Topsport 0 0

57.270 54.545

LASTEN HOOFDORGANISATIE

100 - Algemene infrastructuur 309.351 448.590

200 - Sportparticipatie 164.404 178.156

300 - Wedstrijdsport 7.420 34.520

400 - Topsport 26.212 38.000

507.387 699.266

LASTEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 19.018 25.155

200 - Sportparticipatie 5.714 6.810

300 - Wedstrijdsport 51.197 57.012

400 - Topsport 0 0

75.930 88.977

Exploitatieresultaat Hoofdorganisatie 180.950 0

Exploitatieresultaat Afdelingen -18.660 -34.432

Totaal Exploitatieresultaat 162.290 -34.432
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TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa 31-12-2014

Boekwaarde per 01 januari Hoofdorganisatie 14.829

Boekwaarde per 01 januari Afdelingen 654

Investeringen Hoofdorganisatie 0

Investeringen Afdelingen 601

16.084

Afschrijvingen Hoofdorganisatie 10.259

Afschrijvingen Afdelingen 420

Boekwaarde per 31 december 5.405

Afschrijvingen vinden plaats in 3 (hardware) of 5 (meubilair) jaar.

Financiële vaste activa

Dit betreft een aandeel van 2% in het huis van de sport.

Voorraden

Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

Overige vorderingen en overlopende activa
* Waarborgsommen Hoofdorganisatie 3.924

** Overige vorderingen Hoofdorganisatie 4.980

*** Overlopende activa Hoofdorganisatie 4.311

13.215

* Dit betreft een huurborg van 3 maanden in het Huis van de Sport en een borg voor de postbus van TNT.

** Dit betreft nog te ontvangen rente, een teruggave van de belastingdienst en voorgeschoten kosten m.b.t. het 

** afgelaste WK in Tahiti

*** Dit betreft de tussenrekening kleding afdelingen.

Liquide Middelen
* Kas Hoofdorganisatie 0

* Kas Afdelingen 303

* Betaalrekening Hoofdorganisatie 1.728

* Betaalrekening Afdelingen 19.835

* Spaarrekening Hoofdorganisatie 256.000

* Spaarrekening Afdelingen 119.998

397.865
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Eigen Vermogen 31-12-2014

Algemene reserve

* Stand per 1 januari boekjaar Hoofdorganisatie 35.460

* Stand per 1 januari boekjaar Afdelingen 154.931

* Resultaat boekjaar Hoofdorganisatie 180.950

* Resultaat boekjaar Afdelingen -18.660

Stand per 31 december 352.681

Kortlopende schulden en overlopende passiva
* Crediteuren Hoofdorganisatie 20.649

* Crediteuren Afdelingen 5.054

* Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.989

* Schulden ter zake van pensioenen 1.774

* NOC*NSF 18.000

50.466

Overige schulden en  overlopende passiva 

* Accountantskosten 11.000

** Retributie afdeling 16 (2013) 1.170

*** Reservering vakantiegeld 5.852

**** Vooruitontvangen bedragen 0

***** Overige schulden en overlopende passiva Hoofdkant. 6.489

***** Overige schulden en overlopende passiva Afdelingen 2.815

27.326

77.792

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huur Huis van de Sport, jaarlijks: 17.104

Maatschapkosten (personeel) Huis van de Sport: 13.977

Stichtingkosten (materieel) Huis van de Sport: 23.497

Toelichting staat van baten en lasten

In 2014 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 3,05. De salariskosten zijn opgebouwd uit:

* Salarissen 126.240

* Sociale lasten 22.913

* Pensioenpremies 12.216

* Vakantiegeldreservering 9.770

* Woon-werkverkeer 906

172.045

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

7
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Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

100 - Alg. infrastructuur 328.370 538.230 473.745 578.451

200 - Sportparticipatie 170.118 126.457 184.966 95.961

300 - Wedstrijdsport 58.617 67.818 91.532 72.990

400 - Topsport 26.212 13.101 38.000 6.409

Totaal: 583.317 745.606 788.243 753.811

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, hoofdorganisatie

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

101 Bondsvergadering 3.993 5.228

102 Bondsbestuur (111) 5.735 8.825

110 Financiële Commissie (103) 190 689

113 Promotiecommissie (127) 5.063

114 Redactiecommissie (122) 208 1.700

115 Reglementencommissie (131) 1.215 1.297

116 Toernooicommissie 4.605 2.528

117 Sectie Topsport 1.117 1.737

118 Tuchtcollege (132) 561 1.545

119 Vertrouwenscommissie (133) 500

121 Bondsblad

121 BO/VO (105) 303 2.377

122 Commissieoverleg 1.183

125 Ledenadministratie/website (128) 6.796 8.280 275

126 Promotiekosten

126 Lidmaatschapsgelden (143) 6.812 7.415

130 Huisvesting (142) 54.578 39.861

131 Organisatiekosten (143) 23.147 27.188

132 Personeelskosten (141) 6.818 12.079

133 Salariskosten (140) 172.045 169.994

134 Doorberekening salariskosten 17.800

135 Inhuur derden 8.709

140 Afschrijvingen (144) 10.259 18.609

141 Onvoorzien 3.000

142 Voorzieningen 0 75.000

150 Project archivering 41 847

151 Project ISR 2.898 2.500

152 Pijler Bondsorganisatie 2.967 47.500 47.500

165 Project Toekomst NJBB

180 Contributie (171) 405.108 394.640

181 Subsidies Infrastr. Noc*Nsf (172) 128.265 114.981

182 Rente (150) 3.130

183 Overige Baten (151) 201 200

198 Bijzondere Baten en Lasten

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 309.351 536.704 448.590 575.396

8
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100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, afdelingen

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Afdelingsbestuur 14.266 20.885

Afdelingsvergaderingen 3.214 2.840

Bankkosten 1.309 1.285

Financiele commissie 229 145

Renteopbrengsten 2.055

Retributie 1.527 1.000

Totaal: 19.018 1.527 25.155 3.055

Realisatie 2014 Begroting 2014



NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl

9



NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl

200 - Kostendrager Sportparticipatie, hoofdorganisatie

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

202 Opleidingscommissie

205 Opleiding PT-2 (222)

207 Opleiding PT-2, ontwikkeling 6.000

216 Opleiding SR-2, ontwikkeling 6.000

225 Opleiding WL-2, ontwikkeling 6.000

229 Opleiding WL-4 5.648 5.222 5.222

232 Opleiding SR-2

233 Opleiding SR-2, herhaling

235 Verenigingsondersteuning (262) 20.926 19.000

236 Ecotaks (273/275) 61.428 62.226 53.294 54.001

237 Sena (274/276) 11.009 11.130 4.620 5.579

240 Bondsblad PetanQue 41.428 958 39.000 3.100

241 Promotie 2.624 7.520

242 Opleiding WL-2

242 Promotieartikelen 1.082 2.000 2.000

243 Opleiding WL-2, herhaling

243 Relatiegeschenken 1.500

244 Opleiding WL-3

250 Pijler Promotie 869 10.500

251 Pijler Verenigingsondersteuning 8.120 17.500

254 Opleiding leercoach SR2

255 Opleiding leercoach SR4

261 Ondersteuning afdelingen

265 Project organisatiescan

272 Cursusgelden

281
Subsidies Sportparticipatie Noc*Nsf 

(271)
24.607 25.434

282 Subsidies VSK Noc*Nsf (271) 18.000 20.000

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 164.404 125.651 178.156 95.336

200 - Kostendrager Sportparticipatie, afdelingen

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Opleidingen 345 400

Verenigingsondersteuning 20 0

Promotie 5349 6410

Cursusgelden opleidingen 611 500

Sponsorinskomsten 195 125

Totaal: 5.714 806 6.810 625

10

Realisatie 2014 Begroting 2014

Realisatie 2014 Begroting 2014



NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl

300 - Kostendrager Wedstrijdsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

301 Toernooicommissie

305 NC Landelijk (311) 2.300 3.652 3.685

306 NC Zonaal (312) 5.032 2.640 8.925

310 NK Doublette (326) 1.240 1.036 1.205

311 NK Jeugd (324) 68 1.164 325

312 NK Mix (327) 689 991 1.525

313 NK Precisieschieten (329) 549 706 845

314 NK Tête à Tête (328) 416 706 1.325

315 NK Triplette (322) 821 1.161 1.315

316 NK Verenigingen (321) 1.065 806 1.365

317 NK Veteranen (325) 831 849 805

318 NK Vrouwen (323) 487 809 805

320 NJBB International Open (353) 2.244 3.000

321 Ranglijsttoernooien (354) 2.005 1.000

341 EK Verenigingen

350 Pijler Competitie 2.554 16.000

351 Deelname 4-Federatie Toernooi

352 OJM Masters

356 NEBAS toernooien

357 NJBB Masters

359 Overige Activiteiten

371 Inleggelden NJBB

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 7.420 12.881 34.520 22.125

300 - Kostendrager Wedstrijdsport, afdelingen

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Afdelingscompetities 42.100 47.355

Afdelingstoernooien 4.429 4.660

NJBB toernooien 1.182 940

Wedstrijdcommissie 3.486 4.057

Inschrijfgelden afdelingscompetities 51.151 46.143

Inschrijfgelden afdelingstoernooien 3.766 4.722

Sponsorinkomsten 20 0

Totaal: 51.197 54.937 57.012 50.865
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400 - Kostendrager Topsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

401 Topsportcommissie

403 Technische Begeleiding

406 Training Beloften / Jeugd / Mannen / Vrouwen 2.426 3.750

407 Voorbereiding EK/WK Mannen (412) 775 1.000

408 Deelname EK/WK Mannen (413) 731 5.000

409 Voorbereiding EK/WK Beloften Mannen (417) 445 3.700

410 Deelname EK Beloften Mannen (418)

411 Training Mannen

411 Voorbereiding EK/WK Vrouwen (422) 893 3.050

412 Deelname EK/WK Vrouwen (423) 4.662 5.000

413 Voorbereiding EK Beloften Vrouwen (427) 15 1.300

415 Voorbereiding EK/WK Jeugd (432) 2.653 3.400

416 Training Beloften Mannen

416 Deelname EK/WK Jeugd (433) 2.941 5.000

420 Deelname EK Verenigingen 1.164 1.200

421 Training Vrouwen

421 Deelname EK Veteranen 3.000 3.000

426 Training Beloften Vrouwen

430 Deelname 4-Federatie Toernooi 810 1.000

431 Training Jeugd

431 NJBB Intakedag selecties 344 450

432 NJBB Masters 512 750

433 Kleding Topsport 4.590

434 Regionale petanquecentra

434 Scholingsdagen Topsport 251 400

481 Subsidies Topsport (441) 13.101 6.409

* De nummers tussen haakjes verwijzen naar de kostenplaatsen in de oude administratie

** De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 26.212 13.101 38.000 6.409

12
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Overzicht NJBB afdelingen per kostendrager 2014

Afdeling 01

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 914 45 951 0 558 1.063 5.354 5.910

200 - SP 0 0 0 0

300 - WS 848 1.162 990 935 957 985

400 - TS

Totaal: 1.762 1.207 1.941 935 1.515 2.048

Afdeling 02

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 621 0 1.360 0 1.380 2.022 1.350

200 - SP 12 0 0 0 1.207

300 - WS 1.156 2.460 1.540 1.700 818 1.320

400 - TS 281

Totaal: 1.789 2.460 2.900 1.700 2.479 2.527

Afdeling 03

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 820 102 750 95 2.918 5.010 6.971

200 - SP 743 0 0 0 1.237 2.538

300 - WS 1.230 997 1.190 1.300

400 - TS

Totaal: 2.793 1.099 1.940 1.395 4.155 2.538

Afdeling 04

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 1.297 88 1.225 100 1.339 2.087 10.405 11.013

200 - SP 73 0 0 400 90

300 - WS 2.488 2.720 2.550 2.800 1.934 2.739

400 - TS

Totaal: 3.858 2.808 3.775 3.300 3.363 4.826

Afdeling 05

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 1.454 98 1.250 140 2.219 3.427 10.194 13.058

200 - SP 70 86 100 0 2.066 1.079

300 - WS 10.144 8.620 9.650 8.756 8.996 8.270

400 - TS

Totaal: 11.668 8.804 11.000 8.896 13.281 12.776

Afdeling 06

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 3.647 331 4.900 300 7.401 4.329 23.477 24.655

200 - SP 557 0 1.100 0

300 - WS 10.239 12.445 10.750 12.550 9.823 12.635

400 - TS

Totaal: 14.443 12.776 16.750 12.850 17.224 16.964
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Afdeling 07

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 2.027 57 3.570 100 5.118 2.962 9.782 8.852

200 - SP 646 0 550 0 450

300 - WS 2.478 6.024 3.865 5.345 4.569 5.834

400 - TS

Totaal: 5.151 6.081 7.985 5.445 10.137 8.796

Afdeling 09

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 2.171 125 1.929 195 3.393 3.424 14.454 16.634

200 - SP 140 0 710 0

300 - WS 9.500 8.918 9.360 8.468 8.473 8.764

400 - TS

Totaal: 11.811 9.043 11.999 8.663 11.866 12.188

Afdeling 10

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 1.099 73 2.400 100 3.548 3.647 6.307 7.901

200 - SP 0 0 150 0

300 - WS 3.794 3.226 4.410 3.200 3.642 3.001

400 - TS

Totaal: 4.893 3.299 6.960 3.300 7.190 6.648

Afdeling 11

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 1.353 97 1.550 75 2.715 2.185 10.611 9.988

200 - SP 1.238 605 1.350 125 2.009 1.095

300 - WS 1.938 4.450 3.785 1.311 4.006 5.437

400 - TS

Totaal: 4.529 5.152 6.685 1.511 8.730 8.717

Afdeling 13

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 691 49 1.345 50 1.532 1.968 2.878 3.734

200 - SP 470 115 200 0

300 - WS 1.275 1.194 1.600 1.450 1.633 1.514

400 - TS

Totaal: 2.436 1.358 3.145 1.500 3.165 3.482

Afdeling 14

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 2.764 226 3.225 700 4.947 4.308 26.451 32.303

200 - SP 1.678 0 2.500 0 7.650

300 - WS 4.357 2.721 7.200 3.050 8.012 3.386

400 - TS

Totaal: 8.799 2.947 12.925 3.750 20.609 7.694
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Afdeling 16

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2014 31-12-2013

100 - AI 160 237 700 1.200 13.192 14.953

200 - SP 87 0 150 100

300 - WS 1.751 0 122 0

400 - TS

Totaal: 1.998 237 972 1.300 0 0

100 - AI 19.019 1.527 25.155 3.055 37.069 29.401

200 - SP 5.714 806 6.810 625 13.502 5.919 31-12-2014 31-12-2013

300 - WS 51.197 54.937 57.012 50.865 52.864 53.883

400 - TS 0 0 0 0 279 0

75.930 57.270 88.977 54.545 103.714 89.203 140.137 157.322

Legenda:

AI = Algemene Infrastructuur

SP = Sportparticipatie

WS = Wedstrijdsport

TS = Topsport
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Vaststelling contributie 2016 
 
Bij de vaststelling voor de contributie is rekening gehouden met het Consumenten Prijs Index 
cijfer (gemiddelde CPI 2014: 1,00%). 
 
 
Verenigingscontributie 
 
Het bondsbestuur stelt voor de verenigingscontributie voor 2016 vast te stellen op: 
 

Categorie: 2016 
 

2015 

    

0 – 24 leden: € 55,55 

 

€ 55,00 

25 – 49 leden: € 111,10 

 

€ 110,00 

50 – 99 leden: € 166,65 

 

€ 165,00 

100 – 199 leden: € 222,20 

 

€ 220,00 

200 – 399 leden: € 277,75 

 

€ 275,00 

 
Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van € 55,55. 
 
 
Licentiekosten 
 
Het bondsbestuur stelt voor de hoogte van de licentiekosten voor 2016 vast te stellen op: 
 

Categorie: 2016 
 

2015 

  
 

 
Club-licentie € 12,40 

 

€ 12,25 

Jeugd-licentie € 16,50 

 

€ 16,50 

Wedstrijd-licentie: € 32,30 

 

€ 32,00 
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Voorlegger notitie ‘Communicatiestrategie’  
 
In 2014 is de NJBB gestart met de implementatie van het meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan 
de toekomst van onze sport’. De ontwikkeling van de communicatiestrategie is hier een 
onderdeel van.  
  
De notitie beschrijft de communicatiestrategie van de NJBB. In de communicatiestrategie zijn 
de potentie van de sport en de verschillende doelgroepen in Nederland inzichtelijk gemaakt. De 
strategie heeft als doel om: 

 de zichtbaarheid van sport, de bond en de vereniging te vergroten; 

 de positionering van sport, de bond en de vereniging te versterken; 

 de positionering van Petanque als competitiesport te versterken; 

 de communicatie per doelgroep aan te passen; 

 sportbeoefening te stimuleren. 
 
De communicatiestrategie stimuleert de groei van een non-bouler tot een petanquespeler in 
verschillende fasen. Het doel en de wijze van communicatie wordt per doelgroep vastgesteld op 
basis van 3 vragen: 
 

1. Welke drempel ervaart de doelgroep om door te groeien tot een volgende fase? 
2. Welke stimulans heeft de doelgroep nodig om door te groeien tot een volgende fase? 
3. Welke communicatie met de doelgroep is benodigd om de drempel te verlagen en de 

stimulans te verhogen? 
 
Daarnaast wordt er in de strategie een duidelijk onderscheid gemaakt in de naamgeving van de 
sport.  
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1. Totstandkoming communicatiestrategie 
 
Sinds 2012 doorloopt de NJBB een intensief traject van organisatieontwikkeling. De stagnatie 
van de ledengroei, de toename van de gemiddelde leeftijd van de leden en de afname van het 
vertrouwen in en de waarde van de bond, zijn aanleiding geweest voor een organisatiescan. De 
organisatiescan heeft aangetoond dat het voor de toekomst van de bond noodzakelijk is om het 
roer om te gooien, koers te bepalen en een nieuw meerjarenbeleid te ontwikkelen. Eind 2013 
heeft de bondsraad een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2014 t/m 2016. In 
2014 is de bond gestart met de implementatie van het beleid. De ontwikkeling van een 
communicatiestrategie is hier een onderdeel van.  
 
De ontwikkeling van de communicatiestrategie is ondergebracht in het project P1 
‘Communicatieplan –en strategie’. Bij de realisatie van het project zijn verschillende partijen 
betrokken, te weten een werkgroep bestaande uit leden, een vertegenwoordiging van het 
bondsbestuur, een vertegenwoordiging van het bondsbureau en een extern 
communicatieadviesbureau Basiscommunicatie. De rolverdeling tussen de verschillende 
partijen is als volgt: 
 
NJBB Bondsbestuur: Eindverantwoordelijk 

Procesbewaker 
Inhoudelijk meedenker 

    
NJBB Bondsbureau: Procesplanner 
   Inhoudelijk meedenker  
 
NJBB Werkgroep B1: Inhoudelijk meedenker 
   Vertegenwoordiger vanuit achterban 
 
Basiscommunicatie: Inhoudelijk adviseur 
 
2.1  Projectopdracht P1 
Het project P1 heeft als doel een communicatiestrategie te ontwikkelen die sturing en invulling 
geeft aan de wijze van communicatie en promotie en die het eenduidig, doelgericht en 
herkenbaar communiceren bevorderd. De projectopdracht is als volgt geformuleerd: 
 
‘Het ontwikkelen van een communicatie- en promotiestrategie voor de lange termijn die sturing 
en invulling geeft aan de wijze van communicatie en promotie van de NJBB.’ 
 
2.2 Ontwikkeling communicatiestrategie 
Bij de ontwikkeling van de communicatiestrategie is gestart met een inventarisatie van de 
huidige wijze van communicatie van de bond. Hierbij zijn zowel de interne als externe  
knelpunten benoemd. Op basis van de inventarisatie en een onderzoek naar het potentieel van 
de sport, heeft het bureau Basiscommunicatie een advies gegeven over de te ontwikkelen 
strategie. In de samenwerking van de werkgroep, het bondsbestuur en het bondsbureau is het 
advies vertaald naar een communicatiestrategie en een plan van aanpak voor 2015. De 
genoemde stappen worden in dit document per hoofdstuk beschreven.  
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2.  Communicatie anno 2014 
 
Uit de inventarisatie van de communicatiemiddelen van de bond blijkt dat er beperkte 
communicatie is vanuit de bond naar de leden, de leden van verenigingen en de functionarissen 
van de bond. Er is vrijwel geen communicatie naar externe partijen en potentiële doelgroepen. 
Daarbij is zowel de verantwoordelijkheid als de uitvoering van de communicatie verdeeld over 
verschillende bondsorganen en ontbreekt de onderlinge samenhang. Ook wordt in de 
communicatie nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen.  
 
Met betrekking tot de communicatie van de NJBB anno 2014 is er sprake van:  

 beperkte communicatie; 

 beperkte positionering van sport en bond; 

 beperkte zichtbaarheid van sport en bond; 

 groot, onbenut, potentieel m.b.t. leden, imago en zichtbaarheid. 

 
3. Doelstellingen strategie 
 
Bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016, de herstructurering van de 
bondsorganisatie (Pijler bondsorganisatie, project B1) en de inventarisatie in hoofdstuk 2 is 
geconstateerd dat zowel de bond als de sport Petanque te beperkt zichtbaar zijn in het 
Nederlandse sportlandschap. Ook de meerwaarde van het lidmaatschap bij de bond is 
onvoldoende zichtbaar. De communicatiestrategie heeft daarom als voornaamste doel om de 
zichtbaarheid van de sport en de bond te vergroten en de positionering van de sport en de bond 
in het Nederlandse sportlandschap te versterken.  
 
Daarnaast blijkt het imago van de sport tweeledig. Door een deel van de beoefenaars wordt de 
sport gezien als een competitiesport. Een ander deel ervaart de sport als een recreatieve 
bezigheid, net zoals de meerderheid van de niet-beoefenaars. In het meerjarenbeleid is 
gekozen om de sport te positioneren als een competitiesport. Dit wordt onder andere 
gestimuleerd door de ontwikkeling van een nieuwe competitiestructuur. Ook de 
communicatiestrategie heeft als doel om de positionering van de competitiesport te versterken.  
 
Daarbij kent de NJBB verschillende doelgroepen, zowel binnen als buiten de bond. Om het 
effect van communicatie te vergroten, is het noodzakelijk om gericht, per doelgroep, te 
communiceren. Niet iedere (potentiële) beoefenaar of lezer ervaart de sport op dezelfde manier 
en heeft behoefte aan dezelfde informatie. Passende communicatie per doelgroep is derhalve 
ook een doelstelling van de communicatiestrategie. Dat geldt eveneens voor de naamgeving 
van de sport.  
 
Hoe meer de sport beoefent wordt, hoe beter. De communicatiestrategie richt zich daarom ook 
op het stimuleren van de sportbeoefening voor alle doelgroepen en op alle niveaus. Uiteraard 
bij voorkeur in samenwerking met de verenigingen van de bond.  
 
De doelstellingen van de communicatiestrategie op een rij: 

 Vergroten van de zichtbaarheid van sport en bond; 

 Versterken van de positionering van sport en bond; 

 Versterken van de positionering van Petanque als competitiesport; 

 Passende communicatie per doelgroep; 

 Sportstimulering (bij en i.s.m. verenigingen, voor alle doelgroepen, op alle niveaus). 
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4.  Analyse potentie van de sport 
 
De Nederlandse Petanque sport kenmerkt zich als toegankelijk, uitdagend en kansrijk.  
De sport is technisch, tactisch en mentaal uitdagend voor beoefening op alle niveaus. Het is 
een dynamische sport die ten goede komt aan de fysieke en mentale vitaliteit van de 
beoefenaar en daarnaast een belangrijke sociale component kent.  
 
Anno 2014 kent de NJBB 203 aangesloten verenigingen waarbij circa 18.000 beoefenaars lid 
zijn. In onderstaande illustratie (figuur 1) wordt deze groep de ‘ledenbase’ genoemd. Daarnaast 
is er een grote groep mensen die de sport wel kent, met name als Jeu de Boules zo blijkt uit 
een enquête, in aanraking komt met de sport, maar geen beoefenaar is van de sport. In de 
illustratie wordt de groep de ‘fanbase’ genoemd. Op basis van kengetallen uit Vlaanderen is een 
schatting (extrapolatie) gemaakt van het aantal personen in de fanbase. De extrapolatie toont 
een enorm potentieel van circa 1.8 miljoen fans die de sport kennen, in aanraking zijn gekomen 
met de sport of de sport op recreatieve wijze beoefenen buiten de geledingen van de bond. De 
fanbase vormt de doelgroep met potentiele sportbeoefenaars en leden van de bond. 
 
De voornaamste uitdaging die hieruit voortkomt is om de potentie van de sport te vervullen door 
de fanbase  te verleiden door te groeien naar de ledenbase. Het vergroten van de zichtbaarheid 
van de sport en bond en het versterken van de positionering van de sport en de bond zijn hierbij 
belangrijke aandachtspunten.  
 
Het inzicht in de potentie van sport (fanbase van 1.8 miljoen) en het vervullen van de uitdaging 
zoals in bovenstaande alinea beschreven vormen de basis van de communicatiestrategie van 
de NJBB.  
 
In figuur 1 is de potentie van de sport ten aanzien van de fanbase en de ledenbase van de 
NJBB geïllustreerd. Zowel binnen de fanbase als de ledenbase is er een verdere differentiatie 
mogelijk. In de communicatiestrategie (hoofdstuk 5) is deze differentiatie verder uitgewerkt.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figuur 1 
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5. Communicatiestrategie 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 vormt het inzicht in de potentie van sport en uitdaging om de 
fans van de sport te verleiden tot sportbeoefening en lidmaatschap van een vereniging de basis 
van de communicatiestrategie van de NJBB. De ontwikkeling van de strategie start met het 
onderscheiden en typeren van de verschillende doelgroepen in Nederland met betrekking tot de 
sport Petanque (zowel de fanbase als de ledenbase). Hierbij is in eerste instantie een 
onderscheid gemaakt tussen de fans, die de sport beschouwen als een recreatieve bezigheid, 
en de sportbeoefenaars, die de sport daadwerkelijke beoefenen in georganiseerd verband.  
De doelgroep sportbeoefenaars beslaat zowel de leden van niet-aangesloten vereniging als de 
leden van NJBB verenigingen, inclusief de leden die lid zijn van een vereniging, maar niet 
deelnemen aan competities en toernooien buiten de vereniging. 
 
Op basis hiervan is een onderscheid gemaakt in de naamgeving van de sport. In de 
communicatiestrategie (zie figuur 2, pagina 7) is gekozen om de sport ten opzichte van de fans 
te positioneren als Jeu de Boules en de sport ten opzichte van de beoefenaars te positioneren 
als Petanque. Dit onderscheid in de naamgeving wordt ondersteund door de resultaten van een 
enquête onder 2000 willekeurige respondenten en de leden van het NJBB ledenpanel. 72% van 
de willekeurige respondenten kent de sport als Jeu de Boules. 83% van de ledenpanel, de 
beoefenaars, geeft aan dat Petanque de juiste benaming is voor de sport.   
 
De fans spelen Jeu de Boules. 
De sportbeoefenaars spelen Petanque. 
 
Ook binnen de doelgroep ‘Jeu de Boules’ en de doelgroep ‘Petanque’ zijn in Nederland 
verschillende doelgroepen te onderscheiden. Hierbij is eveneens de gewenste status wat betreft 
lidmaatschap van de doelgroep ten aanzien van de NJBB weergegeven. De doelgroepen zijn 
als volgt getypeerd. 
 
Doelgroep Jeu de Boules, positionering van de sport als een recreatieve bezigheid 
Non bouler  
De non bouler kent de sport als Jeu de Boules, maar heeft de sport nog nooit beoefent.  
 
Vakantie bouler  
De vakantie bouler kent de sport als Jeu de Boules en beoefent de sport bij gelegenheid en 
beleeft de sport als een recreatieve bezigheid. Bijvoorbeeld op vakantie of bij een 
personeelsuitje. 
 
Event bouler  
De event bouler kent de sport als Jeu de Boules, maar is ook bekend met de term Petanque. 
De event bouler neemt incidenteel deel aan (commercieel) georganiseerde toernooien/events 
gericht op netwerken, relatiebeheer etc. Bijvoorbeeld het Mazars Concours de Petanque.  
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Doelgroep Petanque, positionering van de sport als een competitiesport 
Individuele petanquespeler  
De individuele petanquespeler beoefent de sport Petanque, maar heeft in dit stadium geen 
behoefte aan een lidmaatschap bij een vereniging. Het betreft hier een nieuwe doelgroep die, 
ten behoeve kennismaking met de georganiseerde sport Petanque, structureel wordt betrokken 
bij de bond en wordt gestimuleerd op termijn door te groeien naar een clubgebonden 
petanquespeler. De individuele petanquespeler maakt gebruik van het individueel 
lidmaatschap

1
 van de bond en neemt als zodanig deel aan (NJBB) toernooien. De individuele 

petanquespeler is geen lid van een vereniging en neemt derhalve niet deel aan clubgebonden 
competities.  
 
Clubgebonden petanquespeler 
De clubgebonden petanquespeler beoefent de sport Petanque en is lid van een vereniging.   
De clubgebonden petanquespeler neemt deel aan verenigingsactiviteiten, competities en/of 
toernooien binnen en/of buiten de vereniging. Ook de recreatieve petanquespeler maakt 
onderdeel uit van deze doelgroep, evenals de leden van de niet-aangesloten verenigingen.  
In de typering van de doelgroepen is de clubgebonden petanquespeler lid van de NJBB. 
  
Elite petanquespeler 
De elite petanquespeler beoefent de sport Petanque, is lid van een vereniging en is lid van de 
bond. De elite petanquespeler neemt deel aan verenigingsactiviteiten en aan het hoogste 
niveau in landelijke competitie en gerenommeerde toernooien, strijdt om het nationaal 
kampioenschap en heeft de ambitie om uitgezonden te worden naar EK’s en WK’s.  
 
De typering van de doelgroepen stelt de bond in staat om gericht te communiceren en daarmee 
het effect van de communicatie te vergroten. De communicatiestrategie heeft onder andere als 
doel de beoefening van de sport Petanque te stimuleren, bij voorkeur in verenigingsverband. 
Het is hiervoor noodzakelijk om ook de doelgroep ‘Jeu de Boules’ aan te spreken en te 
betrekken bij de sport. Stap voor stap wordt kennisgemaakt met de sport en groeit een fan door 
tot een sportbeoefenaar, een petanquespeler, want; een beetje bouler speelt Petanque! 
 
De wijze en inhoud van de communicatie per doelgroep wordt bepaald op basis van 3  vragen:  
 

1. Welke drempel ervaart de doelgroep om door te groeien tot een volgende fase? 
2. Welke stimulans heeft de doelgroep nodig om door te groeien tot een volgende fase? 
3. Welke communicatie met de doelgroep is benodigd om de drempel te verlagen en de 

stimulans te verhogen? 
 
Uiteraard is ook de beschikbaarheid van gegevens van en over de doelgroep van invloed op de 
communicatie per doelgroep.  
 
  

                                                             

1
 Op de moment kent de NJBB geen individueel lidmaatschap. Om de drempel naar sportbeoefening te 

verlagen en een nieuwe doelgroep aan te spreken, wordt individueel lidmaatschap overwogen bij de 
vernieuwing van de contributiestructuur. 
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In figuur 2 is de communicatiestrategie ‘Een beetje bouler speelt Petanque’ geïllustreerd. 
 

 
 

Figuur 2 De communicatiestrategie ‘Een beetje bouler speelt Petanque’.  

 
 
Focus op de ‘clubgebonden petanquespeler’ 
In het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 ligt de focus niet op de toename van het ledenaantal, 
maar op het creëren van een fundament voor de georganiseerde sport en meerwaarde voor 
lidmaatschap van de NJBB (meerjarenbeleidsplan 2014-2016). De vereniging staat hierbij 
centraal. Hoewel de communicatiestrategie zich richt op alle doelgroepen van de sport, ligt de 
focus in de implementatie van de strategie bij ‘clubgebonden petanquespeler’.  
 
De doelgroep vormt immers de meerderheid van de huidige ledenbase (een ander deel is de 
‘elite petanquespeler’), beoefenen de sport Petanque en zijn van groot belang voor de 
zichtbaarheid van de sport. Bovendien draagt de focus op de ‘clubgebonden Petanquespeler’ 
bij aan de positionering van Petanque als competitiesport. 
 
Het realiseren van adequate en gerichte communicatie dat Petanque uitstraalt en het activeren 
van de verenigingen en haar leden ten behoeve van de zichtbaarheid van de sport zijn de 
voornaamste acties en aandachtspunten in 2015 ten behoeve van deze doelgroep.   
Ook het creëren van en communiceren over de meerwaarde van het lidmaatschap bij de NJBB 
zijn van belang voor de zichtbaarheid van de bond, onder andere bij de niet-aangesloten 
verenigingen.  
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Naamgeving van de bond 
In de communicatiestrategie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de termen Jeu de 
Boules en Petanque. De petanquespelers zijn de leden van de bond en vormen de 
voornaamste doelgroep in de communicatie. Echter, het groot potentieel voor de toekomst ligt 
bij de fanbase (doelgroep ‘Jeu de Boules’). Om het potentieel niet te verliezen en betrokken en 
zichtbaar te blijven bij die doelgroep wordt in de communicatiestrategie gekozen voor de 
behoud van de naam van de bond als de Nederlandse Jeu de Boules Bond.  
 
De doelgroepen, het aanbod en activiteiten binnen de bond hebben betrekking op de 
sportbeoefening en in de communicatie hieromtrent wordt alleen gesproken over Petanque.  
Ten behoeve van de herkenbaarheid van de sport wordt in de communicatie naar doelgroepen 
buiten de bond gesproken over Jeu de Boules. 
 
De fans spelen Jeu de Boules. 
De sportbeoefenaars spelen Petanque. 
De bond richt zich op zowel de potentiële als huidige leden van bond en handhaaft de naam 
Nederlandse Jeu de Boules Bond.  
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6.  Plan van aanpak 2015 
 
Op de bondsvergadering van mei 2015 wordt de communicatiestrategie ter besluitvorming 
voorgelegd aan de bondsraad. Op basis van de besluitvorming wordt de implementatie van de 
strategie al dan niet gestart. Uitgaande van een positieve besluitvorming heeft de NJBB in 2015 
2 doelstellingen ten aanzien van de communicatie en promotie van de bond. 
 

1. Een vergroting van de zichtbaarheid van de sport en de bond; 
2. Een succesvolle pilot van de competitiestructuur (NCC). 

 
Ten behoeve van zowel de doelgroep ‘Jeu de Boules’ als de doelgroep ‘Petanque’ zijn de 
volgende acties en aandachtspunten vastgesteld: 
 

1. Naamgeving nationale competitie 
2. Huisstijl 
3. Website en sociale media 
4. Imago 
5. Bondsblad 
6. Organisatiestructuur m.b.t. communicatie 

 
Specifiek ten behoeve van de ‘Clubgebonden Petanquespeler’ zijn de volgende acties en 
aandachtspunten vastgesteld: 
 

1. Positionering nationale competitie 
2. Promotie nationale competitie 
3. Informatiestroom m.b.t. nationale competitie 
4. Rol en communicatie van en naar verenigingen 

 
Tot slot wordt er ten opzichte van de doelgroep ‘Jeu de Boules’ extra aandacht besteed aan de 
zichtbaarheid van de sport bij deze doelgroep.  
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Voorlegger ‘Herstructurering bondsorganisatie’ 
 
In 2014 is de NJBB gestart met de implementatie van het meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan 
de toekomst van onze sport’. De herstructurering van de bondsorganisatie is hier een onderdeel 
van.  
 
De notitie ‘Herstructurering bondsorganisatie’ beschrijft het voorstel voor de vernieuwde 
organisatiestructuur en besluitvormingscyclus. Hierbij komen eveneens de aanleiding, het 
proces van totstandkoming en de kerntaken, knelpunten en functionele eisen van de 
bondsorganisatie en besluitvorming aan bod. 
 
Het Bondsbestuur stelt de Bondsraad voor om de taken en verantwoordelijkheden van de 
bondsorganen, de ledenvertegenwoordiging vast testellen en deze in te voeren per 1 januari 
2017. Het Bondsbestuur legt de verdere uitwerking voor aan de Bondsraad in 2015 en 2016.  
 
De Bondsraad besluit tot: 

1. het vaststellen van de taken en verantwoordelijkheden van de bondsorganen; 
(zie paragraaf 5.3 in de notitie ‘Herstructurering Bondsorganisatie’) 
 

2. het vaststellen van de ledenvertegenwoordiging en besluitvorming; 
(zie paragraaf 5.4 in de notitie ‘Herstructurering Bondsorganisatie’) 
 

3. de invoering van de nieuwe structuur per 1 januari 2017. 
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Samenvatting 
 
In 2014 is de NJBB gestart met de implementatie van het meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan 
de toekomst van onze sport’ voor de periode 2014-2016. De herstructurering van de 
bondsorganisatie is een onderdeel van de implementatie. Een werkgroep, bestaande uit leden 
van NJBB verenigingen, heeft in samenwerking met het bondsbestuur en -bureau en het 
organisatieadviesbureau Insector een voorstel voor de herstructurering van de 
bondsorganisatie ontwikkeld.  
 
Aanleiding 
Eind 2012 is een organisatiescan bij de NJBB uitgevoerd. De scan heeft aangetoond dat de 
sport organisatorisch te verdeeld en gesegmenteerd is. In de praktijk heeft dit geleid tot een 
organisatie met gebrek aan structuur waarbinnen de verenigingen te weinig houvast en 
ondersteuning krijgen, waar commissies en afdelingen onvoldoende gestuurd worden, de 
samenhang tussen de verschillende bondsorganen ontbreekt en zowel de bondsorganisatie als 
de sport te weinig uniform en zichtbaar is.  
 
Het meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan de toekomst van onze sport’ beschrijft een 
koerswijziging, waarbij de sport gepositioneerd wordt als een competitiesport en de bond 
continuïteit en kwaliteit kan bieden in het faciliteren van sportaanbod en het ondersteunen van 
verenigingen op de lange termijn. Een herstructurering van de bondsorganisatie is hiervoor 
noodzakelijk gebleken.  
 
Organisatiestructuur 
Het voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur is tot stand gekomen op basis van de input 
van de informatiebijeenkomsten met leden in 2012 en 2015, het adviesrapport n.a.v. de 
organisatiescan en de uitgangspunten, kerntaken, knelpunten en functionele eisen van de 
bondsorganisatie.  
 
Op pagina 11 wordt het organisatieontwerp geïllustreerd. Ten opzichte van de huidige 
bondsorganisatie zijn er een aantal opvallende veranderingen: 

 De bondsraad heeft een nieuwe taak en samenstelling; 

 Het bondsbestuur “bestuurt”; 

 De bestuurslaag op afdelingsniveau is vervallen en vervangen door operationele 
districtsteams; 

 De afdelingsgrens en -benaming is vervallen; 

 De districtsteams verrichten uitvoerende taken in de regio; 

 Het bondsbureau is zowel beleidsvormend als uitvoerend;  

 De commissies en districtsteams vallen onder verantwoordelijkheid van het 
bondsbureau; 

 De commissies zijn structureel en  uitvoerend; 

 De werkgroep is beleidsvoorbereidend en tijdelijk. 
 
Het organisatieontwerp stelt de bond in staat om de doelstellingen en ambities van de bond te 
realiseren en de inzet en expertise van de vrijwilligers optimaal te benutten. De structuur is 
gericht op het stimuleren van pro activiteit, daadkracht, efficiëntie en beheersbaarheid van de 
bondsorganisatie. Bovendien brengt de structuur de bondsorganisatie dichterbij de vereniging 
waardoor het contact met de verenigingen versterkt wordt.  
  



 NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND 

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl 

Agendapunt 11.1 - BV 30 mei 2015  2-22 

Ook de besluitvormingscyclus speelt hierin een belangrijke rol. Vanaf pagina 14 is het voorstel 
voor de besluitvormingscyclus beschreven. De kwaliteit van het besluitvormingsproces binnen 
de bondsorganisatie is eveneens van invloed op de continuïteit en efficiëntie van de organisatie 
(de voortgang van ontwikkeling en activiteiten) en het draagvlak voor besluiten bij de leden van 
de bond. De structurele vertegenwoordiging van leden in de besluitvorming en 
beleidsontwikkeling van de bond is dan ook van groot belang. In de cyclus van besluitvorming is 
dit ondervangen door middel van de ledenraadpleging, het strategisch beraad en de bondsraad. 
 
In hoofdstuk 6 is het vervolgtraject na de Bondsvergadering van mei 2015 beschreven. 
Vanzelfsprekend is het vervolgtraject afhankelijk van de besluitvorming van de Bondsraad. Het 
bondsbestuur is voornemens de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2017 te 
implementeren. 
 
Naar aanleiding van het voorstel voor herstructurering zijn tijdens de informatiebijeenkomsten in 
maart 2015 verschillende vragen gesteld. In hoofdstuk 7 zijn de meest gestelde vragen 
opgenomen en beantwoord.  
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1. Aanleiding herstructurering bondorganisatie 
 
Sinds 2012 doorloopt de NJBB een intensief traject van organisatieontwikkeling. De stagnatie 
van de ledengroei, de toename van de gemiddelde leeftijd van de leden en de afname van het 
vertrouwen in en de waarde van de bond, zijn aanleiding geweest voor een organisatiescan. De 
organisatiescan heeft aangetoond dat het voor de toekomst van de bond noodzakelijk is om het 
roer om te gooien, koers te bepalen en een nieuw meerjarenbeleid te ontwikkelen. Eind 2013 
heeft de bondsraad een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2014 t/m 2016. In 
2014 is de bond gestart met de implementatie van het beleid. De herstructurering van de 
bondsorganisatie is hier een onderdeel van.  
 
1.1 Conclusies organisatiescan  
De organisatiescan van de NJBB is eind 2012 uitgevoerd door een extern 
organisatieadviesbureau. De scan heeft aangetoond dat de sport organisatorisch te verdeeld en 
gesegmenteerd is. Het ontbreekt de organisatie van de Petanque sport in Nederland aan 
eenheid, visie en structuur. Uit de scan blijkt dat het noodzakelijk is om: 

 heldere beleidskeuzes te maken;  

 beleidskeuzes systematisch te vertalen naar uitvoering;  

 te sturen op de gemaakte keuzes; 

 leiderschap te verbeteren; 

 organisatievaardigheid te verbeteren; 

 gedeelde verantwoordelijkheid bij bondsorganen te stimuleren.  
 
Daarbij worden verenigingen te weinig ondersteund bij hun uitdagingen en is de beoefening van 
de sport in competities en toernooien beperkt zichtbaar.  
 
De organisatorische segmentatie en het gebrek aan samenhang in de bondsorganisatie zijn als 
volgt geïllustreerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Bondsorganisatie NJBB 2012 vs. de optimale organisatie 

 
 
In de praktijk heeft dit geleid tot een organisatie met gebrek aan structuur waarbinnen de 
verenigingen te weinig houvast en ondersteuning krijgen, waar commissies en afdelingen 
onvoldoende gestuurd worden, de samenhang tussen de verschillende bondsorganen ontbreekt 
en zowel de bondsorganisatie als de sport te weinig uniform en zichtbaar is.  
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1.2 Ontwikkeling meerjarenbeleid 2014-2016 
In navolging van de organisatiescan is de bond in 2013 gestart met het ontwikkelen van een 
meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014-2016. Het beleid is ontwikkeld in samenwerking 
met leden van de bond. Er is gekozen om Petanque te positioneren als een competitiesport 
waarbij een landelijk uniforme competitiestructuur de ruggengraat vormt van de georganiseerde 
sport en daarmee van de bond. De bijbehorende missie, waaruit de bond haar bestaansrecht 
ontleent, bestaat uit  2 elementen:  

 Belangenbehartiging van de sport; 

 Faciliteren van georganiseerde sport. 
 
De keuze voor Petanque als competitiesport en de noodzaak om het gebrek aan structuur, 
samenhang, sturing en houvast te verbeteren, vormen het uitgangspunt voor de bouw aan de 
toekomst van de sport. Van essentieel belang is de borging van de kwaliteit en de continuïteit 
van zowel de georganiseerde sport als de bondsorganisatie. Het ontwikkelen van een 
fundament is hiervoor noodzakelijk. De beleidsperiode 2014-2016 staat in het teken van dit 
fundament. Het fundament van de georganiseerde sport bestaat uit 4 pijlers, te weten 
Verenigingsondersteuning, Competitie, Promotie en Bondsorganisatie.  
 
Het fundament stelt de bond in staat om georganiseerde sport voor de lange termijn te 
faciliteren en de kwaliteit en continuïteit van het sportaanbod (en overige producten en 
diensten) te waarborgen. Het fundament, bestaande uit 4 pijlers, is als volgt geïllustreerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Fundament van de NJBB  

 
In iedere pijler zijn per jaar projecten geformeerd die invulling geven aan de ambities en de 
doelstellingen van de verschillende pijlers. In de pijler Verenigingsondersteuning wordt 
gestreefd naar sterke, betrokken en vitale verenigingen. Zij vormen immers de basis van de 
georganiseerde sport. De pijler Competitie staat in het teken van de ontwikkeling een landelijk 
uniforme competitiestructuur dat sportaanbod voor verschillende doelgroepen op verschillende 
niveaus faciliteert. De pijler Promotie stimuleert de beoefening van de sport op alle niveaus en 
werkt aan de zichtbaarheid van de sport en de bond. In de pijler Bondsorganisatie staat de 
herstructurering van de bondsorganisatie centraal ten behoeve van een efficiënt ingerichte en 
beheersbare organisatie.  
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2.  Totstandkoming organisatieontwerp 

De herstructurering van de organisatie is ondergebracht in het project B1 ‘Herstructurering 
bondsorganisatie’. Bij de realisatie van het project zijn verschillende partijen betrokken, te weten 
een werkgroep bestaande uit leden, een vertegenwoordiging van het bondsbestuur, een 
vertegenwoordiging van het bondsbureau en extern adviesbureau Insector. De rolverdeling 
tussen de verschillende partijen is als volgt: 
 
NJBB Bondsbestuur: Eindverantwoordelijk 

Procesbewaker 
Inhoudelijk meedenker 

    
NJBB Bondsbureau: Procesplanner 
   Inhoudelijk meedenker  
 
NJBB Werkgroep B1: Inhoudelijk meedenker 
   Vertegenwoordiger vanuit achterban 
 
Insector:  Procesbegeleider 
   Inhoudelijk vormgever 
   Inhoudelijk meedenker 
 
2.1  Projectopdracht B1 
Het project B1 heeft als doel een efficiënt ingerichte en beheersbare bondsorganisatie te 
ontwikkelen. De projectopdracht is als volgt geformuleerd: 
1. Het ontwikkelen van een organisatiestructuur die aansluit op de missie, de visie en het 

beleid van de bond en de beheersbaarheid, aansturing, efficiëntie, daadkracht en 
kwaliteit van de organisatie bevordert en waarborgt. Dit omvat eveneens de positie van 
en samenwerking tussen de verschillende bondsorganen, het besluitvormingsproces, 
de vertegenwoordiging van leden daarbinnen en de financiën van de bond. 
 

2. Het bewerkstelligen van een cultuuromslag waardoor de vernieuwde 
organisatiestructuur succesvol geïmplementeerd wordt. 

 
 
2.2 Ontwikkeling organisatieontwerp 
Het ontwerp voor de organisatiestructuur van de bond is tot stand gekomen door de 
samenwerking van bovenstaand genoemde partijen en de input van de organisatiescan, de 
ledenraadplegingen in 2012 en 2015 en het meerjarenbeleidsplan 2014-2016. 
 
De ontwikkeling van de structuur is gestart met het vaststellen van de uitgangspunten en 
kerntaken van de organisatie (zie hoofdstuk 3) naar aanleiding van het meerjarenbeleidsplan 
2014-2016. Vervolgens zijn de knelpunten van de huidige organisatie geïnventariseerd. De 
verslaglegging van ledenraadplegingen en het resultaat van de organisatiescan zijn hierbij 
leidend geweest. Ook de ervaren knelpunten van de werkgroep, het bondsbestuur en het 
bondsbureau zijn hierin meegenomen. Naast de knelpunten zijn de functionele eisen van de 
organisatie geïnventariseerd. De functionele eisen beschrijven de minimale eisen waaraan de 
organisatie moet voldoen om de kerntaken uit te voeren en de ambities te realiseren. De 
knelpunten en functionele eisen van de NJBB zijn beschreven in hoofdstuk 4. 
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De verdeling van taken en bevoegdheden m.b.t. toezicht, strategie, beleid en uitvoering wordt 
bij ledenorganisaties veelal weergegeven in een bestuursmodel. Hierbij wordt grofweg 
onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende modellen. Bij de totstandkoming van het 
organisatieontwerp zijn de modellen bestudeerd en is gebleken dat het voorwaardenscheppend 
bestuursmodel het beste aansluit bij gewenste bondsorganisatie. In hoofdstuk 5 wordt het 
bestuursmodel van de NJBB nader toegelicht.  
Na de fase van inventarisatie is gestart met het ontwerpen van een organisatiestructuur waarin 
de verschillende bondsorganen zijn benoemd en de onderlinge samenhang zichtbaar wordt. Op 
basis van het organisatieontwerp zijn de taken en verantwoordelijkheden van de bondsorganen 
verder uitgewerkt. Na de besluitvorming door de bondsraad in mei 2015 volgt de uitwerking van 
de financiële structuur en het implementatieplan voor de invoering van de vernieuwde structuur 
per 1 januari 2017. Het organisatieontwerp en de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn weergegeven in hoofdstuk 5. De financiële structuur en het 
implementatieplan worden nader uitgewerkt.  
 
De ontwikkeling van het organisatieontwerp is een doorlopend proces van reflectie. Gedurende 
het proces is er sprake van een terugkoppeling naar de uitgangspunten, kerntaken en 
functionele eisen van de organisatie. Ook wordt gecontroleerd of de knelpunten voldoende 
ondervangen zijn.  
 
Het proces van de totstandkoming van het organisatieontwerp is in onderstaande illustratie 
weergegeven. 

 
 

Figuur 3 Totstandkoming van het organisatieontwerp 
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3.  Uitgangspunten en kerntaken bondsorganisatie 
 
Om de ambities van het meerjarenbeleid te realiseren is een sterke en daadkrachtige 
bondsorganisatie nodig. Een organisatie die invulling en sturing geeft aan landelijk beleid, de 
samenhang tussen de verschillende bondsorganen bewaakt en het vertrouwen krijgt van haar 
leden. Een organisatie die zorgt voor eenheid en uniformiteit in het landelijk sportaanbod en dit 
bovendien faciliteert en waarborgt. Een organisatie die efficiënt ingericht en beheersbaar is, 
transparantie en continuïteit biedt, inspeelt en aanstuurt op ontwikkelingen, adequate 
dienstverlening levert en verantwoord financieel beleid voert. Een organisatie die dé autoriteit is 
in de Nederlandse Petanque sport en daarmee kennis, vaardigheid, invloed, netwerk en 
belangenbehartiging weet te bundelen. Uit de organisatiescan is gebleken dat dit anno 2012 
onvoldoende werkelijkheid is. 
 
De herstructurering start met het formuleren van de uitgangspunten van de bondsorganisatie. 
De uitgangspunten vormen de basis en het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe 
structuur. De uitgangspunten voor de bondsorganisatie van de NJBB zijn:  
 
Uitgangspunten bondsorganisatie NJBB 

1. De vereniging staat centraal; 
2. Dynamische en flexibele structuur;  
3. Samengang en transparantie tussen verschillende bondsorganen; 
4. Effectiviteit en efficiëntie in de gehele organisatie;  
5. Gedeelde verantwoordelijkheid en ambitie; ownership in alle geledingen. 

 
Bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleid voor de periode 2014-2016 zijn de kerntaken van 
de bond vastgesteld. De kerntaken zijn gebaseerd op de gekozen koers, namelijk het 
positioneren van de Petanque als een competitiesport, en de genoemde uitgangspunten van de 
bondsorganisatie. De volgende kerntaken zijn vastgesteld: 
 
Kerntaken NJBB 

1. Faciliteren van kwalitatief, continu en passend sportaanbod; 
2. Faciliteren van professionele en adequate dienstverlening; 
3. Ondersteunen van verenigingen; 
4. Ontwikkelen en aansturen van beleid; 
5. Belangenbehartiging van de sport. 
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4.  Knelpunten en functionele eisen bondsorganisatie 
 
In hoofdstuk 1 is de aanleiding van de herstructurering van de bondsorganisatie beschreven. 
Hierbij wordt duidelijk dat er verschillende knelpunten zijn die de realisatie van de ambities van 
de bond in de weg staan. Het is van belang om te leren van de organisatiescan en bestaande 
knelpunten te ondervangen in de nieuwe structuur. Uit een inventarisatie is gebleken dat zowel 
de boulers, als de verenigingen, de vrijwilligers, het bondsbestuur en het bondsbureau de 
volgende knelpunten ervaren:  
 
Knelpunten bondsorganisatie NJBB anno 2013 

 Wij/zij cultuur; 

 Verschil in sportbeleving; 

 Gebrek aan aansturing bondsorganen; 

 Autonomie bondsorganen; 

 Positionering bondsorganen; 

 Gebrek aan samenwerking bondsorganen; 

 Onduidelijkheid taak en verantwoordelijkheid bondsorganen; 

 Onbeheersbare financiële structuur; 

 Gebrek aan continuïteit en kwaliteit besluitvorming; 

 Gebrek aan continuïteit en kwaliteit ledenvertegenwoordiging; 

 Beperkte interne en externe communicatie; 

 Beperkte zichtbaarheid meerwaarde lidmaatschap; 

 Gebrek aan uniform sportaanbod. 
 
Zoals gezegd is het van belang de knelpunten te ondervangen in de nieuwe structuur. De 
knelpunten zijn echter niet het uitgangspunt voor het ontwerp. Dat wordt gevormd door de 
functionele eisen van de organisatie. De functionele eisen beschrijven de minimale eisen 
waaraan de organisatie moet voldoen om de kerntaken uit te voeren en de ambities te 
realiseren. 
 
Functionele eisen bondsorganisatie NJBB 

 Beheersbare, daadkrachtige en efficiënte organisatie; 

 Beheersbare en transparante financiële structuur; 

 Communicatie o.b.v. een communicatiestrategie; 

 Transparante besluitvorming; 

 Passende contributiestructuur; 

 Passend sportaanbod; 

 Proactieve verenigingsondersteuning; 

 Proactieve belangenbehartiging; 

 Professioneel vrijwilligersbeleid; 

 Gedeelde verantwoordelijkheid (wij-cultuur); 

 Positiviteit en enthousiasme.  
 
  



 NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND 

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl 

Agendapunt 11.1 - BV 30 mei 2015  10-22 

5.  Organisatieontwerp 
 
5.1  Bestuursmodel 
De eerste stap in het daadwerkelijk ontwerpen van een organisatiestructuur is het vaststellen 
van het bestuursmodel. Hierin wordt immers de verdeling van taken en bevoegdheden 
weergegeven m.b.t. toezicht, strategie, beleid en uitvoering. Het gaat hierbij om de balans en 
verhouding tussen bondsraad (in dit model is de ALV het hoogste orgaan), bondsbestuur 
(algemeen en dagelijks) en het bondsbureau.  
 
Er wordt in het algemeen onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende modellen, te weten: 

 Executief bestuursmodel;  

 Directief bestuursmodel;  

 Beleidsvoerend bestuursmodel; 

 Voorwaardenscheppend bestuursmodel; 

 Toezichthoudend bestuursmodel. 
 
In bijlage 1 zijn de 5 bestuursmodellen nader beschreven. 
 
Op basis van de uitgangspunten, kerntaken, kwaliteiten en ambities van de organisatie is 
vastgesteld dat het voorwaardenscheppend bestuursmodel het beste aansluit bij de 
bondsorganisatie van de NJBB en het meest recht doet aan genoemde punten. In het 
voorwaardenscheppend bestuursmodel zijn, naast de administratieve en secretariële 
ondersteuning, beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling belangrijke taken van het bureau.  
De focus van het algemeen bestuur ligt voornamelijk op de strategische kaders. Het dagelijks 
bestuur houdt zich naast de strategische kaders ook bezig met de beleidsvoorbereiding  
en -ontwikkeling. De ALV heeft een toezichthoudende rol, namelijk het vaststellen van de koers 
op hoofdlijnen en de controle op de uitvoering.  
 
Het bestuursmodel is van belang voor het ontwerpen van de structuur. Op dit moment bevindt 
de bondsorganisatie zich tussen het beleidsvoerend en voorwaardenscheppend bestuursmodel. 
De NJBB heeft de ambitie om in de loop der jaren steeds meer naar het 
voorwaardenscheppend model toe te groeien. In onderstaande illustratie is het 
voorwaardenscheppend bestuursmodel schematisch weergegeven. 
 

 
 

Figuur 4 Het voorwaardenscheppend bestuursmodel 
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5.2  Organisatieontwerp 
Op basis van het gekozen bestuursmodel, de uitgangspunten, kerntaken en functionele eisen is 
vervolgens de organisatiestructuur van de NJBB vormgegeven. Het organisatieontwerp, 
weergegeven in figuur 5, illustreert de onderlinge verhouding, de samenhang en de 
betrokkenheid van de verschillende bondsorganen. De structuur, zoals ontworpen, is gericht op 
het stimuleren van pro activiteit, daadkracht en beheersbaarheid. De uitgangspunten en 
functionele eisen van de organisatie zijn in het ontwerp ondervangen, evenals de knelpunten.  
 
 

 
 
Figuur 5 Het organisatieontwerp van de NJBB bondsorganisatie 

 
 
Ten opzichte van de huidige bondsorganisatie is er een aantal opvallende veranderingen: 

 De bondsraad heeft een nieuwe taak en samenstelling; 

 Het bondsbestuur “bestuurt”; 

 De bestuurslaag op afdelingsniveau is vervallen en vervangen door operationele 
districtsteams; 

 De afdelingsgrens en -benaming is vervallen; 

 De districtsteams verrichten uitvoerende taken in de regio; 

 Het bondsbureau is zowel beleidsvormend als uitvoerend;  

 De commissies en districtsteams vallen onder verantwoordelijkheid van het 
bondsbureau; 

 De commissies zijn structureel en  uitvoerend; 

 De werkgroep is beleidsvoorbereidend en tijdelijk. 
 

In bovenstaand organisatieontwerp wordt uitgegaan van 6 districten. Dit is slechts indicatief. Het 
aantal districten en de grenzen van de districten worden in het najaar van 2015 vastgesteld.  
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5.3 Taken en verantwoordelijkheden per bondsorgaan 
Het organisatieontwerp benoemt nieuwe bondsorganen en verschuift de onderlinge verhouding 
tussen bestaande bondsorganen. Ten behoeve van de daadkracht en beheersbaarheid van de 
organisatie is het van belang om de taken en verantwoordelijkheden per bondsorgaan duidelijk 
te beschrijven. Daarbij, door een duidelijk pakket van taken en verantwoordelijkheden te bieden, 
wordt de inzet van de vrijwilligers van de bond optimaal benut.  
 
5.3.1 Bondsraad 
De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de bond en vindt structureel 2x per 
jaar plaats. De bondsraad heeft als taak om het beleid vast te stellen, de koers te bewaken en 
de uitvoering te controleren en te corrigeren namens de leden van de NJBB. De 
bondsraadleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Door de benoeming voor een 
langere periode wordt de kwaliteit, de continuïteit en efficiëntie van de besluitvorming 
bevorderd.   
 
Uitgangspunten bondsraad:  

 Continuïteit in besluitvorming; 

 Kwaliteit van besluitvorming; 

 Efficiëntie in besluitvorming. 
 

 Taken en verantwoordelijkheden bondsraad:  

 Vaststellen en goedkeuren van de koers; 

 Controleren en corrigeren van de uitvoering.  
 
5.3.2 Bestuur en bureau 
In de samenwerking van het bondsbestuur en -bureau neemt het bestuur meer afstand van de 
dagelijkse gang van zaken. Het bondsbestuur is het enige bestuurlijke bondsorgaan en 
formuleert en bewaakt de beleidskaders op hoofdlijnen. De bestuurslaag in de afdeling komt 
daarmee te vervallen. De uitvoerende taken van de afdeling worden opgepakt door de 
districtsteams (zie §5.3.4) Het bureau is onder andere verantwoordelijk voor 
beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering. Daarnaast is het bureau verantwoordelijk 
voor de aansturing van de uitvoerende bondsorganen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden bondsbestuur: 

 “Het bestuur bestuurt”; 

 Formuleert beleidskader op hoofdlijnen; 

 Bewaakt lange termijn beleid; 

 Goed werkgeverschap; 

 Verantwoordt beleid aan bondsraad; 

 Representatie bond. 
 
Taken en verantwoordelijkheden bondsbureau: 

 Beleidsontwikkeling en -voorbereiding; 

 Beleidsuitvoering (nader te specificeren); 

 Aansturing uitvoerende bondsorganen (commissies en districtsteams); 

 Administratieve en secretariële werkzaamheden. 
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5.3.3 Werkgroep en commissie 
Ten behoeve van beleidsvoorbereiding op specifieke onderwerpen wordt desgewenst een 
tijdelijke werkgroep ingesteld door het bondsbestuur. De commissies zijn een vast onderdeel 
van de organisatiestructuur, verrichten uitvoerende werkzaamheden en worden aangestuurd 
door het bondsbureau (met uitzondering van de financiële commissie en de tucht commissie).  
 
Taken en verantwoordelijkheden werkgroep: 

 Projectmatig; 

 Afgebakende opdracht; 

 Beleidsvoorbereidend; 

 Ingesteld, aangestuurd en inhoudelijk ondersteund door bondsbestuur; 

 Inhoudelijk ondersteund door bondsbureau.   
    

Taken en verantwoordelijkheden commissie:      

 Structureel;         

 Beleidsuitvoerend; 

 Afgebakende taken en verantwoordelijkheden; 

 Ingesteld door bondsbestuur; 

 Aangestuurd door bondsbureau. 
 

5.3.4 Districtsteams  
Het faciliteren van sportaanbod in de regio, het signaleren van hulpvragen en beleidsinput van 
verenigingen, de zichtbaarheid van de bond en het afstemmen van de toernooikalender van de 
verenigingen zijn belangrijke taken van de bond die alleen in de regio, dicht bij de verenigingen, 
goed uitgevoerd kunnen worden. Het districtsteam, een nieuw bondsorgaan, is gericht op de 
uitvoering van dergelijke taken. Het districtsteam is een verlengstuk van het bondsbureau, de 
ogen en oren van de bond in het district, en vormt daarmee het nieuwe en herkenbare gezicht 
van de bond. In samenwerking met het bondsbureau worden de taken, de invulling van de 
taken en het benodigde budget vastgesteld. Het vaststellen van taken is afhankelijk van 
behoefte en capaciteit in het district (vraag gestuurd). De primaire taken worden in ieder district 
uitgevoerd. Met de invoering van het districtsteam wordt de beheersbaarheid en de daadkracht 
van de organisatie vergroot. De kwaliteit en het functioneren van het districtsteam is afhankelijk 
van de kracht en de inzet van de vrijwilligers van de NJBB. Het bondsbestuur is er van 
overtuigd dat er voldoende enthousiaste en deskundige vrijwilligers zijn die de taken in het 
districtsteams kunnen en willen vervullen.  
 
Uitgangspunten districtsteam: 

 Uitvoerend orgaan in het district;  
 Faciliteren regionaal sportaanbod (incl. NCC); 

 Verlengstuk landelijke organisatie; 

 Samenwerking in teams; 

 Teamsamenstelling o.b.v. taken; 

 Budget t.b.v. uitvoerende taken. 
 
Verantwoordelijkheden districtsteam: 

 Uitvoering taken;  

 Signalering hulpvraag en beleidsinput van verenigingen; 

 Bijdrage ledenraadpleging en strategisch beraad; 

 Verlengstuk landelijke organisatie. 
 
  

Figuur 6 Totstandkoming resultaat  werkgroep 
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Primaire taken districtsteam: 

 Faciliteren NCC;       

 Faciliteren regionale competitie en toernooien;    

 Afstemming toernooikalender verenigingen;     

 Signalering hulpvragen en beleidsinput verenigingen; 

 Bijdrage ledenraadpleging en strategisch beraad.    

 
Optionele taken districtsteam: 

 Coördinatie opleidingen; 

 Promotie sport en bond; 

 Contentbeheer website. 
 
5.3.5 Verenigingen 
Één van de uitgangspunten bij de herstructurering van de organisatie (hoofdstuk 3) is de 
gedeelde verantwoordelijkheid en ambitie bij alle bondsorganen. Ook de verenigingen, als lid 
van de bond, hebben net als andere bondsorganen een rol bij de uitvoering van de kerntaken 
van de bond zoals het faciliteren van sportaanbod voor de leden van verenigingen en 
behartigen van de belangen van de sport in de regio.  
 
Taken en verantwoordelijkheden verenigingen: 

 Faciliteren prettige sportomgeving; 

 Stimuleren deelname aan competities en toernooien; 

 Stimuleren van inzet vrijwilligers; 

 Promoten van de sport; 

 Communicatie met districtsteams; 

 Bijdrage in ledenraadplegingen. 
 

5.4 Ledenvertegenwoordiging en besluitvorming 
De kwaliteit van het besluitvormingsproces binnen de bondsorganisatie is van invloed op de 
continuïteit en efficiëntie van de organisatie (de voortgang van ontwikkeling en activiteiten) en 
het draagvlak voor besluiten bij de leden van de bond. De structurele vertegenwoordiging van 
leden in de besluitvorming en de input bij beleidsontwikkeling van de bond is dan ook van groot 
belang. In de cyclus van besluitvorming is dit ondervangen door middel van de 
ledenraadpleging, het strategisch beraad en de bondsraad. 
 
Ledenraadpleging: 

 Geen formeel bondsorgaan, wel formele status in besluitvormingscyclus; 

 Structureel leden overleg (min. 1x per jaar per district); 

 Input (meer)jarenbeleid en jaarplan; 

 Mening en -oordeelsvorming leden;  

 Vertegenwoordiging verenigingsbestuurders,  
district coördinatoren, commissieleden, bondsbestuurders, bondsraadsleden. 

 
De ledenraadpleging heeft als doel om structureel input te genereren van 
verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. Daarbij geeft de ledenraadpleging de 
verenigingsbestuurders de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over 
betreffende onderwerpen. De ledenraadpleging vormt daarmee een onmisbare schakel in het 
democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de 
ledenraadplegingen worden immers beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden 
vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het 
strategisch beraad. Tijdens dit overleg, ter voorbereiding op de bondsraad, wordt de input en 
invloed van de verenigingen geborgd.   
 

Figuur 7 Districtsteam wordt samengesteld o.b.v. taken 
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Strategisch beraad: 

 Geen formeel bondsorgaan, wel formele status in besluitvormingscyclus; 

 Structureel voorbereidend op bondsraad najaar (1x per jaar); 

 Toetsing input ledenraadpleging in concept (meer)jarenbeleid en jaarplan; 

 Vertegenwoordiging districtscoördinatoren, bondsraadsleden en bondsbestuurders; 

 Vertegenwoordiging deskundigen o.b.v. onderwerp. 
 

Na de voorbereidingen in de ledenraadpleging en het strategisch beraad vindt in de bondsraad 
de daadwerkelijke besluitvorming plaats.  
 
De leden van de bondsraad worden gekozen door de NJBB verenigingen door middel van een 
landelijke verkiezing, maar nemen zonder last of ruggespraak zitting in de raad en besluiten op 
basis van eigen inzicht en overtuiging. Dit betekent dat de bondsraadsleden geen district 
vertegenwoordigen, maar zij vertegenwoordigden alle leden van de NJBB (een belangrijk 
verschil met de huidige situatie). Door de verkiezing van bondsraadsleden voor een periode van 
3 jaar op basis van een functieprofiel wordt de continuïteit en kwaliteit van de besluitvorming 
bevorderd. Door het structureel organiseren van een ledenraadpleging in een vroeg stadium 
van beleidsontwikkeling en de borging van de input van verenigingen in het strategisch beraad 
wordt de continuïteit en de kwaliteit van de ledenvertegenwoordiging bevorderd. Hiermee zijn 
de 2 voornaamste knelpunten (hoofdstuk 4) met betrekking tot de besluitvorming ondervangen 
en draagt de besluitvormingscyclus bij aan de daadkracht, transparantie en democratische 
besluitvorming van de bondorganisatie (functionele eis, hoofdstuk 4).  
 
De verenigingen leveren door middel van de ledenraadpleging en het strategisch beraad een 
directe invloed op de ontwikkeling van beleidsplannen. De feitelijk besluitvorming vindt plaats 
door de, door de verenigingen gekozen, bondsraadsleden op de bondsraad.  
 
In onderstaande illustratie is de besluitvormingscyclus weergegeven.  
 
 

 

Figuur 8 De verschillende onderdelen van de besluitvormingscyclus en de betrokken bondsorganen 
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Verkiezing bondsraadsleden 
De verkiezing van bondsraadleden door NJBB verenigingen vindt 1x in de 3 jaar plaats op basis 
van een landelijke kieslijst. Ieder lid van een NJBB vereniging kan zich kandidaat stellen voor 
de bondsraad. Elke vereniging mag op maximaal 3 kandidaten een stem uitbrengen. Ten 
behoeve van een evenredige ledenvertegenwoordiging worden de stemmen gewogen op basis 
van het ledenaantal van de vereniging. Een stem van een grote vereniging telt zwaarder dan 
een stem van een kleine vereniging (dit uitgangspunt geldt alleen voor de verkiezing van de 
bondsraadsleden). 
 
De verkiezing van de bondsraadsleden wordt begeleid door de kiesraad. De kiesraad is onder 
andere verantwoordelijk voor het reglementair verloop van de verkiezing en het vaststellen van 
de verkiezingsuitslag. De samenstelling van de kiesraad en het verkiezingsreglement worden in 
het voorjaar van 2016 uitgewerkt. Onderstaand zijn de kenmerken van de bondsraad en de 
verkiezing van de bondsraad puntsgewijs weergegeven. In figuur 9 is de verkiezing van 
bondsraadsleden schematisch weergegeven. 
 
Samenstelling bondsraad: 

 Bondsraadleden worden gekozen door NJBB verenigingen o.b.v. een landelijke kieslijst; 

 Aantal bondsraadsleden is gebaseerd op 10% van het aantal verenigingen; 

 Een vereniging brengt maximaal 3 stemmen uit; 

 Ieder bondsraadslid heeft één stem in de bondsraad; 

 Zittingstermijn bondsraadsleden 3 jaar (max. 2 zittingstermijnen); 

 Iedere 3 jaar verkiezing bondsraadsleden; 

 Maximaal 1 bondsraadslid per vereniging. 
 
Stemverhouding verenigingen bij verkiezing bondsraadsleden: 

 Per stem wordt een weging toegepast o.b.v. het ledenaantal; 

 0-100 leden = weging stem x1 

 100-200 leden = weging stem x2 

 200-400 leden = weging stem x3 

 > 400 leden = weging stem x4 
 
Taken Kiesraad: 

 Beoordelen profiel kandidaat vs. functieprofiel; 

 Vaststellen kandidatenlijst; 

 Toezicht reglementair verloop verkiezingen; 

 Vaststellen verkiezingsuitslag; 
 

In het voorjaar van 2016 wordt het verkiezingsreglement  
uitgewerkt. Hierin wordt eveneens een bezwaarprocedure  
opgenomen.   
 

 

 

 

  

Figuur 9 De verkiezing van bondsraadsleden 



 NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND 

 Postbus 2655 | 3430 GB | Nieuwegein | www.njbb.nl 

Agendapunt 11.1 - BV 30 mei 2015  17-22 

6.  Vooruitblik 
 
Onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming wordt de nieuwe organisatiestructuur 
ingevoerd per 01 januari 2017. Het bondsbestuur kiest bewust voor een omslagpunt waarna de 
nieuwe organisatiestructuur volledig van kracht is. Voordat het zover is, worden er de nodige 
onderwerpen uitgewerkt, voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd. Voor die tijd komt de 
bondsraad 4 keer bijeen. Aan de bondsraad worden de volgende onderwerpen voorgelegd ter 
besluitvorming: 
Bondsraad voorjaar 2015 

 Besluitvorming organisatieontwerp; 

 Besluitvorming taken en verantwoordelijkheden bondsorganen; 

 Besluitvorming besluitvormingscyclus. 
 

Bondsraad najaar 2015 

 Voortgangsrapportage; 

 Besluitvorming aantal en indeling districten; 

 Besluitvorming contributiestructuur; 

 Besluitvorming uitwerking ledenraadpleging en strategisch beraad. 
 
Bondsraad voorjaar 2016 

 Voortgangsrapportage; 

 Besluitvorming financiële structuur; 

 Besluitvorming verkiezingsreglement bondsraad; 

 Besluitvorming statuten en huishoudelijk reglement. 
 
Bondsraad najaar 2016 

 Besluitvorming positionering commissies; 

 Besluitvorming invoering organisatiestructuur. 
 
Ter voorbereiding, ontwikkeling en verdere uitwerking van de voorstellen voor de bondsraad 
worden in 2015 en 2016 ten minste de volgende werkzaamheden verricht. 
 
Werkzaamheden 2015 t.b.v. de organisatiestructuur: 

 Creëren en onderhouden draagvlak bij leden; 

 Ontwikkelen implementatieplan 2016-2017; 

 Specificeren taken en verantwoordelijkheden per bondsorgaan; 

 Ontwikkelen contributiestructuur; 

 Ontwikkelen financiële structuur; 

 Uitwerking voorstel districtsteams; 

 Uitwerking samenstelling kiesraad; 

 Ontwikkelen verkiezingsreglement bondsraad; 

 Ontwikkelen communicatiestrategie.  
 
Werkzaamheden 2016 t.b.v. de organisatiestructuur: 

 Samenstellen en inwerken districtsteams; 

 Uitwerking en planning ledenraadpleging en strategisch beraad; 

 Herindeling commissies en commissieleden (incl. sectie topsport); 

 Implementatie financiële structuur; 

 Herverdeling financiële middelen afdelingen; 

 Implementatie contributiestructuur; 

 Verkiezing en publicatie bondsraadsleden; 

 Voorbereiding implementatie nieuwe organisatiestructuur.  
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7.  Vraag en antwoord 
 
Ondanks de beschrijving van de aanleiding, totstandkoming en achtergrond van het 
organisatieontwerp zijn er ongetwijfeld vragen. Gezien de status van het organisatieontwerp en 
de genoemde werkzaamheden en uitwerkingen in 2015 en 2016 is het niet mogelijk om alle 
vragen in dit stadium van de herstructurering te beantwoorden. Desondanks zijn onderstaand 
de meest voorkomende vragen onder elkaar gezet en beantwoord.  
 
Vraag 1:  Wat zijn de voordelen van de nieuwe organisatiestructuur? 
Antwoord: Het organisatieontwerp stelt de bond in staat om de doelstellingen en ambities 

van de bond te realiseren. De structuur is gericht op het stimuleren van pro 
activiteit, daadkracht en beheersbaarheid van de bondsorganisatie. De nieuwe 
organisatiestructuur stelt de bond eveneens in staat de functionele eisen van de 
bondsorganisatie te realiseren. Daarbij zijn de knelpunten, die binnen de bond 
worden ervaren door verenigingen, functionarissen en bondsbestuur en -bureau 
(hoofdstuk 4), ondervangen. De organisatie groeit in flexibiliteit en daadkracht 
en gaat daarbij van reactiviteit in verenigingsondersteuning en dienstverlening 
naar pro activiteit. De organisatie gaat van twee bestuurslagen naar één 
bondsbestuur en operationele districtsteams. Het signaleren van hulpvragen en 
beleidsinput van verenigingen behoort tot de primaire taken van het 
districtsteam. Door de aansturing vanuit het bondsbureau ontstaan er korte 
lijnen tussen bureau, districtsteams en verenigingen. De vereniging wordt 
daarbij in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van beleid door 
middel van de ledenraadpleging. In de besluitvormingscyclus wordt zowel de 
inhoudelijk bijdrage van de verenigingen als de kwaliteit en continuïteit in 
besluitvorming vergroot en geborgd. Tot slot wordt de organisatie door de 
transparante structuur, de eenheid van beleid en een duidelijke verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden beter bestuurbaar en beter herkenbaar voor de 
leden. Hierdoor wordt de inzet en expertise van vrijwilligers beter benut, de 
onderlinge samenhang van activiteiten vergroot en daarmee een toename in de 
efficiëntie van de organisatie gerealiseerd.   

 
Vraag 2: In hoeveel districten wordt het land verdeeld?  
Antwoord: Het aantal districten en de indeling van de districten is op dit moment nog niet 

bekend. Op basis van het aantal verenigingen, het ledenaantal en de ligging 
van accommodaties wordt de indeling gemaakt. Van belang is de zichtbaarheid 
van het districtsteam bij verenigingen, de beheersbaarheid van taken voor 
zowel het districtsteam als de landelijke organisatie (span of control) en de 
reisafstand binnen het district. Aan de bondsraad in het najaar van 2015 wordt 
het aantal districten en de indeling van de districten ter besluitvorming 
voorgelegd.  

 
Vraag 3: Hoe ziet de samenstelling van het districtsteam er uit? 
Antwoord: Het districtsteam bestaat uit vrijwilligers. De samenstelling van het districtsteam 

is afhankelijk van de taken die het districtsteam uitvoert. Dit zijn minimaal de 
primaire taken van het district. Er wordt een districtscoördinator aangesteld die 
activiteiten in het district coördineert en het contact en de samenwerking met 
het bondsbureau onderhoudt. 
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Vraag 4: Hoe worden de vrijwilligers voor deze functies geworven en aangesteld? 
Antwoord: In het najaar van 2015 wordt de districtsindeling vastgesteld. In het voorjaar van 

2016 worden de functieprofielen voor de districtsteams gepubliceerd. Hierin 
staat beschreven wat de bond van een lid van het districtsteam verwacht en wat 
de leden van een districtsteam van de landelijke organisatie mogen verwachten.  
Na de actieve werving van enthousiaste vrijwilligers neemt het bondsbestuur 
een besluit over de samenstelling van de teams. De precieze procedure van 
aanstelling is echter nog niet vastgesteld. 

 
Vraag 5: Wat gebeurt er met de huidige afdelingen? 
Antwoord: De afdelingen komen te vervallen. De uitvoerende taken van de afdelingen 

worden ondergebracht bij de districtsteams. De zorgvuldige overdracht van 
taken is een belangrijk aandachtspunt bij de invoering van de districtsteams. 
Het bondsbestuur vertrouwt er op dat enthousiaste vrijwilligers zich blijven 
inzetten voor de sport, bijvoorbeeld als commissielid, als kandidaat 
bondsraadslid of als lid van een districtsteam. 

 
Vraag 6: Wordt de afstand tussen de vereniging en de bond niet te groot?  
Antwoord: In de nieuwe organisatiestructuur wordt de afstand tussen de vereniging en de 

bond verkleind. Het contact met de verenigingen en de zichtbaarheid van de 
bond bij verenigingen is een belangrijke taak van de bond. Dit heeft het meest 
resultaat wanneer het in de regio, dicht bij de vereniging wordt uitgevoerd. Het 
signaleren van hulpvragen en beleidsinput van verenigingen is daarom een 
primaire taak van het districtsteam, naast het faciliteren van het sportaanbod. 
Het team is actief in communicatie en contact en is een verlengstuk van het 
bondsbureau in de regio. Gezien het belang van het contact tussen vereniging 
en bond wordt bij de indeling van de districten rekening gehouden met de 
afstand. Daarnaast draagt ook de ledenraadpleging bij aan de verkleining van 
de afstand tussen de vereniging en de bond.  

 
Vraag 7: Blijven de huidige commissies in de nieuwe structuur bestaan? 
Antwoord: In het organisatieontwerp krijgen commissies een uitvoerende taak. De 

uitvoerende taken van de bond worden deels ondergebracht bij commissies 
(een ander deel bij het bondsbureau). Op basis van de taken worden 
commissies opnieuw gepositioneerd en wordt de samenstelling herzien. Ook 
hier wordt een functieprofiel aan gekoppeld, zodat voor alle betrokkenen 
duidelijk is wat men van elkaar mag verwachten.  

 
Vraag 8: Wat gebeurt er met de sectie Topsport? 
Antwoord: De uitvoerende taken van de sectie Topsport worden ondergebracht in een 

nieuwe commissie. De beleid en/of -strategieontwikkeling met betrekking tot 
topsport wordt in opdracht van het bondsbestuur en op projectbasis 
gerealiseerd door een werkgroep. Ook hier wordt een functieprofiel aan 
gekoppeld, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat men van elkaar mag 
verwachten. 

 
Vraag 9: Wat zijn de consequenties voor de financiële structuur van de bond? 
Antwoord: Vanzelfsprekend wordt de financiële structuur van de bond afgestemd op de 

nieuwe organisatiestructuur. In de loop van 2015 wordt de financiële structuur 
ontwikkeld. Pas dan worden de consequenties zichtbaar. De beheersbaarheid 
en transparantie van de financiën is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  
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Vraag 10: Wat gebeurt er met de vermogens van de huidige afdelingen? 
Antwoord: Het vermogen van de afdelingen maakt deel uit van het vermogen van de bond 

en wordt ingezet voor de uitvoering van taken van de bond, zowel regionaal als 
landelijk.  
 

Vraag 11: Sluit het organisatieontwerp aan bij de nieuwe competitiestructuur? 
Antwoord: Ja, de competitie wordt zowel regionaal als landelijk gespeeld. Voor de 

organisatie van de landelijke competitie wordt een commissie ingesteld. Het 
faciliteren van de competitie in de regio is één van de primaire taken van het 
districtsteam. Dit komt de uniformiteit van de competitie ten goede.  

 
Vraag 12: Wanneer komt er meer duidelijkheid over de nieuwe contributie en  

-licentiestructuur? 
Antwoord: Naar aanleiding van de knelpunten en functionele eisen van de organisatie, de 

nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe competitie wordt de gehele 
contributie en -licentiestructuur herzien. Dit jaar wordt de contributiestructuur 
verder ontwikkeld. Op de bondsraad in het najaar van 2015 wordt de 
contributiestructuur ter besluitvorming voorgelegd.  

 
Vraag 13: Waarom is gekozen voor een landelijke kieslijst voor bondsraadsleden in 

plaats van regionale vertegenwoordiging? 
Antwoord: Één van de knelpunten van de huidige organisatie is het gebrek aan 

continuïteit, efficiëntie en kwaliteit in de besluitvorming van de bond. Dit wordt 
mede veroorzaakt door een wisselende samenstelling van de bondsraad en 
daarmee ook een wisselende kwaliteit en betrokkenheid van bondsraadsleden; 
niet alle bondsraadsleden zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen in de bond. 
Daarbij wordt de kwaliteit, de motivatie en de betrokkenheid van de 
bondsraadsleden individueel belangrijker geacht dan directe regionale 
vertegenwoordiging. De verenigingen stemmen op de kandidaten die zij in staat 
achten hun belangen goed te vertegenwoordigen, ongeacht de regio. Een vaste 
samenstelling van de bondsraad gedurende 3 jaar stimuleert de continuïteit van 
de gehele besluitvormingscyclus. 

 
Vraag 14: Welke onderwerpen komen aan de orde in de ledenraadpleging en hoe is 

dit van invloed op de besluitvorming? 
Antwoord: De ledenraadpleging heeft als doel om structureel input te genereren van 

verenigingsbestuurders over onder andere beleidsonderwerpen. Daarnaast 
biedt het de verenigingsbestuurder de mogelijkheid om een mening te vormen 
en te ventileren over betreffende onderwerpen. De ontwikkeling van een 
contributiestructuur, een nieuwe competitiestructuur en de verdere ontwikkeling 
van de organisatie zijn voorbeelden van onderwerpen die in de toekomst aan 
bod kunnen komen in de ledenraadpleging. De input van 
verenigingsbestuurders wordt verwerkt in de beleidsvoorstellen die vervolgens, 
met de bondsraadsleden, districtscoördinatoren en eventuele deskundigen, 
worden besproken in het strategisch beraad. De bondsraadsleden en 
districtscoördinatoren hebben hier de taak om te toetsen of de input van de 
ledenraadpleging daadwerkelijk verwerkt is in de beleidsvoorstellen. Waar nodig 
worden de beleidsvoorstellen aangescherpt en tenslotte voorgelegd ter 
besluitvorming aan de Bondsraad. 
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Vraag 15: Wat merk ik als verenigingsbestuurder van de organisatieverandering? 
Antwoord: De organisatieverandering heeft als doel om een daadkrachtige en efficiënte  

organisatie te creëren die in staat is om de taken en ambities te realiseren. Voor 
u als verenigingsbestuurder wordt de bond beter zichtbaar en bereikbaar. U 
wordt proactief ondersteund bij uw uitdagingen als bestuurder, het contact met 
de bond wordt geïntensiveerd, uw leden kunnen deelnemen aan kwalitatief 
goed sportaanbod en uw belangen als verenigingsbestuurder worden behartigd. 
Daarbij is er een nieuwe besluitvormingscyclus ontworpen die waarborgt dat uw 
stem wordt gehoord en die bijdraagt aan de democratische 
besluitvormingsprocessen. Uw vereniging is lid van een efficiënte en 
daadkrachtige organisatie met een duidelijke meerwaarde. 
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Bijlage 1 Toelichting bestuursmodellen 
 
De eerste stap in het daadwerkelijk ontwerpen van een organisatiestructuur is het vaststellen 
van het bestuursmodel. In §5.1 worden de verschillende bestuursmodellen benoemd. 
Onderstaand worden de bestuursmodellen nader beschreven.  
 
Executief bestuursmodel:   
De leden (met name het bestuur) verrichten alle werkzaamheden. De ALV heeft een 
Controlerende taak en de strategieontwikkeling is beperkt.  
 
Directief bestuursmodel:  
Het bondsbureau verricht secretarieel en administratief werk. De overige werkzaamheden 
Worden verricht door leden (met name het dagelijks bestuur). Het algemeen bestuur is 
beleidsvormend. De ALV heeft een controlerende taak en draagt bij aan de 
strategieontwikkeling. 
 
Beleidsvoerend bestuursmodel: 
De dagelijkse leiding van werkzaamheden en inhoudelijke ondersteuning van beleidsvoering 
wordt verricht door de directeur van het bondsbureau. Het bureau levert administratieve en 
secretariële ondersteuning. Het dagelijks bestuur formuleert de beleidskaders en het algemeen 
bestuur bepaalt de hoofddoelen van het beleid en toetst de beleidsresultaten. De formele 
goedkeuring ligt bij de ALV. 
 
Voorwaardenscheppend bestuursmodel: 
Naast administratieve en secretariële ondersteuning van het bondsbureau werken er ook 
beleidsmatige specialisten op het bondsbureau. De focus van het dagelijks bestuur ligt 
voornamelijk op de strategische kaders, evenals het algemeen bestuur. De ALV heeft een 
toezichthoudende rol.  
 
Toezichthoudend bestuursmodel: 
Het bondsbureau organiseert en verricht de beleidsvoering. Er is geen onderscheidt tussen een 
dagelijks en een algemeen bestuur. Het bestuur richt zich volledig op de strategische kaders. 
De ALV heeft een toezichthoudende rol. 
 
Op basis van de uitgangspunten, kerntaken, kwaliteiten en ambities van de organisatie is 
vastgesteld dat het voorwaardenscheppend bestuursmodel het beste aansluit bij de 
bondsorganisatie van de NJBB en het meest recht doet aan genoemde punten. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 1A: 
NATIONALE CLUBTEAMCOMPETITIE PETANQUE 

*** PILOT *** 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 1 juli 2015. 

 
Dit reglement bevat de regels voor de pilot van de nationale clubteamcompetitie petanque (NCP), die 
wordt gespeeld in het seizoen 2015 – 2016. 
 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 De pilot nationale clubteamcompetitie petanque (NCP) vindt plaats op 14 zaterdagen van 
september 2015 tot medio april 2016. 

1.2 De pilot NCP wordt beschouwd als een toernooi van categorie 1. 

1.3 De pilot NCP wordt gespeeld in divisies. De hoogste divisie heet de Topdivisie, daaronder volgt 
de Tweede Divisie, die in twee poules is verdeeld op basis van zo kort mogelijke reisafstanden 
voor de deelnemende verenigingen. 

1.4 Het bondsbestuur is belast met de organisatie en delegeert de uitvoering van de pilot aan de 
toernooicommissie, verder te noemen de competitieleiding. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 De pilot staat open voor teams die zijn samengesteld uit spelers die in het bezit zijn van een 
Nederlandse W- of J–licentie. 

2.2 Een team komt uit voor een vereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van een licentie bij 
de betreffende vereniging. 

2.3 De deelnemende verenigingen spelen per ontmoeting (speeldag) met een team bestaande uit 
minimaal zes en maximaal negen spelers. Een team van zes of zeven deelnemers bevat ten 
minste één vrouw en ten minste één man. Een team van acht of negen deelnemers bevat ten 
minste twee vrouwen en ten minste twee mannen. 

2.4 De kosten voor deelname aan de pilot NCP 2015 – 2016 bedragen €100 per team. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 De NCP kent geen invallers en vervangers, als bedoeld in het toernooireglement petanque. In 
plaats daarvan geldt het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.  

3.2 Een speelgerechtigd lid van een vereniging mag aan iedere competitiewedstrijd van zijn 
vereniging deelnemen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden van dit 
artikel. 

3.3 Tijdens een competitiejaar kan een licentiehouder namens slechts één vereniging deelnemen. 

3.4 Bij overtreding van deze regels wordt de uitslag van de wedstrijd waaraan de speler die de 
overtreding beging deelnam gewijzigd in een 0-8 verlies voor zijn vereniging. Voor de acht 
afzonderlijke partijen wordt een uitslag van 6-13 genoteerd. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens een vooraf door de competitieleiding 
vastgesteld schema. De verdeling van de acht teams in elke poule over de acht plaatsen in dit 
schema wordt bepaald door de competitieleiding, die hierbij eventueel rekening kan houden met 
de beschikbaarheid van de (al dan niet overdekte) speellocaties op de afzonderlijke 
wedstrijddagen. 

4.2 De Topdivisie bestaat uit één poule van acht teams. 

4.3 De Tweede Divisie bestaat uit twee poules van elk acht teams. 

4.3.1 De 16 teams die deelnemen in de Tweede Divisie worden op grond van hun locatie geplaatst in 
twee poules: de Tweede Divisie A en de Tweede Divisie B. Deze plaatsing vindt zo plaats dat 
de totale reisafstanden binnen een poule zo klein mogelijk zijn. 
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Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 De wedstrijden worden gespeeld in drie speelronden: 

 de 1e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen, 

 de 2e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit twee triplettenpartijen, en 

 de 3e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen. 

5.2 In elke speelronde wordt één equipe aangemerkt als “gemengd”; de overige equipes worden 
“vrije” equipes genoemd. De “gemengde” equipe dient minimaal één man en één vrouw te 
bevatten. In elke speelronde spelen de als “gemengd” aangemerkte equipes tegen elkaar. 

5.3 Voorafgaand aan de wedstrijd geven de teamcaptains de namen van hun deelnemers door aan 
de scheidsrechter, die deze noteert op het wedstrijdformulier. 

5.4 Voorafgaand aan iedere afzonderlijke speelronde geven de teamcaptains van beide teams aan, 
zonder inzage voor hun tegenstander, welke deelnemers worden opgesteld in welk doublet of 
triplet. De scheidsrechter ontvangt deze opstellingen, maakt ze gelijktijdig bekend, en noteert ze 
op het wedstrijdformulier. 

5.5 Puntentelling per wedstrijd 

 elke winstpartij levert 1 partijpunt op, in één wedstrijd zijn dus 8 partijpunten te verdelen; 

 het team dat de meeste partijen wint, wint de wedstrijd; gelijkspel is mogelijk; 

 de mogelijke eindstand in partijpunten is dus: 8–0, 7–1, 6–2, en 5–3 (en vice versa), en 4–4; 

 winst van een wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op, verlies 0 wedstrijdpunten; 

 bij gelijkspel krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt. 

5.6 De volledige uitslag van alle partijen wordt genoteerd op het wedstrijdformulier. Op dit formulier 
kunnen ook eventuele bijzonderheden worden vermeld. 

5.7 Het wedstrijdformulier moet, ondertekend door de scheidsrechter en beide teamcaptains, 
uiterlijk twee werkdagen na de wedstrijd worden opgestuurd naar de competitieleiding, bij 
voorkeur gescand en digitaal. Voor het insturen van het wedstrijdformulier is de thuisspelende 
vereniging verantwoordelijk. 

5.8 De uitslag van de wedstrijd in partijpunten moet door beide teamcaptains zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk de maandag volgend op de vastgestelde speeldatum, voor 08:00 uur per e-mail 
aan de competitieleiding worden gemeld. Bij in gebreke blijven wordt de overtredende 
vereniging een boete van € 5,00 per geval opgelegd. 

Artikel 6 Rangschikking 

6.1 Rangschikking geschiedt op volgorde van: 
1. het aantal wedstrijdpunten, 
2. het saldo van partijpunten, 
3. het onderling resultaat (in wedstrijdpunten), 
4. het onderling saldo (in partijpunten), en 
5. het saldo van de in de onderlinge wedstrijden gespeelde partijen behaalde punten. 

6.2 De competitieleiding publiceert de rangschikking op de website van de NJBB, uiterlijk op de 
maandag volgend op de speeldatum. Deze rangschikking is gebaseerd op de per e-mail 
ingestuurde uitslagen. 

6.3 Indien na ontvangst van de wedstrijdformulieren blijkt dat de per e-mail gemelde uitslag niet 
correct is, of dat er ongerechtigheden hebben plaatsgevonden waardoor de uitslag reglementair 
aangepast moet worden, wordt die wijziging alsnog in de gepubliceerde rangschikking 
aangebracht, met toelichting van de reden. 

Artikel 7 Promotie en degradatie 

7.1 De vereniging die winnaar wordt van de Topdivisie neemt deel aan de Eurocup in het 
kalenderjaar van het einde van de competitie. 

7.2 Een vereniging die winnaar wordt van een poule in de Tweede Divisie heeft het recht te 
promoveren naar de Topdivisie, met dien verstande dat een vereniging nooit met meer dan één 
team in de Topdivisie vertegenwoordigd mag zijn. 

7.2.1 Indien een team niet kan of wil promoveren, gaat het recht op promotie naar het team dat als 
tweede in de betreffende poule is geëindigd, weer met dien verstande dat een vereniging nooit 
met meer dan één team in de Topdivisie vertegenwoordigd mag zijn. 

7.2.2 Indien ook dat team niet kan of wil promoveren, vervalt het recht op promotie voor de 
betreffende poule. 

7.3 Nadat de promoties zijn bepaald, degraderen uit iedere divisie zoveel teams als nodig is om in 
het volgend seizoen weer te komen tot het vastgestelde aantal deelnemende teams per divisie. 
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Artikel 8 Competitieplanning 

8.1 Er wordt gespeeld op zaterdagen; de speeldata van de pilot zijn: 

 26 september 2015 (dit valt samen met het EK mannen) 

 03 oktober 2015 

 10 oktober 2015 

 31 oktober 2015 

 14 november 2015 

 28 november 2015 (dit valt samen met de Eurocup) 

 12 december 2015 

 16 januari 2016 

 30 januari 2016 

 13 februari 2016 

 27 februari 2016 

 12 maart 2016 

 02 april 2016 

 16 april 2016. 

8.2 Indien één of meer leden van een vereniging op een geplande speeldatum verplichtingen heeft 
in het kader van een door de FIPJP of de CEP georganiseerd evenement, heeft hun vereniging 
het recht om – in overleg met de competitieleiding en de tegenstander – de wedstrijd naar een 
andere datum te verplaatsen, bij voorkeur naar een eerdere datum, doch uiterlijk vóór de 
volgende speelronde. 

8.3 De thuisspelende vereniging geeft tot uiterlijk 15 dagen vóór de speeldag aan de betreffende 
tegenstander en de competitieleiding aan wat de accommodatie is waar de thuiswedstrijd 
plaatsvindt. 

8.4 Voor het kenbaar maken van bovengenoemde gegevens worden formulieren op de website van 
de NJBB gepubliceerd. 

8.5 De eerste speelronde van iedere speeldag dient om 12:00 te beginnen. 
In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken, dit dient te worden gemeld bij de 
competitieleiding.  

Artikel 9 Accommodaties 

9.1 De accommodaties waar de thuiswedstrijden plaatsvinden dienen te voldoen aan de door de 
competitieleiding gestelde eisen.  

9.1.1 Goedkeuring van de accommodatie wordt verleend door de competitieleiding op grond van een 
door de betreffende vereniging aangeleverde beschrijving op een door de competitieleiding 
daartoe vastgesteld formulier. 

9.1.2 Een overzicht van de verleende goedkeuring wordt gepubliceerd op de website van de NJBB. 

9.2 Alle wedstrijden worden binnen gespeeld; indien geen van beide teamcaptains hiertegen 
bezwaar maakt, mag buiten worden gespeeld.  

9.3 Er dient per wedstrijd een terrein van ten minste 9 × 12 meter aangewezen te worden. Alle 
partijen van die wedstrijd worden op dat terrein gespeeld, en op dat terrein worden geen andere 
partijen gespeeld. 

9.4 Bij alle partijen wordt gebruik gemaakt van kunststof werpcirkels, waarvan de ligging telkenmale 
eenduidig wordt gemarkeerd, bij voorkeur op 4 punten langs de horizontale en verticale as. 

Artikel 10 Functionarissen 

10.1 In afwijking van artikel 21 van het toernooireglement petanque wordt in de pilot NCP zonder 
wedstrijdleider gespeeld. 

10.2 Er dient een gediplomeerd scheidsrechter (bij voorkeur niveau 3) aanwezig te zijn. 

10.3 De scheidsrechter komen tevens de taken en bevoegdheden toe die in de artikelen 35 en 36 
van het toernooireglement petanque aan de wedstrijdleider worden toegekend. 

10.4 Er dient een gediplomeerde EHBO’er of BHV’er aanwezig te zijn. 

10.5 De thuisspelende vereniging(en) is (zijn) verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de 
benodigde functionarissen. 

10.6 Indien er meerdere thuisspelende verenigingen op dezelfde locatie zijn, kan worden volstaan 
met één scheidsrechter en één EHBO’er of BHV’er. 
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Artikel 11 Afwezigheid, terugtrekken 

11.1 Een team heeft het recht om, bij overmacht, een wedstrijd af te zeggen. 

11.1.1 Afzegging dient zo spoedig mogelijk aan de competitieleiding en aan de tegenstander te 
worden gemeld. De competitieleiding beoordeelt of er inderdaad sprake is van overmacht, en of 
de afzegging inderdaad zo spoedig mogelijk is gedaan. 

11.1.2 Bij een positief oordeel wordt door de competitieleiding in overleg met beide teams een nieuwe 
datum voor de wedstrijd vastgesteld. Deze datum ligt zo mogelijk vóór de volgende speelronde. 

11.1.3 Een negatief oordeel resulteert in reglementair verlies van de wedstrijd met een uitslag van 0-8, 
waarbij voor de acht afzonderlijke partijen een uitslag van 0-13 wordt genoteerd. Tevens wordt 
een boete opgelegd ter hoogte van het inschrijfgeld. 

11.2 Niet opdagen zonder geldige afzegging resulteert in reglementair verlies van de wedstrijd met 
een uitslag van 0-8, waarbij voor de acht afzonderlijke partijen een uitslag van 0-13 wordt 
genoteerd. Tevens wordt een boete opgelegd ter hoogte van het inschrijfgeld. 

11.3 Een team dat tweemaal zonder geldige afzegging niet is komen opdagen wordt uitgesloten van 
de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen van wedstrijden die door 
dat team al zijn gespeeld komen te vervallen. 

11.4 Een team dat zich terugtrekt uit de competitie wordt uitgesloten van de rest van de competitie 
en degradeert reglementair. Alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld 
komen te vervallen. 

11.5 In afwijking van de regels uit artikel 31, leden 1, 2 en 3 van het toernooireglement petanque, 
gelden de volgende regels: 

 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt vóór het verstrijken van de uiterste dag van 
inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt na de uiterste dag van inschrijving maar vóór de 
eerste aangekondigde speeldag is (naast het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter 
hoogte van het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt op of na de eerste speeldag is (naast het reeds 
betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van twee maal het volledige inschrijfgeld 
verschuldigd. 

11.6 Artikel 31, lid 4 van het toernooireglement petanque is van overeenkomstige toepassing op de 
in dit artikel 11 genoemde regels. 

 

Artikel 12 Slotbepalingen 

12.1 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding. 

12.2 Bezwaar tegen een dergelijke beslissing van de competitieleiding is niet mogelijk. 
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Toelichting bij agendapunt 13.1 t/m 13.4 
 
Het bondsbestuur heeft de reglementencommissie gevraagd het TRP aan te passen naar 
aanleiding van het besluit van de bondsraad om het NK’s tête-à-tête en het NK Doubletten te 
scheiden qua mannen, vrouwen en jeugd. Tevens is het reglement voor het NK 
precisieschieten aangepast op gronde van het besluit dat het bestuur heeft genomen om voor 
2015 een apart klassement voor mannen en vrouwen te hanteren. 
 
Het aanbrengen van wijzigingen in het TRP heeft het bestuur tevens de gelegenheid gegeven 
om enkele hiaten uit het huidige toernooireglement te herstellen. 
 
De gewijzigde reglementen worden afzonderlijk behandeld bij agendapunt 13.1 t/m 13.4.  
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Wijzigingen toernooireglement 
 

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE (rompreglement) 

Art. Tekst huidige reglementen Voorstel nieuwe tekst 
Inl. Voor zover in dit reglement (TRP) niet 

anders is bepaald, zijn de bepalingen van 
het Internationaal Spelreglement 
Petanque (ISP) van toepassing. De 
volgende artikelen in dit TRP en zijn 
bijlagen wijken bewust af van het 
bepaalde in het ISP: 

 artikel 9 (belijning en afmetingen van 
banen) bevat afwijkingen van het 
ISP, artikel 5; 

 artikel 30 (regeling invallers) is een 
verruiming van het ISP, artikel 33; 

 bijlage 1 (nationale competitie) en 
bijlage 2 (nationaal kampioenschap 
voor verenigingen) bevatten in 
artikel 3 verruimingen van het ISP, 
artikel 33; 

 bijlage 10 (nationaal kampioenschap 
precisieschieten) beschrijft niet het 
petanquespel; en 

 bijlage 13 (reglement Masters) bevat 
in artikel 9 afwijkingen van het ISP. 

De regels uit de statuten, het 
huishoudelijk reglement en het 
tuchtreglement gaan altijd boven de 
regels van dit toernooireglement. 

Voor zover in dit reglement (TRP) niet 
anders is bepaald, zijn de bepalingen van 
het Internationaal Spelreglement Petanque 
(ISP) van toepassing. De volgende artikelen 
in dit TRP en zijn bijlagen wijken bewust af 
van het bepaalde in het ISP: 

 artikel 9 (belijning en afmetingen van 
banen) bevat afwijkingen van het ISP, 
artikel 5; 

 artikel 30 (regeling invallers) is een 
verruiming van het ISP, artikel 33; 

 bijlage 1 (nationale competitie) en 
bijlage 1A (nationale 
clubteamcompetitie petanque) 
bevatten in artikel 3 verruimingen van 
het ISP, artikel 33; 

 bijlage 10 (nationaal kampioenschap 
precisieschieten) beschrijft niet het 
petanquespel; en 

 bijlage 13 (reglement Masters) bevat in 
artikel 9 afwijkingen van het ISP. 

De regels uit de statuten, het huishoudelijk 
reglement en het tuchtreglement gaan altijd 
boven de regels van dit toernooireglement. 
 

3.1 De toernooien zijn ingedeeld in drie 
categorieën: 
toernooien van categorie 1: nationale 
kampioenschappen; 
toernooien van categorie 2: 
toernooien met landelijke betekenis; en 
toernooien van categorie 3: alle 
overige toernooien. 

De toernooien zijn ingedeeld in drie 
categorieën: 
toernooien van categorie 1: nationale 
kampioenschappen, de nationale 
clubteamcompetitie petanque en de NJBB 
Masters; 
toernooien van categorie 2: toernooien 
met landelijke betekenis; en 
toernooien van categorie 3: alle overige 
toernooien. 
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Art. Tekst huidige reglementen Voorstel nieuwe tekst 
4.4 De bond kent de volgende nationale 

kampioenschappen: 
de nationale competitie, 
het nationaal kampioenschap voor 
verenigingen, 
het nationaal kampioenschap 
tripletten, 
het nationaal kampioenschap 
vrouwen, 
het nationaal kampioenschap jeugd 
(in drie leeftijdsklassen), 
het nationaal kampioenschap 
veteranen, 
het nationaal kampioenschap 
doubletten, 
het nationaal kampioenschap mix, 
het nationaal kampioenschap tête-à-
tête, en 
het nationaal kampioenschap 
precisieschieten. 

De bond kent de volgende categorie 1 
toernooien: 
de nationale competitie, 
de nationale clubteamcompetitie 
petanque, 
het nationaal kampioenschap tripletten, 
het nationaal kampioenschap vrouwen 
(tripletten), 
het nationaal kampioenschap jeugd (in 
drie leeftijdsklassen), 
het nationaal kampioenschap veteranen, 
het nationaal kampioenschap doubletten 
mannen / vrouwen / jeugd, 
het nationaal kampioenschap mix, 
het nationaal kampioenschap tête-à-tête 
mannen / vrouwen / junioren, 
het nationaal kampioenschap 
precisieschieten mannen / vrouwen, en 
de NJBB Masters. 

13.1 De bond kent een toernooikalenderjaar 
dat aanvangt op 1 oktober en eindigt op 
30 september van het daaropvolgende 
jaar. 

De bond kent een toernooikalenderjaar dat 
aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 
september van het daaropvolgende jaar. In 
afwijking hiervan vindt de nationale 
clubteamcompetitie petanque plaats in de 
periode 1 september tot en met 30 april. 

39.2 De bijlagen beschrijven 
achtereenvolgens: 
bijlage 1: de nationale competitie, 
bijlage 2: het nationaal kampioenschap 
voor verenigingen, 
bijlage 3: het nationaal kampioenschap 
tripletten, 
bijlage 4: het nationaal kampioenschap 
vrouwen, 
bijlage 5: het nationaal kampioenschap 
jeugd, 
bijlage 6: het nationaal kampioenschap 
veteranen, 
bijlage 7: het nationaal kampioenschap 
doubletten, 
bijlage 8: het nationaal kampioenschap 
mix, 
bijlage 9: het nationaal kampioenschap 
tête-à-tête, 
bijlage 10: het nationaal kampioenschap 
precisieschieten, 
bijlage 11: de ranglijsttoernooien, 
bijlage 12: de promotietoernooien, en 
bijlage 13: reglement Masters / 
kwalificatie WK/EK. 

De bijlagen beschrijven achtereenvolgens: 
bijlage 1: de nationale competitie, 
bijlage 1A: de nationale clubteamcompetitie 
petanque, 
bijlage 2: vervallen, 
bijlage 3: het nationaal kampioenschap 
tripletten, 
bijlage 4: het nationaal kampioenschap 
vrouwen (tripletten), 
bijlage 5: het nationaal kampioenschap 
jeugd, 
bijlage 6: het nationaal kampioenschap 
veteranen, 
bijlage 7A: het nationaal kampioenschap 
doubletten mannen, 
bijlage 7B: het nationaal kampioenschap 
doubletten vrouwen, 
bijlage 7C: het nationaal kampioenschap 
doubletten jeugd, 
bijlage 8: het nationaal kampioenschap mix, 
bijlage 9A: het nationaal kampioenschap 
tête-à-tête mannen, 
bijlage 9B: het nationaal kampioenschap 
tête-à-tête vrouwen, 
bijlage 9C: het nationaal kampioenschap 
tête-à-tête junioren, 
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bijlage 10A: het nationaal kampioenschap 
precisieschieten mannen, 
bijlage 10B: het nationaal kampioenschap 
precisieschieten vrouwen, 
bijlage 10.1 het nationaal kampioenschap 
precisieschieten – strijdperk, 
bijlage 10.2 het nationaal kampioenschap 
precisieschieten – configuraties, 
bijlage 11: de ranglijsttoernooien, 
bijlage 12: de promotietoernooien, en 
bijlage 13: reglement Masters / kwalificatie 
WK/EK. 

 

Art. Nieuwe reglementen Voorstel nieuwe tekst 
  Bijlagen 7A, 7B en 7C zie bijlage 

  Bijlagen 9A, 9B en 9C zie bijlage 

  Bijlagen 10A en 10B zie bijlage 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 7A: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

DOUBLETTEN MANNEN 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 1 juli 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap doubletten mannen wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het wordt gespeeld op twee dagen; bij een inschrijving van 128 equipes of minder wordt het 
kampioenschap gespeeld op één dag. 

1.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap doubletten mannen staat open voor een onbeperkt aantal 
doubletten. 

2.2 Het nationaal kampioenschap doubletten mannen staat open voor doubletten die zijn 
samengesteld uit mannen die in het bezit zijn van een Nederlandse W-licentie. 

2.3 Een doublet kan bestaan uit deelnemers die afkomstig zijn van verschillende verenigingen. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Een vervanger is toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van het spelreglement. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van plaatsing en loting. 

4.2 Als sprake is van plaatsing geeft de organisator in het wedstrijdschema aan welke equipes zijn 
geplaatst. 

4.3 De loting voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats ten minste drie dagen voor aanvang van 
het toernooi. 

4.4 Bij de loting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes die in hun geheel zijn samengesteld 
uit deelnemers van één en dezelfde vereniging elkaar in de eerste ronde ontmoeten. 

4.5 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster. 

4.6 De plaats en het tijdstip van de loting als bedoeld in dit artikel wordt door de organisator ten 
minste vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is afhankelijk van het aantal ingeschreven equipes. 

5.2 Bij een deelname van meer dan 128 equipes is het wedstrijdsysteem gebaseerd op één 
wedstrijdronde Franse poules en daarna rechtstreekse eliminatie. Er wordt op de eerste 
speeldag gespeeld tot de achtste finales. 

5.3 Bij een deelname van ten hoogste 128 equipes is het wedstrijdsysteem gebaseerd op 
rechtstreekse eliminatie. 

5.4 De winnaars van de eerste wedstrijdronde gaan over naar het hoofdtoernooi, de verliezers van 
de eerste wedstrijdronde gaan over naar het troosttoernooi. 

5.5 De cadragepartijen vinden plaats tijdens de tweede wedstrijdronde. 

5.6 Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, 
kan elke equipe slechts één maal een vrije ronde krijgen. 

5.7 De verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats. 

5.8 De winnaar heeft recht op het dragen van de titel „nationaal kampioen doubletten mannen”. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 7B: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

DOUBLETTEN VROUWEN 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 1 juli 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap doubletten vrouwen wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het wordt gespeeld op twee dagen; bij een inschrijving van 128 equipes of minder wordt het 
kampioenschap gespeeld op één dag. 

1.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap doubletten vrouwen staat open voor een onbeperkt aantal 
doubletten. 

2.2 Het nationaal kampioenschap doubletten vrouwen staat open voor doubletten die zijn 
samengesteld uit vrouwen die in het bezit zijn van een Nederlandse W-licentie. 

2.3 Een doublet kan bestaan uit deelnemers die afkomstig zijn van verschillende verenigingen. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Een vervanger is toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van het spelreglement. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van plaatsing en loting. 

4.2 Als sprake is van plaatsing geeft de organisator in het wedstrijdschema aan welke equipes zijn 
geplaatst. 

4.3 De loting voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats ten minste drie dagen voor aanvang van 
het toernooi. 

4.4 Bij de loting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes die in hun geheel zijn samengesteld 
uit deelnemers van één en dezelfde vereniging elkaar in de eerste ronde ontmoeten. 

4.5 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster. 

4.6 De plaats en het tijdstip van de loting als bedoeld in dit artikel wordt door de organisator ten 
minste vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is afhankelijk van het aantal ingeschreven equipes. 

5.2 Bij een deelname van meer dan 128 equipes is het wedstrijdsysteem gebaseerd op één 
wedstrijdronde Franse poules en daarna rechtstreekse eliminatie. Er wordt op de eerste 
speeldag gespeeld tot de achtste finales. 

5.3 Bij een deelname van ten hoogste 128 equipes is het wedstrijdsysteem gebaseerd op 
rechtstreekse eliminatie. 

5.4 De winnaars van de eerste wedstrijdronde gaan over naar het hoofdtoernooi, de verliezers van 
de eerste wedstrijdronde gaan over naar het troosttoernooi. 

5.5 De cadragepartijen vinden plaats tijdens de tweede wedstrijdronde. 

5.6 Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, 
kan elke equipe slechts één maal een vrije ronde krijgen. 

5.7 De verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats. 

5.8 De winnaar heeft recht op het dragen van de titel „nationaal kampioen doubletten vrouwen”. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 7C: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

DOUBLETTEN JEUGD 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 1 juli 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap doubletten jeugd wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het wordt gespeeld in drie leeftijdscategorieën: junioren, aspiranten en pupillen. 

1.3 Het wordt gespeeld op één dag. 

1.4 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap doubletten jeugd staat open voor een onbeperkt aantal 
doubletten. 

2.2 Het nationaal kampioenschap doubletten jeugd staat open voor doubletten die zijn 
samengesteld uit deelnemers die in het bezit zijn van een Nederlandse J–licentie. 

2.3 Een doublet wordt in de laagst mogelijke leeftijdscategorie ingedeeld, tenzij dit doublet bij 
inschrijving heeft verzocht in de naasthogere categorie te worden ingedeeld; vanaf dat moment 
wordt dit doublet beschouwd als behorend tot die leeftijdscategorie. 

2.4 Een doublet kan bestaan uit deelnemers die afkomstig zijn van verschillende verenigingen. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Vervangers zijn toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van het spelreglement. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van plaatsing en loting. 

4.2 Als sprake is van plaatsing geeft de organisator in het wedstrijdschema aan welke equipes zijn 
geplaatst. 

4.3 De loting voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats ten minste drie dagen voor aanvang van 
het toernooi. 

4.4 Bij de loting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes die in hun geheel zijn samengesteld 
uit deelnemers van één en dezelfde vereniging en die in dezelfde categorie uitkomen, elkaar in 
de eerste ronde ontmoeten. 

4.5 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster. 

4.6 De plaats en het tijdstip van de loting als bedoeld in dit artikel wordt door de organisator ten 
minste vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is afhankelijk van het aantal deelnemende equipes en van de 
leeftijdscategorie, en is zo mogelijk gebaseerd op een initiële fase waarbij de tegenstanders zijn 
voorgeloot, gevolgd door een fase van rechtstreekse eliminatie. 

5.2 Als in enige leeftijdscategorie minder dan twee equipes zijn ingeschreven wordt het betreffende 
kampioenschap niet gehouden. 

5.3 Als bij de junioren niet meer dan 16, bij de aspiranten niet meer dan 8, of bij de pupillen niet 
meer dan 4 equipes zijn ingeschreven worden deze ingedeeld in Franse poules. Van elke 
Franse poule gaan de twee winnaars over naar het hoofdtoernooi; de andere equipes gaan 
over naar het troosttoernooi. De indeling van deze deeltoernooien is zo dat equipes van 
eenzelfde Franse poule elkaar niet eerder dan in de finale opnieuw kunnen tegenkomen. 
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5.4 Als bij de junioren meer dan 16 equipes zijn ingeschreven gaan de winnaars van de eerste 
partij over naar het hoofdtoernooi; de verliezers gaan over naar het troosttoernooi. 
In het hoofd- en het troosttoernooi wordt gespeeld met rechtstreekse eliminatie; de verliezers 
van de halve finale spelen om de derde plaats. 

5.5 Als bij de aspiranten meer dan 8, maar niet meer dan 16 equipes zijn ingeschreven spelen deze 
drie voorgelote partijen; de hoogst geëindigde 4 equipes gaan over naar het hoofdtoernooi; de 
volgende 4 equipes gaan over naar het troosttoernooi; de andere equipes zijn uitgeschakeld. 
Als bij de aspiranten meer dan 16 equipes zijn ingeschreven gaan de winnaars van de eerste 
partij over naar het hoofdtoernooi; de verliezers gaan over naar het troosttoernooi. 

5.6 Als bij de pupillen meer dan 4, maar niet meer dan 8 equipes zijn ingeschreven spelen deze 
drie voorgelote partijen; de hoogst geëindigde 2 equipes spelen de finale; de volgende 2 
equipes spelen om de derde plaats. 
Als bij de pupillen meer dan 8 equipes zijn ingeschreven gaan de winnaars van de eerste partij 
over naar het hoofdtoernooi; de verliezers gaan over naar het troosttoernooi. 

5.7 Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, 
kan elke equipe slechts één maal een vrije ronde krijgen. 

5.8 De cadragepartijen vinden plaats tijdens de tweede wedstrijdronde. 

5.9 De verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats. 

5.10 De winnaars hebben recht op het dragen van de titel „nationaal kampioen doubletten” in de 
betreffende leeftijdscategorie. 

5.11 Indien op grond van de aantallen ingeschreven equipes het kampioenschap in een of meer van 
de leeftijdscategorieën niet wordt gehouden kunnen kampioenschappen in twee naastgelegen 
categorieën worden gecombineerd. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 9A: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

TÊTE–À–TÊTE MANNEN 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering  op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 31 mei 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête mannen wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het wordt gespeeld op één dag. 

1.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête mannen staat open voor een onbeperkt aantal 
deelnemers. 

2.2 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête mannen staat open voor mannen die in het bezit zijn 
van een Nederlandse W-licentie. 

2.3 Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Vervangers zijn niet toegestaan. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van plaatsing en loting. 

4.2 Als sprake is van plaatsing geeft de organisator in het wedstrijdschema aan welke equipes zijn 
geplaatst. 

4.3 De loting voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats ten minste drie dagen voor aanvang van 
het toernooi. 

4.4 Bij de loting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes van één en dezelfde vereniging 
elkaar in de eerste ronde ontmoeten. 

4.5 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster. 

4.6 De plaats en het tijdstip van de loting als bedoeld in dit artikel wordt door de organisator ten 
minste vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is gebaseerd op rechtstreekse eliminatie. 

5.2 De winnaars van de eerste wedstrijdronde gaan over naar het hoofdtoernooi, de verliezers van 
de eerste wedstrijdronde gaan over naar het troosttoernooi. 

5.3 Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, 
kan iedere equipe slechts één maal een vrije ronde krijgen. 

5.4 De cadragepartijen vinden plaats tijdens de tweede wedstrijdronde. 

5.5 De verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats. 

5.6 De winnaar heeft recht op het dragen van de titel „nationaal kampioen tête-à-tête mannen”. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 9B: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

TÊTE–À–TÊTE VROUWEN 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering  op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 31 mei 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête vrouwen wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het wordt gespeeld op één dag. 

1.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête vrouwen staat open voor een onbeperkt aantal 
deelnemers. 

2.2 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête vrouwen staat open voor vrouwen die in het bezit zijn 
van een Nederlandse W-licentie. 

2.3 Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Vervangers zijn niet toegestaan. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van plaatsing en loting. 

4.2 Als sprake is van plaatsing geeft de organisator in het wedstrijdschema aan welke equipes zijn 
geplaatst. 

4.3 De loting voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats ten minste drie dagen voor aanvang van 
het toernooi. 

4.4 Bij de loting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes van één en dezelfde vereniging 
elkaar in de eerste ronde ontmoeten. 

4.5 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster. 

4.6 De plaats en het tijdstip van de loting als bedoeld in dit artikel wordt door de organisator ten 
minste vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is gebaseerd op rechtstreekse eliminatie. 

5.2 De winnaars van de eerste wedstrijdronde gaan over naar het hoofdtoernooi, de verliezers van 
de eerste wedstrijdronde gaan over naar het troosttoernooi. 

5.3 Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, 
kan iedere equipe slechts één maal een vrije ronde krijgen. 

5.4 De cadragepartijen vinden plaats tijdens de tweede wedstrijdronde. 

5.5 De verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats. 

5.6 De winnaar heeft recht op het dragen van de titel „nationaal kampioen tête-à-tête vrouwen”. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 9C: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

TÊTE–À–TÊTE JUNIOREN 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering  op 30 mei 2015; 

inwerkingtredend op 31 mei 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête junioren wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het wordt gespeeld op één dag. 

1.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête junioren staat open voor een onbeperkt aantal 
deelnemers. 

2.2 Het nationaal kampioenschap tête-à-tête junioren staat open voor spelers die in het bezit zijn 
van een Nederlandse J-licentie en in het lopende kalenderjaar een leeftijd van 15, 16 of 17 jaar 
hebben bereikt of hopen te bereiken. 

2.3 Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Vervangers zijn niet toegestaan. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van plaatsing en loting. 

4.2 Als sprake is van plaatsing geeft de organisator in het wedstrijdschema aan welke equipes zijn 
geplaatst. 

4.3 De loting voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats ten minste drie dagen voor aanvang van 
het toernooi. 

4.4 Bij de loting wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes van één en dezelfde vereniging 
elkaar in de eerste ronde ontmoeten. 

4.5 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster. 

4.6 De plaats en het tijdstip van de loting als bedoeld in dit artikel wordt door de organisator ten 
minste vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is gebaseerd op rechtstreekse eliminatie. 

5.2 De winnaars van de eerste wedstrijdronde gaan over naar het hoofdtoernooi, de verliezers van 
de eerste wedstrijdronde gaan over naar het troosttoernooi. 

5.3 Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, 
kan iedere equipe slechts één maal een vrije ronde krijgen. 

5.4 De cadragepartijen vinden plaats tijdens de tweede wedstrijdronde. 

5.5 De verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats. 

5.6 De winnaar heeft recht op het dragen van de titel „nationaal kampioen tête-à-tête junioren”. 
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TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, 
BIJLAGE 10A: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

PRECISIESCHIETEN MANNEN 
MAART 2015 

 
Vastgesteld door de bondsvergadering van 30 mei 2015; 

inwerkingtredend met terugwerkende kracht op 1 april 2015. 

 
Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque 
van toepassing. 

Artikel 1 Inleiding 

1.1 Het nationaal kampioenschap precisieschieten mannen wordt jaarlijks gehouden. 

1.2 Het kampioenschap wordt gespeeld met een onbeperkt aantal deelnemers. 

1.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
delegeren. 

1.4 In dit reglement wordt verstaan onder: 

serie de eerste wedstrijdronde, waarin de beste acht deelnemers zich plaatsen 
voor de achtste finale, en de volgende vierentwintig voor de herkansing; 

herkansing de tweede wedstrijdronde, waarin de beste acht deelnemers zich plaatsen 
voor de achtste finale; 

finaleronden de derde en volgende wedstrijdronden; 
tussenronde een ingelaste wedstrijdronde om een volgorde te bepalen tussen 

deelnemers met eenzelfde score; 
tussenklassement een lijst waarop alle niet–uitgeschakelde deelnemers in volgorde zijn 

opgenomen en die wordt gebruikt om te bepalen welke deelnemers in de 
volgende wedstrijdronde tegen elkaar uitkomen; 

eindklassement een lijst waarop alle deelnemers in volgorde zijn opgenomen; 
strijdperk een doelcirkel en vier werpcirkels op 6, 7, 8 en 9 meter daarvan verwijderd; 
doelcirkel een cirkel met een diameter van 1 meter (waarin configuraties worden 

gelegd); 
werpcirkel een cirkel met een diameter van 50 centimeter van waaruit de deelnemer 

boules werpt; 
hartlijn de denkbeeldige rechte lijn die de middelpunten van de doelcirkel en de 

werpcirkels met elkaar verbindt; 
doelwit een in de doelcirkel gelegen en door de deelnemer te treffen boule of but; 
hindernis een in de doelcirkel gelegen en niet door de deelnemer te treffen boule of 

but; 
configuratie het doelwit en eventuele hindernissen, welke in een bepaalde opstelling in 

de doelcirkel worden neergelegd; 
tweestrijd een ontmoeting van twee deelnemers, waarin beiden een werpproef 

uitvoeren; 
koppel een tweetal deelnemers die in een finaleronde een tweestrijd voeren; 
tegenstander de deelnemer met wie een bepaalde deelnemer een koppel vormt; 
werpproef een serie van 20 schoten die door eenzelfde deelnemer in een vaste 

volgorde moeten worden verricht; 
score het aantal door een deelnemer in een werpproef behaalde punten; 
meldingstijd het door de wedstrijdleider aan de deelnemer bekend gemaakte tijdstip 

waarop deze deelnemer zich bij het strijdperk dient te vervoegen voor de 
volgende wedstrijdronde of voor een tussenronde; 

waarnemer een persoon die onder auspiciën van de scheidsrechter in een strijdperk 
de juistheid van de configuratie en de geldigheid van schoten beoordeelt, 
de behaalde punten toekent en deze bijhoudt; 

publiek ieder ander dan de scheidsrechter, en — per strijdperk — de waarnemer 
en de deelnemer(s). 

1.5 Slechts de volgende artikelen uit het spelreglement zijn van overeenkomstige toepassing tijdens 
het nationaal kampioenschap precisieschieten, voor zover daarvan in deze bijlage niet 
uitdrukkelijk is afgeweken: 2, 2

bis
, 3, 4, 16, 30, 34, 35, 36, 37, 38 en 39. 
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Artikel 2 Deelname en toegankelijkheid 

2.1 Het nationaal kampioenschap precisieschieten mannen staat open voor een onbeperkt aantal 
deelnemers. 

2.2 Het nationaal kampioenschap precisieschieten mannen staat open voor mannen die in het bezit 
zijn van een Nederlandse W-licentie. 

2.3 Een equipe bestaat uit één deelnemer. 

Artikel 3 Vervangers en invallers 

3.1 Vervangers zijn niet toegestaan. 

3.2 Invallers zijn niet toegestaan. 

Artikel 4 Loting en plaatsing 

4.1 In elke wedstrijdronde laat de wedstrijdleiding de deelnemers zelf hun strijdperk loten; de 
lotingprocedure wordt zo ingericht dat geen deelnemer twee maal achtereen in eenzelfde 
strijdperk treedt. 

4.2 De indeling van de deelnemers voor de eerste wedstrijdronde (de serie) vindt uitsluitend plaats 
door middel van loting. Deze wordt gedaan door de wedstrijdleiding, ten minste een week vóór 

de wedstrijddag. De plaats en het tijdstip van de loting wordt door de wedstrijdleiding ten minste 
vijf werkdagen voor dit tijdstip aan de deelnemers bekendgemaakt. 

4.3 Aan deze loting nemen zowel de deelnemers van het NK precisieschieten mannen als de 
deelnemers van het NK precisieschieten vrouwen deel. 

4.4 De volgorde waarin de deelnemers aan de tweede wedstrijdronde (de herkansing) aantreden is 
omgekeerd aan die in de serie. 

4.5 De indeling voor de verdere wedstrijdronden (de finaleronden) wordt bepaald door de eerder 
behaalde resultaten. Hierbij worden de deelnemers gescheiden in mannelijke deelnemers (voor 
de finaleronden van het NK precisieschieten mannen) en vrouwelijke deelnemers (voor de 
finaleronden van het NK precisieschieten vrouwen). Zo nodig vinden voor plaatsing in de 
finaleronden tussenronden plaats tussen deelnemers van gelijke sekse die een gelijke score 
hebben behaald. 

4.6 Voor elke finaleronde wordt een onderlinge volgorde, het tussenklassement, bepaald van de 
deelnemers die zich voor deze ronde hebben geplaatst. Deze is in eerste instantie gebaseerd 
op de in de vorige wedstrijdronde behaalde score. Bij gelijke stand is het vorige 
tussenklassement doorslaggevend. 

4.7 Bij elke finaleronde komen de hoogst en de laagst in het tussenklassement voorkomende 
deelnemer tegen elkaar uit, en vervolgens de hoogst en de laagst op het tussenklassement 
voorkomende nog niet ingedeelde deelnemer, en zo verder tot alle niet–uitgeschakelde 
deelnemers zijn ingedeeld. 

4.8 Bij uitschakeling worden deelnemers in het eindklassement op de laatstelijk in het 
tussenklassement ingenomen positie geplaatst. 

Artikel 5 Wedstrijdsysteem 

5.1 Het wedstrijdsysteem is een combinatie van een serie, een herkansing, en vier finaleronden 
volgens een afvalsysteem. 

5.2 Aan de serie nemen alle deelnemers deel. Zij worden daartoe door de wedstrijdleiding 
opgeroepen in de door loting bepaalde volgorde. De wedstrijdleiding kan besluiten om spelers 
die pas laat in deze volgorde zijn geloot, toe te staan niet op de gebruikelijke aanvangstijd van 
het kampioenschap, maar pas op een nader te bepalen later tijdstip aanwezig te moeten zijn. 

5.3 Alle deelnemers worden in volgorde in het tussenklassement opgenomen; bij gelijke scores 
worden tussenronden gehouden om ten minste te bepalen welke deelnemers zich scharen bij 
de beste 4 respectievelijk 8, en om een volledige ordening van de eerste 4 respectievelijk 8 te 
bepalen. 

5.3.1 Bij 32 of meer inschrijvingen plaatsen de beste acht van de serie zich voor de achtste finale; in 
het tussenklassement voor de achtste finale komen zij op de plaatsen 1 tot en met 8 te staan; 
deelnemers die een score hebben behaald die ten minste gelijk is aan die van nummer 24 
nemen deel aan de herkansing; de overige deelnemers zijn uitgeschakeld; zij worden in 
volgorde van hun resultaten tijdens de serie in het eindklassement opgenomen. 
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5.3.2 Bij minder dan 32 inschrijvingen plaatsen de beste vier van de serie zich voor de kwartfinale; in 
het tussenklassement voor de kwartfinale komen zij op de plaatsen 1 tot en met 4 te staan; 
deelnemers die een score hebben behaald die ten minste gelijk is aan die van nummer 12 
nemen deel aan de herkansing; de overige deelnemers zijn uitgeschakeld; zij worden in 
volgorde van hun resultaten tijdens de serie in het eindklassement opgenomen. 

5.4 De beste acht respectievelijk de beste vier van de herkansing plaatsen zich eveneens voor de 
achtste finale dan wel kwartfinale; bij gelijke scores worden tussenronden gehouden om een 
volledige ordening van de eerste 8 respectievelijk eerste vier te bepalen; in het 
tussenklassement voor de achtste finale komen zij op de plaatsen 9 tot en met 16 te staan 
respectievelijk op de plaatsen 5 tot en met 8 te staan; de overige deelnemers zijn 
uitgeschakeld; zij eindigen op grond van hun resultaten tijdens de herkansing op de plaatsen 
vanaf 17 respectievelijk vanaf 9. 

5.5 Vervolgens worden finaleronden gehouden volgens het principe van rechtstreekse eliminatie 

5.5.1 Bij 32 of meer inschrijvingen worden de finaleronden gehouden tussen de beste zestien 
(achtste finale), de beste acht (kwartfinale) en de beste vier (halve finale); de winnaars van de 
halve finale spelen de finale; de winnaar daarvan mag zich „nationaal kampioen 
precisieschieten mannen” noemen, de verliezer is nummer twee; de verliezers van de halve 
finale eindigen exaequo op de derde plaats; de overige deelnemers worden in het 
eindklassement geklasseerd volgens het laatste tussenklassement waarop zij voorkwamen. 

5.5.2 Bij minder dan 32 inschrijvingen worden de finaleronden gehouden tussen de beste acht 
(kwartfinale), de beste vier (halve finale); de winnaars van de halve finale spelen de finale; de 
winnaar daarvan mag zich „nationaal kampioen precisieschieten mannen” noemen, de verliezer 
is nummer twee; de verliezers van de halve finale eindigen ex aequo op de derde plaats; de 
overige deelnemers worden in het eindklassement geklasseerd volgens het laatste 
tussenklassement waarop zij voorkwamen. 

Artikel 6 Inrichting 

6.1 Op het terrein bevinden zich ten minste acht strijdperken, elk bestaande uit een doelcirkel met 
een diameter van 1 meter waarin doelwitten en hindernissen worden gelegd, en bijbehorende 
werpcirkels met een diameter van 50 centimeter op afstanden van 6, 7, 8 en 9 meter van de 
doelcirkel, aan éénzelfde kant daarvan; de middelpunten van alle cirkels in eenzelfde strijdperk 
liggen op één lijn, hierna te noemen de hartlijn. 

6.2 De strijdperken hebben per speelvak evenwijdige hartlijnen met een onderlinge tussenruimte 
van ten minste 4 meter en elk met de werpcirkels aan eenzelfde kant van de doelcirkel. Alle 
werpcirkels bevinden zich op ten minste 1 meter van obstakels in de zin van het spelreglement. 
Op een afstand van ten minste 1 meter achter de doelcirkel is een afzetting aangebracht. 

6.3 De bond beheert het te gebruiken materieel. In overleg met de organisator levert hij deze tijdig 
het benodigde materiaal. 

Artikel 7 Configuraties 

7.1 In de doelcirkel worden configuraties neergelegd met een doelwit, een te treffen boule of but 
met een lichte kleur, en hindernissen gevormd door boules en een but met een donkere kleur. 
Als doelwit of hindernis te gebruiken boules moeten glad zijn en — voor het gehele toernooi — 
eenzelfde diameter en massa bezitten (van respectievelijk 74 millimeter en 700 gram); deze 
eisen zijn van overeenkomstige toepassing op de te gebruiken buts. 

7.2 De doelwitten en hindernissen worden achtereenvolgens in de volgende configuraties 
neergelegd: 

1. een te treffen boule; 
2. een te treffen boule achter een but; 
3. een te treffen boule tussen twee andere boules aan weerszijden; 
4. een te treffen boule achter een andere boule; en 
5. een te treffen but. 

7.3 De in dit artikel bedoelde strijdperken en configuraties zijn weergegeven in de bij dit reglement 
behorende figuren (zie aanhangsels 10.1 en 10.2). De onderlinge afstanden tussen objecten in 
de doelcirkel bedragen telkens 10 centimeter, met uitzondering van die in configuratie 3, waarin 
deze afstand 3 centimeter bedraagt. Het but in configuratie 5 wordt op 20 centimeter van de 
rand van de doelcirkel gelegd, aan de kant van de werpcirkels; in de andere configuraties 
bevindt zich het doelwit in het middelpunt van de doelcirkel, dat als zodanig vast is aangegeven. 



 

 

Agendapunt 13.4.1 - BV 30 mei         Bijlage 10A: NK precisieschieten mannen, Versie 2.0 - Maart 2015 4-5  

Artikel 8 Spelregels 

8.1 In de serie en in de herkansing treedt iedere deelnemer alleen in het strijdperk. De bepalingen 
over zijn tegenstander zijn dan niet van toepassing. 

8.2 In de finaleronden komen de deelnemers in koppels tegen elkaar uit; een dergelijke ontmoeting 
wordt in het vervolg aangeduid als tweestrijd. Winnaar van een tweestrijd is de deelnemer met 
de hoogste score bij zijn werpproef. Als de scores gelijk zijn is de winnaar degene die als eerste 
een tussenronde zoals bedoeld in artikel 8.9 tussen beide deelnemers wint. 

8.3 In het bijzijn van de waarnemer loten zij wie van hen de keuze heeft of hij dan wel zijn 
tegenstander begint. 

8.4 Na een teken van de waarnemer bij zijn strijdperk dat configuratie 1 in de doelcirkel correct is 
neergelegd, neemt de eerste deelnemer plaats in de werpcirkel die op 6 meter van de doelcirkel 
is verwijderd. Vervolgens werpt hij een boule met de bedoeling het doelwit uit de doelcirkel te 
verwijderen. 

8.5 Nadat de waarnemer hem het teken heeft gegeven dat dezelfde configuratie opnieuw correct in 
de doelcirkel is neergelegd, neemt de tegenstander plaats in dezelfde werpcirkel en werpt ook 
hij een boule om het doelwit te verwijderen. 

8.6 Voor elk schot heeft de deelnemer 30 seconden de tijd, gemeten tussen het teken van de 
waarnemer en het moment dat de boule neerkomt. 

8.7 Nadat beide deelnemers vanuit de eerste werpcirkel hebben geschoten, neemt de eerste 
deelnemer plaats in de volgende werpcirkel. Hij en vervolgens zijn tegenstander schiet op deze 
configuratie. Zo worden de vier afstanden in volgorde afgewerkt. 

8.8 Vervolgens wordt de volgende configuratie in de doelcirkel neergelegd. De eerste deelnemer 
betreedt het strijdperk en hij en zijn tegenstander schieten op deze configuratie weer vier keer, 
vanuit elke werpcirkel één keer. Deze werkwijze wordt herhaald tot beide deelnemers op de vijf 
configuraties ieder vier keer hebben geschoten, hierna gezamenlijk aan te duiden als 
werpproef. 

8.9 Als een tussenronde moet worden gespeeld bestaat deze uit een reeks van vijf schoten vanuit 
de werpcirkel op een afstand van 7 meter van de doelcirkel, te beginnen met configuratie 1. 
Indien noodzakelijk, wordt deze procedure herhaald tot ten aanzien van de te bepalen volgorde 
uitsluitsel is verkregen. 

Artikel 9 Puntentelling 

9.1 Een schot is ongeldig als de boule waarmee wordt geschoten de grond buiten de doelcirkel, de 
doelcirkel zelf, of een hindernis raakt, alvorens het doelwit te treffen, of als het doelwit niet wordt 
getroffen. Een schot is eveneens ongeldig wanneer de deelnemer tijdens het schieten niet met 
zijn voeten aan de grond en geheel binnen de werpcirkel blijft. Voor een ongeldig schot worden 
geen punten toegekend. 

9.2 Voor het treffen van een doelwit worden punten toegekend. Het totaal per deelnemer van deze 
punten is de score van de werpproef. 

9.3 Voor een geldig schot wordt de hoogst toepasselijke van de volgende punten toegekend: 

a. 5 punten in elk der configuraties 1, 2, 3 en 4 indien de boule waarmee wordt geschoten zelf 
de doelcirkel niet geheel verlaat en bovendien geen hindernis wordt geraakt; 

b. 5 punten in configuratie 5 indien het doelwit de doelcirkel geheel verlaat; 
c. 3 punten in elk der configuraties 1, 2, 3 en 4 indien het doelwit de doelcirkel geheel verlaat 

en bovendien geen hindernis wordt geraakt; 
d. 3 punten in configuratie 5 indien het doelwit de doelcirkel niet geheel verlaat; 
e. 1 punt in elk der configuraties 2 en 4 indien het doelwit de doelcirkel geheel verlaat doch een 

hindernis wordt geraakt; 
f. 1 punt in elk der configuraties 1, 2 en 4 indien het doelwit de doelcirkel niet geheel verlaat; 
g. 1 punt in configuratie 3 indien het doelwit de doelcirkel niet geheel verlaat en bovendien 

geen hindernis wordt geraakt; 
h. 1 punt in configuratie 3 indien een hindernis wordt geraakt; en 
i. 1 punt in configuratie 5 indien het but wordt geraakt maar zijn plaats niet verlaat. 
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Artikel 10 Administratie 

10.1 Bij melding aan de wedstrijdtafel krijgt iedere deelnemer een door de bond vastgesteld 
wedstrijdformulier. Het vermeldt de naam en het licentienummer van de deelnemer, het 
strijdperk waar hij dient aan te treden, en het tijdstip waarop hij zich voor de volgende 
wedstrijdronde moet melden (de meldingstijd). 

10.2 Na elke ronde, ook na een tussenronde, wordt de behaalde score op het wedstrijdformulier 
genoteerd, door de waarnemer geparafeerd en door de deelnemer aan de wedstrijdleiding ter 
verwerking voorgelegd. Indien de betreffende deelnemer niet is uitgeschakeld, wordt hem 
opnieuw een wedstrijdformulier verstrekt. 

10.3 De taken van de wedstrijdleider zijn: 

a. een deugdelijke administratie bijhouden van de behaalde scores; 
b. de deelnemers op een juiste wijze in een tussenklassement zetten; 
c. lotingen verrichten; 
d. voor zover noodzakelijk tussenronden organiseren; 
e. meldingstijden vaststellen; 
f. deelnemers wedstrijdformulieren verstrekken; en 
g. informatie geven omtrent tussenklassementen. 

10.4 De deelnemers worden geacht mee te werken aan een vlotte afwikkeling van het 
kampioenschap. Zij dienen zich vóór het op het wedstrijdformulier aangegeven tijdstip naar het 
juiste strijdperk te begeven, dan wel op eerste oproep naar de wedstrijdtafel. 

10.5 Een deelnemer die 5 minuten na de meldingstijd of een oproep zich te melden nog niet 
aanwezig is, wordt nog één maal opgeroepen; komt hij zich alsnog melden dan begint hij met 
een achterstand van 5 punten. Als hij zich 10 minuten na de eerste meldingstijd of oproep nog 
steeds niet heeft gemeld wordt hij van verdere deelname uitgesloten. 

Artikel 11 Discipline 

11.1 Terwijl een deelnemer zich opmaakt om te schieten bevindt zijn tegenstander zich achter de 
werpcirkel op 9 meter van de doelcirkel, en op ten minste 2 meter van die deelnemer. 

11.2 Ieder ander dan de deelnemer, en met name de tegenstander en het publiek, dient zich 
gedurende de uitvoering van de werpproef van commentaar te onthouden, en mag geen 
bewegingen maken of anderszins de deelnemer uit zijn concentratie halen, zolang deze zich in 
een werpcirkel bevindt. Gebeurt dat naar het oordeel van de waarnemer toch of vindt naar het 
oordeel van de scheidsrechter een van buiten komend incident plaats, dan wordt de reeks 
schoten vanuit de werpcirkels op de voorliggende configuratie door de deelnemer opnieuw 
doorlopen. 

Artikel 12 Arbitrage 

12.1 Het nationaal kampioenschap precisieschieten wordt geleid door een door de bond 
aangewezen scheidsrechter. Deze vergewist zich vooraf van de aanwezigheid en geschiktheid 
van het te gebruiken materieel en de correcte opstelling van de strijdperken. Indien hij dit 
noodzakelijk oordeelt, verstrekt hij de organisator bindende aanwijzingen ter verbetering. 

12.2 De scheidsrechter wijst voor elk strijdperk een officiële waarnemer aan. Hij ziet toe op het juist 
handelen van de waarnemers en beslist zo nodig in twijfelgevallen. 

12.3 De taken van de waarnemer zijn: 

a. beoordelen of doelwitten zijn getroffen en de doelcirkel hebben verlaten en of hindernissen 
zijn bewogen; 

b. controleren of de deelnemer tijdens het schieten met zijn voeten aan de grond en geheel 
binnen de werpcirkel blijft; 

c. treffen van de maatregelen uit artikel 11.2 bij eventuele storende gedragingen van de 
tegenstander of het publiek; 

d. toezien op het correct neerleggen van de configuraties; en 
e. bijhouden van de puntentelling. 

12.4 De waarnemer houdt zich, gedurende de tijd die een deelnemer heeft om te schieten, op ter 
hoogte van de doelcirkel, op een afstand van 2 meter terzijde van de hartlijn. 
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