AGENDA BONDSVERGADERING (NAJAAR)
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Genodigden:

31 oktober 2015
Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal)
10:30
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

3.

Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering d.d. 30 mei 2015 (pag. 3-12)

4.

Ingekomen stukken

5.

Vaststelling van de agenda

6.

Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering
d.d. 30 mei 2015 (pag. 13-14)

7.
7.1

Vacature financiële commissie
Voordracht Ton Reedijk (pag. 15)

8.

Jaarplan 2016 (pag. 16-24)

9.
9.1

Financien
Begroting 2016 (pag. 25-33)

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Pijler Bondsorganisatie
Districtsindeling, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden districtteams (pag. 34-69)
Procedure en werkwijze ledenraadpleging (pag. 70-71)
Procedure en werkwijze strategisch beraad (pag. 72)
Procedure en werkwijze bondsraad (pag. 73 en 74)
Functieprofiel bondsraadleden (pag. 75)

11.
11.1

Pijler Competitie
TRP rompreglement (pag. 78-93)

12.

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

13.

Sluiting
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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 12 oktober 2015 door het afdelingsbestuur bij het bondsbureau
worden ingediend via info@njbb.nl. De antwoorden zullen uiterlijk 26 oktober aan de
bondsafgevaardigden en aan de secretariaten van de afdelingen per e-mail worden
verstuurd.
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Agendapunt 3
Op de conceptnotulen van 30 mei heeft het bondsbestuur onderstaande opmerking ontvangen
van afdeling 13. Het bondsbestuur heeft er geen problemen mee om de voorgestelde wijziging
van afdeling 13 over te nemen.
Tekstuele wijziging m.b.t. notulen bondsraad 30 mei
Op 16 juli 2015 is bij het bondsbureau de volgende email binnengekomen n.a.v. de notulen
van de bondsvergadering.
De afdelingsvertegenwoordiger van afdeling 13 stelt een tekstuele wijziging voor in de notulen
van de afgelopen bondsvergadering regel 281 - 282 die luidt:
“Afdeling 13 heeft een schriftelijke vraag ingediend over bondsraadsleden die toezeggingen
doen maar zich hieraan niet houden. Zij heeft geen behoefte aan een nadere toelichting op het
eerder gegeven schriftelijke antwoord van het bondsbestuur.”
M.i. kan de weergave duidelijker door bovenstaande tekst te vervangen door:
“Afdeling 13 heeft een schriftelijke vraag ingediend over te kiezen bondsraadsleden die zich in
de praktijk niet blijken te houden aan de uitgangspunten waarvoor zij zeggen te staan. Je kunt
dan als vereniging pas na 3 jaar een nieuwe keuze maken. Zij heeft geen behoefte aan een
nadere toelichting op het eerder gegeven schriftelijke antwoord van het bondsbestuur.”
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Verslag van de vergadering van de bondsraad van 30 mei 2015
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10:29, heet alle aanwezigen welkom, en stelt de
bestuursleden achter de tafel voor. De secretaris is afwezig in verband met
familieomstandigheden. In zijn plaats is Boudewijn Waijers gevraagd om het verslag te
verzorgen.
Het bestuur heeft voorafgaand aan de bondsvergadering nagenoeg alle afdelingsvergaderingen
bezocht (met uitzondering van die van afdeling 6, waarvoor excuses worden aangeboden). In
de afdelingsvergaderingen hebben de bestuursleden de voorstellen voor de nieuwe organisatie
opzet toegelicht. Er zijn door de verenigingen veel kritische opmerkingen geplaatst over de
voorstellen voor de nieuwe bondsorganisatie, waar het bestuur in het vervolgtraject rekening
mee zal houden.
Van de aanwezigheid van een bondsbestuurslid op de afdelingsvergaderingen is ook veel
gebruik gemaakt voor het plaatsen van aanmerkingen op en het stellen van vragen over de
nieuwe competitie en haar pilot. De aanmerkingen zijn doorgegeven aan de werkgroep C1 –
competitie.
2.
Mededelingen
2.1
Data bondsvergaderingen 2016
Het bondsbestuur heeft in de stukken de data van de bondsvergaderingen van 2016
gepubliceerd. Hierbij is ook een weekschema gevoegd voor de planning van de
afdelingsvergaderingen in 2016; de voorzitter verzoekt de afdelingen bij de planning van de
dag van hun afdelingsvergaderingen met dit weekschema rekening te houden.
3.
Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering van 15 november 2014
Het verslag van de bondsvergadering van 15 november 2014 is eerder verspreid, en hierop
zijn binnen de vastgestelde termijn geen aanmerkingen binnengekomen. Daarmee zouden zij
in principe zijn vastgesteld. Zeer recent is echter nog een relevante opmerking van de
voorzitter van de redactiecommissie binnengekomen. Bij agendapunt 3 staat op regels 80–84:
„Er vindt nu overleg plaats met enkele drukkerijen voor een nog mooiere uitgave die ook
maandelijks zal verschijnen. Informatie zal ook worden gegeven via de website en via de
sociale media, zodat de verenigingen en hun leden geïnformeerd worden over de voortgang
van de verschillende projecten.”
Na het afluisteren van de opnamen van de vergadering is gebleken dat deze tekst onjuist is.
Het is niet zo gezegd: het is niet de bedoeling petanQue maandelijks uit te gaan brengen.
De tekst zal gaan luiden:
„Er vindt nu overleg plaats met enkele drukkerijen voor een nog mooiere uitgave. Het streven
is om maandelijks een verandering te laten zien in het blad petanQue, op de website of in de
social media, zodat de verenigingen en hun leden geïnformeerd worden over de voortgang van
de verschillende projecten.”
Afdeling 6 merkt op dat „een verandering te laten zien” onduidelijk is, maar de voorzitter
antwoordt dat het destijds nu eenmaal zo gezegd is, en dus ook zo in het verslag dient te
staan. Indien gewenst zal in de huidige vergadering een nadere toelichting worden gegeven.
Afdeling 6 zegt hieraan geen behoefte te hebben.
De vergadering gaat vervolgens akkoord met de gecorrigeerde versie van het verslag.
Daarmee is het verslag van de bondsvergadering van 15 november 2014 vastgesteld.
Afdeling 10 merkt nog op dat in het verslag, bij het vermelden van sprekers, afwisselend
gebruik wordt gemaakt van hun naam en van de afdeling waarvan zij afgevaardigde zijn. De
afdeling verzoekt in de toekomst consequent zijn in aanduiden van sprekers, en altijd hun
functie te gebruiken.
De voorzitter zegt toe dit verzoek aan de secretaris door te geven.
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4.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
5.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
6.
Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering van 15 november
2014
De voorzitter informeert of er behoefte is aan een bespreking van de besluiten en
toezeggingen. Hij meldt dat de opmerkingen van afdeling 10 over toezegging 4
(bestemmingsreserve topsport) desgewenst zullen worden behandeld bij het financieel
jaarverslag..
De bondsraad heeft geen behoefte aan een inhoudelijke behandeling.
7.
Vacatures
7.1
Bondsbestuur
Het bestuurslid Hetty Tindemans is
behoefte aan stemming te hebben,
bondsbestuur.
Het bestuurslid Henk van Rekum is
behoefte aan stemming te hebben,
bondsbestuur

aftredend en herkiesbaar. De bondsraad geeft aan geen
daarmee is Hetty Tindemans herbenoemd als lid van het
aftredend en herkiesbaar. De bondsraad geeft aan geen
daarmee is Henk van Rekum herbenoemd als lid van het

7.2
Tuchtcollege
De voorzitter van het tuchtcollege (Elout Korevaar) is aftredend en niet herkiesbaar. Het
bondsbestuur heeft een opvolger gezocht en gevonden in Nicole Spapen, nu reeds lid van het
tuchtcollege. Zij is op verzoek van de voorzitter aanwezig en vertelt wat over zichzelf.
Zij is lid van het tuchtcollege sinds 2011, en is trots de opvolger te mogen zijn van Elout
Korevaar, die zij bedankt voor de jaren dat hij het tuchtcollege heeft geleid. In het dagelijkse
leven is zij advocate, en woonachtig in ‘s-Hertogenbosch.
De vergadering geeft desgevraagd aan geen behoefte te hebben aan het stellen van nadere
vragen, en evenmin behoefte aan stemming te hebben, daarmee is Nicole Spapen benoemd
tot voorzitter van het tuchtcollege.
8.
Beleidsverantwoording 2014
8.1
Jaarverslag 2014
Er zijn bij het bondsbestuur geen vragen binnengekomen over het jaarverslag van de bond.
De vergadering geeft aan geen behoefte te hebben aan een nadere bespreking.
Hiermee gaat de bondsvergadering akkoord met het jaarverslag over 2014.
8.2
Financieel jaarverslag 2014
Het financieel jaarverslag over 2014 is, inclusief accountantsverklaring en bijlage met de
geconsolideerde gegevens van de afdelingen, als bijlage bij de agenda aan de afgevaardigden
gestuurd. De gegevens van de afdelingen zijn slechts ter kennisgeving. Deze worden in de
vergadering niet behandeld.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. De cijfers geven het beeld dat er
erg weinig geld is uitgegeven. Hiervoor zijn verschillende redenen. Eén is dat enkele
uitgavenposten nog doorlopen naar 2015, en daarom niet in 2014 geboekt zijn.
Daarnaast is het effect van de bezuinigingen zichtbaar. Er wordt zo zuinig mogelijk gewerkt.
Dat werpt zijn vruchten af. Er moeten reserves worden opgebouwd, want de subsidies
NOC*NSF drogen op. Daartoe moet de begroting op orde worden gebracht, waarvoor een
gezamenlijke inspanning vereist is. De huidige begroting is een goede stap naar de toekomst.
De voorzitter gaat over tot de behandeling van de vooraf schriftelijk ingediende vragen. Deze
zijn eerder al beantwoord in de nagestuurde stukken.
Afdeling 10 had voorafgaand aan de vergadering schriftelijk haar zorgen geuit over de
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verhouding tussen wedstrijdsport en topsport. Zij merkt op dat er toch óók weer voor topsport
is gekozen, en niet meer alleen voor wedstrijdsport. De portefeuillehouder voor de pijler
competitie antwoordt dat topsport een verlengstuk is van wedstrijdsport. Het feit dat de NJBB
meedoet aan kampioenschappen in het buitenland is goed voor het wedstrijdklimaat in
Nederland zelf, en daarmee dus voor de wedstrijdsport. De focus ligt wel degelijk op de
wedstrijdsport, maar topsport is daarvan een onderdeel. Afdeling 10 blijft het oneens met deze
mening van het bondsbestuur.
De vergadering heeft verder geen behoefte aan een nadere bespreking van het financieel
jaarverslag. De voorzitter stelt voor om, conform het advies van de financiële commissie,
akkoord te gaan met het financieel jaarverslag en daarmee met de voorgestelde
resultaatverdeling, en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en beleid
over het boekjaar 2014.
Er is geen behoefte aan stemming, daarmee is het voorstel aanvaard.
De voorzitter bedankt het bondsbureau voor het samenstellen van de beide jaarverslagen.
9.
Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 2016.
Afdeling 4 heeft een schriftelijke vraag ingediend over de staffel van 50 leden bij de bepaling
van de verenigingscontributie, waarop het bondsbestuur schriftelijk heeft geantwoord. De
afdeling is niet aanwezig. De andere bondsraadleden wensen geen nadere mondelinge
toelichting.
Afdeling 10 merkt namens een van haar verenigingsafgevaardigden op dat enkele voorgestelde
bedragen voor de verenigingscontributie, in tegenspraak met een eerder gedane toezegging,
niet op tien cent maar op vijf cent zijn afgerond. De penningmeester verklaart van deze
toezegging niet op de hoogte te zijn; ook de afgevaardigde van afdeling 10 weet niet wanneer
of door wie dit zou zijn toegezegd.
De voorzitter informeert of de afdeling verzoekt om aanpassing van de bedragen. De
afgevaardigde antwoordt ontkennend, en verklaart hierop in een volgende vergadering
eventueel terug te komen.
Een afgevaardigde van afdeling 6 merkt op dat ook hij zich een dergelijke afspraak herinnert,
daterend uit de tijd van de gulden. Dat er dan nu op een stuiver wordt afgerond, is zijns
inziens dan ook logisch.
De bondsraad heeft geen behoefte aan stemming over de verenigingscontributie. Daarmee is
de verenigingscontributie 2016 conform het voorstel vastgesteld.
De bondsraad geeft aan geen behoefte aan stemming over de licentiekosten te hebben,
daarmee zijn de licentiekosten voor 2016 conform het voorstel vastgesteld.
10.
Huidige stand van zaken projecten meerjarenbeleidsplan
Een uitgebreid verslag van de stand van zaken is met de agenda aan de afgevaardigden
gestuurd. Naar aanleiding hiervan worden geen vragen ter verduidelijking gesteld.
Afdeling 10 merkt op dat het geven van gefundeerd inhoudelijk commentaar op deze stukken
lastig is, omdat zij pas laat zijn verspreid.
Afdeling 10 vraagt naar aanleiding van het stukje over P3 wat hier bedoeld wordt met
„openbare banen”. De portefeuillehouder voor de pijler promotie antwoordt dat dit onderdeel
van het meerjarenbeleidsplan promotie de ambitie behelsde te kijken naar banen die niet door
een aangesloten vereniging zijn aangelegd, maar bijvoorbeeld door een gemeente. Hiermee
zou een link kunnen worden gelegd tussen de bond en de openbare ruimte. Helaas bleek dit
zeer arbeidsintensief te zijn: de capaciteit van de bond bleek hier tekort te schieten. Dit is
doorgeschoven naar een volgende beleidsperiode..
Afdeling 13 is benieuwd naar de uitwerking van de communicatiestrategie. De verenigingen in
de afdeling zijn enthousiast over de strategie, maar men wil graag meer duidelijkheid over de
nadere uitwerking. De portefeuillehouder geeft een update vanuit de pijler promotie. Dit jaar
richt men zich op de punten P7 (relaties met de lokale media) en P8 (promotiemateriaal). Voor
P7 is digitaliseren gewenst. Er zijn databases beschikbaar waar de bond toegang toe kan
krijgen, hier wordt nader naar gekeken. P8 richt zich vooralsnog vooral op het promoten van
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de nieuwe competitie. Daarnaast wordt de website vernieuwd, en wordt nieuw materiaal voor
de verenigingen ontwikkeld. Ook wordt gewerkt aan een goed uitziende jaarkalender. Ten
slotte wordt gemeld dat de eerstvolgende petanQue krijgt een nieuw karakter zal krijgen:
hierop moet men nog slechts enkele weken wachten.
De voorzitter merkt nog op dat sommige projecten zijn uitgesteld in verband met de
beschikbare menskracht op het bondsbureau. Hij spreekt alvast zijn dank uit voor alle
vrijwilligers in de werkgroepen en de medewerkers op het bondsbureau.
11.
Pijler bondsorganisatie
De portefeuillehouder voor de pijler bondsorganisatie herinnert eraan dat in de vorige
bondsvergadering is toegezegd dat in de huidige vergadering en daaraan voorafgaand zou
worden gecommuniceerd over de nieuwe bondsorganisatie. Dit is gebeurd in vier zonale
bijeenkomsten en in de afdelingsvergaderingen. Deze bijeenkomsten bleken nuttig en zinvol,
en de opkomst bij de afdelingsvergaderingen was uitstekend. Vandaag wordt de bondsraad
gevraagd een besluit te nemen over de grondslagen van de herstructurering, zoals geschetst
in de rondgestuurde stukken en op de genoemde vergaderingen.
Naar aanleiding van de stukken zijn er vragen en opmerkingen ingestuurd door de afdelingen
5, 10 en 13, die door het bestuur schriftelijk zijn beantwoord in de nagestuurde stukken. Het
bestuur zegt toe dat het de genoemde vragen en opmerkingen zal doorgeven aan de
werkgroep in de pijler bondsorganisatie en dat deze door hen bij de nadere uitwerking van de
voorstellen zeker in hun overwegingen zullen worden meegenomen.
De voorzitter verduidelijkt de vergaderorde bij dit agendapunt. In deze vergadering staan
slechts de grote lijnen ter discussie; de voorstellen zullen later verder worden uitgewerkt. De
voorgestelde planning is krap: het bestuur streeft naar invoering in januari 2017. Tijdens de
huidige vergadering komen drie punten aan de orde: het vaststellen van taken en
verantwoordelijkheden van de bondsorganen, het vaststellen van de ledenvertegenwoordiging
en wijze van besluitvorming, en de datum van invoering. 1
Taken en verantwoordelijkheden van de bondsorganen (5.3 in de notitie bondsorganisatie)
Het bestuur begint met een nadere verduidelijking van de taken en bevoegdheden van de
districtteams. De districtteams spelen een cruciale rol als de ogen en oren van de bond in de
regio’s. Zij zullen met name de competities, toernooien en kampioenschappen gaan faciliteren
en ondersteunen, aan de hand van de behoefte in de regio’s. Ook zullen zij, namens de bond,
de contacten met de verenigingen onderhouden. Verder zullen zij de verenigingen
ondersteunen bij wedstrijden, toernooien, het contact met de gemeenten, promotie van de
sport, kaderopleidingen, enzovoorts. Zij vormen een onmisbare schakel tussen de
verenigingen en de bondsorganisatie. Het bondsbestuur heeft met de voorgestelde structuur
invulling willen geven aan de opdracht van de bondsraad van eind 2013, en denkt dat met
deze organisatiestructuur hieraan is voldaan.
Vervolgens worden de schriftelijke vragen van de afdelingen behandeld. Deze zijn door het
bestuur eerder al schriftelijk beantwoord.
Afdeling 13 heeft schriftelijk haar zorgen uitgesproken over de afstand tussen de bond en de
verenigingen en over de uitwerking van de taken en bevoegdheden van de districtteams. De
afdeling heeft geen behoefte aan een nadere bespreking.
Afdeling 10 heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal en de grootte van de districten.
Binnen de afdeling heersen grote zorgen over de mogelijke schaalgrootte. De afgevaardigde
benadrukt dat de nieuwe indeling in districten in zijn afdeling zeer gevoelig ligt. Men is bang de
greep op (bijvoorbeeld) de eigen competitie te verliezen. Welke verantwoordelijkheden blijven
lokaal? Hij refereert ook aan de niet-behandelde vraag van afdeling 13.
Het bestuur antwoordt dat de vraag duidelijk is, maar dat de grenzen van de districten nog
niet aan de orde zijn geweest. Het bestuur benadrukt dat is gekozen voor een stapsgewijze
1

In deze notulen zijn de gemaakte opmerkingen per onderwerp gerangschikt, niet in de volgorde waarin zij
zijn gemaakt.
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besluitvorming. Eerst moet een principebesluit worden genomen over de invoering van
districten; het aantal, de grootte en de indeling worden in de komende periode pas nader
uitgewerkt, en komt op een volgende vergadering pas aan de orde. Niettemin zegt het bestuur
toe dat het rekening zal houden met de zorgen van afdeling 10. Het bestuur blijft hierover in
gesprek met de afdelingen en de verenigingen, en de indeling van de districten zal aan de
betreffende werkgroepen worden doorgegeven als een belangrijk aandachtspunt.
Afdeling 10 blijft van mening dat de grootte van de districten geen detail is, maar een
essentieel onderdeel van de structuur, en dus al op deze vergadering aan de orde zou moeten
zijn. Zij verklaart dan ook tegen te zullen stemmen als niet vooraf op dit punt duidelijkheid
wordt verstrekt. Zij realiseert zich dat beslissingen niet kunnen worden uitgesteld, maar vindt
dit een principieel punt. De afdeling is bang dat alle beslissingen in Nieuwegein zullen worden
genomen, en dat de bevoegdheden van de afdeling worden weggehaald.
De portefeuillehouder voor de pijler bondsorganisatie zegt toe dat de indeling in districten geen
invloed zal hebben op regionale competities en dergelijke. De voorzitter verklaart dat de
uitvoerende taken van districtteams nog zullen worden vastgelegd; het uitvoeren van
competities kan daar deel van uit gaan maken. De afdeling is blij met deze toezegging.
De voorzitter van de werkgroep C1 – competitie ontkent vervolgens het gerucht als zou de
nieuwe competitie-indeling afhankelijk zijn van de indeling in districten. Dit is zeker niet
correct. De indeling in districten staat geheel los van de regionale spreiding van de competitie.
Afdeling 2 merkt op dat zij bij de districtsteams (naast de taken en verantwoordelijkheden) de
bevoegdheden mist. Het bestuurslid voor de organisatiestructuur zegt toe deze in de
definitieve stukken toe te zullen voegen.
Afdeling 9 merkt op dat de „districtscoördinator” in 5.3 niet genoemd wordt, maar pas in 5.4.
Zij vindt dit opvallend. De voorzitter antwoordt dat 5.3 over de taken en
verantwoordelijkheden gaar, niet over hoe de organen zijn opgebouwd. 5.4 gaat over de
structuur, daarom staat de coördinator pas hier. Hier moet verder niets achter worden
gezocht. De taken van de districtteams worden in 5.3 uiteraard wel genoemd.
Ledenvertegenwoordiging en wijze van besluitvorming (5.4 in de notitie bondsorganisatie)
Afdeling 10 heeft schriftelijk opgemerkt dat haar verenigingen het gevoel hebben dat enige
vorm van regionale spreiding daarbij wenselijk is, om de nieuwe bondsraad zo meer voeling
met de achterban te laten houden. Het bondsbestuur heeft in de afdelingsvergaderingen
gemerkt dat dit gevoel wordt gedeeld door veel verenigingen. en zal dit gevoel over brengen
aan de betreffende werkgroep in de pijler bondsorganisatie. Wel merkt het op dat vanwege de
continuïteit is gekozen voor één, landelijke, kieslijst.
Ledenvertegenwoordiging.
Afdeling 10 heeft, aanvullend op de schriftelijk gemaakte opmerkingen, nog een vraag over de
regionale vertegenwoordiging. Zij vindt het gewenst dat vaststaat welk bondsraadslid welke
ledenraadpleging gaat bijwonen. Dit kan de band versterken tussen de verenigingen en de
bondsraad. De afgevaardigde trekt een vergelijking met een districtenstelsel.
Afdeling 9 is het hiermee niet eens: bondsraadsleden worden niet tussentijds ter
verantwoording geroepen, maar na drie jaar beoordeeld, wanneer nieuwe verkiezingen worden
gehouden.
Afdeling 10 merkt op dat de bondsraadsleden nu in een nabespreking tijdens de
afdelingsvergadering verantwoording afleggen voor hun stemgedrag, en vraagt zich af hoe iets
dergelijks in de nieuwe structuur geborgd kan worden?
Het bestuurslid voor de bondsorganisatie en afdeling 9 verwijzen naar de stukken: er zal geen
sprake zijn van vertegenwoordiging namens een regio of district. Er zal slechts een landelijke
lijst zijn. Regionale spreiding zal, zoals toegezegd, worden meegenomen in de nadere
uitwerking. Maar bondsraadsleden zullen er niet namens een district zitten. Dat wordt gezien
als onwenselijk.
Afdeling 10 maakt zich ook zorgen over het democratische gehalte van de besluitvorming. Zij
vraagt hoe de mening van de afzonderlijke verenigingen de bondsraad zal bereiken, en hoe de
zorgen van de afzonderlijke verenigingen bij de andere verenigingen bekend worden? Het
bondsbestuur zegt toe hierop toe te zullen zien: het verslag van de ledenraadplegingen zal aan
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alle organen en verenigingen gestuurd worden. In het strategische beraad wordt getoetst of
deze opmerkingen inderdaad zijn verwerkt. Bondsraadsleden kunnen ook zelf met voorstellen
en initiatieven komen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de
besluitvorming. Het bondsbestuur is van mening dat het democratische gehalte van de
besluitvorming daarmee geborgd is.
Afdeling 13 heeft vooraf schriftelijk enkele opmerkingen gemaakt over het wegvallen van de
afdelingsbesturen en de grotere afstand tussen vereniging en bond die hierdoor dreigt te
ontstaat, en over de puur uitvoerende functie van de districtsteams. De afdeling geeft aan
geen behoefte te hebben aan een nadere bespreking.
Afdeling 9 merkt ter vergadering op dat in haar afdelingsvergadering de wenselijkheid ter
sprake is geweest van de mogelijkheid om via de ledenraadpleging of het strategisch beraad
agendapunten voor de bondsraad in te kunnen dienen, en verzoekt om dit nader uit te werken.
Het bestuur zegt toe dat dit in de taken en verantwoordelijkheden nadrukkelijk zal worden
vastgelegd.
Afdeling 13 heeft een schriftelijke vraag ingediend over bondsraadsleden die toezeggingen
doen maar zich hieraan niet houden. Zij heeft geen behoefte aan een nadere toelichting op het
eerder gegeven schriftelijke antwoord van het bondsbestuur.
Afdeling 5 heeft schriftelijk een vraag ingediend over het verschil in stemgewicht tussen grote
verenigingen en kleinere verenigingen. Zij wil dat alle verenigingen eenzelfde stemgewicht
hebben, onafhankelijk van de grootte van de verenigingen. De afdeling krijgt geen steun van
de andere afgevaardigden. Afdeling 5 heeft geen behoefte aan een nadere bespreking.
Afdeling 9 is van mening dat elke vereniging zijn eigen aantal leden moeten kunnen
terugvinden in het stemgewicht (dus zonder staffel). Afdeling 10 vindt één stem per
verenigingslid is wellicht lastig, maar een staffel per 100 leden wellicht wel erg grof. De
voorzitter merkt op dat hij op dit punt weinig steun hoort voor een verandering, en krijgt geen
tegenspraak uit de vergadering.
Afdeling 9 vraagt naar een nadere uitleg van het maximum van drie stemmen per vereniging,
en hoe dit combineert met de weging van stemmen die plaatsvindt. Het bestuur legt uit dat
iedere vereniging drie stemmen heeft die naar keuze op één, twee of drie kandidaten kunnen
worden uitgebracht. Elk van deze stemmen heeft een weging van 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van
het ledental van de vereniging.
Datum van invoering
Er is geen discussie over de datum van invoering van de nieuwe bondsorganisatie (1 januari
2017).
De voorzitter gaat over tot besluitvorming over de voorstellen. Hij informeert of er behoefte is
aan een stemming. Hierop wordt door afdeling 10 bevestigend geantwoord.
Er wordt gestemd over de voorstellen m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van de
bondsorganen, zoals beschreven in paragraaf 5.3 van de notitie. Afdeling 10 is tegen, de
overige afdelingen zijn voor. Daarmee zijn deze voorstellen door de bondsvergadering
aanvaard.
Er wordt gestemd over de voorstellen m.b.t. de ledenvertegenwoordiging en het
besluitvormingsproces, zoals beschreven in paragraaf 5.4 van de notitie. Afdeling 10 is tegen,
de overige afdelingen zijn voor. Daarmee zijn deze voorstellen door de bondsvergadering
aanvaard.
Tenslotte wordt gestemd over het voorstel de nieuwe structuur te laten ingaan per 1 januari
2017. Afdeling 10 is tegen, de overige afdelingen zijn voor. Daarmee is dit voorstel door de
bondsvergadering aanvaard.
De voorzitter geeft zijn complimenten aan de werkgroep die de voorstellen heeft uitgewerkt.
Hij gaat ervan uit dat deze werkgroep bij de verdere uitwerking rekening zal houden met de
opmerkingen van de afdelingen, en gaat ervan uit dat de bezwaren die nu nog leven kunnen
worden weggenomen.
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12.
Pijler competitie
De portefeuillehouder van de pijler competitie benadrukt dat het voorliggende reglement alléén
van toepassing is op de later dit jaar te starten pilot. Later zal er een nieuw reglement komen,
waarin (bijvoorbeeld) ook nadere regels komen voor vervangers en invallers.
Afdeling 13 heeft schriftelijk haar zorgen geuit over de beschikbaarheid van functionarissen.
Zij denkt hierbij met name aan de verplichte wedstrijdleider/scheidsrechter en EHBO’er. Het
moratorium op de opleidingen zorgt hierbij voor extra problemen. Afdelingen 1 en 3 sluiten
zich hierbij aan. De voorzitter van de toernooicommissie merkt op dat dit een probleem is van
de verenigingen, niet van de afdelingen. Ook afdeling 10 maakt zich zorgen, maar merkt op
dat slechts de ontvangende vereniging (de speelaccommodatie) hiervoor moet zorgen. Als
verengingen hun thuislocatie delen, wat vaak het geval is, kunnen zij dus gezamenlijk zorgen
voor één functionaris. Dit verlicht het probleem in sterke mate. De voorzitter merkt op dat
deze zorgen moeten worden opgelost, maar vooralsnog buiten het kader van dit reglement
vallen.
Afdeling 6 maakt een opmerking over de benaming van de nieuwe competitie. Allerlei
benamingen doen de rondte. De afdeling stelt voor om „team” uit de naam ter verwijderen.
Dat in teams wordt gespeeld spreekt immers voor zich. Hiermee zou de naam „Nationale
Clubcompetitie Petanque”, afgekort NCP worden.
Daarnaast vindt afdeling 6 de naam „topdivisie” voor de hoogste klasse van een pilot
overdreven. Hierdoor krijgt deze divisie daardoor een té aparte status; de mensen in de
afdeling storen zich hieraan. De afdeling pleit daarom voor de benaming eerste klasse, tweede
klasse, enzovoorts. Een aanwezig lid van de werkgroep C1 – competitie meldt dat uit de naam
de niveaus moet blijken dat de tweede divisie ook het tweede niveau van de competitie is.
Alleen voor het hoogste niveau is gekozen voor een speciale naam om het bijzondere karakter
te benadrukken. Afdeling 6 verzoekt om stemming. Omdat gestemd wordt over een
amendement dat niet op de definitieve agenda van deze vergadering staat, wordt eerst
gestemd of de vergadering over dit amendement wil stemmen. De afdelingen 7, 9 en 10 zijn
tegen (27 stemmen), de overige afdelingen zijn vóór (47 stemmen). Omdat de benodigde
twee derde meerderheid van 50 stemmen niet is gehaald, kan over dit voorstel in deze
vergadering geen besluit worden genomen.
De voorzitter vraagt vervolgens of er behoefte is aan een stemming over het nietgeamendeerde reglement voor de pilot. Die behoefte is er niet, waarmee het reglement voor
de pilot van de nationale clubteamcompetitie petanque is vastgesteld.
13.
Toernooireglement petanque en bijlagen
Het bondsbestuur heeft de reglementencommissie gevraagd het toernooireglement petanque
aan te passen naar aanleiding van het besluit van de bondsraad om de NK’s tête-à-tête en het
NK doubletten te splitsen voor mannen, vrouwen en jeugd. Ook is het reglement voor het NK
precisieschieten aangepast omdat het bondsbestuur heeft besloten vanaf 2015 een apart
klassement voor mannen en vrouwen te hanteren. Daarnaast is de gelegenheid aangegrepen
om enkele hiaten uit het huidige toernooireglement te herstellen.
Het bestuurslid voor wedstrijdsport geeft een korte algemene toelichting. Hij merkt op dat de
nieuwe indeling nu al lijkt te werken: er zijn nog nooit zoveel inschrijvingen geweest van de
dames voor de NK’s tête-à-tête en precisieschieten.
Afdeling 10 spreekt hulde uit voor de reglementencommissie dat het op tijd gelukt is de
gewenste aanpassingen te verwerken, en merkt op dat slagvaardigheid loont. De voorzitter
sluit zich hierbij aan.
Het bestuur heeft nog wel een last-minute amendement op het reglement NK tête-à-tête voor
junioren. In het reglement staat „junioren”. Het bestuur stelt voor om dit te vervangen door
„jeugd”, Verder stelt het bestuur voor om de leeftijdsgrens van 16–18 te laten verdwijnen,
opdat ook jongere deelnemers kunnen inschrijven.
Omdat hier een voorstel wordt gedaan dat niet op de definitieve agenda van deze vergadering
staat, peilt de voorzitter eerst of er bezwaren zijn om hierover een besluit te nemen. Niemand
is van plan dit tegen te houden, er kan dus worden gestemd.
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De voorzitter handelt alle afzonderlijke reglementen een voor een af. Waar geen behoefte is
aan stemming wordt niet gestemd.
Het rompreglement wordt vastgesteld zonder stemming.
Bij het reglement NK tête-à-tête jeugd wordt eerst het amendement in stemming gebracht.
Afdeling 6 informeert nog of dit inhoudt dat er niet meer in verschillende jeugdcategorieën zal
worden gespeeld, en het bestuur bevestigd dit. Het amendement wordt aanvaard.
Het reglement NK tête-à-tête junioren wordt vervolgens vastgesteld zonder stemming.
Alle overige reglementen worden vervolgens door de voorzitter gezamenlijk behandeld. Voor
geen van deze reglementen is er behoefte aan stemming, deze worden daarmee dus allemaal
unaniem vastgesteld.
Afdeling 9 merkt op dat zij een voorstel tot wijziging van het reglement NK doubletten jeugd
had ingebracht, maar dat dit niet is ingebracht in de vergadering. Het bestuur antwoordt dat
dit voorstel niet bij het bondsbestuur is aangekomen. Met het afdelingsbestuur is hierover wel
gesproken, maar er is daarbij geconstateerd dat het ook op andere reglementen van
toepassing is. Volgend jaar zal de betreffende wijziging ook relevant worden bij andere
reglementen, het spelsysteem zal dan voor meerdere reglementen aangepast moeten worden.
Dán wordt het wel meegenomen in de voorstellen. Hiermee is de afgevaardigde van afdeling 9
gerustgesteld. De voorzitter merkt op dat mogelijk niet alle afgevaardigden hebben kunnen
volgen waar het over gaat, maar is blij dat afdeling 9 gerustgesteld is.
De voorzitter bedankt de reglementencommissie nogmaals voor het vele en snelle werk.
14.
Rondvraag
Afdeling 3 stelde schriftelijk een vraag over de centrale organisatie van de NK’s. Zij heeft geen
behoefte aan een mondelinge toelichting op het schriftelijk door het bondsbestuur gegeven
antwoord.
Afdeling 2 stelde schriftelijk een vraag over de competitie. Ook zij heeft geen behoefte aan een
mondelinge toelichting op het schriftelijk door het bondsbestuur gegeven antwoord.
Afdeling 11 stelde schriftelijk een vraag over de competitie. Zij is echter niet aanwezig, en
vraagt dus ook niet om een mondelinge toelichting op het schriftelijk door het bondsbestuur
gegeven antwoord.
Afdeling 10 verzocht het bestuur schriftelijk om van de vergaderstukken in het vervolg per
afdeling één uitgeprint exemplaar ter beschikking te stellen. De afdeling verzoekt voorts om in
de stukken voor de bondsvergadering paginanummers te gebruiken, en hiernaar in de agenda
te verwijzen. Het bondsbestuur heeft in zijn beantwoording toegezegd dit te zullen doen.
Ter vergadering voegt afdeling 10 nog toe dat hij handig zou zijn wanneer grote bijlagen, zoals
bijvoorbeeld de financiële stukken, (ook) in een apart pdf-bestand beschikbaar zouden worden
gesteld, omdat het bladeren in één groot bestand erg onhandig is. Ook dit wordt door de
voorzitter toegezegd. Hij merkt op dat dit soort verzoeken niet per se ter vergadering hoeft te
worden gedaan.
De voorzitter geeft gelegenheid voor mondelinge vragen.
Afdeling 10 heeft een opmerking over de regels met betrekking tot de aanmelding van de
bondsraadsleden. Het bondsbestuur moet de lijst van bondsraadsleden voorafgaand aan de
vergaderingen aan verschillende instanties toesturen, en dit is niet gebeurd. De voorzitter zegt
toe hiervoor een oplossing te zullen zoeken. Probleem hierbij is dat veel afdelingen hun
afgevaardigden te laat of niet aanmelden.
De voorzitter van de werkgroep C1 – competitie merkt op dat ook Paul van Eijkelenborg in
2014 deel uitmaakte van de werkgroep.
Afdeling 6 vraagt aandacht voor wat zij noemt de „jungle” van de selectiekleding. Zij zou graag
zien dat er orde wordt geschapen in de chaos. Iedereen kan doen alsof hij in de selectie zit. Er
is verwarring als er partijen zijn waar beide equipes spelen in dezelfde kleding. De afdeling wil
dat selectiekleding alleen mag worden gedragen wanneer namens de bond in die selectie wordt
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gespeeld, en niet op andere toernooien. In het verleden zou zijn toegezegd dat hierop zou
worden gelet. De voorzitter merkt op dat deze toezegging betrekking had op het spelen in
selectiekleding door iemand die daar geen deel meer van uitmaakt.
Afdeling 6 merkt in dit kader verder op dat zij zou willen dat bij de NK’s zou worden vermeld
van welke vereniging de spelers van de selectie deel uitmaken. Gaat het bondsbestuur hier
wat aan doen? Het bestuurslid voor wedstrijdsport vraagt zich af hoe dat dan moet bij de NK’s
mix. Een discussie dreigt, en de voorzitter merkt op dat afdeling 6 en zijn bestuurslid voor
wedstrijdsport het hierover nu niet eens lijken te worden. Hij stelt voor dat zij hierover buiten
de vergadering in overleg gaan en dat de afdeling desgewenst een voorstel indient op de
volgende bondsvergadering.
De nieuw benoemde voorzitter van het tuchtcollege neemt het woord en vraagt aandacht voor
het nijpende tekort aan leden van het tuchtcollege. Er is nog slechts een zeer klein college
over, en problemen dreigen bij het samenstellen van tuchtcommissies en commissies van
beroep. Omdat deze uit verschillende personen moeten bestaan komt de rechtsgang in het
gedrang. Het verzoek is om ook in de kennissenkring eens te kijken naar belangstellenden.
Een juridische achtergrond is een pre, maar zij hoeven geen lid van een petanquevereniging te
zijn.
Het bestuurslid voor topsport vestigt nog de aandacht op het EK beloften, dat van 16 tot en
met 18 oktober in Nieuwegein wordt gehouden. Er doen hieraan meerdere jonge Nederlandse
teams mee! Zegt het voort in afdeling en vereniging!
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12:35 uur en nodigt iedereen uit voor de lunch.
Hij spreekt nogmaals zijn dank uit voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de bond, de
aanwezigen in het bijzonder. Zijn dank gaat ook uit naar het bondsbureau voor de
voorbereiding van de vergadering. Het vergaderen in het Huis van de Sport is hem goed
bevallen.
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6. Besluiten en toezeggingen bondsraad 30 mei 2015
Besluit 1
Het verslag van de vergadering van de bondsraad van 15 november 2014 wordt goedgekeurd,
met de volgende wijziging: op regels 81 en 82 wordt „uitgave die (…) sociale media”
vervangen door: „uitgave. Het streven is om maandelijks een verandering te laten zien in het
blad petanQue, op de website of in de “social media”.
Besluit 2
De vergadering neemt kennis van de stand van zaken van de besluiten van en toezeggingen
van de vergadering van de bondsraad van 15 november 2014.
Besluit 3
De vergadering herbenoemt Hetty Tindemans–Van Tent als lid van het bondsbestuur.
Besluit 4
De vergadering herbenoemt Henk van Rekum als lid van het bondsbestuur.
Besluit 5
De vergadering benoemt Nicole Spapen tot voorzitter van het tuchtcollege.
Besluit 6
De bondsvergadering gaat akkoord met het jaarverslag over 2014.
Besluit 7
De bondsvergadering gaat akkoord met het financieel jaarverslag over 2014 en verleent het
bestuur decharge voor het gevoerde beheer en beleid over het boekjaar 2014 .
Besluit 8
De verenigingscontributie voor 2016 wordt als volgt vastgesteld:
0 – 24 leden
€
55,55
25 – 49 leden
€
111,10
50 – 99 leden
€
166,65
100 – 199 leden
€
222,20
200 – 399 leden
€
277,75
Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van € 55,55.
Besluit 9
De licentiekosten voor 2016 worden als volgt vastgesteld:
Clublicentie
€
12,40
Jeugdlicentie
€
16,50
Wedstrijdlicentie
€
32,30
Besluit 10
De bondsvergadering gaat akkoord met de voorstellen inzake de herstructurering van de
bondsorganisatie, zoals beschreven in de paragrafen 5.3 en 5.4 van de notitie over de
herstructurering, en met invoering van de nieuwe structuur per 1 januari 2017.
Besluit 11
Het reglement voor de pilot Nationale Clubteamcompetitie Petanque wordt vastgesteld.
Besluit 12
Het rompreglement van het toernooireglement petanque (TRP) wordt vastgesteld.
Bijlagen 7A, 7B en 7C van het TRP (de reglementen NK doubletten mannen, vrouwen en
jeugd) worden vastgesteld. Bijlagen 9A en 9B van het TRP (de reglementen NK tête-à-tête
mannen en vrouwen) worden vastgesteld. Bijlage 9C van het TRP (het reglement NK Tête-àtête jeugd) wordt geamendeerd vastgesteld, waarbij overal waar staat "junioren" dit wordt
gewijzigd in "jeugd". Bijlagen 10A en 10B van het TRP (de reglementen NK precisieschieten
mannen en vrouwen) worden vastgesteld.
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Toezegging 1
Het bestuur zegt toe in de verslagen van de vergaderingen van de bondsraad personen
voortaan niet bij naam te zullen vermelden, maar in de functie waarin zij spreken.
Toezegging 2
De zorgen van de afdelingen met betrekking tot de nieuwe bondsorganisatie, zoals die blijken
uit de schriftelijk ingediende vragen, zullen door het bestuur worden overgebracht aan de
werkgroep in de pijler bondsorganisatie, zodat deze kunnen worden meegenomen bij de
nadere uitwerking.
Toezegging 3
De zorgen van de bondsraad met betrekking tot een mogelijk gebrek aan regionale spreiding
van de nieuwe bondsraad worden door het bestuur overgebracht aan de werkgroep in de pijler
bondsorganisatie, zodat deze kunnen worden meegenomen in de nadere uitwerking.
Toezegging 4
In de nieuwe bondsorganisatie zal het verslag van de ledenraadplegingen aan alle organen en
verenigingen worden gestuurd. Door het strategisch beraad zal een toetsing plaatsvinden of de
opmerkingen zijn verwerkt. Bondsraadsleden zullen recht van initiatief hebben.
Toezegging 5
De grootte van de districten wordt aan de werkgroep in de pijler organisatiestructuur
doorgegeven als een belangrijk aandachtspunt.
Toezegging 6
De indeling in districten zal geen invloed hebben op de structuur van de regionale competities.
Toezegging 7
In de definitieve beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de bondsorganen
zullen ook de bevoegdheden worden vermeld.
Toezegging 8
Bij de uitwerking van de nieuwe structuur zal worden vastgelegd op welke wijze en door wie
agendapunten voor de bondsraad kunnen worden ingediend
Toezegging 9
Van de stukken voor de bondsvergadering zal voortaan ook één papieren exemplaar per
afdeling worden verstrekt. De vergaderstukken zullen bovendien worden voorzien van
paginanummering, waarnaar in de agenda zal worden verwezen. Grote bijlagen bij de
vergaderstukken zullen voortaan (ook) in een apart pdf-bestand beschikbaar worden gesteld.
Toezegging 10
De lijst van afgevaardigden naar de vergaderingen van de bondsraad zal voortaan voorafgaand
aan de vergadering worden bekendgemaakt.
Stand van zaken toezeggingen
Toezegging 2 t/m 8 zijn in de werkgroep bondsorganisatie besproken en zijn verwerkt in de
stukken die geagendeerd zijn voor de bondsvergadering van 31 oktober. Met toezegging 1 is
rekening gehouden bij de verslaglegging van de notulen van 30 mei. Bij het samenstellen en
de verspreiding van bondsraadstukken is rekening gehouden met toezegging 9. De lijst van
afgevaardigden wordt op 26 oktober meegestuurd naar de bondsraadleden.
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Agendapunt 7.1
Ton Reedijk is 69 jaar en 48 jaar getrouwd met Irene van den Beukel.
Zijn hobby’s zijn: zingen, bridgen en boulen. Ton is opgeleid als controller (non-profit) en
heeft de opleiding HBO informatiekunde gevolgd.
In oktober 2006 is Ton met prépensioen gegaan en werkt sinds die tijd als parttime ZZP’ er
voor diverse klanten. De uitgevoerde werkzaamheden betreffen onder andere: het opstellen
van jaarrekeningen, begrotingen, beleidsnota’s en het controleren en bijwerken van
boekhoudingen.
Vanaf januari 1993 tot oktober 2006 was Ton bij Deloitte/VB in dienst bij het onderdeel
Deloitte Management Services, alwaar hij als financieel (beleids-) medewerker\controller door
klanten (onder andere gemeenten, zelfstandige bedrijfsorganisaties en
woningbouwcorporaties) werd ingehuurd.
Voor die tijd heeft Ton bij de gemeente ‘s- Gravenhage; Dienst Stadsbeheer gewerkt, alsmede
in het bedrijfsleven en bij een accountantskantoor.
Ton is sinds een drietal jaren lid bij Grand Cru ’82 in Leidschendam. Voordien heeft hij tennis
en badminton gespeeld. Bij Grand Cru is hij lid van de ziekencommissie. Sinds begin dit jaar is
Ton ’s-zondags hulpkoster bij een “ziekenhuisgemeente” in Leidschendam.
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Agendapunt 8

JAARPLAN 2016
EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT
Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016
Bouwen aan de toekomst van onze sport
Vizier op de toekomst, focus op het fundament
Augustus 2015
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1.

Een zichtbaar fundament

In navolging van de beleidsontwikkeling in 2013 en de start van de implementatie van het
meerjarenbeleid in 2014, heeft de NJBB in 2015 verder gebouwd aan het fundament van de
georganiseerde petanque sport in Nederland.
Het fundament, bestaande uit de 4 pijlers, krijgt vorm. Zo heeft er in 2015 in iedere pijler
belangrijke besluitvorming plaatsgevonden. Onder andere over de herstructurering van de
bondsorganisatie, de nieuwe competitiestructuur (de Nationale Petanque Competitie) en de
communicatiestrategie. Daarnaast zijn de opleidingen voor technisch en arbitrair kader volledig
vernieuwd. De realisatie van de genoemde projecten (Categorie 1 projecten, zie
implementatiesystematiek in jaarplan 2014) heeft de hoogste prioriteit. Deze projecten leveren
immers een essentiële bijdrage aan de realisatie van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan
en daarmee aan het fundament van de georganiseerde sport. De projecten zijn in grote mate
inhoudelijk ontwikkeld door leden van de bond.
Net als in voorgaande jaren zijn de transparantie over besluitvorming en het draagvlak voor
verandering bij de leden ook in 2015 belangrijke aandachtspunten. De kracht van het
fundament wordt immers mede bepaald door de mate van samenwerking, betrokkenheid,
participatie en gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende bondsorganen en
vrijwilligers van de bond. In aanloop naar de besluitvorming over de genoemde projecten heeft
het bondsbestuur, ten behoeve van transparantie en draagvlak, extra informatiebijeenkomsten
georganiseerd waarbij het bestuur de voorgestelde veranderingen heeft besproken met de
leden. Op basis daarvan zijn de voorstellen aangescherpt en gepresenteerd tijdens de
afdelingsvergaderingen van de bond. Dit proces heeft geleid tot vrijwel unanieme
besluitvorming tijdens de bondsvergadering van mei 2015 en een aanzienlijke stap voorwaarts
in de realisatie van de ambities in het meerjarenbeleidsplan 2014-2016.
De nieuwe structuur voor de bondsorganisatie, o.a. gericht op het vergroten van de
uniformiteit en de daadkracht van de bond, een besluitvormingscyclus die het draagvlak bij
leden en de slagkracht van de organisatie vergroot, een competitiestructuur die een uniform
sportaanbod biedt voor verschillende type boulers, een vernieuwde opleiding die de kwaliteit
van o.a. scheidsrechters bevorderd en een communicatiestrategie die zorgt voor het vergroten
van de zichtbaarheid en herkenbaarheid én een verbetering van het imago van de sport,
vormen allen een belangrijke bijdrage aan de realisatie van ambities van de NJBB.
Het benodigde fundament is zichtbaar.
In 2016 ligt de focus bij de implementatie van de genoemde ontwikkelingen. Zo worden in
2016 de nieuwe districten en districtteams gevormd, wordt de competitie getest door middel
van een pilot, worden de opleidingen georganiseerd en worden de nieuwe huisstijl en
communicatiemiddelen geactiveerd. Daarnaast wordt het meerjarenbeleidsplan 2017-2020
ontwikkeld door middel van strategische sessies met het bondsbestuur en leden.
In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 per pijler beknopt beschreven en
worden de geplande projecten voor 2016 toegelicht.
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2.

In de praktijk

Evenals draagvlak en transparantie zijn haalbaarheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten
bij de realisatie van de projecten uit het meerjarenbeleidsplan. Gezien de intensiteit van de
categorie 1 projecten (herstructurering bondsorganisatie, competitiestructuur, opleidingen en
communicatiestrategie) heeft het bondsbestuur besloten enkele categorie 2 en 3 projecten uit
het meerjarenbeleidsplan te vereenvoudigen en/of te verplaatsen naar de volgende
beleidsperiode. De implementatie van de fundamentele veranderingen binnen de bond heeft in
2016 de hoogste prioriteit.
In onderstaande paragrafen zijn per pijler de activiteiten in 2015 en de geplande activiteiten
voor 2016 beschreven.
2.1

Verenigingsondersteuning

De activiteiten in de pijler Verenigingsondersteuning zijn in 2015 met name gericht op de
ontwikkeling van de nieuwe opleidingen voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs.
In de petanquesport wordt een functionaris geacht zelfstandig en pro-actief te handelen. Dit
zijn dan ook de belangrijkste uitgangspunten van de opleidingen. Daarnaast zijn maatwerk,
continuïteit en kwaliteit van belang. In september is een pilot voor de opleiding tot
scheidsrechter gestart. Na de evaluatie en verbetering van de opleiding start in januari de
reguliere opleiding.
Op het bondsbureau wordt doorlopend gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening aan
bestuurders, boulers, commissies en andere betrokkenen van de bond. Door o.a. de
vereenvoudiging van procedures en de korte lijnen in de afhandeling van vragen worden
bestuurders, boulers en commissies beter bediend. Dit bevordert de relatie tussen de
verschillende organen van de bond. Ook het VO-congres in november 2015 draagt hier aan bij.
Tijdens dit congres worden verschillende workshops georganiseerd die met name gericht zijn
op communicatie en producten en/of diensten die een concrete meerwaarde leveren aan het
vereenvoudigen van de werkzaamheden van een verenigingsbestuurder.
De verenigingsbestuurder staat eveneens centraal in de Bestuurdersacademie. In
samenwerking met 4 sportbonden zijn in 2015 de contouren van een sportgenerieke academie
voor verenigingsbestuurders getekend. De Bestuurdersacademie organiseert
regiobijeenkomsten m.b.t. sporttakoverstijgende thema’s voor verenigingsbestuurders van
verschillende sporten. De capaciteit en intensiteit van de verenigingsondersteuning van de
bond wordt hierdoor vergroot. In 2016 worden de eerste bijeenkomsten georganiseerd.
In de praktijk blijkt dat de producten en diensten gericht op verenigingsondersteuning nog te
beperkt zichtbaar zijn. In 2016 wordt hier dan ook specifiek aandacht aan besteedt.
Voornaamste activiteiten 2016
 Implementeren opleidingen technisch kader - (V1)
 Het samenstellen van verenigingsprofielen per district - (V6)
 Ondersteuning m.b.t. deelname en organisatie competitie en toernooien (V12)
 Bevorderen zichtbaarheid bestaande VO producten en diensten - (V13)
 Activeren bestuurdersacademie - (V14)
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2.2

Competitie

In het meerjarenbeleidsplan staat beschreven dat de nieuwe landelijke competitie tussen
verenigingen de ruggengraat van de sport vormt en de daarmee van de NJBB. De ontwikkeling
van de competitie is dan ook een belangrijk project in de ontwikkeling van het fundament van
de sport. In 2015 hebben de leden van de bond een competitie ontwikkeld die voor de
verschillende type boulers op verschillende niveaus een passend aanbod biedt. Voordat de
competitie in september 2016 start, wordt een pilot georganiseerd waarin verschillende
elementen van de competitie getest worden.
Naast invoering van een nieuwe competitie is er ook aandacht voor bestaand sportaanbod. Op
dit moment worden per regio verschillende competities georganiseerd. Ter bevordering van de
sportbeoefening en herkenbaarheid, start in 2016 een werkgroep die de verschillen tussen de
huidige competities in kaart te brengt. Het doel van de opdracht is om een aantal
competitieformats ter beschikking te stellen waaruit verenigingen binnen het district in de
nieuwe structuur kunnen kiezen. Het districtsteam zal o.b.v. het gekozen competitieformat(s)
de competitie coördineren waarbij de verenigingen binnen het district de keuze van de
dag/avond kunnen bepalen. De opzet, reglementen en organisatie van een competitie zijn
echter wel uniform. Hierdoor wordt naast de sportbeoefening en herkenbaarheid ook de
continuïteit en kwaliteit van het sportaanbod gewaarborgd. Ook de Nationale
Kampioenschappen vormen een belangrijk onderdeel van het sportaanbod van de NJBB. Dit
jaar is een plan ontwikkeld dat de kwaliteit van de NK’s verhoogt. In 2016 worden de eerste
NK’s in nieuwe stijl georganiseerd.
Voornaamste activiteiten 2016
 Implementatie Nationale Petanque Competitie (NPC) – (C1)
 Bevorderen kwaliteit Nationale Kampioenschappen – (C4)
 Uniformeren bestaande afdelingscompetities – (C5)
2.3

Promotie

De pijler Promotie speelt een belangrijke rol in de zichtbaarheid, herkenbaarheid en het imago
van de sport. In 2015 is een communicatiestrategie ontwikkeld die het uitgangspunt vormt
voor alle communicatie- en promotieactiviteiten van de bond. Daarnaast is een nieuw logo en
nieuwe huisstijl ontwikkeld. De huisstijl wordt doorgevoerd in alle communicatie uitingen van
de bond evenals de nieuwe website die in 2016 ontwikkeld wordt. De promotie van de
Nationale Petanque Competitie (NPC) is één van de voornaamste activiteiten in 2016 voor de
pijler Promotie. Daarnaast krijgt de zichtbaarheid van de sport en de bond veel aandacht. Door
middel van de nieuwe website, een informatiebrochure en een informatie/spelregelkaart wordt
de sport onder de aandacht gebracht als een frisse en uitdagende sport voor iedereen.
Voornaamste activiteiten 2016
 Ontwikkelen nieuwe website incl. online uitslagensysteem NPC – (P8.1)
 Promoten Nationale Petanque Competitie (NPC) – (P8.2)
 Ontwikkelen informatiebrochure (intern en extern) – (P8.3)
 Ontwikkelen informatie/spelregelkaart – (P8.4)
 Aansluiting landelijke sport promotie activiteiten t.b.v. zichtbaarheid bij
fanbase – (P8.5)
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2.4

Bondsorganisatie

Om de kwaliteit en continuïteit van het sportaanbod en overige producten en diensten van de
bond te bevorderen, is een herstructurering van de bondsorganisatie nodig. In 2014 en 2015
heeft een werkgroep bestaande uit leden een nieuwe organisatiestructuur voor de bond
ontwikkeld. De structuur is onder andere gericht op daadkracht, beheersbaarheid, efficiëntie
en pro-activiteit. De regionale bestuurslaag is vervangen voor uitvoerende districtsteams die
aan de hand van een gezamenlijk ontwikkeld jaarplan activiteiten uitvoeren in de regio. De
implementatie van de vernieuwde organisatiestructuur is een zorgvuldig proces. Tezamen met
de invoering van de nieuwe competitie heeft dit in 2016 dan ook de voornaamste focus.
Naast de organisatiestructuur wordt ook de contributiestructuur vernieuwd. Het huidige
contributiesysteem sluit onvoldoende aan op de wensen en behoefte van de leden en biedt
daarbij onvoldoende mogelijkheden voor nieuwe doelgroepen. In 2016 worden de
organisatieprocessen die benodigd zijn voor de nieuwe structuur aangepast, waarbij gestreefd
wordt om in 2017 volgens de nieuwe contributiestructuur te werken.
De NJBB doorloopt een intensief traject van verandering en ontwikkeling. Zonder de actieve en
betrokken vrijwilligers van en bij verenigingen is het niet mogelijk om de veranderingen en
ontwikkelingen te realiseren. Aan de hand van de nieuwe organisatiestructuur wordt het
vrijwilligersbeleid opgesteld om er voor te zorgen dat vrijwilligers betrokken en behouden
blijven voor de sport maar ook voor de NJBB.
Voornaamste activiteiten 2016
 Implementeren vernieuwde organisatiestructuur – (B1)
 Implementeren vernieuwde contributiestructuur – (B2)
 Ontwikkelen vrijwilligersbeleid – (B5)
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3.

Planning en financiering

Zoals eerder genoemd in dit jaarplan is de haalbaarheid en kwaliteit van de activiteiten van de
bond essentieel voor de voorgang van de ontwikkelingen in de sport en de bond evenals het
behoud van de betrokkenheid en draagvlak bij de leden. De planning en de financiering van
activiteiten zijn hierbij belangrijke factoren.
In bijlage 1 is de projectplanning met daaraan gekoppeld de projectbudgetten opgenomen. De
separaat opgenomen bedragen per project verwijzen naar de totaalbedragen op onderstaande
kostenplaatsen in de begroting 2016:
Kostenplaats
Kostenplaats
Kostenplaats
Kostenplaats

152:
250:
251:
350:

Pijler
Pijler
Pijler
Pijler
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Bijlage 1 - Projectplanning en projectbudgetten 2016
Pijler Verenigingsondersteuning

Cat:

Opstarten in kwartaal en
maand 2016

Status:

1
2
J F M A M J
V1

Opleiding technisch kader

1

Lopend

V6

Verenigingsprofielen

3

x

V12

Ondersteuning deelname organisatie
competitie en toernooien

3

Op te
starten
Op te
starten

V13

Bevorden zichtbaarheid VO producten
en diensten
Activeren bestuurdersacademie

3

Op te
starten
Lopend

x

V14

3

3
4
J A S O N D

Op te leveren in kwartaal en
maand 2016
1
2
J F M A M J
x

3
4
J A S O N D
10.000

x

1.000

x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budget:

x

1.000

x

250

0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 0 0 0

250

Totaal begroot 2016 (Kostenplaats 251)

12.500

Pijler Competitie
C1

Competitie

1

Lopend

C4

Verbeterslag NK's

2

Lopend

C5

Werkgroep Uniform sportaanbod

2

Op te
starten

x

5.000

x
x

2.500
x

5.000

Totaal begroot 2016 (Kostenplaats 350)
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Pijler Promotie

Cat:

Opstarten in kwartaal en
maand 2016

Status:

1
2
J F M A M J
P8

3
4
J A S O N D

Op te leveren in kwartaal en
maand 2016
1
2
J F M A M J

Budget:

3
4
J A S O N D

Ontwikkelen promotiematerialen

P8.1 Ontwikkeling nieuwe website

3

Lopend

P8.2 Promotie m.b.t. competitie

3

Lopend

P8.3 Ontwikkelen informatiebrochure

3

Op te
starten

x

P8.4 Ontwikkelen
informatie/spelregelkaart
P8.5 Aansluiten m.b.t landelijke
sportpromotieactivitieten t.b.v.
fanbase

3

Op te
starten
Op te
starten

x

3

x

10.000

x

3.500

x

2.000

x

2.000

x

x

Totaal begroot 2016 (Kostenplaats 250)

2.000

19.500

Pijler Bondsorganisatie
B1

Herstructurering bondsorganisatie

1

Lopend

B2

Contributiestructuur (implementatiel)

2

Lopend

B5

Vrijwilligersbeleid

3

Lopend

x
x

6.000
x

500

Totaal begroot 2016 (Kostenplaats 150)
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Agendapunt 9

Begroting 2016

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2016 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op
pagina 28 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht.
Meerjarenbegroting 2017-2019
Als aparte bijlage is de meerjarenbegroting 2017-2019 ter informatie bijgevoegd. De
meerjarenbegroting geeft een globale doorkijk naar de komende jaren. Gezien de vele
veranderingen, is het momenteel lastig om in kaart te brengen hoe deze ontwikkelingen zich
vertalen naar de begrotingsposten in de jaren 2017, 2018 en 2019.
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Begroting 2016

100 Algemene Infrastructuur
200 Sportparticipatie
300 Wedstrijdsport
400 Topsport
Totaal:

100 ALGEMENE INFRASTRUCTUUR
101
102
103
110
114
115
116
118
119
121
125
126
130
131
132
140
142
152
180
181
182

Bondsvergaderingen
Bondsbestuur
Afdelingen
Financiele commissie
Redactiecommissie
Reglementencommissie
Toernooicommissie
Tuchtcollege
Vertrouwenscommissie
Voorzittersoverleg
Ledenadministratie
Lidmaatschapsgelden
Huisvesting HvdS
Organisatiekosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Voorzieningen
Pijler Bondsorganisatie
Contributie
Subsidies NOC*NSF - Infrastructuur
Ontvangen en betaalde rente

Ontvangsten
Uitgaven
2016
519.378
393.262
59.008
133.165
14.700
26.530
0
40.129
593.086
593.086

Ontvangsten
Uitgaven
2016
2.800
7.620
0
5.000
895
2.800
1.768
4.000
1.622
500
1.342
7.700
7.907
53.750
20.225
243.048
7.285
7.500
17.500
400.878
115.000
3.500
519.378
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200 SPORTPARTICIPATIE
201
202
203
204
235
237
240
241
242
243
250
251
281

Instructeur Opleiding
Scheidsrechter Opleiding
Trainer/Coach Opleiding
Wedstrijdleider Opleiding
Verenigingsondersteuning
Sena
PetanQue
Promotie
Promotieartikelen
Relatiegeschenken
Pijler Promotie
Pijler Verenigingsondersteuning
Subsidies NOC*NSF - Sportparticipatie

Ontvangsten
Uitgaven
2016
7.500
7.500
7.500
7.500
0
0
7.500
7.500
19.465
12.000
12.000
0
36.500
0
4.200
1.000
5.000
1.500
19.500
12.500
23.508
59.008

300 WEDSTRIJDSPORT
305
306
310
312
313
314
315
317
322
350

NPC Landelijk
NPC Regionaal
NK Doublette
NK Mix
NK Precisieschieten
NK Tête à Tête
NK Triplette
NK Beloften / Veteranen
NJBB Masters
Pijler Competitie

Ontvangsten
Uitgaven
2016
2.400
2.200
6.400
5.000
1.300
1.100
1.240
580
460
1.430
1.000
820
990
1.300
910
850
750
12.500
14.700

400 TOPSPORT
403
407
409
411
413
415
420
421

Technische begeleiding
Mannen
Beloften Mannen
Vrouwen
Beloften Vrouwen
Jeugd
EuroCup verenigingen
Veteranen

26.530

Ontvangsten
Uitgaven
2016
2.029
8.000
2.850
7.700
2.850
9.400
3.300
4.000
0
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Toelichting op de Begroting 2016
KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100)
101

102
103
110
112

113
114
115
116
118
119
121

125
126
130
131

De kosten van de bondsvergadering zijn gebaseerd op 2
bondsvergaderingen per jaar. De kosten bestaan voornamelijk uit reiskosten
van bondsraadleden, kosten m.b.t. catering en verzendkosten. Het
secretariaat van elke afdeling ontvangt 1 exemplaar van de
bondsraadstukken per post.
De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis- en
representatiekosten van bondsbestuursleden.
In 2016 wordt geen retributie uitgekeerd. Er wordt een bedrag gereserveerd
voor afdelingen die in de financiële problemen komen door het niet uitkeren
van de retributie.
De financiële commissie is een commissie van de bond en heeft als taak de
financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit
reiskosten.
Binnen de pijler bondsorganisatie en de pijler verenigingsondersteuning
komt de rol van de opleidingscommissie aan bod. Binnen het budget van de
pijler verenigingsondersteuning is een PM post voor de opleidingscommissie
opgenomen.
Binnen de pijler bondsorganisatie en de pijler promotie komt de rol van de
promotiecommissie aan bod. Binnen het budget van de pijler promotie is
een PM post voor de promotiecommissie opgenomen.
De redactiecommissie draagt zorg voor de totstandkoming van het
bondsblad petanque. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten.
De reglementencommissie is een commissie van de bond. De kosten zijn
gebaseerd op 8 reguliere vergaderingen per jaar. De kosten bestaan
hoofdzakelijk uit reiskosten.
De toernooicommissie is belast met de organisatie van de NPC, NK’s en
NJBB Masters. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor
vergaderingen.
Het tuchtcollege is belast met het behandelen van tuchtzaken. De kosten
bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten die worden gemaakt voor het bijwonen
van hoorzittingen of commissievergaderingen.
De NJBB kent een vertrouwenspersoon. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit
reiskosten en kosten voor een jaarlijkse bijscholing.
Het voorzittersoverleg is een overleg voorafgaand aan de bondsvergadering
tussen de voorzitter van de NJBB en de voorzitters van de NJBB afdelingen.
De kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op reiskosten van
afdelingsvoorzitters, de bondsvoorzitter en cateringkosten.
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.
De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die worden betaald aan de
CEP, FIPJP, NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren en de
werkgeversorganisatie sport (WOS).
De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het
bondsbureau in het Huis van de Sport te Nieuwegein.
De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt
door de organisatie (accountants-, attentie,- bank-, automatisering-,
drukwerk en repro-, telefoon-, verzekerings,- en verzendkosten en kosten
voor de aanschaf van kantoormiddelen)
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132

140
141
142
152
180
181

182

De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale
lasten, reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader
van personeelsverzekeringen, personeelsbeleid en representatiekosten. De
personeelskosten zijn hoger omdat voor 2016 een communicatiemedewerker is aangesteld.
De afschrijvingen hebben met betrekking op de aanschaf van
promotieartikelen, kleding, hardware en kantoormeubilair.
Er is een post onvoorzien opgenomen waarin alleen in uitzonderlijke
gevallen gebruik kan worden gemaakt.
Op deze post is een voorziening getroffen voor het 50-jarig jubileum in 2022
en het doorzetten van tuchtzaken m.b.t. doping en seksuele intimidatie naar
het Instituut Sportrechtspraak (ISR).
Het begrote bedrag binnen de pijler bondsorganisatie is bedoeld voor de
projecten die betrekking hebben op de herstructurering van de organisatie
en voor het implementeren van een nieuwe contributiestructuur.
De contributie is begroot op een ledenaantal van 16.627 leden.
Door tegenvallende resultaten van de Lotto wordt de subsidie van NOC*NSF
m.b.t. “Algemene Infrastructuur” (rubriek 3.1) in 2016 een bezuiniging van
3,5% doorgevoerd. Deze subsidie van NOC*NSF is gebaseerd op een
basisbedrag plus een bedrag per lid.
Dit betreft de totale rente op de ABN, ING en SNS rekeningen.

KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200)
201
202
203
204
235

237

240
241
242
243

Het streven is om eind 2016 te starten met “Instructeur opleidingen” op
niveau-2 uit de nieuwe opleidingsstructuur. De opleidingen worden
kostendekkend aangeboden.
In 2016 wordt gestart met het organiseren van “Scheidsrechter opleidingen”
op niveau-3 uit de nieuwe opleidingsstructuur. De opleidingen worden
kostendekkend aangeboden.
In 2016 starten nog geen nieuwe trainer/coach (niveau-3 en niveau-4)
opleidingen. In 2016 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van deze
opleiding.
Het streven is om eind 2016 te starten met “Wedstrijdleider opleidingen” op
niveau-3 uit de nieuwe opleidingsstructuur. De opleidingen worden
kostendekkend aangeboden.
De kosten voor verenigingsondersteuning bestaan uit de collectieve
aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor leden, de
bestuursaansprakelijkheids-verzekering, de monitoring tool, inschrijfgeld
voor de Nationale Sportweek en een accommodatiesubsidie voor
verenigingen die een nieuwe accommodatie realiseren.
De NJBB heeft een collectiviteitscontract met SENA voor de afkoop van
muziekrechten. Het bedrag dat de NJBB aan de SENA betaald wordt
rechtstreeks doorbelast aan verenigingen die gebruik maken het
collectiviteitscontract.
De kosten voor het bondsblad bestaan uit druk- en verzendkosten.
De kosten op kostenplaats “promotie” bestaan uit de hostingkosten van de
website en het KPN livestream abonnement voor Petanqueforum.
De kosten op kostenplaats “promotieartikelen” hebben betrekking op de
inkoop van promotieartikelen.
De inkoop van relatiegeschenken ten behoeve van afdelings- en
bondsbestuursleden (uitreiking bij jubileum of opening accommodatie) en
topsport (cadeautje bij uitwisseling met tegenstanders) worden op deze
kostenplaats geboekt.
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250

251

281

Het begrote bedrag binnen de pijler promotie is bedoeld voor de projecten
die betrekking hebben op het ontwikkelen van promotiematerialen, de
ontwikkeling van een nieuwe website, het promoten van de competitie en
het ontwikkelen van een informatiebrochure.
Het begrote bedrag binnen de pijler verenigingsondersteuning is bedoeld
voor de projecten die betrekking hebben op het ontwikkelen van
opleidingsmaterialen voor opleidingen binnen de nieuwe opleidingsstructuur,
het ontwikkelen van verenigingsprofielen en het ontwikkelen van materialen
om verenigingen te ondersteunen bij deelname aan competities of
toernooien.
Deze subsidie van NOC*NSF voor rubriek 1.1 is gebaseerd op een
basisbedrag plus een bedrag per lid.

KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT (300)
305

306

310

312
313

314

315

316

322

De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) op landelijk niveau
bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van de toernooicommissie,
reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur, drukwerk- en verzendkosten
m.b.t. het NPC boekje en promotiematerialen. Deze kosten worden gedekt
door de inschrijfgelden van deelnemende teams.
De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) op regionaal niveau
bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van de toernooicommissie,
reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur, drukwerk- en verzendkosten
m.b.t. het NPC boekje en promotiematerialen. Deze kosten worden gedekt
door de inschrijfgelden van deelnemende teams.
De kosten voor het NK Doublette bestaan uit het inkopen van prijzen,
reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en
representatie bondsbestuur. De kosten worden volledig gedekt door de
inschrijfgelden.
De kosten voor het NK Mix bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten
van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie
bondsbestuur. De kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden.
De kosten voor het NK Precisieschieten bestaan uit het inkopen van prijzen,
reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie,
representatie bondsbestuur en catering. Aangezien er bij het NK
Precisieschieten veel scheidsrechters worden ingezet, worden de kosten niet
gedekt door de inkomsten. Vanwege de grote inzet van functionarissen
wordt bij dit kampioenschap de verzorging van functionarissen door de NJBB
betaald.
De kosten voor het NK Tête à Tête bestaan uit het inkopen van prijzen,
reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en
representatie bondsbestuur. De kosten worden volledig gedekt door de
inschrijfgelden.
De kosten voor het NK Triplette bestaan uit het inkopen van prijzen,
reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en
representatie bondsbestuur. De kosten worden volledig gedekt door de
inschrijfgelden.
De kosten voor het NK Jeugd / Veteranen / Vrouwen bestaan uit het
inkopen van prijzen, reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters,
toernooicommissie en representatie bondsbestuur. De kosten worden
volledig gedekt door de inschrijfgelden.
De kosten voor de NJBB Masters bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor
wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie
bondsbestuur.
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350

Het begrote bedrag binnen de pijler competitie is bedoeld voor de projecten
die betrekking hebben op het implementeren van de NPC, het uniformeren
van het sportaanbod en het verder professionaliseren van de NK’s.

KOSTENDRAGER TOPSPORT (400)
403

407

409

411

413

413

420
421

De technisch begeleiding draagt zorgt voor een de topsportbegeleiding
binnen de NJBB. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van
coaches/trainers. Daarnaast zijn in dit budget ook de bijscholingsdagen voor
trainers opgenomen.
De kosten op kostenplaats “Mannen” hebben hoofdzakelijk betrekking op
reis- en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan
(inter)nationale voorbereidingstoernooien en deelname aan EK of WK’s.
Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en eventuele
huur m.b.t. trainingen op deze post ondergebracht. In 2016 wordt het WK
Heren opnieuw in Tahiti georganiseerd.
De kosten op kostenplaats “Beloften Mannen” hebben hoofdzakelijk
betrekking op reis- en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het
deelnemen aan (inter)nationale voorbereidingstoernooien en deelname aan
EK’s. Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en
selectietrainingen op deze post ondergebracht. Het EK Beloften vindt alleen
in de oneven jaren plaats. Er bestaat geen WK Beloften voor mannen.
De kosten op kostenplaats “Vrouwen” hebben hoofdzakelijk betrekking op
reis- en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan
(inter)nationale voorbereidingstoernooien en deelname aan EK of WK’s.
Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en
selectietrainingen op deze post ondergebracht. In 2016 wordt het EK
Vrouwen in Slowakije georganiseerd.
De kosten op kostenplaats “Beloften Vrouwen” hebben hoofdzakelijk
betrekking op reis- en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het
deelnemen aan (inter)nationale voorbereidingstoernooien en deelname aan
EK’s. Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en
selectietrainingen op deze post ondergebracht. Het EK Beloften vindt allen in
de oneven jaren plaats. Er bestaat geen WK Beloften voor vrouwen.
De kosten op kostenplaats “Jeugd” hebben hoofdzakelijk betrekking op reisen verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan
(inter)nationale voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s/WK’s.
Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en
selectietrainingen op deze post ondergebracht. In 2016 wordt het EK Jeugd
in Monaco georganiseerd.
Het team dat de Nationale Petanque Competitie (NPC) wint, mag namens
Nederland deelnemen aan de EuroCup. De NJBB betaalt het inschrijfgeld
voor het deelnemende team.
De kosten op kostenplaats “Veteranen” hebben hoofdzakelijk betrekking op
reis- en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan
(inter)nationale voorbereidingstoernooien en deelname aan het EK
Veteranen. Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en
selectietrainingen op deze post ondergebracht. In 2016 wordt het EK
Veteranen in Monaco georganiseerd. Er bestaat geen WK bij de Veteranen.
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Meerjarenbegroting 2017-2019
Ontv

Uitg

Ontv

2017

Uitg

Ontv

2018

Uitg
2019

100

Algemene Infrastructuur

519.875

407.676

517.419

412.117

514.736

416.611

200

Sportparticipatie

58.365

130.182

59.240

126.723

60.129

123.286

300

Wedstrijdsport

15.229

21.741

16.011

19.454

17.096

17.171

400

Topsport

0

40.731

0

41.342

0

41.962

Totaal:

100 ALGEMENE INFRASTRUCTUUR

593.469

600.330

592.671

599.636

591.960

599.030

Ontv

Uitg

Ontv

Uitg

Ontv

Uitg

2017

2018

2019

101

Bondsvergaderingen

3.000

0

3.000

102

Bondsbestuur

8.500

0

8.500

0

3.000
8.500

103

Districtsorganisatie

16.000

0

17.500

19.000

110

Financiele commissie

500

0

500

500

114

Redactiecommissie

3.000

0

3.200

3.400

115

Reglementencommissie

1.795

0

1.821

1.849

116

Toernooicommissie

4.060

0

4.121

4.183

118

Tuchtcollege

1.646

0

1.671

1.696

119

Vertrouwenscommissie

1.000

0

1.500

2.000

125

Ledenadministratie

7.816

0

7.933

8.052

126

Lidmaatschapsgelden

8.026

0

8.146

8.268

130

Huisvesting HvdS

54.000

0

46.000

46.000

131

Organisatiekosten

132

Personeelskosten

140
141

20.528

0

20.836

21.149

246.693

0

257.557

261.460

Afschrijvingen

7.000

0

7.105

7.212

Onvoorzien

2.500

0

2.500

2.500

142

Voorzieningen

7.613

0

7.727

7.843

152

Pijler Bondsorganisatie

0

12.500

180

Contributie

407.000

410.000

412.500

181

Subsidies NOC*NSF - Infrastructuur

109.125

103.669

98.486

182

Ontvangen en betaalde rente

3.750

3.750

3.750

14.000

519.875
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517.419

412.117

10.000

514.736
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416.611

200 SPORTPARTICIPATIE

Ontv

Uitg

Ontv

2017

Uitg

Ontv

2018

Uitg
2019

201

Instructeur Opleiding

7.613

7.613

7.727

7.727

7.843

7.843

202

Scheidsrechter Opleiding

7.613

7.613

7.727

7.727

7.843

7.843

203

Trainer/Coach Opleiding

0

0

0

0

0

204

Wedstrijdleider Opleiding

7.613

7.613

7.727

7.727

7.843

7.843

235

Verenigingsondersteuning

19.757

0

20.053

0

20.354

237

Sena

12.180

12.363

12.363

12.548

12.548

240

PetanQue

37.048

0

37.603

0

38.167

241

Promotie

4.263

0

4.327

0

4.392

242

Promotieartikelen

5.075

1.030

5.151

1.046

5.228

243

Relatiegeschenken

1.523

0

1.545

0

1.569

250

Pijler Promotie

17.500

0

15.000

0

12.500

251

Pijler Verenigingsondersteuning

10.000

0

7.500

0

5.000

281

Subsidies NOC*NSF - Sportparticipatie

0

22.667

0

23.007

0

300 WEDSTRIJDSPORT

12.180

1.015

22.332
58.365

130.182

59.240

126.723

60.129

123.286

Ontv

Uitg

Ontv

Uitg

Ontv

Uitg

2017

2018

2019

305

NPC Landelijk

2.520

2.233

2.709

2.267

2.980

2.301

306

NPC Regionaal

6.720

5.075

7.224

5.151

7.946

5.228

310

NK Doublette

1.320

1.117

1.339

1.133

1.359

1.150

312

NK Mix

1.259

589

1.277

598

1.297

606

313

NK Precisieschieten

467

1.451

474

1.473

481

1.495

314

NK Tête à Tête

1.015

832

1.030

845

1.046

857

315

NK Triplette

1.005

1.320

1.020

1.339

1.035

1.359

317

NK Beloften / Veteranen

924

863

938

876

952

889

322

NJBB Masters

0

761

0

773

0

784

350

Pijler Competitie

0

7.500

0

5.000

0

2.500

400 TOPSPORT

15.229

21.741

16.011

19.454

17.096

17.171

Ontv

Uitg

Ontv

Uitg

Ontv

Uitg

2017

2018

2019

403

Technische begeleiding

0

2.059

0

2.090

0

2.122

407

Mannen

0

8.120

0

8.242

0

8.365

409

Beloften Mannen

0

2.893

0

2.936

0

2.980

411

Vrouwen

0

7.816

0

7.933

0

8.052

413

Beloften Vrouwen

0

2.893

0

2.936

0

2.980

415

Jeugd

0

9.541

0

9.684

0

9.829

420

EuroCup verenigingen

0

3.350

0

3.400

0

3.451

421

Veteranen

0

4.060

0

4.121

0

4.183

0
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10.1 Voorlegger notitie ‘De districten’
In 2014 is de NJBB gestart met de implementatie van het meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan
de toekomst van onze sport’. In mei 2015 is een nieuwe organisatiestructuur voor de
bondsorganisatie van de NJBB vastgesteld. De notitie betreffende de districten is hier een
uitwerking van.
De notitie ‘De districten’ beschrijft het voorstel voor de landelijke indeling van de districten, de
samenstelling van de districtsteams en de bijbehorende functieprofielen. Op basis van eerder
genomen besluiten en voornemens zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan de districten
tenminste moeten voldoen om tegemoet te komen aan de uitgangspunten van de
bondsorganisatie. De landelijke indeling van districten is een optimale tegemoetkoming aan
deze uitgangspunten evenals aan de kerntaken van de NJBB en de randvoorwaarden die zijn
gesteld voor de indeling van de districten. Het voorstel beschrijft een indeling op basis van 8
districten. In de notitie is de voorgestelde districtsindeling beschreven en uitgewerkt.
In ieder district zijn operationele districtsteams actief die invulling geven aan de taken die het
beste in de regio, dicht bij de vereniging, uitgevoerd kunnen worden.
De districtsteams worden aangestuurd door het bondsbureau en bestaan uit de volgende
functies:
 De districtscoördinator
o.a. verantwoordelijk voor de aansturing van het districtsteam
 De coördinator wedstrijdzaken
o.a. verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken binnen het district
 De verenigingsondersteuner
o.a. verantwoordelijk voor het ondersteunen van verenigingsbestuurders
 De sportpromotor
o.a. verantwoordelijk voor de invulling van promotieactiviteiten binnen het district
 De webredacteur
o.a. verantwoordelijk voor het contentbeheer van de districtspagina’s op de website van
de NJBB
In de notitie ‘De districten’ zijn de functieprofielen beschreven.
Op basis van eerdere genomen besluiten van de Bondsraad en de notitie ‘De districten’, stelt
het Bondsbestuur de Bondsraad voor om te besluiten tot:
1. het vaststellen van de landelijke indeling van de districten:
(zie § 2.1 in de notitie ‘De districten’)
2. het vaststellen van de samenstelling van de districtsteams;
(zie § 2.2 in de notitie ‘De districten’)
3. het vaststellen van de functieprofielen behorend bij de districtsteams;
(zie § 2.2.1 t/m § 2.2.5 in de notitie ‘De districten’)
4. de invoering van de landelijke indeling van de districten en districtsteams per 1 januari
2017 conform het besluit van de Bondsraad van mei 2015 inzake de datum van
invoering van de nieuwe organisatiestructuur.
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Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016
‘Bouwen aan de toekomst van onze sport’

Uitwerking herstructurering bondsorganisatie:
DE DISTRICTEN
Pijler Bondsorganisatie
Project B1

Augustus 2015
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1.

Inleiding

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 en in het voorjaar van 2015 is de nieuwe
organisatiestructuur van de bond vastgesteld. Deze notitie beschrijft de indeling van de
districten en de samenstelling van de districtsteams.
1.1
Herstructurering bondsorganisatie
Het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 beschrijft de ambitie om in 2016 te komen tot een
daadkrachtige, beheersbare en efficiënte bondsorganisatie. Om de ambities te realiseren
is het noodzakelijk de bondsorganisatie te herstructureren, zo blijkt uit de
organisatiescan en een inventarisatie van knelpunten onder boulers, verenigingen,
vrijwilligers, het bondsbestuur en het bondsbureau.
In opdracht van het bondsbestuur heeft een werkgroep een nieuwe organisatiestructuur
ontwikkeld. De werkgroep is hierbij ondersteund door een lid van het bondsbestuur, het
bondsbureau en extern adviesbureau Insector. Tijdens 4 informatiebijeenkomsten in het
land is het organisatieontwerp gepresenteerd en hebben leden van de bond feedback
gegeven op het voorstel. Vervolgens is de nieuwe structuur voor de bondsorganisatie
van de NJBB aangenomen door de Bondsraad op de vergadering van de Bondsraad op
30 mei 2015.
Bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleid zijn de uitgangspunten voor de
bondsorganisatie van de NJBB benoemd. De uitgangspunten vormen de basis voor de
ontwikkeling van de nieuwe organisatiestructuur. De uitgangspunten voor de
bondsorganisatie van de NJBB zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Daarnaast vormen de kerntaken van de bond uiteraard een belangrijk uitgangspunt voor
de ontwikkeling van de nieuwe structuur. In het meerjarenbeleidsplan 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:
1.
2.
3.
4.
5.

Faciliteren van kwalitatief, continu en passend sportaanbod;
Faciliteren van professionele en adequate dienstverlening;
Ondersteunen van verenigingen;
Ontwikkelen en aansturen van beleid;
Belangenbehartiging van de sport.
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1.2
NJBB organisatiestructuur
Op basis van de uitgangspunten, de kerntaken en de functionele eisen is de
organisatiestructuur van de NJBB ontworpen. Het organogram van de
organisatiestructuur illustreert de onderlinge verhouding, de samenhang en de
betrokkenheid van de verschillende bondsorganen. De structuur is gericht op het
stimuleren van pro activiteit, daadkracht en beheersbaarheid. De uitgangspunten en
functionele eisen van de organisatie zijn in de structuur ondervangen, evenals de
knelpunten. In figuur 1 is de organisatiestructuur van de NJBB weergegeven.

Figuur 1 De organisatiestructuur van de NJBB (zoals vastgesteld door de Bondsraad op 30-5-2015)
Het aantal districten in deze illustratie is indicatief. In bijlage 3 is een aangepast organogram
weergegeven.

Met betrekking tot het regionale verlengstuk van de organisatie zijn er, ten opzichte van
de huidige bondsorganisatie, een aantal ingrijpende veranderingen:





De bestuurslaag op afdelingsniveau is vervallen en vervangen door operationele
districtsteams;
De afdelingsgrenzen en –benamingen zijn vervallen;
De districtsteams verrichten uitvoerende taken in de regio;
De bondscommissies en districtsteams vallen onder verantwoordelijkheid van het
bondsbureau.

In de notitie ‘Herstructurering Bondsorganisatie’ van mei 2015 zijn meer ingrijpende
veranderingen ten opzichte van de huidige bondsorganisatie beschreven, evenals de
taken en verantwoordelijkheden per bondsorgaan.
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2.

De districten

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 met de verenigingen zijn belangrijke taken van de bond die alleen in de
regio, dicht bij de verenigingen, goed uitgevoerd kunnen worden. Op basis van de
uitgangspunten en kerntaken van de NJBB heeft een werkgroep invulling gegeven aan
het regionale verlengstuk van de landelijke bondsorganisatie.
In dit voorstel is Nederland opgedeeld in verschillende districten. In ieder district is een
districtsteam actief dat invulling geeft aan de decentrale taken van de bond. Het is
hierbij van belang dat er sprake is van uniformiteit in de organisatie en uitvoering van
taken. Iedere vereniging en iedere bouler in Nederland verdient een kwalitatief goed
sportaanbod, goede verenigingsondersteuning en effectieve promotionele activiteiten. De
bond is verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van deze
activiteiten. Een bepaalde mate van uniformiteit in de activiteiten van de landelijke
organisatie én de districtsteams is hiervoor cruciaal. Daarnaast vergroten een afgestemd
jaarplan, een duidelijke budgettering en een heldere taakomschrijving per functie de
effectiviteit van het districtsteam; weinig formaliteit en veel ruimte voor actie. Uiteraard
is per district ook ruimte voor een eigen invulling naar de wensen en behoeften van de
boulers en verenigingen in de regio.
In de komende paragrafen is de landelijke indeling van de districten en de samenstelling
van de districtsteams beschreven.
2.1
De landelijke indeling van districten
De werkgroep is gestart met een schone landkaart, maar maakt vanzelfsprekend gebruik
van de kennis en ervaringen uit het heden en verleden.
Op basis van eerder genomen besluiten en voornemens heeft de werkgroep
randvoorwaarden geformuleerd waaraan de districten ten minste moeten voldoen om
tegemoet te komen aan de uitgangspunten van de bondsorganisatie. Het bondsbestuur
heeft vervolgens de volgende randvoorwaarden vastgesteld:






Het aantal verenigingen binnen een district is minimaal 20 en maximaal 40;
De reisafstand binnen het district heeft maximaal een straal van 75 km;
De span of control is voor zowel het districtsteam als het bondsbureau werkbaar;
Er is ten minste een overdekte accommodatie aanwezig in ieder district;
Er is rekening gehouden met natuurlijke en gemeentelijke grenzen.

Hierbij geldt dat de span of control vanuit het districtsteam zwaarwegend is ten opzichte
van die het bondsbureau. Vanuit het perspectief van het bondsbureau is een indeling
met minder districten met per district meer verenigingen wenselijk. Dit stelt het bureau
in staat de districtsteams intensief te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Vanuit het
perspectief van het districtsteam is een indeling met meer districten met per district
minder verenigingen wenselijk. Dit stelt het districtsteam in staat de verenigingen
intensief te ondersteunen, o.a. door een beperkte reisafstand en de focus op een klein
aantal verenigingen. Bij de indeling van de districten is de balans tussen beide van groot
belang. Zoals beschreven weegt het perspectief van het districtsteam echter zwaarder,
omdat ook de verenigingen gebaat zijn bij een hoog aantal districten en intensieve
begeleiding van de districtsteams. De verenigingen staan tenslotte centraal in de bond.
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Gezien het aantal verenigingen en de spreiding van de verenigingen in het Noorden en
het Zuiden van het land zijn de randvoorwaarden met betrekking tot de reisafstand in
die regio’s moeilijk realiseerbaar. Ook dit is meegenomen in de afwegingen bij de
indeling van de districten.
Het voorstel voor de landelijke indeling van districten is een optimale tegemoetkoming
aan de uitgangspunten van de bondsorganisatie, de kerntaken van de bond en de
randvoorwaarden die gesteld zijn voor de districtsindeling. De indeling is daarmee een
logisch gevolg van eerder genomen besluiten bij de vaststelling van het
meerjarenbeleidsplan 2014-2016 en de nieuwe organisatiestructuur van de NJBB.
Nederland is opgedeeld in 8 districten, te weten:
 Noord
 Oost
 Midden
 Noord-West
 West
 Zuid-West
 Zuid-Oost
 Zuid
Alle verenigingen van de NJBB zijn ingedeeld in een district. Echter, verenigingen die
binnen een afstand van 5 km van een districtsgrens gelegen zijn, krijgen op basis van
gegronde reden, de mogelijkheid om over te stappen naar een ander district.
In bijlage 1 is een gedetailleerde kaart van Nederland met de districtsindeling
weergegeven. In bijlage 2 zijn een gedetailleerde kaart per district, een overzicht van de
betreffende verenigingen en de maximale reisafstanden weergegeven. Op basis van de
districtsindeling is het organogram van de bondsorganisatie aangepast. Het organogram
is weergegeven in bijlage 3.
De globale districtsindeling ziet er als volgt uit:

Figuur 2.

Globaal overzicht districtsindeling
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2.2
De districtsteams
Het vergroten van de zichtbaarheid van de bond en het ondersteunen van verenigingen
zijn evenals uniformiteit en kwaliteit van het sportaanbod belangrijke aandachtspunten
bij de herstructurering van de bondsorganisatie. Het districtsteam is hierbij een
verlengstuk van het bondsbureau en vormt het nieuwe en herkenbare gezicht van de
bond in de regio. Het team voert taken uit die alleen en/of het beste in de regio kunnen
worden uitgevoerd, dicht bij de verenigingen. In samenwerking met het districtsteam
wordt het landelijk jaarplan vertaald naar een districtsjaarplan. Op basis van het
districtsjaarplan wordt invulling gegeven aan de taken van het districtsteam. Binnen het
districtsjaarplan is eveneens ruimte voor eigen invulling van taken en activiteiten op
basis van de wensen en behoeften van de verenigingen in het betreffende district. Door
de uniformiteit in de districtsjaarplannen worden de activiteiten van de bond, zowel
landelijk als regionaal, kracht bij gezet. Dit komt ten goede aan de zichtbaarheid,
herkenbaarheid en het imago van zowel de bond als de sport.
Elk districtsteam krijgt op basis van een ingediende districtsbegroting een budget
toegekend voor de uitvoering van de taken binnen het district. De financiële afhandeling,
zoals het innen van inschrijfgelden en het betalen van facturen, verloopt via het
bondsbureau. De procedures voor het opstellen van een begroting en de financiële
afhandeling worden in een later stadium vastgesteld.
Op basis van de taken, verantwoordelijkheden en uitgangspunten, die zijn beschreven in
de notitie ‘Herstructurering Bondorganisatie’, zijn de verschillende functies in het
districtsteam vastgesteld. Ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit is het van
belang dat het districtsteam taakgericht te werk kan gaan op basis van een heldere
functiebeschrijving. De taken en verantwoordelijkheden per functie zijn dan ook duidelijk
beschreven. Hierdoor komt de inzet van de vrijwilligers in het team zoveel mogelijk ten
goede aan de verenigingen en de sport. Er gaat bovendien weinig inzet verloren aan
formaliteiten en randzaken.
Het districtsteam kent de volgende functies:

Figuur 3 Organogram districtsteam
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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 de districtsteams
kunnen en willen vervullen. Ten behoeve van de kwaliteit van het districtsteam zijn een
aantal algemene en specifieke functie-eisen opgesteld. Een vrijwilliger in het
districtsteam moet in ieder geval over de volgende algemene functie-eisen
beschikken.
Een lid van het districtsteam:

stelt het algemeen belang van de NJBB boven persoonlijke belangen en belangen
van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de NJBB m.b.t. werkzaamheden
voor de NJBB;

heeft gevoel voor samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten;

is representatief;

beschikt over bevlogenheid en gezonde zakelijkheid;

is inspirerend en toegankelijk;

is proactief;

is een teamspeler, die feedback geeft en daarvoor openstaat;

communiceert open en eerlijk;

kan goed samenwerken;

kan zelfstandig functioneren;

bezit sociale vaardigheden;

beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

beschikt over computervaardigheden.
De teamleden worden door het bondsbureau benoemd voor een periode van 3 jaar.
Zowel het bondsbureau als een teamlid kunnen tussentijds aangeven de samenwerking
te willen beëindigen.
In de komende sub paragrafen worden per functie de taken, verantwoordelijkheden c.q.
bevoegdheden en specifieke functie-eisen beschreven. In de beschrijving wordt de
persoonsvorm “hij” gebruikt. Waar “hij” gebruikt wordt, wordt “hij of zij” bedoeld.
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2.2.1 De districtscoördinator
De districtscoördinator is de teamleider van het district. Hij is o.a. verantwoordelijk voor
de aansturing van de leden van het districtsteam. Daarbij is hij het eerste aanspreekpunt
voor verenigingsbestuurders en onderhoudt hij de contacten met het bondsbureau en de
portefeuillehouder van het bondsbestuur.
De taken van de districtscoördinator zijn:
 Uitdragen van het bondsbeleid;
 Zorgdragen dat de taken door de leden van het districtsteam adequaat worden
uitgevoerd;
 Aansturing van activiteiten en vrijwilligers binnen het districtsteam;
 Uitvoeren van goed vrijwilligersbeleid;
 Bemiddeling bij conflicten;
 Beheer van het districtsbudget;
 Gastheerschap bij bijeenkomsten;
 Actieve ondersteuning bij de werving van kandidaten voor het districtsteam;
 Bijwonen van strategisch beraad en toetsing van input vanuit ledenraadpleging;
 Representatie van de bond in voorkomende gevallen;
 Uitreiking van prijzen bij competities en kampioenschappen op districtsniveau;
 Goedkeuring van declaraties vóór inzending naar het bondsbureau.
De districtscoördinator is verantwoordelijk voor c.q. bevoegd tot:
 Het organiseren van de uitvoering van het bondsbeleid in zijn district;
 Inbreng vanuit zijn district bij de totstandkoming van nieuw beleid
(meerjarenplan en jaarplan van de landelijke organisatie);
 Opstellen van districtsjaarplan o.b.v. format bondsbureau;
 Bewaken van de voortgang m.b.t. activiteiten uit het districtsjaarplan;
 Het beheren van het districtsbudget;
 Aangaan van verplichtingen binnen het districtsbudget.
Naast de algemene functie eisen voor de vrijwilligers in de districtsteams zijn er
eveneens specifieke functie eisen voor iedere functie in het districtsteam opgesteld.
De districtscoördinator:
 heeft gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen;
 onderschrijft het bestuursmodel van de NJBB, in het bijzonder de rol van het
districtsteam, zoals die blijkt uit de toegekende taken en verantwoordelijkheden
en uit haar inrichting en werkwijze;
 heeft ervaring in beleidsuitvoering;
 is in staat strategie en uitvoering te verbinden;
 beschikt over een functiegericht netwerk in het district;
 beschikt over een computer en aansluiting op het internet.
De functie van districtscoördinator is een vrijwilligersfunctie binnen de NJBB.
De tijdsbesteding wordt geschat op vier tot zes uur per week (gemiddeld en indicatief).
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2.2.2 Coördinator wedstrijdzaken
De coördinator wedstrijdzaken ondersteunt binnen zijn district de landelijke
toernooicommissie bij het organiseren van de NPC. Daarnaast coördineert hij de
districtsactiviteiten, zoals districtscompetities, en ondersteunt bij de organisatie daarvan.
De taken van de coördinator wedstrijdzaken zijn:
 Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de personen die binnen de
vereniging verantwoordelijk zijn voor wedstrijdzaken;
 Afstemmen en goedkeuren van cat-3 toernooien met verenigingen binnen district
(kalendermeeting);
 Doorgeven van goedgekeurde cat-3 toernooien voor de landelijke
toernooikalender;
 Het verzamelen van rapportages m.b.t. cat-3 toernooien;
 Ondersteunen van de toernooicommissie bij de organisatie van de NPC;
 Organisatie van competities binnen het district;
 Controleren en beoordelen van accommodaties o.b.v. het
accommodatieformulier;
 Regelen en toewijzen van accommodaties voor districtscompetities;
 Maken van een programma indeling voor de districtscompetities;
 Regelen van de prijzen voor districtscompetities;
 Ondersteunen bij het toekennen van scheidsrechters en wedstrijdleiders indien de
vereniging zelf niet over een scheidsrechter/wedstrijdleider beschikt;
 Aanspreekpunt voor wedstrijdleiders en scheidsrechters;
 Organiseren van jaarlijkse bijeenkomst voor scheidsrechters en wedstrijdleiders.
De coördinator wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor c.q. bevoegd tot:
 Uitvoeren van de taken zoals beschreven in het districtsjaarplan m.b.t.
wedstrijdzaken
 Het bewaken van de voortgang m.b.t. competitie-gerelateerde zaken (NPC,
districtscompetities en afstemming van clubtoernooien binnen het district);
 Onderhouden van contacten met de toernooicommissie van de NJBB;
 Onderhouden van contacten met de personen die binnen de vereniging
verantwoordelijk zijn voor wedstrijdzaken.
 Af en goedkeuren van aanvragen cat-3 toernooien.
Naast de algemene functie eisen voor de vrijwilligers in de districtsteams zijn er
eveneens specifieke functie eisen voor iedere functie in het districtsteam opgesteld.
De coördinator wedstrijdzaken:
 heeft ervaring met het organiseren van competities en toernooien;
 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 is stressbestendig;
 is een organisator
 kan goed plannen;
 heeft kennis van MS Excel.
De functie van coördinator wedstrijdzaken is een vrijwilligersfunctie binnen de NJBB.
De tijdsbesteding wordt geschat op 2 tot 4 uur per week (gemiddeld en indicatief).
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2.2.3 De verenigingsondersteuner
De verenigingsondersteuner is binnen zijn district het eerste aanspreekpunt voor vragen
van verenigingsbestuurders. De verenigingsondersteuner geeft informatie, advies en
ondersteuning aan verenigingen met als doel een bijdrage te leveren aan het
optimaliseren van het functioneren van de verenigingen.
De taken van de verenigingsondersteuner zijn:
 Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met lidverenigingen, lokaal
bestuur en andere lokale sportaanbieders;
 Signaleren van hulpvragen en eerste lijn ondersteuning bieden m.b.t.
beantwoording hulpvragen;
 Begeleiden van nieuwe verenigingen;
 Behoeften en wensen van verenigingen ophalen, clusteren en terugkoppelen;
 Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen verenigingen;
 Het coördineren en uitvoeren van verenigingsadviestrajecten met thema- en
voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en workshops;
 Promoten van opleidingen;
 Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen;
 Het inventariseren van de opleidingsbehoefte van functionarissen.
De verenigingsondersteuner is verantwoordelijk voor c.q. bevoegd tot:
 Uitvoeren van de taken zoals beschreven in het districtsjaarplan m.b.t.
verenigingsondersteuning
 Onderhouden van contact met verenigingen t.b.v. de uitvoering van de taken
 Bewaking van de opleidingsbehoefte m.b.t. functionarissen;
 De schakel tussen de landelijke organisatie en verenigingen in het district bij
onderhoud van contacten;
 Het verstrekken van input aan het bondsbureau voor de invulling van het
landelijke VO-beleid;
Naast de algemene functie eisen voor de vrijwilligers in de districtsteams zijn er
eveneens specifieke functie eisen voor iedere functie in het districtsteam opgesteld.
De verenigingsondersteuner:
 beschikt over een klant- en servicegerichte houding;
 beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden;
 is verbindend, inspirerend en kan op verschillende niveaus acteren;
 is een netwerker en beschikt over goede schriftelijke en contactuele
vaardigheden;
 is een goede planner en organisator die in staat is prioriteiten te stellen.
De functie van verenigingsondersteuner is een vrijwilligersfunctie binnen de NJBB.
De tijdsbesteding wordt geschat op 2 tot 4 uur per week (gemiddeld en indicatief).
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2.2.4 De sportpromotor
De sportpromotor geeft binnen zijn district invulling aan de promotieactiviteiten zoals
beschreven in het districtsjaarplan. Hij is het verlengstuk van de landelijke
promotieactiviteiten in de regio. Daarnaast adviseert de sportpromotor verenigingen met
betrekking tot hun promotionele activiteiten.
De taken van de sportpromotor zijn:
 Het promoten van de petanquesport op districtsniveau;
 Het faciliteren van verenigingen met promotiematerialen van de NJBB;
 Eerste aanspreekpunt voor de landelijke organisatie m.b.t. promotionele NJBB
activiteiten binnen het district;
 Verzorgen van persberichten en free publicity van NJBB activiteiten op
districtsniveau;
 Ondersteunen bij districtsactiviteiten i.h.k.v. de nationale sportweek;
 Ondersteunen bij de promotie van landelijke evenementen in het district.
De sportpromotor is verantwoordelijk voor c.q. bevoegd tot:
 Uitvoeren van de taken zoals beschreven in het districtsjaarplan m.b.t. promotie
 De promotie van de petanquesport op districtsniveau;
 Het verstrekken van input aan het bondsbureau voor de invulling van het
landelijke promotiebeleid;
Naast de algemene functie eisen voor de vrijwilligers in de districtsteams zijn er
eveneens specifieke functie eisen voor iedere functie in het districtsteam opgesteld.
De sportpromotor:
 is enthousiast, vriendelijk, spontaan en communicatief;
 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 is representatief en heeft een actieve open houding;
 is dienstverlenend ingesteld;
 heeft een klantvriendelijke benadering;
De functie van sportpromotor is een vrijwilligersfunctie binnen de NJBB.
De tijdsbesteding wordt geschat op 2 tot 4 uur per week (gemiddeld en indicatief).
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2.2.5 Webredacteur
De webredacteur draagt er binnen zijn district zorg voor dat de districtspagina’s actueel
zijn.
De taken van de webredacteur zijn:
 Bijhouden van de districtspagina’(s)
 Selecteren en plaatsen van districtsnieuws
 Verwerken van de uitslagen van districtscompetities van de NJBB
 Input geven aan de landelijke organisatie m.b.t. doorontwikkeling van de
website;
 Verwerken van uitslagen van de NPC op districtsniveau.
De webredacteur is verantwoordelijk voor c.q. bevoegd tot:
 Het zorgdragen voor actuele districtspagina’s;
 Het zelfstandig aanpassen van content op de districtspagina’s van de NJBB.
Naast de algemene functie eisen voor de vrijwilligers in de districtsteams zijn er
eveneens specifieke functie eisen voor iedere functie in het districtsteam opgesteld.
De webredacteur:
 heeft affiniteit met het gebruik van contentmanagement systemen;
 beschikt over redactionele vaardigheden;
 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
De functie van webredacteur is een vrijwilligersfunctie binnen de NJBB.
De tijdsbesteding wordt geschat op 2 uur per week (gemiddeld en indicatief).
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3.

Planning en implementatie

Onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming wordt de nieuwe
organisatiestructuur ingevoerd per 1 januari 2017. Zo is besloten op de vergadering van
de Bondsraad van 30 mei 2015. Het bondsbestuur kiest bewust voor een omslagpunt
waarna de nieuwe organisatiestructuur volledig van kracht is. Voordat het zover is,
wordt er nog het nodige uitgewerkt, voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd. Voor 1
januari 2017 komt de bondsraad 3 keer bijeen. Aan de bondsraad worden de volgende
onderwerpen voorgelegd ter besluitvorming:
Bondsraad najaar 2015
 Besluitvorming aantal en indeling districten;
 Besluitvorming samenstelling districtsteams en bijbehorende functieprofielen;
 Besluitvorming uitwerking ledenraadpleging, strategisch beraad en bondsraad.
Bondsraad voorjaar
 Besluitvorming
 Besluitvorming
 Besluitvorming

2016
contributiestructuur;
financiële structuur;
verkiezingsreglement bondsraad.

Bondsraad najaar 2016
 Besluitvorming positionering commissies;
 Besluitvorming statuten en huishoudelijk reglement.
Ten behoeve van een succesvolle implementatie van de nieuwe organisatiestructuur
worden in 2016 tenminste de volgende werkzaamheden verricht:









Samenstellen en inwerken districtsteams;
Planning ledenraadpleging en strategisch beraad;
Uitwerking commissies en werving commissieleden (incl. sectie topsport);
Implementatie financiële structuur;
Herverdeling financiële middelen van de huidige afdelingen;
Implementatie contributiestructuur;
Verkiezing en publicatie bondsraadsleden;
Voorbereiding implementatie nieuwe organisatiestructuur.
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Bijlage 1

NJBB Districtsindeling
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Bijlage 2

Overzicht per district

District Noord
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Noord
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
205

Ver.nr
01-104
01-109
01-142
01-160
01-178
01-267
01-272
01-299
01-316
01-326
02-028
02-061
02-145
02-203
02-217
02-257
02-300
02-301
02-307
02-308

Verenigingsnaam
Le Biberon
SVP
De But 84
Boulegoed
La Boule au But
JBV Lemsterland
Boule Nocht
Skarboule
JBV de Blède Boulers
De Boskboulers
JdB Vereniging Boules Doar
Près le But
De Emmese Boule
Jdv Hardenberg
'n Boel Plezier
JBV Coevorden
PC Schoonebeek
Sur la Tête
Vledderboules
Pekelder Biberon

Locatie
Leeuwarden
Drachten
Steenwijk
Harlingen
Sneek
Lemmer
Heerenveen
Joure
Mildam
Beetsterzwaag
Noordscheschut
Groningen
Emmen
Hardenberg
Assen
Coevorden
Schoonebeek
Meppel
Vledder
Oude Pekela

Provincie
Friesland
Friesland
Overijssel
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Drenthe
Groningen
Drenthe
Overijssel
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Groningen

Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

20
4

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

1.282

649
6
627

- Centrum District:

Appelscha

- Afstanden vanaf centrum district:
* Lauwersoog (noord):
* Bellingwolde (oost):
* Hardenberg (zuid):
* Harlingen (west):

60
90
66
79
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District Oost
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Oost
Nr.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
39
40
42
43
44
61

Ver.nr
03-062
03-073
03-130
03-131
03-180
03-184
03-190
03-195
03-230
03-254
03-321
04-036
04-040
04-092
04-117
04-150
04-201
04-236
04-289
04-327
05-278

Verenigingsnaam
DBC Karro Deux
Pétanque Club Montferland
De Toss
JBV Enschede
JBC Zevenaar
OJBV
L'Equipe
JBC Lochem
PC Doetinchem
Het Zuiderboeltje
C'est Dubo
JBC 't Harde
't Zwijntje
Hattem Petanque
EJBA
Boul' Animo
Avalon-sports
JBC Epetanque
Le Pionnier
PV Gelre
JBC Lingewaard

Locatie
Deventer
Zeddam
Almelo
Enschede
Zevenaar
Oldenzaal
Enschede
Lochem
Doetinchem
Zwolle
Duiven
t Harde
Apeldoorn
Hattem
Arnhem
Dieren
Apeldoorn
Epe
Brummen
Hattem
Huissen

Provincie
Overijssel
Gelderland
Overijssel
Overijssel
Gelderland
Overijssel
Overijssel
Gelderland
Gelderland
Overijssel
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland

Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de
kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte
accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

21
7

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

1.514
850
9
655

- Centrum District:

Bathmen

- Afstanden vanaf centrum district:
* Kampen (noord):
* Losser (oost):
* ‘s-Heerenberg (zuid):
* Hoog Soeren (west):

69
57
78
41
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District Midden
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Midden
Nr.
31
36
37
38
41
56
66

Ver.nr
04-022
04-123
04-129
04-132
04-235
05-214
06-010

Verenigingsnaam
JBV Lelystad
Maboul
Jan van Schaffelaar
Harderwieker Bieleggers'84
Les Trois Etoiles
ETJBV de Teerling
Boulamis

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
117

06-014
06-016
06-024
06-037
06-039
06-052
06-056
06-064
06-076
06-088
06-154
06-155
06-163
06-187
06-189
06-206
06-263
06-276
06-284
06-313
06-320
09-035

DOSC
CdP "Les Cailloux"
Cercle de Petanque
De Gooiers
Kets Up
CdP Treize Points
De Hakhorst
JBC Randenbroek
JBC Boulaere
Succes Sans Soif
Mazijk de Petanque
Kampong
Les Taxateurs
De Gemshoorn
JB Almere
Les Sabots
ASV Petanque '91
PVN
Amicale de Pétanque
De Nijeboulers
C.O.V. Desto
Abcoude JdB
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Locatie
Lelystad
Ede
Barneveld
Harderwijk
Zeewolde
Tiel
BunschotenSpakenburg
Den Dolder
Zeist
IJsselstein
Loosdrecht
De Bilt
Utrecht
Leusden
Amersfoort
Laren
Wageningen
Wijk bij Duurstede
Utrecht
Culemborg
Soest
Almere
Veenendaal
Ankeveen
Nieuwegein
Leusden
Nijkerk
Vleuten
Abcoude

Provincie
Flevoland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Noord-Holland
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Noord-Holland
Gelderland
Utrecht
Utrecht
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Utrecht
Utrecht
Gelderland
Utrecht
Utrecht
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Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de
kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte
accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

29
14

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

2.514
1.153
19
1.342

- Centrum district:
- Afstanden vanaf centrum district:
* Swifterbant (noord):
* Kootwijk (oost):
* Beuningen (zuid):
* Woerden (west):
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67
34
75
47

km
km
km
km
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District Noord-West
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Noord-West
Nr.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Ver.nr
07-011
07-027
07-043
07-077
07-087
07-089
07-096
07-100
07-101
07-105

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
118
120

07-186
07-188
07-202
07-207
07-222
07-229
07-242
07-287
07-294
07-303
07-315
07-317
07-322
07-325
07-326
09-008
09-013
09-060
09-069

122 09-081
123 09-082
128 09-238

Verenigingsnaam
PCP "Zaanstad"
De Drommedaris
CDP Boule Plaisir
De Bouledozers
De Meteoor
Nova Boules
Jbv Magnus
L'Autre Chemin-Alkmaar
JBV Schoorl
Petanque Club Ca
Roule
De Radboud Boulers
ELZA-Boules
PV de Purmer Boules
Les Mille Iles
Entre Nous
JdB De Stetters
CDP Bonne Chance
Boel Skik 92
ODIZ Frogs
PON
Atlantic Boules
Boule Lef
ASV Celeritas
JBC Touché une Boule
Jdb Onderhands
PUK
PC Museumplein
JBV Bulderbaan
Les Bohemiens de
Petanque
JBV Zandvoort
De Gouden Gooi
Petanque Union IJmond
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Locatie
Wormerveer
Bovenkarspel
Uitgeest
Zwaag
Amsterdam
Wormer
Schagen
Alkmaar
Schoorl
Heerhugowaard

Provincie
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland

Medemblik
Beverwijk
Purmerend
Zuid-Scharwoude
Den Helder
Castricum
Heemskerk
Den Oever
Zaandam
Schagen
Koog aan de Zaan
Volendam
Alkmaar
Middenbeemster
Wieringerwaard
Haarlem
Amsterdam
Amstelveen
Amsterdam

Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland

Zandvoort
Haarlem
IJmuiden

Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
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Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de
kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte
accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

32
9

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

2.174
1.066
10
1.098

- Centrum district:
- Afstanden vanaf centrum district:
* Den Helder (noord):
* Enkhuizen (oost):
* Amstelveen (zuid):
* Egmond aan zee (west):
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59
46
42
30

km
km
km
km
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District West
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district West
Nr.
113
116
119
121
124
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
151
152

Ver.nr
09-005
09-031
09-065
09-075
09-094
09-102
09-140
09-191
09-244
09-269
09-318
09-324
10-002
10-009
10-030
10-068
10-071
10-083
10-085
10-091
10-149
10-161
10-193
10-210
10-285
11-172
11-183

Verenigingsnaam
De Spaanse Ruiter
Jeu de Boules Hillegom
ELPC Heleboule
De Vaste Voet
JdB vereniging OSB
PU Badhoevedorp
ACP "Les Pointeurs"
Boule Union Thamen
De Boulende Stier
Les Boules Fleuries
Pétanque Lijnden
De Boel de Boule
MIDI
JBC Zoetermeer
De Goede Worp
Amicale Boule d'Argent
s-Gravenboules
De Six Pret
Grand Cru '82
De Treffers - Hofstad
PV "Markeer"
Le Bon Courage
Folâtre
JdB Westlandia 87
Bleiswijkse JBC
JBV Gouda
Waddinxveen JdB

Locatie
Nieuw-Vennep
Hillegom
Leiden
Sassenheim
Bodegraven
Badhoevedorp
Alphen aan den Rijn
De Kwakel
Leiderdorp
Lisse
Lijnden
Roelofarendsveen
Delft
Zoetermeer
Den Haag
Rijswijk
s-Gravenzande
Voorschoten
Leidschendam
Rijswijk
Hoek van Holland
Hoek van Holland
Pijnacker
Naaldwijk
Bleiswijk
Gouda
Waddinxveen

Provincie
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

27
18

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

2.972
1.548
20
1.404

- Centrum District:
- Afstanden vanaf centrum district:
* Vijfhuizen (noord):
* Nieuwkoop (oost):
* Katwijk (zuid):
* Bleiswijk (west):
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44
30
10
31

km
km
km
km
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District Zuid-West
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Zuid-West
Nr.
146
147
148
149
150
153

Ver.nr
11-055
11-072
11-080
11-152
11-168
11-232

Verenigingsnaam
CdP 't Boulende Schaep
JB Altena
L'Esprit
JBC Vlaardingen
JBC Maasstad
JBC Nieuwerkerk

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

11-275
11-277
11-298
11-319
13-003
13-017
13-090
13-212
13-213
13-216
13-265
13-266

Les Boulistes
Allez Tirer Maassluis
JdB Les Francophiles
JBV Nederlek
CJB Middelburg
ERPV de Bommequet
Bre-Da-Boules
Le Bastion
Boulevaart
Va Tout
Petangeske
De Oudenbossche
Boulers
La Crique JdB

166 13-273

Locatie
Dordrecht
Sleeuwijk
Schiedam
Vlaardingen
Rotterdam
Nieuwerkerk aan den
IJssel
Gorinchem
Maassluis
Rotterdam
Lekkerkerk
Middelburg
Roosendaal
Breda
Goes
Terheijden
Breda
Bergen op Zoom
Oudenbosch

Provincie
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland

Teteringen

Noord-Brabant

Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Zeeland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant

Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de
kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte
accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

19
10

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

1.936
1.134
19
783

- Centrum District:

Sint Philipsland

- Afstanden vanaf centrum district:
* Bergschenhoek (noord):
* Oosterhout (oost):
* Axel (zuid):
* Westkapelle (west)

70
72
87
73
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District Zuid-Oost
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Zuid-Oost
Nr.
45
46
47
48

Ver.nr
05-020
05-029
05-047
05-054

49
51
53
54
55
57
58
59
60
62
63
64
65
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190

05-066
05-074
05-095
05-124
05-139
05-220
05-225
05-239
05-245
05-281
05-290
05-309
05-310
14-007
14-018
14-038
14-046
14-048
14-086
14-098
14-106
14-107
14-119
14-159
14-167
14-177
14-194
14-199
14-241
14-247
14-253
14-274
14-293
14-296
14-304

Verenigingsnaam
PV Le Château
De Valkatties
JBC Plop
JBC 't Dupke

Locatie
Wijchen
Nijmegen
Uden
SintMichielsgestel
PV Hatalle
Hedel
Jan Boel 81
Rosmalen
Boules de Boeuf
Oss
Jeu de Bommel
Zaltbommel
PV "Wij Liggen"
Schijndel
JBV "Amicale Cuyk"
Cuijk
Grave Superieur
Grave
Jeu de Bouckles
Boekel
Mooie Boule
Berlicum
JB De Bokkeschieters
Boxmeer
PV Beek
Beek
L'Ammerzo
Ammerzoden
Pv Vualli
Well
De Soepele Pols
Netersel
't Buutje
Boxtel
JBC Jagershoef
Eindhoven
De Lammen Errem
Geldrop
JdB Stiphout
Helmond
PC Eindhoven
Eindhoven
Jbv Helmond2010
Helmond
PV Tilburg
Tilburg
Amitié Best
Best
Cloeck en Moedigh
Sint-Oedenrode
Cochonnetclub Loon op Zand Loon op Zand
JBV De Walnoot
Boxtel
PC Dommels Boeleke
Valkenswaard
Gemert de Boules
Gemert
Littie of Littienie
Helmond
PC Oisterwijk
Oisterwijk
Jeu de Boules Club Dongen
Dongen
Swift Helmond
Helmond
La Donnée
Tilburg
PV Sprang Capelle
Sprang-Capelle
Voor Ons Plezier
Udenhout
La Ferme Boel
Breugel
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Provincie
Gelderland
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
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Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de
kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte
accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

39
26

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

3.318

1.599
11
1.708

- Centrum district:
- Afstanden vanaf centrum district:
* Bemmel (noord):
* Boxmeer (oost):
* Eersel (zuid):
* Rijen (west):
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36
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km
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km
km
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District Zuid
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Zuid
Nr.
50
52
167
183
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Ver.nr
05-070
05-093
14-006
14-228
16-021
16-032
16-041
16-059
16-078
16-112
16-115
16-116
16-126
16-185
16-211
16-224
16-312

Verenigingsnaam
JBC Venray '80
De Piëlboulers
Petanque club Venlo
't Lover
JBC Amby
Mosa Petanca
JBC Ummer d'r Bie
Treech '42
De But
La Bonne Femme
Terra
J.B.C. de Hei
't Trefpunt
CdP Heerlen
JBC Aen de Wan
JBC Streeperkruis
Le But Borgharen

Plaats
Leunen
Ysselsteyn
Venlo
Asten
Maastricht
Maastricht
Stein
Maastricht
Sittard
Maastricht
Maastricht
Weert
Munstergeleen
Heerlen
Maastricht
Landgraaf
Maastricht

Locatie
Limburg
Limburg
Limburg
Noord-Brabant
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg

Toelichting
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de
kaart
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte
accommodatie
- Totaal aantal verenigingen:
- Aantal overdekte accommodaties:

17
10

- Totaal aantal leden:
* Aantal C-spelers:
* Aantal J-spelers:
* Aantal W-spelers:

738
253
16
469

- Centrum District:

Roermond

- Afstanden vanaf centrum district:
* Bergen (noord):
* Venlo (oost):
* Slenaken (zuid)
* Soerendonk (west)

51
28
70
36
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Bijlage 3

Organogram NJBB, aangepast o.b.v. districtsindeling
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Agendapunt 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5 - Voorlegger besluitvormingsproces
Op basis van de besluiten van de bondsvergadering van 30 mei is het bondbestuur gevraagd
om de procedure en werkwijze m.b.t. de besluitvormingscyclus (zie bijlage 1), zoals
vastgesteld op de bondsvergadering van 30 mei 2015, verder uit te werken. Dit heeft
geresulteerd in een procedure en werkwijze voor:
-

De ledenraadpleging (10.2)
Het strategische beraad (10.3)
De bondsraad incl. functieprofiel bondsraadleden (10.4 en 10.5)

In bijlage 2 is in schematische weergave de planning en controlcyclus van het
besluitvormingsproces bijgevoegd.
Op basis van eerdere genomen besluiten van de Bondsraad en de notitie ‘De districten’, stelt
het Bondsbestuur de Bondsraad voor om te besluiten tot:
1. Het vaststellen van de procedure en werkwijze ledenraadpleging (agendapunt 10.2)
2. Het vaststellen van de procedure en werkwijze strategisch beraad (agendapunt 10.3)
3. Het vaststellen van de procedure en werkwijze bondsraad (agendapunt 10.4)
4. Het vaststellen van het functieprofiel voor bondsraadleden (agendapunt 10.5)
5. De invoering van de besluitvormingscyclus per 01 januari 2017

Agendapunt 10 - BV 31 okt. 2015
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10.2

Procedure en werkwijze ledenraadpleging

1.

Inleiding

1.1

De ledenraadpleging is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en
biedt NJBB-verenigingen een platform voor de levering van een inhoudelijke bijdrage
aan te ontwikkelen en voorgenomen plannen van de bond.

2.
2.1

Toegankelijkheid en organisatie
Toegang tot een ledenraadpleging hebben:
a. bestuursleden van de verenigingen in het betreffende district met een maximum
van twee (2) per vereniging;
b. leden van het betreffende districtsteam;
c. leden van de bondsraad;
d. leden van het bondsbestuur;
e. medewerkers van het bondsbureau;
f. externe gasten op uitnodiging van het bondsbestuur, al dan niet op verzoek of
voorstel van verenigingen of het districtsteam.
De ledenraadpleging heeft per district jaarlijks 1x plaats in de maanden april en mei;

2.2
2.3

De volgorde waarin de ledenraadplegingen per district plaatsvinden, verschilt per jaar.
Het bondsbestuur stelt hiervoor een schema vast;

2.4

In januari worden de data en locaties van de verschillende onderdelen van de cyclus
gepubliceerd;
Een lid van het bondsbestuur is voorzitter van de ledenraadplegingen.
Op verzoek van 25 procent van het aantal verenigingen in een district of op verzoek
van het bondsbestuur heeft een extra ledenraadpleging plaats.
De coördinator van een district draagt er zorg voor dat van elke ledenraadpleging een
kort verslag wordt gemaakt en dat dit verslag wordt toegestuurd aan de verenigingen
in het betreffende district.
Het bondsbureau draagt er zorg voor dat de belangrijkste bevindingen van elke
ledenraadpleging worden gepubliceerd op de website van de NJBB.
De organisatie van de ledenraadplegingen is een taak van het bondsbureau.

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1

3.2
4.
4.1

Doel
Het doel van de ledenraadpleging is het verkrijgen van input van de verenigingen in
het bondsproces van oordeels- en meningsvorming en, ter voorbereiding op de
besluitvorming door de bondsraad, het verkrijgen van draagvlak voor in gang gezette
ontwikkelingen en voorgenomen plannen.
Het bondsbureau draagt er – na overleg met de coördinator van het district – zorg
voor dat de uitkomsten van een ledenraadpleging worden vastgelegd.
Slotbepaling
In gevallen waarin deze procedure en werkwijze niet voorziet, beslist het
bondsbestuur, gehoord de coördinatoren van de districten.
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10.3

Procedure en werkwijze strategisch beraad

1.
1.1

Inleiding
Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en
dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur.

2.
2.1

Toegankelijkheid en organisatie
Toegang tot een bijeenkomst van het strategisch beraad hebben:
a. leden van de bondsraad;
b. coördinatoren van de districten;
c. leden van het bondsbestuur;
d. medewerkers van het bondsbureau;
e. interne en externe gasten op uitnodiging van het bondsbestuur, al dan niet op
verzoek of voorstel van de coördinatoren van de districtsteams.
Het strategisch beraad heeft jaarlijks 1x plaats op een centrale locatie in het land in de
maand oktober.

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

De voorzitter van de NJBB is voorzitter van de bijeenkomsten van het strategisch
beraad. In voorkomende gevallen kan hij zich laten vervangen.
Op verzoek van het bondsbestuur heeft een extra bijeenkomst van het strategisch
beraad plaats.
De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke bijeenkomst van
het strategisch beraad een kort verslag wordt gemaakt en dat de belangrijkste
bevindingen worden gepubliceerd op de website van de NJBB.
De bevindingen uit het strategisch beraad worden teruggekoppeld aan de bondsraad,
het bondsbestuur en de districtscoördinatoren;

2.7

De organisatie van bijeenkomsten van het strategisch beraad is een taak van het
bondsbureau.

3.

Doel
a. De toetsing van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur aan de input van de
ledenraadplegingen, t.b.v. de besluitvorming op een vergadering van de
bondsraad;
b. De inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur, t.b.v.
de besluitvorming op een vergadering van de bondsraad.

4.
4.1

Slotbepaling
In gevallen waarin deze procedure en werkwijze niet voorziet, beslist het
bondsbestuur, gehoord de leden van de bondsraad.
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10.4

Procedure en werkwijze bondsraad

1.
1.1

Inleiding
De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan en is onderdeel van de
besluitvormingscyclus van de NJBB. De bondsraad stelt het beleid vast, bewaakt de
koers en toetst de uitvoering van het beleid. Daarnaast kunnen bondsraadsleden
beleidsvoorstellen indienen bij het bondsbestuur.

2.
2.1

Toegankelijkheid en organisatie
Toegang tot een vergadering van de bondsraad hebben:
a. leden van de bondsraad;
b. leden van het bondsbestuur;
c. medewerkers van het bondsbureau;
d. externe gasten op uitnodiging van de bondsraad of van het bondsbestuur.
De voorzitter van de NJBB is voorzitter van de vergaderingen van de bondsraad.
In voorkomende gevallen kan hij zich laten vervangen.
De vergaderingen van de bondsraad hebben jaarlijks plaats in de maand mei en in de
maand november op een centrale locatie in het land.
Op verzoek van éénderde (⅓) van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek
van het bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats.
De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke vergadering van
de bondsraad een verslag wordt gemaakt én dat de besluiten en bevindingen worden
gepubliceerd op de website van de NJBB.
De organisatie van de vergaderingen van de bondsraad is een taak van het
bondsbureau.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.
5.1
5.2

Samenstelling
Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan tien (10) procent van het aantal bij de
NJBB aangesloten verenigingen.
Het aantal zetels van de bondsraad wordt naar boven afgerond op een oneven aantal.
De gekozen leden van de bondsraad treden eens per drie (3) jaren tijdens de
voorjaarsvergadering (mei-vergadering) in functie.
Indien een tussentijdse vacature ontstaat en de kieslijst voorziet niet in een vervulling
daarvan, heeft een tussentijdse verkiezing plaatst, tenzij binnen twaalf (12) maanden
een reguliere verkiezing plaatsheeft.
Kandidaatstelling
Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de
bondsraad.
De kandidaten dienen te voldoen aan het profiel voor bondsraadsleden en worden
daarop getoetst door de verkiezingscommissie.
De kandidaten die voldoen aan het profiel worden – in alfabetische volgorde – op de
kieslijst geplaatst.
De afgewezen kandidaten worden geïnformeerd door de verkiezingscommissie, onder
vermelding van de reden van afwijzing.
De afgewezen kandidaten kunnen binnen 2 weken beroep aantekenen bij het
tuchtcollege van de NJBB.
Verkiezingen
Elke bij de NJBB aangesloten vereniging brengt maximaal drie (3) stemmen uit,
waarbij zij vrij zijn in de verdeling van het aantal stemmen over de kandidaten.
Per uitgebrachte stem wordt een weging toegepast op basis van het aantal leden van
de betreffende vereniging:

1 - 100 leden = weging stem x 1;
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5.3
5.4

101 - 200 leden = weging stem x 2;
201 - 400 leden = weging stem x 3;
401 en meer leden = weging stem x 4.

Bij de weging van de stemmen geldt voor de bepaling van het aantal leden van een
vereniging 30 november voorafgaande aan de voorjaarsvergadering (mei-vergadering)
van de bondsraad als peildatum.
De organisatie van de verkiezingen voor de bondsraad is in handen van een
verkiezingscommissie waarvoor een apart reglement geldt.

6.

Tijdspad kandidaatstelling
Het tijdspad voor de kandidaatstelling, de verkiezing en de benoeming van de leden
van de bondsraad is:

November/December: Mogelijkheid tot kandidaatstelling;

Januari: Toetsing van kandidaten aan het profiel;

Februari: Behandeling beroepsprocedures

Maart: Publicatie van de kieslijst;

Maart/April: Verkiezing van de leden van bondsraad door de verenigingen;

Mei: In functie treden van de leden van de bondsraad.

7.
7.1

Toewijzing zetels
Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen
verklaard.
Vervolgens worden de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als
gekozen verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet.
Er kan maximaal één (1) lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad.
Er kunnen per district maximaal vier (4) personen gekozen worden, welke allen lid zijn
van verschillende verenigingen.
Een als gekozen verklaarde kandidaat dient ten tijde van de verkiezing lid te zijn van
een vereniging in het betreffende district.

7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6
8.7
8.8
9.
9.1

Leden bondsraad
Ieder lid van de bondsraad heeft één (1) stem.
De leden van de bondsraad hebben een zittingstermijn van drie (3) jaren.
De leden van de bondsraad kunnen één keer worden herkozen voor een periode van
drie (3) jaren.
Op voordracht van 10% van het aantal aangesloten verenigingen kan een
bondsraadslid bij disfunctioneren uit zijn functie worden ontheven.
Onder disfunctioneren wordt verstaan:
a. Structurele afwezigheid bij ledenraadplegingen, strategisch beraad of
vergaderingen van de bondsraadsleden;
b. Het onvoorbereid bijwonen van de bondsvergadering;
c. Het structureel verkiezen van het eigen belang boven de belangen van de
NJBB.
De bondsraadsleden hebben de verantwoordelijkheid jaarlijkse ten minste één
ledenraadpleging bij te wonen.
Indien bondsraadsleden een beleidsvoorstel indienen bij het bondsbestuur, bepaalt het
bondsbestuur welk vervolg hier aan gegeven wordt.
De nieuwe bondsraad treedt voor de eerste keer in functie in de voorjaarsvergadering
in mei 2017.
Slotbepaling
In gevallen waarin deze procedure en werkwijze niet voorziet, beslist het bondsbestuur,
gehoord de leden van de bondsraad.
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10.5 Functieprofiel bondsraadsleden NJBB
De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de
bestuurders van de aangesloten verenigingen. De bondsraad is immers het orgaan waarin het
democratische karakter van de bond bij uitstek tot uitdrukking moet komen. Om deze reden
dient het representatieve karakter van de bondsraad behouden te blijven. Daarnaast is de
deskundigheid van de bondsraad van belang voor de kwaliteit van besluitvorming. Enkele
deskundigheidseisen zijn derhalve van toepassing.
Interesse voor en affiniteit met petanque én de taak van de bondsraad staan centraal. De in
het verleden opgedane ervaringen zijn minder van belang. Wel dienen de leden van de
bondsraad qua competenties in staat te zijn de toezichthoudende en goedkeurende rol op
kwalitatief niveau in te vullen, alsmede het samenspel met het bondsbestuur vorm te geven.
Dit resulteert in het volgende profiel voor leden van de bondsraad. Hij of zij:










is bereid voor een aaneengesloten periode van 3 jaar de rol van bondsraadslid te
vervullen;
heeft interesse voor en affiniteit met petanque;
heeft kennis van de bij petanqueverenigingen en sporters bestaande behoeften, wensen
en opvattingen;
is bereid tijd en energie te steken in regionale contacten;
is in staat tot samenwerking met andere bondsraadleden en het bestuur en opereert
onafhankelijk van de achterban;
heeft interesse voor en affiniteit met strategische vraagstukken en is goed in staat
hoofdlijnen vast houden;
is zicht bewust van het onderscheid tussen besturen en toezicht houden en ambieert de
toezichthoudende functie;
kan op basis van beschikbare informatie realistische conclusies trekken;
is communicatief vaardig.
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Bijlage 1

Besluitvormingscyclus

In onderstaande figuur zijn de verschillende onderdelen van de besluitvormingscyclus en de
betrokken bondsorganen weergegeven.
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Bijlage 2

Planning en Control Cyclus

In onderstaande weergave is de planning en controlcyclus voor het gehele kalenderjaar
weergegeven.
Januari

April - Mei

Mei

Publicatie data ledenraadplegingen

Ledenraadpleging per district

Bondsraad voorjaar
*
*
*
*
*
*

Jaarverslag
Jaarrekening
Verantwoording over doelstellingen
jaarplan voorgaande jaar
Vaststellen data vergaderingen
bondsraad volgend jaar

De bondsraadstukken worden 2 weken voorafgaand
naar alle betrokkenen verstuurd

Juni – September

Oktober

Uitwerken beleidsvoorstellen onder andere o.b.v.
input ledenraadplegingen, visie van de bond en
ontwikkelingen binnen sportlandschap.

Strategisch beraad

* Bespreken en toetsen beleidsvoorstellen
De stukken voor het strategisch beraad worden 2 weken
voorafgaand naar alle betrokkenen verstuurd.

November

Bondsraad najaar

* Jaarplan + doelstellingen volgend jaar
* Beleidsvoorstellen
* Begroting volgend jaar
De bondsraadstukken worden 2 weken voorafgaand,
naar alle betrokkenen verstuurd.

December
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11.1

WIJZIGINGEN TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE (ROMPREGLEMENT)
editie 2016

Met het verdwijnen van de Nationale Competitie en een andere inrichting van de Nationale
Kampioenschappen is het noodzakelijk geworden het toernooireglement petanque
(Rompreglement) op een aantal punten aan te passen. Voorts zijn er uit de praktijk enkele
aanpassingen/verduidelijkingen gewenst.
De voorgestelde wijzigingen zijn met de toernooicommissie en de reglementencommissie
doorgesproken en opgesteld.
De aanpassingen/verduidelijkingen hebben betrekking op:
 De inrichting van de categorie 1 toernooien;
 Het afschaffen van de individuele ranglijst;
 Het afschaffen van de mogelijkheid administratiekosten in te stellen voor de
toernooiaanvragen;
 Kleine aanpassing m.b.t. uniforme kleding.
Daarnaast neemt het bondsbestuur een voorstel van de reglementencommissie over:
De reglementencommissie is van mening, dat ook de op handen zijnde reorganisatie van de
NJBB mag doorwerken in de reglementen. De reglementencommissie is dan ook van mening
dat het bondsbestuur het op één na hoogste bestuurlijk orgaan is, dat – zoals de naam
aangeeft – vooral moet sturen. In het huidige Rompreglement heeft het bondsbestuur evenwel
een aantal uitvoerende taken, zoals onder meer het vaststellen van de toernooistatus en de
toekenning en organisatie van toernooien. In de bijlagen wordt vervolgens aangegeven dat het
bondsbestuur deze uitvoerende taken kan delegeren.
De reglementencommissie stelt daarom voor om in het toernooireglement daar waar het
bondsbestuur gekoppeld wordt aan toekenning van toernooien, vaststellen van de
toernooistatus en/of de organisatie van de toernooien, die te vervangen door de
toernooicommissie, die uiteraard handelt onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.
Onzes inziens doet dit voorstel meer recht aan de feitelijke besturende rol van het
bondsbestuur en wellicht zelfs aan de feitelijke situatie. Daarnaast kan het bondsbestuur
hierdoor gaan optreden als beroepsorgaan voor de organisator. In de huidige situatie kan de
organisator slechts beroep aantekenen bij de bondsraad, hetgeen de slagvaardigheid van de
bond geenszins ten goede komt.
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11.1

TRP ROMPREGLEMENT

Legenda:
in de linkerkolom in vet zwart de te wijzigen tekst en/of nummering, in de rechterkolom in
vet rood de gewijzigde tekst en/of nummering.
Titel

Bestaande tekst 2015
TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE
MAART 2015

Titel

Ondertitel

Vastgesteld door de
bondsvergadering op 30 mei 2015;
inwerkingtredend op 1 juli 2015.

Ondertitel

Inleiding

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:

Inleiding






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), bijlage 1A
(nationale clubteamcompetitie
petanque) en bijlage 2
(nationaal kampioenschap
voor verenigingen) bevatten in
artikel 3 verruimingen van het
ISP, artikel 33;
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Gewijzigde tekst 2016
TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE,
ROMPREGLEMENT
JANUARI 2016
Vastgesteld door de
bondsvergadering op 31 oktober
2015; inwerkingtredend op 1
januari 2016.
Voor zover in dit toernooireglement
niet anders is bepaald, zijn de
bepalingen van het Internationaal
Spelreglement Petanque (het
spelreglement) van toepassing. De
volgende artikelen in dit
Rompreglement en zijn bijlagen
wijken bewust af van het bepaalde in
het spelreglement:
 artikel 9 (belijning en afmetingen
van banen) bevat afwijkingen van
het ISP, artikel 5;
 artikel 30 (regeling invallers) is
een verruiming van het
spelreglement, artikel 33;
 bijlage 01 (nationale petanque
competitie), bijlage 1A
(nationale clubteamcompetitie
petanque) en bijlage 2
(nationaal kampioenschap
voor verenigingen) bevatten
bevat in artikel 3 verruimingen
van het spelreglement; artikel
33;
 bijlage 02 (nationaal
kampioenschap tripletten)
bevat in artikel 7 afwijkingen
van het spelreglement;
 bijlage 03 (nationaal
kampioenschap veteranen)
bevat in artikel 6 afwijkingen
van het spelreglement;
 bijlage 04 (nationaal
kampioenschap beloften)
bevat in artikel 6 afwijkingen
van het spelreglement;
 bijlage 05 (nationaal
kampioenschap doubletten)
bevat in artikel 7 afwijkingen
van het spelreglement;
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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, de
nationale clubteamcompetitie
petanque en de NJBB Masters;
 toernooien van categorie 2:
toernooien met landelijke
betekenis; en
 toernooien van categorie 3: alle
overige toernooien.
Het bondsbestuur bepaalt tot
welke categorie een toernooi behoort,
met inachtneming van het bepaalde
in Artikel 4, Artikel 5 en Artikel 6.

3.1

3.3

Het bondsbestuur kan besluiten
aan een toernooi van categorie 1 of
2 de status „ranglijsttoernooi” toe
te kennen.

3.3

3.4

Het afdelingsbestuur kan besluiten
aan een toernooi van categorie 3 de
status „promotietoernooi” toe te
kennen.

3.4

3.2

3.5.1

3.5.2
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3.2

bijlage 06 (nationaal
kampioenschap mix) bevat in
artikel 6 afwijkingen van het
spelreglement;
bijlage 07 (nationaal
kampioenschap tête-à-tête)
bevat in artikel 7 afwijkingen
van het spelreglement;
bijlage 08 (nationaal
kampioenschap precisieschieten)
beschrijft niet het petanquespel;
en
bijlage 09 (reglement NJBB
Masters) bevat in artikel 9
afwijkingen van het
spelreglement.

De regels uit de statuten, het
huishoudelijk reglement en het
tuchtreglement gaan altijd boven de
regels van dit toernooireglement.
De toernooien zijn ingedeeld in drie
categorieën:
 toernooien van categorie 1:
nationale kampioenschappen, de
nationale petanque competitie
en de NJBB Masters;
 toernooien van categorie 2:
toernooien met landelijke
betekenis; en
 toernooien van categorie 3: alle
overige toernooien.
De toernooicommissie bepaalt tot
welke categorie een toernooi behoort,
met inachtneming van het bepaalde
in Artikel 4, Artikel 5 en Artikel 6.
De toernooicommissie kan
besluiten aan een toernooi van
categorie 1, 2 of 3 de status
“kwalificatietoernooi NJBB
Masters” toe te kennen.
De toernooicommissie kan
besluiten aan een toernooi van
categorie 3 de status
„promotietoernooi” toe te kennen.
Tegen de besluiten van de
toernooicommissie als
beschreven in de artikelen 3.2,
3.3 en 3.4 staat beroep open bij
het bondsbestuur.
Het beroep dient uiterlijk een
maand na de bekendmaking van
het besluit te worden ingediend
bij het bondsbestuur.
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Art.4

Categorie 1: nationale
kampioenschappen

Art.4

4.1

Toernooien van categorie 1 zijn
toernooien waarvan de resultaten
bepalend zijn voor het behalen van
een nationale titel.

4.1

4.2
4.3

4.4

Voor deze nationale
kampioenschappen zijn
afzonderlijke regels van toepassing
die zijn opgenomen in bijlagen bij dit
reglement.
De organisatie van toernooien van
categorie 1 berust bij het
bondsbestuur.
Toernooien van categorie 1 zijn
opengesteld voor houders van een
Nederlandse W– of J–licentie.

De bond kent de volgende nationale
kampioenschappen:
 de nationale competitie,
 de nationale
clubteamcompetitie petanque,
 het nationaal kampioenschap
voor verenigingen,
 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 /
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4.2
4.3

4.4

Categorie 1: nationale
kampioenschappen en kwalificatie
voor internationale
kampioenschappen
Toernooien van categorie 1 zijn
toernooien waarvan de resultaten
bepalend zijn voor het behalen van
een nationale titel of kwalificatie
voor deelname aan een
internationaal kampioenschap.
Voor deze toernooien zijn
afzonderlijke regels van toepassing
die zijn opgenomen in bijlagen bij dit
reglement.
De organisatie van toernooien van
categorie 1 berust bij de
toernooicommissie.
Toernooien van categorie 1 zijn
opengesteld voor houders van een
door de NJBB afgegeven W– of J–
licentie of houders van de
Nederlandse nationaliteit met een
door de FIPJP erkende
(buitenlandse) licentie.
De bond kent de volgende nationale
kampioenschappen:
 de nationale petanque
competitie,
 de nationale
clubteamcompetitie petanque,
 het nationaal kampioenschap
voor verenigingen,
 het nationaal kampioenschap
tripletten mannen / vrouwen
/ jeugd (in drie
leeftijdsklassen),
 het nationaal kampioenschap
vrouwen (tripletten),
 het nationaal kampioenschap
jeugd (in drie
leeftijdsklassen),
 het nationaal kampioenschap
veteranen (doubletten /
tripletten),
 het nationaal kampioenschap
voor beloften (doubletten /
tripletten),
 het nationaal kampioenschap
doubletten mannen / vrouwen /
jeugd (in drie
leeftijdsklassen),
 het nationaal kampioenschap mix,
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vrouwen, en de NJBB Masters.





4.5

Voorronden op afdelingsniveau, voor
zover bestaand bij de in 4.4
genoemde kampioenschappen,
worden beschouwd als toernooien
van categorie 3, ongeacht het
bepaalde in 4.1.

vervalt

4.5

Voor het nationaal
kampioenschap tête-à-tête geldt
een minimum deelname van 16
mannen respectievelijk vrouwen
en 4 deelnemers bij de jeugd.
Voor de overige nationale
kampioenschappen gelden voor
mannen respectievelijk vrouwen
een minimum deelname van 8
equipes en voor de jeugd van 2
equipes.
Indeling van een toernooi in
categorie 2 geschiedt door de
toernooicommissie, met
inachtneming van het bepaalde in
Artikel 16..
De toernooicommissie draagt zorg
voor een verantwoorde spreiding in
tijd en locatie van de toernooien van
categorie 2.
Alle overige toernooien zijn
toernooien van categorie 3.
Hieronder vallen onder meer
toernooien waarvan de
spelresultaten bepalend zijn voor
het behalen van de titel
„afdelingskampioen”.

5.5

Indeling van een toernooi in categorie
2 geschiedt door het bondsbestuur,
met inachtneming van het bepaalde
in Artikel 16.

5.5

5.6

Het bondsbestuur draagt zorg voor
een verantwoorde spreiding in tijd en
locatie van de toernooien van
categorie 2
Alle overige toernooien zijn
toernooien van categorie 3.
Hieronder vallen onder meer
toernooien waarvan de
spelresultaten bepalend zijn voor
het behalen van de titel
„afdelingskampioen”.

5.6

6.1
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het nationaal kampioenschap
tête-à-tête mannen / vrouwen /
jeugd,
het nationaal kampioenschap
precisieschieten mannen /
vrouwen / jeugd, en
de NJBB Masters.

6.1
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Art.7

Ranglijsttoernooien

Art.7

Kwalificatietoernooien NJBB
Masters

Toelichting wijzigingen artikel 7
Het systeem van ranglijsttoernooien is ooit opgezet om meer sterk bezette toernooien in de
kalender te krijgen. Bij deze toernooien konden punten verdiend worden voor de individuele
ranglijst. Daarbij werd onderscheid gemaakt in een overall ranglijst, een ranglijst vrouwen
en een ranglijst jeugd.
De organiserende vereniging van een ranglijsttoernooi moest een bepaald deel van de
inschrijfgelden storten in de prijzenpot. In 2012 is deze verplichting geschrapt en heeft het
bondsbestuur jaarlijks € 1,000,00 beschikbaar gesteld voor de prijzen. De ervaring heeft
intussen geleerd dat het beoogde doel, meer kwalitatief hoge toernooien niet bereikt is. Het
aantal is zelfs afgenomen. Daarnaast is gebleken dat de deelname van de vrouwen en de
jeugd niet tot een echte ranglijst voor hen heeft geleid (prijswinnaars door slechts aan één
ranglijsttoernooi te hebben deelgenomen dan wel daarin gescoord te hebben. Het bestuur is
van mening dat het beter is om het geld beschikbaar te stellen aan verenigingen voor
verbetering van de kwaliteit van toernooien met een uitstraling. Het bestuur beraad zich nog
over het hoe?
In het nieuwe artikel 7 zijn regels voor de kwalificatietoernooien NJBB Master opgenomen.
7.1
Ranglijsttoernooien zijn toernooien 7.1
Kwalificatietoernooien NJBB
waarbij aan deelnemers, op basis
Masters zijn toernooien waarbij aan
van de door hen behaalde resultaten,
deelnemende equipes, op basis
door het bondsbestuur punten
van de door hen behaalde resultaten,
kunnen worden toegekend.
door de toernooicommissie punten
kunnen worden toegekend.
7.2
De organisatie van
7.2
De organisatie van
ranglijsttoernooien berust bij de
Kwalificatietoernooien NJBB
bond of bij een vereniging.
Masters berust bij de bond of bij een
vereniging.
7.3
Voor de ranglijsttoernooien zijn
7.3
Voor de Kwalificatietoernooien
afzonderlijke regels van toepassing,
NJBB Masters zijn afzonderlijke
die zijn opgenomen in Bijlage 11
regels van toepassing, die zijn
van dit reglement.
opgenomen in Bijlage 09 van dit
Als een toernooi van categorie 1
reglement.
tevens een toernooi is waaraan de
Als een toernooi van categorie 1
status „ranglijsttoernooi” is
tevens een toernooi is waaraan de
toegekend, gelden de regels van het
status “Kwalificatietoernooi NJBB
toernooi van categorie 1; voor
Masters” is toegekend, gelden de
plaatsing en voor de toekenning van
regels van het toernooi van categorie
ranglijstpunten gelden de regels van
1; voor plaatsing en voor de
Bijlage 11.
toekenning van ranglijstpunten
gelden de regels van Bijlage 09.
7.4
Toekenning van de status
7.4
Toekenning van de status
„ranglijsttoernooi” geschiedt door
“Kwalificatietoernooi NJBB
het bondsbestuur, met
Masters” geschiedt door de
inachtneming van de voorwaarden
toernooicommissie, met
gesteld in Artikel 16 en in Bijlage
inachtneming van de voorwaarden
11.
gesteld in Bijlage 09.
8.2
Voor promotietoernooien zijn
8.2
Voor promotietoernooien zijn
afzonderlijke regels van toepassing,
afzonderlijke regels van toepassing,
die zijn opgenomen in Bijlage 12
die zijn opgenomen in Bijlage 10
van dit reglement.
van dit reglement.
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8.3

12.1

13.1

14.1

14.3
15.1

Toekenning van de status
„promotietoernooi” geschiedt door
het afdelingsbestuur, met
inachtneming van de voorwaarden
gesteld in Artikel 17 en in Bijlage
12.
Het bondsbestuur (of, bij een
toernooi van categorie 3, het
afdelingsbestuur) kan ontheffing
verlenen van één of meer van de
voorwaarden uit Artikel 9, Artikel 10
of Artikel 11 betreffende de
accommodatie

8.3

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.
Goedkeuring van een toernooi kan
slechts worden verleend na een
beoordeling van de accommodatie.
Daartoe dient de aanvrager jaarlijks,
op een door het bondsbestuur
vastgesteld formulier, een
beschrijving van de accommodatie in
bij de afdeling.
Kopieën van de goedgekeurde
beschrijving gaan naar de aanvrager
en naar het bondsbestuur.
Een vereniging die een accommodatie
beschikbaar wenst te stellen voor een
toernooi van categorie 1 dient
daartoe een aanvraag in bij het
afdelingsbestuur waaronder zij
ressorteert, op een door het
bondsbestuur vastgesteld formulier.

13.1
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12.1

14.1

14.3
15.1

Toekenning van de status
„promotietoernooi” geschiedt door de
toernooicommissie, met
inachtneming van de voorwaarden
gesteld in Artikel 17 en in Bijlage
10.
De toernooicommissie Het
bondsbestuur (of, bij een
toernooi van categorie 3, het
afdelingsbestuur) kan ontheffing
verlenen van één of meer van de
voorwaarden uit Artikel 9, Artikel 10
of Artikel 11 betreffende de
accommodatie.
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
petanque competitie plaats in de
periode 1 september tot en met 30
april.
Goedkeuring van een toernooi kan
slechts worden verleend na een
beoordeling van de accommodatie.
Daartoe dient de aanvrager jaarlijks,
op een door de toernooicommissie
vastgesteld formulier, een
beschrijving van de accommodatie in
bij het bondsbureau.
Kopieën van de goedgekeurde
beschrijving gaan naar de aanvrager
en naar de toernooicommissie.
Een vereniging die een accommodatie
beschikbaar wenst te stellen voor een
nationaal kampioenschap dient
daartoe een aanvraag in bij het
afdelingsbestuur waaronder zij
ressorteert, op een door de
toernooicommissie vastgesteld
formulier. Deze aanvraag dient
uiterlijk op 1 februari
voorafgaande aan het
toernooikalenderjaar waarin het
toernooi aanvangt bij het
bondsbureau te worden
ingediend.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

De aanvraag als bedoeld in het
voorgaande lid wordt ingediend bij
het afdelingsbestuur, uiterlijk op 1
februari voorafgaande aan het
toernooikalenderjaar waarin het
toernooi aanvangt.
Bij de aanvraag van een toernooi
van categorie 1 wordt door de
vereniging vermeld:
 de naam van het toernooi;
 de datum of data van het
toernooi; en
 de gegevens van de vereniging.
Het afdelingsbestuur controleert
of de voorgestelde accommodatie
voldoet aan de eisen die voor dat
toernooi door de bond zijn
gesteld en zendt de aanvraag,
voorzien van een advies over
toe– of afwijzing, uiterlijk op 15
februari door naar het
bondsbestuur.
Het bondsbestuur wijst de
toernooien toe of af, doet daarvan
vóór 1 april melding aan de
aanvrager, en publiceert de
toewijzingen vóór 1 mei. Aan de
toewijzing van een aanvraag kunnen
door het bondsbestuur nadere
voorwaarden worden gesteld. In het
geval van een afwijzing doet het
bondsbestuur hiervan gemotiveerd
bericht aan de organisator en het
afdelingsbestuur.
Indien een vereniging zich niet kan
verenigen met de in 15.5 bedoelde
nadere voorwaarden, heeft zij het
recht haar aanvraag in te trekken.
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toegevoegd aan 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Bij de aanvraag van een nationaal
kampioenschap wordt door de
vereniging vermeld:
 de naam van het toernooi;
 de datum of data van het
toernooi; en
 de gegevens van de vereniging.
De toernooicommissie controleert
uiterlijk op 15 februari of de
voorgestelde accommodatie
voldoet aan de eisen die voor dat
toernooi door de bond zijn
gesteld.

De toernooicommissie wijst de
toernooien toe of af, doet daarvan
vóór 1 april melding aan de
aanvrager en het bondsbestuur, en
publiceert de toewijzingen vóór 1
mei. Aan de toewijzing van een
aanvraag kunnen door het
bondsbestuur nadere voorwaarden
worden gesteld. In het geval van een
afwijzing doet de
toernooicommissie hiervan
gemotiveerd bericht aan de
aanvrager.
Indien een vereniging zich niet kan
verenigen met de in 15.4 bedoelde
nadere voorwaarden, heeft zij het
recht haar aanvraag in te trekken.
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16.1

Wie in aanmerking wenst te komen
voor de organisatie van een toernooi
van categorie 2 dient daartoe een
aanvraag in bij het
afdelingsbestuur waaronder hij
ressorteert, op een door het
bondsbestuur vastgesteld formulier.

16.1

16.2

Wie in aanmerking wenst te komen
voor de organisatie van een toernooi
van categorie 2 dient daartoe een
aanvraag in bij het
afdelingsbestuur waaronder hij
ressorteert,op een door de
toernooicommissie vastgesteld
formulier.
Deze aanvraag dient uiterlijk op 1
mei van het jaar, voorafgaand
aan het toernooikalenderjaar
waarin het toernooi aanvangt, bij
het bondsbureau te worden
ingediend.
vervalt

Aan de indiening van een aanvraag
zijn administratiekosten verbonden,
die door het bondsbestuur worden
vastgesteld en door het bondsbestuur
worden geïnd.
16.3 De hoogte van de in 16.2 bedoelde
vervalt
administratiekosten wordt jaarlijks
vóór 31 december door het
bondsbestuur bekend gemaakt.
Toelichting op het schrappen van de artikelen 16.2 en 16.3:

Het bestuur heeft nog nooit van de mogelijkheid van de in 16.2 genoemde
administratiekosten en is ook niet voornemens dit in de toekomst te doen.
Om die reden stelt het bestuur voor om deze artikelen te schappen.
16.4

De aanvraag als bedoeld in 16.1
wordt uiterlijk op 1 mei van het jaar,
voorafgaand aan het
toernooikalenderjaar waarin het
toernooi aanvangt, bij het
afdelingsbestuur ingediend.

16.5

Bij de aanvraag van een toernooi van
categorie 2 wordt door de organisator
vermeld:
[..]
of de status „ranglijsttoernooi” is
gewenst;
[..]
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toegevoegd aan 16.1

16.2

Bij de aanvraag van een toernooi van
categorie 2 wordt door de organisator
vermeld:
[..]
of de status „Kwalificatietoernooi
NJBB Masters” is gewenst;
[..]
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16.6

16.7

Het afdelingsbestuur controleert
of de organisator en de
voorgestelde accommodatie
voldoen aan de eisen die voor dat
toernooi door de bond zijn
gesteld en zendt de aanvraag,
voorzien van een advies over
toe– of afwijzing, uiterlijk op 15
mei door naar het bondsbestuur.
Het bondsbestuur wijst de
toernooien toe of af, doet daarvan
vóór 1 juli melding aan de aanvrager,
en publiceert de toewijzingen uiterlijk
op 1 augustus. De toe– of afwijzing
kan het gehele toernooi of de status
„ranglijsttoernooi” betreffen. Aan
de toewijzing van een aanvraag
kunnen door het bondsbestuur
nadere voorwaarden worden gesteld.
In het geval van een afwijzing doet
het bondsbestuur hiervan
gemotiveerd bericht aan de
aanvrager en het
afdelingsbestuur.

16.8

16.3

De toernooicommissie controleert
uiterlijk op 15 mei of de
organisator en de voorgestelde
accommodatie voldoen aan de
eisen die voor dat toernooi door
de bond zijn gesteld.

16.4

De toernooicommissie wijst de
toernooien toe of af, doet daarvan
vóór 1 juli melding aan de aanvrager
en het bondsbestuur, en publiceert
de toewijzingen uiterlijk op
1 augustus. De toe– of afwijzing kan
het gehele toernooi of de status
“Kwalificatietoernooi NJBB
Masters” betreffen. Aan de
toewijzing van een aanvraag kunnen
door het bondsbestuur nadere
voorwaarden worden gesteld. In het
geval van een afwijzing doet de
toernooicommissie hiervan
gemotiveerd bericht aan de
aanvrager en het afdelingsbestuur.
Indien een aanvrager zich niet kan
verenigen met de in 16.4 bedoelde
nadere voorwaarden, heeft hij het
recht zijn aanvraag in te trekken.
Toernooien van categorie 2 vinden
niet plaats op dagen waarop een
toernooi van categorie 1 plaatsvindt,
tenzij de toernooicommissie
anders heeft besloten.
Een toernooi van categorie 3 wordt
aangevraagd bij het afdelingsbestuur
waaronder de organisator ressorteert,
op een door de toernooicommissie
vastgesteld formulier.
vervalt

Indien een aanvrager zich niet kan
16.5
verenigen met de in 16.7 bedoelde
nadere voorwaarden, heeft hij het
recht zijn aanvraag in te trekken.
16.9 Toernooien van categorie 2 vinden
16.6
niet plaats op dagen waarop een
toernooi van categorie 1 plaatsvindt,
tenzij het bondsbestuur anders
heeft besloten.
17.1 Een toernooi van categorie 3 wordt
17.1
aangevraagd bij het afdelingsbestuur
waaronder de organisator
ressorteert, op een door het
bondsbestuur vastgesteld formulier.
17.2 Aan de indiening van een aanvraag
zijn administratiekosten verbonden,
die door het bondsbestuur worden
vastgesteld en door de afdeling
worden geïnd.
17.3 De hoogte van de in 17.2 bedoelde
vervalt
administratiekosten wordt jaarlijks
uiterlijk op 31 december door het
bondsbestuur bekend gemaakt.
Toelichting op het schrappen van de artikelen 17.2 en 17.3:

Het bestuur heeft nog nooit van de mogelijkheid van de in 17.2 genoemde
administratiekosten en is ook niet voornemens dit in de toekomst te doen.
Om die reden stelt het bestuur voor om deze artikelen te schappen.
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Binnen de afdeling worden tussen de
verenigingen en het afdelingsbestuur
dwingende, schriftelijke afspraken
gemaakt over de procedures en
termijnen bij het aanvragen en
goedkeuren. Deze afspraken worden
gemeld aan het bondsbestuur.
Het afdelingsbestuur wijst het
toernooi toe of af en verzorgt, naast
bevestiging van de toewijzing van het
toernooi, een verzoek tot vermelding
in de toernooikalender aan het
bondsbestuur. De toe– of afwijzing
kan het gehele toernooi of de status
„promotietoernooi” betreffen. Aan de
toewijzing van een aanvraag kunnen
door het afdelingsbestuur nadere
voorwaarden worden gesteld. In het
geval van een afwijzing doet het
afdelingsbestuur hiervan gemotiveerd
bericht aan de aanvrager.
Het bondsbestuur kan op
voordracht van de afdeling en na
overleg met de aanvrager een
toernooi dat in categorie 3 is
aangevraagd alsnog in categorie 2
indelen als de aard van het toernooi
of de hoogte van het prijzengeld
zulks rechtvaardigt.
Indien een aanvrager zich niet kan
verenigen met de in 17.5 of 17.6
bedoelde nadere voorwaarden, heeft
hij het recht zijn aanvraag in te
trekken.
Artikel 16.5 is van overeenkomstige
toepassing op toernooien van
categorie 3.
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vervalt

17.2

17.3

17.4

17.5

Het afdelingsbestuur wijst het
toernooi toe of af en verzorgt, naast
bevestiging van de toewijzing van het
toernooi, een verzoek tot vermelding
in de toernooikalender aan de
toernooicommissie. De toe– of
afwijzing kan het gehele toernooi of
de status „promotietoernooi”
betreffen. Aan de toewijzing van een
aanvraag kunnen door het
afdelingsbestuur nadere voorwaarden
worden gesteld. In het geval van een
afwijzing doet het afdelingsbestuur
hiervan gemotiveerd bericht aan de
aanvrager en de
toernooicommissie.
De toernooicommissie kan op
voordracht van de afdeling en na
overleg met de aanvrager een
toernooi dat in categorie 3 is
aangevraagd alsnog in categorie 2
indelen als de aard van het toernooi
of de hoogte van het prijzengeld
zulks rechtvaardigt.
Indien een aanvrager zich niet kan
verenigen met de in 17.2 of 17.3
bedoelde nadere voorwaarden of
aangepaste status, heeft hij het
recht zijn aanvraag in te trekken.
Artikel 16.2 is van overeenkomstige
toepassing op toernooien van
categorie 3.
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18.1

Het bondsbestuur publiceert
jaarlijks uiterlijk op 31 juli in het
Informatiebulletin en op de NJBB–
website de toernooikalender voor het
eerstvolgende toernooikalenderjaar,
waarin de data en locaties van de
goedgekeurde toernooien van
categorie 1 en 2 zijn vermeld.
Hierbij wordt vermeld aan welke
van deze toernooien de status
„ranglijsttoernooi” is toegekend.

18.1

De toernooicommissie publiceert
jaarlijks uiterlijk op 31 juli in het
Informatiebulletin en op de NJBB–
website de toernooikalender voor het
eerstvolgende toernooikalenderjaar,
waarin de data en locaties van de
goedgekeurde toernooien van
categorie 1 en 2 zijn vermeld.
Hierbij wordt vermeld aan welke
van deze toernooien de status
„ranglijsttoernooi” is toegekend.
De publicatie van de data en
locaties van de
“Kwalificatietoernooien NJBB
Masters” vindt uiterlijk op 1
maart van het betreffende jaar
plaats.

18.2

Het bondsbestuur publiceert op de
NJBB–website een aparte
toernooikalender voor de toernooien
van categorie 3. De organisator levert
— na goedkeuring door het
afdelingsbestuur — de betreffende
gegevens aan op een door het
bondsbestuur bepaalde wijze. Deze
kalender wordt maandelijks
geactualiseerd en omvat steeds de
eerstvolgende zes kalendermaanden.

18.2

De toernooicommissie publiceert
op de NJBB–website een aparte
toernooikalender voor de toernooien
van categorie 3. De organisator levert
— na goedkeuring door het
afdelingsbestuur — de betreffende
gegevens aan op een door de
toernooicommissie bepaalde wijze.
Deze kalender wordt maandelijks
geactualiseerd en omvat steeds de
eerstvolgende zes kalendermaanden

18.3

Wijzigingen op de gegevens zoals
vermeld in de hiervoor bedoelde, via
de NJBB–website gepubliceerde,
toernooikalenders worden, na
goedkeuring door de bond, door het
bondsbestuur binnen een maand na
ontvangst van de wijzigingsmelding
gepubliceerd

18.3

Wijzigingen op de gegevens zoals
vermeld in de hiervoor bedoelde, via
de NJBB–website gepubliceerde,
toernooikalenders worden, na
goedkeuring door de
toernooicommissie binnen een
maand na ontvangst van de
wijzigingsmelding gepubliceerd.

20.1

Bij elk toernooi is een gediplomeerd
scheidsrechter aanwezig, die handelt
namens de bond

20.1

Bij elk toernooi is een bevoegde
scheidsrechter aanwezig, die handelt
namens de bond.

21.1

Bij elk toernooi is een gediplomeerd
wedstrijdleider aanwezig.

21.1

Bij elk toernooi, met uitzondering
van de nationale petanque
competitie, is een bevoegde
wedstrijdleider aanwezig.

22.1

Voor een toernooi van categorie 1 of
2 geschiedt de toewijzing van een
scheidsrechter en een wedstrijdleider
door het bondsbestuur.

22.1

Voor een toernooi van categorie 1 of
2 geschiedt de toewijzing van een
scheidsrechter en een wedstrijdleider
door de toernooicommissie.
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22.2

Voor een toernooi van categorie 3
geschiedt de toewijzing van een
scheidsrechter en een
wedstrijdleider door de
organisator, dan wel door het
afdelingsbestuur.

22.2

22.3

24.1

26.1

31.3

31.7

Het bondsbestuur stelt een
draaiboek vast met nadere
aanwijzingen voor de praktische
uitvoering van toernooien.
Een toernooi kan tot op de uiterste
datum van inschrijving, doch uiterlijk
vijf dagen voordat het toernooi zou
aanvangen, alleen worden afgelast
door de organisator, bij een toernooi
van categorie 2 na toestemming van
het bondsbestuur en bij een
toernooi van categorie 3 na
toestemming van het
afdelingsbestuur.
Een ingeschreven team dat zonder
tijdige afmelding niet verschijnt op
het toernooi is twee maal het
volledige inschrijfgeld verschuldigd.

24.1

De uitslag van een partij die niet is
gespeeld wegens afwezigheid of
diskwalificatie van een van beide
equipes wordt vastgesteld op 13–6.

31.6

26.1

31.3

31.7

31.8
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Voor een toernooi van categorie 3
draagt de organisator zorg voor
een bevoegde wedstrijdleider en
een bevoegde scheidsrechter.
geschiedt de toewijzing van een
scheidsrechter en een
wedstrijdleider door de
organisator, dan wel door het
afdelingsbestuur.
Voor een ontmoeting in de
nationale petanque competitie
draagt de thuisspelende
vereniging zorg voor een
bevoegde scheidsrechter.
De toernooicommissie stelt een
draaiboek vast met nadere
aanwijzingen voor de praktische
uitvoering van toernooien.
Een toernooi kan tot op de uiterste
datum van inschrijving, doch uiterlijk
vijf dagen voordat het toernooi zou
aanvangen, alleen worden afgelast
door de organisator, bij een toernooi
van categorie 2 na toestemming van
de toernooicommissie en bij een
toernooi van categorie 3 na
toestemming van het
afdelingsbestuur.
Een ingeschreven team dat zonder
tijdige afmelding niet tijdig
verschijnt op het toernooi is twee
maal het volledige inschrijfgeld
verschuldigd.
De uitslag van een partij die niet is
gespeeld wegens afwezigheid of
diskwalificatie van een van beide
equipes wordt vastgesteld op 13–6.
Een team dat voortijdig het
toernooi zonder toestemming
heeft verlaten is tweemaal het
volledige inschrijfgeld
verschuldigd.
Een team dat zonder afmelding
en toestemming het toernooi voor
de prijsuitreiking verlaat verliest
zijn recht op een prijs.
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31.6

Een team dat al zijn partijen van de
speeldag heeft gespeeld, maar dat
naar het oordeel van de
wedstrijdleider nog in aanmerking
komt voor een later op de speeldag
uit te reiken prijs, meldt zich uiterlijk
op een door de wedstrijdleider
opgegeven tijdstip voor de
prijsuitreiking, tenzij zijn
aanwezigheid, of die van een lid van
het team, in redelijkheid niet kan
worden gevergd.

31.9

33.1

Alle spelers op een toernooi van
categorie 1 of van categorie 2 die
behoren tot dezelfde equipe gaan,
behoudens bij neerslag of extreme
koude, uniform gekleed. Onder
uniforme kleding wordt verstaan dat
het buitenste kledingstuk van het
bovenlichaam van de deelnemers van
gelijke kleur is en, voor zover van
toepassing, is voorzien van een
gelijkluidend opschrift met gelijke
kleur en van gelijk formaat,
onverminderd het gestelde in artikel
39 van het spelreglement

33.1

34.2

Een coach dient houder te zijn van
een licentie.

34.2

36.2

De lijst met namen en nummers zijn
gedurende het gehele toernooi en tot
ten minste drie maanden na de
laatste speeldag ter inzage van de
scheidsrechter, het bondsbestuur, het
afdelingsbestuur, de
toernooicommissie, de
tuchtcommissie en de
reglementencommissie.
Aan dit reglement zijn dertien
bijlagen toegevoegd, die integraal
deel uitmaken van dit reglement.

36.2

39.1
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39.1

Een team dat al zijn partijen van de
speeldag heeft gespeeld, maar dat
naar het oordeel van de
wedstrijdleider nog in aanmerking
komt voor een later op de speeldag
uit te reiken prijs, meldt zich uiterlijk
op een door de wedstrijdleider
opgegeven tijdstip voor de
prijsuitreiking, tenzij zijn
aanwezigheid, of die van een lid van
het team, in redelijkheid niet kan
worden gevergd. Als het team niet
op de aangegeven tijd aanwezig
is, verliest het zijn recht op een
prijs.
Alle spelers op een toernooi van
categorie 1 of van categorie 2 die
behoren tot dezelfde equipe gaan,
behoudens bij neerslag of extreme
koude, uniform gekleed. Onder
uniforme kleding wordt verstaan dat
het buitenste kledingstuk van het
bovenlichaam van de deelnemers van
gelijke kleur is en, voor zover van
toepassing, is voorzien van een
gelijkluidend opschrift met gelijke
kleur en van gelijk formaat
waaruit blijkt dat de spelers een
eenheid vormen, onverminderd het
gestelde in artikel 39 van het
spelreglement.
Een coach dient houder te zijn van
een door de FIPJP erkende
licentie.
De lijst met namen en nummers zijn
gedurende het gehele toernooi en tot
ten minste drie maanden na de
laatste speeldag ter inzage van de
scheidsrechter, het bondsbestuur, het
afdelingsbestuur, de
toernooicommissie, de
tuchtcommissie en de
reglementencommissie.
Aan dit reglement zijn tien bijlagen
toegevoegd, die integraal deel
uitmaken van dit reglement en
worden vastgesteld door het
bondsbestuur, gehoord de
reglementencommissie en de
toernooicommissie.
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Toelichting op de op artikelen 39.1 en 42.2:
De ervaring in de voorbij jaren is dat wijzigingen van bijlagen van het TRP tijdens de
bondsvergaderingen vrijwel altijd hamerstukken waren. Het bondsbestuur stelt voor om het
vaststellen van de bijlagen aan het bondsbestuur over te laten. Daarmee kan een
slagvaardiger beleid gevoerd worden en snel worden ingespeeld op ontwikkelingen in het
land en bij de internationale overkoepeling (FIPJP/CEP). Door het horen van de
reglementencommissie en de toernooicommissie is er voldoende zekerheid ingebouwd om
de voortgang van de categorie 1 toernooien en het speelplezier van de deelnemers te
waarborgen.
39.2 De bijlagen beschrijven
De bijlagen beschrijven
achtereenvolgens:
achtereenvolgens:
bijlage 1: de nationale competitie,

bijlage 01: de nationale petanque
competitie,

bijlage 1A: de nationale
clubteamcompetitie petanque,

bijlage 1A: de nationale
clubteamcompetitie petanque,

bijlage 2: het nationaal
kampioenschap voor
verenigingen,

bijlage 2: het nationaal
kampioenschap voor
verenigingen,

bijlage 3: het nationaal
kampioenschap tripletten,
bijlage 4: het nationaal
kampioenschap vrouwen
(tripletten),
bijlage 5: het nationaal
kampioenschap jeugd,

bijlage 02: het nationaal
kampioenschap tripletten mannen /
vrouwen / jeugd,
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,

Agendapunt 11.1 - BV 31 okt. 2015

bijlage 03: het nationaal
kampioenschap veteranen
(doubletten en tripletten),
bijlage 04: het nationaal
kampioenschap beloften mannen
/ vrouwen (doubletten en
tripletten),
bijlage 05: het nationaal
kampioenschap doubletten mannen
/ vrouwen / jeugd,
bijlage 7B: het nationaal
kampioenschap doubletten
vrouwen,
bijlage 7C: het nationaal
kampioenschap doubletten jeugd,
bijlage 06: het nationaal
kampioenschap mix,
bijlage 07: het nationaal
kampioenschap tête-à-tête mannen
/ vrouwen / jeugd,
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bijlage 9C: het nationaal
kampioenschap tête-à-tête
junioren,

bijlage 9B: het nationaal
kampioenschap tête-à-tête
vrouwen,
bijlage 9C: het nationaal
kampioenschap tête-à-tête
junioren,

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 08: het nationaal
kampioenschap precisieschieten
mannen / vrouwen / jeugd,
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 11: de ranglijsttoernooien,

bijlage 13: reglement Masters /
kwalificatie WK/EK, en

bijlage 09: reglement NJBB Masters
/ kwalificatie WK/EK, en

bijlage 12: de promotietoernooien.
42.1

Wijzigingen van dit reglement, met
inbegrip van zijn bijlagen, worden
vastgesteld door de bondsraad.

42.1

42.2

42.2

Een wijziging treedt in werking aan
het begin van het
toernooikalenderjaar dat volgt op de
datum van goedkeuring, doch niet
eerder dan een maand na deze
goedkeuring, tenzij de bondsraad
anders bepaalt.

42.3

43.1

Dit reglement is vastgesteld door de
bondsvergadering op 30 mei 2015
en treedt in werking op 1 juli 2015.

43.1
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bijlage 10: de promotietoernooien.
Wijzigingen van dit reglement, met
uitzondering van zijn bijlagen,
worden vastgesteld door de
bondsraad.
Wijzigingen van de bijlagen
worden vastgesteld door het
bondsbestuur gehoord de
reglementencommissie en de
toernooicommissie.
Een wijziging treedt in werking aan
het begin van het
toernooikalenderjaar dat volgt op de
datum van vaststelling, doch niet
eerder dan een maand na deze
vaststelling, tenzij de bondsraad
of het bondsbestuur anders
bepaalt.
Dit reglement is vastgesteld door de
bondsvergadering op 31 oktober
2015 en treedt in werking op 1
januari 2016.
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