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AGENDA BONDSVERGADERING (VOORJAAR) 
 
Datum:  28 mei 2016 
Locatie:  Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) 
Aanvang:  10:30 
Genodigden: Bondsraadsleden en voorzitters van NJBB commissies  
 
De bondsraadsleden worden gekozen door de vergadering van de afdelingsraad. 

De bondsvergadering wordt gehouden op basis van bijgevoegde “Regels met betrekking tot de 
orde van een bondsvergadering”.  

 

1. Opening 
Berichten van verhindering 

 
2.    Mededelingen 

 
3.    Verslag van de bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015 (blz. 3 t/m 11) 
 
4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling van de agenda 
 

6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 31 oktober 
2015 (blz. 12 t/m 15) 
 

7.   Vacatures 
Bondsbestuur 

  Aftredend en herkiesbaar Ton Roos (secretaris) 
  Aftredend en niet herkiesbaar Maarten Stramrood (bestuurslid promotie)1 

Reglementencommissie 
 Aftredend en niet herkiesbaar Han Besters (voorzitter) 

 
8. Beleidsverantwoording 2015 
 8.1  Jaarverslag 2015 (blz. 16 t/m 35) 
 8.2 Financieel jaarverslag 2015 (blz. 36 t/m 64) 

 
9. Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 2017 (blz. 65 t/m 66) 
 
10. Pijler Bondsorganisatie 
 10.1 Verkiezingsreglement (blz. 67 t/m 70) 
 10.2  Lid verkiezingscommissie (blz. 71 t/m 72) 
 10.3  Benoeming leden verkiezingscommissie2 

  

                                            
1 Voor de ontstane vacature m.b.t. de pijler promotie in het bondsbestuur wordt op dit moment geen vacature 

geplaatst. Dit wordt voorlopig intern door het bondsbestuur ingevuld. 
2 Wellsiwaar wordt het verkiezingsreglement en het profiel van leden voor de verkiezingscommissie pas tijdens de             

bondsvergadering vastgesteld maar moeten leden wel al tijdens deze vergadering benoemd worden. De leden van de 
verkiezingscommissie moeten namelijk voor de najaarsvergadering al starten met hun werkzaamheden. Kandidaten 

worden geworven en kunnen zich aanmelden op basis van het conceptprofiel. 
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11.  Toernooireglement (TRP) en bijlagen 
  11.1 TRP (blz. 73 t/m 80) 
  11.2 Reglement NPC (blz. 81 t/m 87) 

11.3 Bijlagen NK’s (blz. 88-90) 
  11.4 Reglement NJBB Masters (blz. 91 en 92) 

  
 

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

13. Sluiting 
 
 

 
NB1: Ingevolge artikel 20.2 van het huishoudelijk reglement dienen de afdelingen de namen 

van hun afgevaardigden naar de bondsvergadering (maximaal twee afgevaardigden per 
afdeling) één week na de afdelingsvergadering waarop de afgevaardigde is benoemd 
door te geven aan het bondsbureau via info@njbb.nl 

 
 

NB2: Vragen over de (financiële) stukken en vragen uit afdelingsvergaderingen kunnen  
 schriftelijk tot 2 mei 2015 door het afdelingsbestuur bij het bondsbureau worden  
 ingediend via info@njbb.nl. De antwoorden zullen op uiterlijk 23 mei aan de  
 bondsafgevaardigden en aan de secretariaten van de afdelingen per e-mail worden  
 verstuurd. 
 
 

mailto:info@njbb.nl


 

Agendapunt 3 - BV 28 mei 2016  3 

 

 

 
 
 

 
AGENDAPUNT 3 

 

 

Verslag bondsvergadering  
31 oktober 2015
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1. Opening. 1 
De voorzitter van het bondsbestuur, Sjoerd Pieterse heet de aanwezigen welkom. Voorafgaand 2 
aan deze vergadering hebben de leden van het bondsbestuur alle afdelingsvergaderingen 3 
bezocht. Er is daar veel gesproken over de onderwerpen van de agenda van de bondsraad. De 4 
presentaties die zijn gegeven door de leden van de werkgroep competitie gaven veel input 5 
voor de inrichting van de NPC. Een voorstel met de reglementen voor de inrichting van de NPC 6 
komt in het voorjaar van 2016 aan de orde. Sjoerd Pieterse stelt Laura Vaessen voor. Zij is de 7 
medewerker communicatie bij het bondsbureau. Hierna stelt hij de leden van het bondsbestuur 8 
voor.  9 
Het bestuurslid Maarten Stramrood is afwezig Zijn portefeuille wordt waargenomen door Floris 10 
van Lelyveld. 11 
 12 
2. Mededelingen. 13 
a. NPC.  14 
De portefeuillehouder van de pijler Competitie meldt dat het reglement voor de NPC in de 15 
Bondsraad van mei 2016 zal worden besproken. 16 
b. Consolidatie jaarrekening. 17 
De penningmeester, Hetty Tindemans zegt dat het inschakelen van de accountant voor de 18 
controle van de afdelingsrekeningen de NJBB teveel geld zal kosten. Om een goede 19 
verantwoording mogelijk te maken is het noodzakelijk om de daarvoor bestemde formulieren 20 
goed in te vullen. Waar nodig zal de financiële commissie bij afdelingen de financiële controle 21 
gaan uitvoeren. De accountant stemt in met deze werkwijze.  22 
Binnenkort wordt aan de afdelingsbesturen een brief gezonden met het formulier met de 23 
gevraagde gegevens. Zij verzoekt de afdelingsbesturen dringend om deze goed in te vullen 24 
zodat de rechtmatigheidcontrole soepel kan verlopen. 25 
c. Bondsblad. 26 
De waarnemende portefeuillehouder van de pijler Promotie, Floris van Lelyveld wijst er op dat 27 
het uiterlijk van het bondsblad “petanque” flink is veranderd. Hij meldt dat de redactie helaas 28 
te kennen heeft gegeven niet verder te willen gaan. De redactie zal nu worden verzorgd door 29 
de medewerkers van het bondsbureau. 30 
 31 
3. Verslag bondsvergadering 30 mei 2015. 32 
Er was een reactie ontvangen van afdeling 13 met een voorstel tot wijziging van de tekst op 33 
regels 281 en 282.  34 
Besluit: De bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 30 mei 2015 vast incl. de 35 
wijziging van de regels 281 en 282.  36 
 37 
4. Ingekomen stukken. 38 
Het bondsbestuur heeft afgelopen week een notitie nagezonden met daarin een antwoord op 39 
de meest gestelde vragen in de afdelingsvergaderingen. Deze notitie is ter kennisneming en 40 
maakt geen onderdeel uit van de bondsvergadering. 41 
De schriftelijke vragen die zijn ingediend door de afdelingen komen aan de orde bij de 42 
betreffende agendapunten. 43 
 44 
5. Agenda 45 
De nagezonden agenda wordt onveranderd vastgesteld. 46 
 47 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 30 mei 2015. 48 
Besluit: De stand van zaken wordt voor kennisgeving aangenomen. 49 
 50 

51 
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7. Benoeming financiële commissie. 52 
De leden van de financiële commissie worden jaarlijks benoemd. Alleen het commissielid Thuur 53 
Meertens heeft zich dit jaar niet herkiesbaar gesteld. Een nieuwe kandidaat is gevonden in de 54 
persoon van Ton Reedijk. 55 
Besluit: Tot lid van de financiële commissie is benoemd Arnold van der Pol, Rob van der Zwet 56 
en Ton Reedijk. 57 
 58 
Hetty Tindemans richt vervolgens het woord tot Thuur Meertens. Hij heeft vanaf 1997 vele 59 
jaren gewerkt in de financiële commissie. 60 
Vorige week heeft hij een bronzen speld mogen ontvangen voor zijn bijdrage in afdeling 16, 61 
zoals bij de organisatie Vrijthof toernooi.  62 
Vanwege zijn vele verdiensten voor de NJBB heeft het bondsbestuur besloten hem ook een 63 
zilveren speld toe te kennen. 64 
 65 
Thuur Mertens bedankt voor de huldiging en het vertrouwen dat hij jarenlang mocht 66 
ontvangen van de bondsraad. 67 
 68 
8. Jaarplan. 69 
De vragen 1-5 van afdeling 05 en vraag 6 van afdeling 10 blijken afdoende te zijn beantwoord. 70 
Vraag 7 ingediend door afdeling 14 leidt tot de vervolgvraag of het mogelijk is om volgend jaar 71 
als er een tekort aan scheidsrechters is, dispensatie te mogen verlenen.  72 
De portefeuillehouder, Henk van Rekum antwoordt dat het bondsbestuur dit geen goede zaak 73 
vindt. Het verlenen van dispensatie betekent het inboeten van kwaliteit. Daar is het bestuur 74 
geen voorstander van. De voorzitter voegt hier aan toe dat er geen algemene dispensatie 75 
mogelijk is. Hij weet dat het soms niet lukt om bij een toernooi voldoende gekwalificeerde 76 
functionarissen te hebben. Het bestuur vindt het echter van groot belang dat toernooien 77 
kunnen doorgaan. In deze gevallen moet er naar verstand worden gehandeld.  78 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vraagt naar de oplevering technisch kader. Er is een 79 
tekort aan functionarissen in de afdeling maar blijkbaar ook in andere afdelingen. Als de 80 
opleidingen starten in mei is dat erg laat.  81 
De portefeuillehouder van de pijler verenigingsondersteuning, Floris van Lelyveld reageert dat 82 
het bestuur zich er van bewust is dat het “knelt” omdat de kans bestaat dat er volgend jaar 83 
een tekort is aan scheidsrechters en wedstrijdleiders. Er is al een pilot gestart met de nieuwe 84 
opleidingsmodule voor scheidsrechters. De planning is om in het eerste kwartaal van 2016 te 85 
beginnen met de opleidingen. 86 
Afdeling 10 dringt aan op het geven van de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie.  87 
Afdeling 07 pleit voor een gedoogbeleid.  88 
De portefeuillehouder, Floris van Lelyveld wijst er op dat ook het bestuur het belangrijk vindt 89 
dat er moet kunnen worden gespeeld. 90 
De vertegenwoordiger van Afdeling 16 zegt dat hij in zijn functie van opleider, niet is 91 
geïnformeerd over de start van de pilot. Hij vindt dat de communicatie naar de opleiders 92 
onvoldoende is.  93 
 94 
De voorzitter merkt op dat wedstrijden moeten kunnen doorgaan. Als er knelpunten dreigen, 95 
leg deze voor aan het bondsbestuur dan zal het bondsbestuur onderzoeken welke oplossingen 96 
mogelijk zijn. 97 
De vertegenwoordiger van afdeling 09 voorziet vooral problemen bij de start van de NPC in 98 
september 2016. Hij dringt er op aan dat ook binnen de afdelingen goed gekeken moet worden 99 
naar de al beschikbare scheidsrechters, maar stimuleer bij de verenigingen ook de deelname 100 
aan de opleidingen.  101 
 102 
 103 

104 
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De vertegenwoordiger van Afdeling 06 meent dat scheidsrechters zich tegen een “kopje koffie” 105 
wel bij hun eigen vereniging willen inzetten, maar bij inzet voor een andere vereniging wel alle 106 
kosten vergoed willen krijgen. 107 
De voorzitter merkt op dat hier helaas weinig aan te doen is. 108 
Besluit: de vergadering gaat akkoord met jaarplan 2016. 109 
 110 
9. Financiën 111 
9.1 begroting 2016. 112 
De vragen van de afdelingen 06 en 10 blijken afdoende te zijn beantwoord.  113 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vraagt naar de relatie met de al veel eerder opgestelde 114 
begrotingen van de afdelingen. Omdat de afdelingen in 2016 geen retributie krijgen, kloppen 115 
een aantal afdelingsbegrotingen niet meer.  116 
De portefeuillehouder Financiën, Hetty Tindemans wil dit apart gaan bespreken met de 117 
betrokken afdelingen. De begroting van de afdeling zal in het algemeen niet hoeven te worden 118 
aangepast. Wel kan er sprake zijn van een dekkingsprobleem.  119 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vindt dat de gevolgde werkwijze van het bondsbestuur 120 
t.a.v. de afdelingen niet netjes is. De randvoorwaarden voor de afdelingen zijn achteraf 121 
veranderd. 122 
De voorzitter antwoordt dat de uitleg in de brief aan de afdelingen hier een redelijke uitleg aan 123 
geeft. 124 
 125 
Besluit: De begroting 2016 wordt vastgesteld. 126 
 127 
10. Pijler Bondsorganisatie. 128 
10.1 Districtindeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden districtteams. 129 
Eerst vindt de bespreking over de districtindeling plaats. 130 
 131 
De bespreking van dit agendapunt bevat de pagina’s 39-40 en bijlagen van de eerder 132 
toegezonden vergaderstukken en de beantwoording van de ingediende vragen en de 133 
nagezonden wijzigingsvoorstellen. 134 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 zegt dat aan de afdelingsraden is gevraagd om ook in 135 
te stemmen met beslispunt 4, de invoeringsdatum. Dit besluit is overbodig want het is al 136 
eerder genomen. De voorzitter bevestigt dat de vergadering over de invoeringsdatum niet 137 
nogmaals hoeft te stemmen. 138 
 139 
De portefeuillehouder van de pijler bondsorganisatie, Jan Willem Meerwaldt licht toe dat de 140 
indeling in acht districten een afgewogen keus is geweest. Op het oorspronkelijke voorstel 141 
heeft afdeling 11 een wijziging geformuleerd. Er zijn echter ook andere vragen gekomen naar 142 
een aanpassing van de voorgestelde indeling. Het bestuur heeft de indeling vervolgens 143 
nogmaals bekeken en een nieuw voorstel gemaakt, dit is wijzigingsvoorstel 2. 144 
Vraag 1 – 9 van afdeling 05 blijkt afdoende te zijn beantwoord. 145 
Over het antwoord op vraag 10 van afdeling 10 geeft de vertegenwoordiger van deze afdeling 146 
aan dat de afdeling kennelijk een andere kijk heeft dan het bondsbestuur op de gewenste 147 
omvang van het aantal verenigingen. 148 
De vragen 11, 12 en 13 zijn afdoende beantwoord. 149 
 150 
De vertegenwoordiger van Afdeling 09 vindt district West gelet op het aantal leden van 151 
verenigingen wel erg groot. Een kwart van alle individuele leden van de bond zijn 152 
geconcentreerd in een district. Hij betwijfelt of dit wel evenwichtig is. 153 
De voorzitter, Sjoerd Pieterse antwoordt dat een district alleen een regionale indeling is 154 
waarbij het voor het districtteam overigens vooral gaat om het aantal verenigingen.  155 
De huidige indeling is gebaseerd op het huidige aantal verenigingen en spelers. De hoop en de 156 
verwachting is dat het aantal verenigingen en spelers zal groeien.  157 
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De grenzen van de districten zijn niet in beton gegoten. Als de huidige indeling niet werkt, 158 
zullen we die in de toekomst moeten aanpassen. 159 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 wijst op het hoge aantal wedstrijdspelers in het district 160 
West. Het starten van competities kan leiden tot grote problemen. De voorzitter wijst er op dat 161 
dit ook in andere districten, zoals in Noord tot problemen kan leiden. Al zal het daar gaan om 162 
relatief weinig spelers en grote reis afstanden.  163 
De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt, meldt dat het mogelijk is dat de samenstelling 164 
van de districtteams per district verschilt om aan de specifieke situatie te kunnen voldoen.  165 
 166 
Bij de bespreking van de wijzigingsvoorstellen geeft de vertegenwoordiger van Afdeling 11 aan 167 
dat het enige probleem zich nog voordoet bij de vereniging in Gorinchem. De 168 
portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt meldt dat het bondsbestuur inmiddels een brief heeft 169 
ontvangen van de vereniging in Gorinchem. Het bestuur moet het verzoek nog bespreken.  170 
De vertegenwoordiger van Afdeling 14 zegt dat de verenigingen PC Venlo en De Piëlboulers blij 171 
zijn met de nieuwe indeling. Er zijn echter nog enkele verenigingen die een andere indeling 172 
willen.  173 
De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt, meldt dat verenigingen tot 15 januari 2016 een 174 
goed gemotiveerd verzoek om bij een ander district ingedeeld te worden, kunnen indienen bij 175 
het bondsbestuur. Hij stelt een advies van het afdelingsbestuur hierbij op prijs. 176 
 177 
Desgevraagd kan het voorstel van af deling 11 worden beschouwd als ingetrokken.  178 
 179 
Besluit: 180 
Ten opzichte van het eerste voorstel zijn enkele districtsgrenzen gewijzigd en zijn enkele 181 
verenigingen daardoor verplaatst naar een ander district. De wijzigingen hebben betrekking op 182 
district West, Zuid-West, Zuid-Oost en Zuid. 183 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-West naar district West: 184 

 L’Esprit (nr. 148) 185 
 JBC Vlaardingen (nr. 149) 186 
 JBC Maasstad (nr. 150) 187 
 JBC Nieuwerkerk (nr. 153) 188 
 Allez Tirer Maassluis (nr. 155) 189 
 Les Francophilles (nr. 156) 190 
 JBV Nederlek (nr. 157) 191 

 192 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-Oost naar district Zuid-West: 193 

 PV Tilburg (nr. 175) 194 
 Cochonnetclub Loon op Zand (nr. 178) 195 
 PC Oisterwijk (nr. 184) 196 
 JdB Dongen (nr. 185) 197 
 La Donnée (nr. 187) 198 
 PV Sprang Capelle (nr. 188) 199 
 Voor ons plezier (nr. 189) 200 

 201 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid naar district Zuid-Oost: 202 

 JBC Venray (nr. 50) 203 
 De Pielboulers (nr. 52) 204 
 PC Venlo (nr. 167) 205 
 PV ’t Lover (nr. 183) 206 

 207 
Met inachtneming van deze wijziging is de landelijke indeling van de districten vastgesteld. De 208 
acht districten zijn: Noord, Oost, Midden, Noord - West, West, Zuid – West, Zuid – Oost, Zuid. 209 
 210 

211 
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Bespreking over de samenstelling van de districtteams 212 
De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt licht kort toe dat de samenstelling van de 213 
districtteams per district maatwerk zal zijn. Het bestuur ziet het ook als een groeimodel: niet 214 
alle functies hoeven in een keer te worden ingevuld. Prioriteit ligt bij de functies van 215 
districtscoördinator, verenigingsondersteuner en coördinator wedstrijdzaken. 216 
 217 
De vragen 2 -9 ingediend door Afdeling 05 en vraag 11 ingediend door Afdeling 10 zijn 218 
afdoende beantwoord. 219 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vindt het antwoord op vraag 12 over de planning van 220 
de werving van de districtbestuurders niet voldoende.  221 
De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt licht toe dat na besluitvorming in deze 222 
vergadering niets het bestuur in de weg staat om te starten met het benaderen van 223 
kandidaten voor de districtteams. De werkgroep structurering bondsorganisatie heeft 224 
voorgesteld om kwartiermakers te gaan benoemen. Dit voorstel moet nog eerst in het 225 
bondsbestuur worden besproken. 226 
Op de vraag van de vertegenwoordiger van Afdeling 10 of geïnteresseerden zich ook zelf 227 
kandidaat kunnen stellen, antwoord de portefeuillehouder bevestigend. De suggestie om 228 
hiertoe een oproep te plaatsen op de website neemt het bestuur over.  229 
 230 
Besluit: Het Wijzigingsvoorstel 3 om de 1e bullit op pagina 42 van de vergaderstukken aan te 231 
passen tot: “stelt het algemeen belang van de NJBB boven individuele belangen en belangen 232 
van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de NJBB m.b.t. de werkzaamheden voor de 233 
NJBB.” wordt aangenomen. 234 
 235 
Besluit: De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden districtteams zijn vastgesteld. 236 
 237 

PAUZE 238 
 239 
10.2. Procedure en werkwijze ledenraadpleging  240 
De vraag van Afdeling 05 is afdoende beantwoord. 241 
 242 
Besluit: De procedure en werkwijze ledenraadpleging is vastgesteld. 243 
 244 
10. 3 Procedure en werkwijze Strategisch beraad. 245 
De vraag van afdeling 10 is afdoende beantwoord. 246 
 247 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 4 om punt 2.5 en 2.6 samen te voegen tot:  248 
“2.5 De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke bijeenkomst van het 249 
strategisch beraad de belangrijkste bevindingen worden gepubliceerd op de website van de 250 
NJBB en worden teruggekoppeld aan de bondraad, het bondsbestuur en de 251 
districtscoördinatoren”, is door de bondsvergadering overgenomen. 252 
 253 
Besluit: De Procedure en werkwijze Strategisch beraad is vastgesteld, met inachtneming van 254 
Wijzigingsvoorstel 4. 255 
 256 
10.4 Procedure en werkwijze bondsraad. 257 
Bij de bespreking horen ook de antwoorden op de vragen die abusievelijk staan vermeld onder 258 
punt 10.5. 259 
De vertegenwoordiger van Afdeling 06 trekt het voorstel, vermeld onder 10.5 vraag 1, in. De 260 
reactie van het Bondsbestuur is afdoende. 261 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 wil graag het voorstel van afdeling 06 in stemming 262 
brengen. De voorzitter stelt voor om dit als Wijzigingsvoorstel 6.a aan te duiden. 263 
 264 
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De vragen 1 en 2 ingediend door Afdeling 10 en vraag 2 bij 10.5 van Afdeling 10 zijn afdoende 265 
beantwoord. 266 
 267 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 5, “Op basis van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek stelt het 268 
bondsbestuur voor om de norm m.b.t. het verzoek voor een extra vergadering van de 269 
bondsraad aan te passen tot:  270 
2.4 Op verzoek van 10% van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek van het 271 
bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats”, is door de 272 
bondsvergadering overgenomen. 273 
 274 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 6 “om aan paragraaf 2 ‘Toegankelijkheid en organisatie’ het 275 
volgende toe te voegen:  276 
“2.5 De agenda voor de vergadering van de bondsraad wordt door het bondsbestuur 277 
afgestemd met het strategisch beraad. Op verzoek van 10% van de verenigingen, afkomstig 278 
uit meer dan één district, wordt een agendapunt toegevoegd.” 279 
is door de bondsvergadering overgenomen. 280 
 281 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 6a “om de verzending van de bondsraadsstukken niet twee weken 282 
maar vier weken voor de bondsraadsvergadering te laten plaatshebben” is na stemming met 283 
66 tegen 23 stemmen aangenomen. 284 
 285 
Besluit: De Procedure en werkwijze bondsraad is vastgesteld. 286 
 287 
10.5 Functieprofiel bondsraadleden. 288 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 7 om de eerste zin van het “functieprofiel bondsraadsleden NJBB” te 289 
wijzigen in: “De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de 290 
leden van de aangesloten verenigingen.” 291 
is door de bondsvergadering overgenomen. 292 
 293 
Besluit: Het Functieprofiel bondsraadleden is vastgesteld. 294 
 295 
11. Pijler competitie. 296 
11.1 TRP rompreglement 297 
De bespreking verloopt per artikel of groep artikelen. 298 

- titel en ondertitel 299 
Besluit: de wijziging van de titel en ondertitel is vastgesteld. 300 
 301 

- inleiding 302 
Besluit: de wijziging van de inleiding is vastgesteld.  303 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 merkt op dat de bijlagen wel zijn benoemd maar 304 
niet zijn meegezonden.  305 
De voorzitter licht toe dat deze bijlagen ofwel nu al bestaan en niet wijzigen dan wel op 306 
een later tijdstip worden vastgesteld. 307 
 308 

- artikel 3.  309 
De vraag van afdeling 06 over artikel 3.1 leidde tot amendement 1.  310 
Artikel 3.1 De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën 311 
1. Nationale toernooien: de nationale kampioenschappen, de nationale petanque 312 
competitie en de NJBB Masters 313 
2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua ambiance, sfeer, 314 
omvang en (buitenlandse) deelname 315 
3. Regionale toernooien: alle overige toernooien 316 
Besluit: amendement 1 is aanvaard. 317 
 318 
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De vraag van Afdeling 06 over artikel 3.3. leidde tot amendement 2  319 
Artikel 3.3. De toernooicommissie kan besluiten aan een landelijk of een regionaal 320 
toernooi de status “kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 321 
Besluit: amendement 2 is aanvaard. 322 
 323 
Besluit: de voorgestelde wijzigingen van artikel 3, inclusief de amendementen 1 en 2 324 
zijn vastgesteld.  325 
 326 

- artikel 4. 327 
De vertegenwoordiger van de toernooicommissie wijst op een onjuistheid in artikel 4.4: 328 
Ook bij het NK beloften spelen de mannen en de vrouwen apart.  329 
De portefeuillehouder van de pijler competitie, Henk van Rekum bevestigt dit.  330 
Het voorstel van de voorzitter om het artikel zo aan te passen, is door de vergadering 331 
overgenomen. 332 
Besluit: de voorgestelde wijzigingen van artikel 4, inclusief de toevoeging dat het NK 333 
beloften gesplitst is in een NK voor mannen en vrouwen, is vastgesteld. 334 
 335 

- artikel 5. 336 
De vraag van Afdeling 06 over artikel 5.2 leidde tot amendement 3.  337 
De vertegenwoordiger van Afdeling 13 vindt het amendement een onnodige betutteling 338 
van de wedstrijdleider.  339 
Na enige discussie besluit het bondsbestuur om amendement 3 in te trekken. 340 
 341 
Besluit: De wijzigingen van artikel 5 zijn vastgesteld.  342 

 343 
- artikel 6. 344 

Besluit: De wijzigingen van artikel 6 zijn vastgesteld.  345 
 346 
- artikel 7. 347 

Vraag 3 van Afdeling 06 is afdoende beantwoord. 348 
Besluit: De wijzingen van artikel 7 zijn vastgesteld. 349 

 350 
- artikel 8 -16. 351 

Besluit: De wijzingen van artikel 8 – 16 zijn vastgesteld. 352 
 353 
 artikel 17 354 

De vertegenwoordiger van Afdeling 10 kan zich niet vinden in het antwoord van het 355 
bondsbestuur. De vertegenwoordiger van Afdeling 11 sluit zich hierbij aan. Het is niet 356 
uit te sluiten dat verenigingen in 2016 afspraken maken over toernooien in 2017. 357 
Voorgesteld wordt om artikel 17.4 niet te laten vervallen. 358 
 359 
Besluit: De wijzigingen van artikel 17.1 – 17.3 en van artikel 17.5 – 17.8 zijn 360 
vastgesteld. 361 
 362 
Besluit: Artikel 17.4 blijft gehandhaafd. 363 

 364 
- artikel 18 -21. 365 

Besluit: De wijzigingen van artikel 18 – 21 zijn vastgesteld. 366 
 367 

- artikel 22. 368 
Vraag 4 van Afdeling 06 leidde tot amendement 3. “Artikel 22.1 Voor een nationaal 369 
toernooi geschiedt de toewijzing van een scheidsrechter en een wedstrijdleider door de 370 
toernooicommissie. 371 
 372 

373 



 

Agendapunt 3 - BV 28 mei 2016  11 

 

- Artikel 22.2 Voor een landelijk- of een regionaal draagt de organisator zorg voor een 374 
bevoegde wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter.” 375 
 376 
Besluit: De wijzigingen van artikel 22 inclusief amendement 3 is vastgesteld. 377 
 378 

 artikel 24 – 39. 379 
De vertegenwoordiger van Afdeling 09 zegt over 39.1. dat zij blij zijn met de 380 
toezegging van het bondsbestuur dat het reglement NPC door de bondsraad zal worden 381 
vastgesteld. 382 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 legt een relatie tussen de voorgestelde 383 
wijzigingen van artikel 39. 1 en 42.1. De afdelingsraad van afdeling 10 vindt het een 384 
bezwaar dat de voorgenomen wijzigingen van de reglementen van NK’s niet door de 385 
afdelingen / verenigingen gekend zijn en er geen gelegenheid is om zienswijzen in te 386 
dienen. De vertegenwoordiger van Afdeling 09 schaart zich hier achter. 387 
Na een stemmingspeiling besluit de voorzitter om het wijzigingsvoorstel van artikel 388 
39.1 in te trekken. 389 
Besluit: De wijzigingen van artikel 24 – 36.2 zijn vastgesteld. 390 
Besluit: Artikel 39.1 wordt als volgt: Aan dit reglement zijn tien bijlagen toegevoegd, 391 
die integraal deel uitmaken van dit reglement. 392 
 393 
Besluit: De wijziging van artikel 39. 2 is vastgesteld. 394 
 395 

 Artikel 42.1 396 
Besluit: dit artikel blijft gehandhaafd. 397 
Het nieuw voorgestelde artikel 42.2 komt hierdoor te vervallen. 398 
 399 

 Artikel 42.2  400 
Besluit: De wijziging van artikel 42.2 is vastgesteld. Hernummering van dit artikel naar 401 
42.3 vervalt. 402 
 403 

 Artikel 43  404 
Besluit: De wijziging van artikel 43 is vastgesteld. 405 

 406 
12. Rondvraag. 407 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 geeft het bondsbestuur een pluim voor de wijze waarop 408 
de vergadering is verlopen en geleid en dat soepel is omgegaan met de wensen vanuit de 409 
vergadering. 410 
De voorzitter bedankt de leden van het Bondsbureau voor de voorbereiding van de 411 
vergadering. Ook bedankt hij de leden van de werkgroep B1 en de overige werkgroepen. 412 
De voorzitter wijst er op dat op dat moment het WK voor beloften wordt gespeeld in Bangkok. 413 
De verrichtingen van het Nederlandse team is te volgen via Twitter. De volgende week is het 414 
WK voor dames, ook in Thailand. 415 
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Besluiten Bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015 
 
1. Het verslag van de bondsvergadering van 30 mei 2015, inclusief de door afdeling 13 

voorgestelde wijziging (regel. 281 en 282) is door de Bondsraad vastgesteld. 
 
2.  De stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 30 mei 

2015 is voor kennisgeving aangenomen. 
 

3.  Tot lid van de financiële commissie zijn de volgende personen benoemd: Arnold van der 
Pol, Rob van der Zwet en Ton Reedijk. 

 
4.  Het Jaarplan 2016 is vastgesteld. 
 
5.  De Begroting 2016 is vastgesteld. 
 
6.  De landelijke indeling van de districten is vastgesteld. De acht districten zijn: Noord, 

Oost, Midden, Noord - West, West, Zuid – West, Zuid – Oost, Zuid.  
 

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel zijn enkele districtsgrenzen gewijzigd en zijn 
enkele verenigingen daardoor verplaatst naar een ander district. De wijzigingen hebben 
betrekking op district West, Zuid - West, Zuid - Oost en Zuid. 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid -West naar district West: 

o L’Esprit (nr. 148) 
o JBC Vlaardingen (nr. 149) 
o JBC Maasstad (nr. 150) 
o JBC Nieuwerkerk (nr. 153) 
o Allez Tirer Maassluis (nr. 155) 
o Les Francophilles (nr. 156) 
o JBV Nederlek (nr. 157) 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-Oost naar district Zuid-West: 

o Cochonnetclub Loon op Zand (nr. 178) 
o PC Oisterwijk (nr. 184) 
o JdB Dongen (nr. 185) 

o La Donnée (nr. 187) 
o PV Sprang Capelle (nr. 188) 
o Voor ons plezier (nr. 189) 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid naar district Zuid-Oost: 

o JBC Venray (nr. 50) 
o De Piëlboulers (nr. 52) 
o PC Venlo (nr. 167) 
o PV ’t Lover (nr. 183) 

 
7.  De samenstelling van de districtteams en de bijbehorende functieprofielen zijn vastgesteld. 

De samenstelling van de districtteams is als volgt: districtscoördinator, coördinator 
wedstrijdzaken, sportpromotor, webredacteur en verenigingsondersteuner. 
De 1e bullit op pagina 42 van de vergaderstukken is als volgt aangepast: 

“stelt het algemeen belang van de NJBB boven individuele belangen en belangen van 
verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de NJBB m.b.t. de werkzaamheden voor de 
NJBB” 
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8.  De procedure voor en de werkwijze van de ledenraadpleging is vastgesteld.  

 
9.  De procedure voor en de werkwijze van het strategisch beraad is vastgesteld inclusief  

de volgende wijziging. Punt 2.5 en 2.6 worden samengevoegd tot punt 2.5.  
“De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke bijeenkomst van 
het strategisch beraad de belangrijkste bevindingen worden gepubliceerd op de website 
van de NJBB en worden teruggekoppeld aan de bondraad, het bondsbestuur en de 
districtscoördinatoren.” 

De nummering in de definitieve versie wordt hierop aangepast. 
 
10. De procedure voor en de werkwijze van de bondsraad is vastgesteld inclusief de 

volgende wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel. 
 “2.4 Op verzoek van 10% van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek van 

het bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats.” 
 Aan paragraaf 2 ‘Toegankelijkheid en organisatie’ wordt het volgende toegevoegd: 

“2.5 De agenda voor de vergadering van de bondsraad wordt door het bondsbestuur 
afgestemd met het strategisch beraad. Op verzoek van 10% van de verenigingen, 
afkomstig uit meer dan één district, wordt een agendapunt toegevoegd.” 

 Bijlage 2; Planning- en control -cyclus; Bondsraad voorjaar; Bondsraad najaar:  
“De verzending van de bondsraadsstukken zal vier weken voor de 
bondsraadsvergadering plaats hebben.” 

 

11.  Het functieprofiel bondsraadleden is vastgesteld, inclusief de volgende wijziging. 
De eerste zin van het “functieprofiel bondsraadsleden NJBB” is gewijzigd in. “De 
samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de leden van 
de aangesloten verenigingen.” 

 
12  Van het Toernooireglement Petanque (rompreglement) zijn de volgende artikelen 

gewijzigd. 
 Titel, Ondertitel, Inleiding conform voorstel. 
 Artikel 3.1. De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën:  

1. Nationale toernooien: de nationale kampioenschappen, de nationale petanque 
competitie en de NJBB Masters; 
2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua ambiance, 
sfeer, omvang en (buitenlandse) deelname 

3. Regionale toernooien: alle overige toernooien. 
 Artikel 3.2 conform voorstel. 
 Artikel 3.3. De toernooicommissie kan besluiten aan een landelijk of een regionaal 

toernooi de status “kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 
 Artikel 3.4, 3.5.1 en 3.5.2 conform voorstel. 
 Artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 conform voorstel.  

In artikel 4.4 wordt toegevoegd aan het nationaal kampioenschap voor beloften 
“mannen / vrouwen”.  

 Artikel 5.5, 5.6, 6.1, 7, 8 -16 conform voorstel. 
 Artikel 17.1 – 17.3 conform voorstel. 
 Artikel 17.4 blijft gehandhaafd. 
 Artikel 17.5 – 17.8 conform voorstel. 
 Artikel 18 – 21 conform voorstel. 
 Artikel 22.1 Voor een nationaal toernooi geschiedt de toewijzing van een 

scheidsrechter en een wedstrijdleider door de toernooicommissie. 
 Artikel 22.2 Voor een landelijk- of een regionaal toernooi draagt de organisator zorg 

voor een bevoegde wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter. 
 Artikel 22.3 conform voorstel. 
 Artikel 24 – 36.2 conform voorstel. 
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 Artikel 39.1 Aan dit reglement zijn tien bijlagen toegevoegd, die integraal deel 

uitmaken van dit reglement. 
 Artikel 39. 2 conform voorstel. 
 Artikel 42.1 blijft gehandhaafd, wijzigingsvoorstel niet aanvaard.  

Het nieuw voorgestelde artikel 42.2 komt hierdoor te vervallen. 
 Artikel 42.2 conform voorstel. Hernummering van dit artikel naar 42.3 vervalt. 
 Artikel 43 conform voorstel. 

 

Toezeggingen Bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015 
 
1.  Met de afdelingen die een dekkingsprobleem voorzien in de begroting 2016 wordt 

afzonderlijk overlegd. 
 
Het bondsbestuur heeft de begrotingen 2016 gezien en verwacht niet dat er afdelingen 

zijn die een dekkingsprobleem voorzien. Tot op heden is het bondsbestuur hierover nog 
niet benaderd. 

 
2.  De vereniging die graag bij een ander district wil worden ingedeeld, kan tot 15 januari 

2016 een gemotiveerd verzoek indienen bij het bondsbestuur. 
  

Het bondsbestuur heeft van 4 verenigingen een verzoek ontvangen. Deze 4 verzoeken 

zijn gehonoreerd.  
 
3.  Het bondsbestuur zal op de website een oproep plaatsen voor kandidaten die 

belangstelling hebben voor een functie in een districtteam. 
 
Op de website is onder het menu “Over NJBB -> Districtnieuws” informatie te vinden 
over de functies binnen het districtsteam.  
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Voorwoord  

 
Consequent blijven werken aan de vernieuwing van de bond in de gekozen richting, aan de 
hand van het door de bondsraad vastgestelde meerjarenbeleidsplan. Dat is wat wij eind 2013 
hebben afgesproken met de bondsraad, en dat is wat het bondsbestuur en het bondsbureau 
ook in 2015 weer - met de hulp van vele vrijwilligers - hebben gedaan. Vorig jaar moesten wij 
vaststellen dat niet alle projecten in het geplande tempo konden worden afgerond. Daarom 
werd de planning bijgesteld, maar niet het doel of de ambitie verlaten. In het voor u liggende 

jaarverslag leest u wat er in 2015 is gerealiseerd. En hoewel er nog veel werk te verzetten is 
om de doelstellingen van het beleidsplan te halen, kunnen we trots zijn op hetgeen in dit 
verslagjaar weer is gepresteerd dankzij de enorme inzet van onze medewerkers en de leden 
van de verschillende werkgroepen. 
 
Midden in deze hectiek mocht de NJBB in het weekend van 17 en 18 oktober 2015 het 
Europees Kampioenschap Petanque voor beloften organiseren. Ruim zestig Europese 

topspelers in de leeftijd van 19 t/m 23 jaar kwamen naar Nieuwegein om te strijden om de 
titel “Champion d’Europe Petanque Espoirs 2015”. Wij verwelkomden deelnemers uit Frankrijk, 
Italië, België, Spanje, Zweden, Duitsland, Luxemburg, Denemarken, Turkije en Nederland. Niet 
alleen beloften voor de toekomst, maar ook spelers die al in grote internationale toernooien en 
kampioenschappen hadden bewezen tot de wereldtop te behoren. Het werd een mooi 
sportweekend. De NJBB heeft met veel vrijwilligers er alles aan gedaan om in een sfeervolle 
omgeving een toptoernooi neer te zetten. 

 
Het bondsbestuur bedankt de medewerkers van het bondsbureau en alle vrijwilligers voor hun 
inzet waarmee zij de in 2015 behaalde resultaten mogelijk hebben gemaakt. 
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1 INTERNE ONTWIKKELINGEN 
 
 
1.1 MEERJARENBELEIDSPLAN 
 
1.1.1 Van start naar realisatie 
 
Waar in 2014 nog de focus lag op het starten van de verschillende projecten binnen de vier 

pijlers, lag in 2015 de nadruk op het daadwerkelijk realiseren van projecten binnen de pijlers 
bondsorganisatie, competitie, promotie en verenigingsondersteuning. 
 
2015 was een intensief jaar waarbij in alle pijlers resultaten zijn geboekt. Binnen de pijler 
bondsorganisatie is de nieuwe organisatiestructuur, de districtsindeling, het functieprofiel voor 
de districtsteams, de besluitvormingscyclus en de procedure en werkwijze m.b.t. de 
ledenraadpleging, strategisch beraad en bondsraad vastgesteld.  
 
Binnen de pijler competitie is de pilot van de NPC gestart. De Nationale Petanque Competitie is 
een belangrijk onderdeel van de realisatie van het meerjarenbeleid. Ook is het reglement voor 
de pilot vastgesteld en is zijn er promotiematerialen ontwikkeld om de NK’s een 
professionelere uitstraling te geven.  
 

Het ontwikkelen van een communicatiestrategie had de hoogste prioriteit binnen de pijler 
promotie. Naast de lancering van een nieuw NJBB logo, is hét sportplatform NLpetanque 
ontwikkeld met bijbehorende promotiematerialen ten behoeve van de professionalisering van 
de NK’s. Verder hebben het bondsblad en de nieuwsbrieven een nieuwe uitstraling en is de 
campagne “Zonder Respect geen Petanque” ontwikkeld.  
 
Binnen de pijler verenigingsondersteuning stond alles in het teken van de herziening van de 
opleidingen. In 2015 zijn de opleidingen verder ontwikkeld. Ook is er een pilot 
scheidsrechteropleiding gedraaid. De nadruk lag op het realiseren van een opleiding voor 
regionale scheidsrechters en het opleiden van opleiders die de ontwikkelde opleidingen kunnen 
verzorgen vanaf 2016.   
 
Het realiseren van bovenstaande projecten heeft in 2015 een enorme werkbelasting van het 
bondsbureau en de vrijwilligers in de werkgroepen gevraagd. In de praktijk bleek het 

nauwelijks mogelijk om naast bovenstaande projecten nog andere projecten te starten of te 
realiseren zoals in de oorspronkelijke planning was opgenomen. In mei 2015 heeft het 
bondsbestuur aangegeven dat de prioriteit ligt bij het realiseren van bovenstaande projecten, 
dat de projectplanning wordt herzien en dat enkele projecten worden doorgeschoven naar 
2016 of later.  
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1.1.2 Pijler Bondsorganisatie 

 
In 2015 was de belangrijkste opdracht binnen de pijler bondsorganisatie om een 
organisatiestructuur te ontwikkelen die aansluit op de uitgangspunten zoals deze geformuleerd 
zijn in het meerjarenbeleidsplan: 

1. De vereniging staat centraal 
2. Dynamische en flexibele structuur  
3. Samenhang en transparantie tussen verschillende bondsorganen 

4. Effectiviteit en efficiëntie in de gehele organisatie 
5. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie, draagvlak 

 
In het proces dat aan de definitieve besluitvorming vooraf ging, heeft het bondsbestuur in 
samenwerking met de werkgroep bondsorganisatie 4 informatiebijeenkomsten in Eindhoven, 
Nieuwerkerk, Zwolle en Haarlem georganiseerd. Alle verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. In 
deze informatiebijeenkomsten is de inhoud van de concept notitie met elkaar besproken. Op 

basis van de ontvangen feedback is de notitie aangescherpt en voorgelegd aan de bondsraad. 
De bondsraad heeft unaniem ingestemd met de nieuwe organisatiestructuur. De volgende stap 
was de uitwerking van het aantal en indeling van de districten. In de bondsraad van het najaar 
is besloten om vanaf 01 januari 2017 het land te verdelen in 8 districten. Dit betekent dat de 
huidige afdelingen per 1/1/2017 worden opgeheven. Het bondsbestuur zal zich, samen met de 
huidige afdelingsbesturen en kwartiermakers (ambassadeurs van de nieuwe 
organisatiestructuur) inspannen om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. Naast de districtsindeling zijn ook de functieprofielen van de districtsteams en 
de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden in het najaar in de bondsraad vastgesteld.  
 
Naast de organisatiestructuur is er eveneens een nieuwe besluitvormingsstructuur ontwikkeld. 
In deze nieuwe besluitvormingsstructuur is een belangrijke rol weggelegd voor verenigingen. 
De input voor het jaarplan of meerjarenbeleidsplan wordt mede gevormd door de input die 
wordt verkregen vanuit de ledenraadplegingen. In elk district wordt een ledenraadpleging 
georganiseerd. Verenigingen kunnen tijdens deze ledenraadpleging invloed uitoefenen op het 
meerjarenbeleidsplan of jaarplan voor het volgende jaar. De input uit de ledenraadplegingen 
wordt verwerkt en teruggekoppeld via het strategisch beraad. De districtscoördinatoren zien 
tijdens het strategisch beraad toe of de informatie uit de ledenraadplegingen is benoemd in de 
stukken die aan de bondsraad worden voorgelegd. De bondsraad is het hoogste orgaan en 
neemt besluiten. Het aantal bondsraadleden wordt gebaseerd op 10% van het aantal 

verenigingen en wordt eens per 3 jaar samengesteld door een landelijke verkiezing. Tijdens de 
bondsraadvergadering in het najaar zijn de procedure en werkwijze ledenraadpleging, 
strategisch beraad en bondsraad behandeld en aangenomen. Dit geldt ook voor het 
functieprofiel bondsraadsleden. 
 
Naast de ontwikkeling van de organisatiestructuur heeft de werkgroep Bondsorganisatie ook 
intensief meegedacht over de mogelijkheden m.b.t. de nieuwe contributiestructuur. Om een 
goed beeld te kunnen vormen van de behoefte bij verenigingen m.b.t. dit onderwerp heeft het 
bondsbestuur eind 2015 besloten om met de verenigingen hierover het gesprek aan te gaan.  
 
Binnen de pijler bondsorganisatie zijn verder nog het project B3 “regionale petanquecentra” en 
project B5 “vrijwilligersbeleid” geformuleerd. De daadwerkelijke inrichting van de RPC’s vindt 
pas plaats in 2016 of later nadat bekend is hoe de positionering van de RPC er verder uit komt 
te zien. Het vrijwilligersbeleid krijgt een plek in het nieuw meerjarenbeleidsplan. 
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1.1.3 Pijler Competitie 

 
Binnen de pijler competitie stond de verdere ontwikkeling van de nationale petanque 
competitie (NPC) en de organisatie van een pilot voor de NPC in 2015 centraal. Er is een pilot 
gestart met 8 teams in de topdivisie en 16 teams (verdeeld over 2 poules) in de tweede 
divisie. De beste 8 teams van het verenigingskampioenschap 2015 zijn geplaatst in de 
topdivisie. De overige 8 teams zijn geplaatst in poule A van de tweede divisie. Voor de overige 
8 plaatsen in poule B van de tweede divisie is een kwalificatietoernooi georganiseerd. De 

kampioen van de topdivisie wordt uitgezonden naar de EuroCup. De werkgroep competitie 
heeft in samenwerking met het bondsbestuur en de inbreng van de toernooi- en 
reglementencommissie een reglement voor de pilot van de NPC opgesteld dat is voorgelegd 
aan de bondsvergadering in mei.  
 
Het positioneren van de NK’s was eveneens een belangrijk project binnen de pijler competitie. 
Bij de NK’s was het uitgangspunt om het animo voor deelname aan een NK te verhogen en de 

organisatie en uitstraling te professionaliseren. In 2015 is een pilot georganiseerd m.b.t. het 
NK tête-à-tête, NK Doubletten en het NK Precisieschieten. Bij deze de NK’s is een apart 
toernooi georganiseerd voor mannen, vrouwen en jeugd/junioren hetgeen direct heeft geleid 
tot hogere deelnemersaantallen.  
Met de lancering van de website NLpetanque, de campagne met betrekking tot de 
gedragsregels “Zonder Respect geen Petanque” en de ontwikkeling van diverse 
promotiematerialen m.b.t. NLpetanque is invulling geven aan een verdere professionalisering 

voor de organisatie van NK’s (project C4).  
 
In 2015 is door de Bondsraad het besluit genomen om de ranglijsttoernooien vanaf 2016 af te 
schaffen omdat de interesse vanuit de verenigingen om een ranglijsttoernooi te organiseren 
nauwelijks aanwezig was.  
 
Project C2 “Positionering bondsgedelegeerden” is ondergebracht in de functie van coördinator 
wedstrijdzaken binnen het districtsteam. Deze persoon bewaakt de kwaliteit en organisatie van 
competities en toernooien op regionaal niveau. Het project met betrekking tot het ontwikkelen 
van een uitslagensysteem is verplaatst naar 2016 omdat eerst de evaluatie van de pilot wordt 
afgewacht alvorens wordt gestart met ontwikkelen van een online uitslagensysteem. Project 
C5 en C6 m.b.t. het ontwikkelen van boulevaardigheidstraining voor sporters (C5) en het 
ontwikkelen van een speelsterktesysteem (C6) is, zoals al eerder vermeld, uitgesteld en wordt 

meegenomen in het nieuw meerjarenbeleidsplan.  
 
 
1.1.4 Pijler Promotie 
 
In het eerste kwartaal van 2015 is in samenwerking met het bureau Basiscommunicatie de 
nieuwe communicatiestrategie (project P1) ontwikkeld. Deze strategie is in de 
bondsvergadering van 30 mei aan de orde geweest. In de communicatiestrategie zijn 
verschillende doelgroepen getypeerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen Jeu de Boules 
en Petanque. De sportbeoefenaars en de leden van de verenigingen vallen in de cluster 
Petanque. Het imago van een competitiesport staat hierin centraal. Zij vormen de 
voornaamste doelgroep in de communicatie van de bond. Het cluster Jeu de Boules betreft de 
doelgroepen waarbij de sport met name een recreatieve bezigheid is en “het spel” gespeeld 
wordt op de camping, recreatieve toernooien of andere events. Deze groep, de fanbase, vormt 

het potentieel voor de toekomst van de sport en vraagt om een andere benadering dan de 
doelgroepen die de sport reeds beoefenen. In de communicatiestrategie wordt het onderscheid 
als volgt verwoord:  
 
De fans spelen Jeu de Boules, de sportbeoefenaars spelen Petanque. 
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De strategie heeft als doel om de sportbeoefenaar zo goed mogelijk te informeren, faciliteren 
en enthousiasmeren m.b.t. sportdeelname en om de fans kennis te laten maken met de 
competitie en hen te verleiden om deel te nemen aan sportaanbod.  
De bond richt zich dus op zowel de potentiële als huidige leden van bond en handhaaft de 
naam Nederlandse Jeu de Boules Bond. 
 
Vanaf het 2e kwartaal 2015 is er een communicatiemedewerker aangesteld die direct invulling 

heeft gegeven aan de communicatiestrategie. Er is een nieuw eigentijds logo voor de NJBB 
ontwikkeld en daarnaast is NLpetanque, hét sportplatform van de Nederlandse Jeu de Boules 
ontwikkeld en gelanceerd. Naast een aparte website voor NLpetanque zijn diverse 
promotiematerialen ontwikkeld om de NK’s en Masters te voorzien van een professionelere 
uitstraling. In samenwerking met Sport Facilities Media (SFM) is een andere inhoudelijke 
invulling en eigentijdse uitstraling gegeven aan het bondsblad. Sinds 2015 is de NJBB ook 
actief op diverse social media kanalen (facebook, instagram en twitter). Tenslotte is er een 

nieuwe nieuwsbrief “Nieuwsbouletin” gelanceerd waarop ieder lid zich kan abonneren en zijn 
het infobulletin en de VO-nieuwsbrief gerestyled.  
 
Het project P2 “Kennismakingslessen” bleek zeer veel raakvlak te hebben met de nieuw 
ontwikkelde opleiding voor Basis Instructeur Petanque en daarom als apart project komen te 
vervallen. De basis instructeur wordt gefaciliteerd met een NJBB lespakket bestaande uit 6 
kennismakingslessen waarmee hij/zij nieuwe leden de basisbeginselen van de sport kan 

bijbrengen. Het project P3 “ontwikkeling concept adoptie openbare baantjes” is uitgesteld en 
wordt meegenomen in de nieuwe beleidsperiode. Dit project sluit heel goed aan op de 
ontwikkelingen binnen de nieuwe sportagenda van NOC*NSF. Het samenstellen van een 
mediakaart per regio (project P7) bleek lastiger dan gedacht. Het bondsbureau heeft  toegang 
tot een online persdatabase. Het bondsbureau kan op verzoek een perslijst samenstellen voor 
een vereniging. Daarnaast hebben in 2015 gesprekken plaats gevonden met JoinCom en 
Bandito voor het beschikbaar stellen van templates m.b.t. het promoten van eigen 
verenigingsactiviteiten. Hierin wordt de perslijst dan t.z.t. in geïntegreerd.  
De promotie van de competitie (project P8) is op verschillende manieren gerealiseerd. Naast 
de ontwikkeling van een nieuwe website, posters en flyers voor de NPC, schrijven de 
verenigingen die deelnemen aan de pilot een kort wedstrijdverslag. Dit wordt geplaatst op de 
website van NLpetanque. Ook is er in het bondsblad continue aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen rondom de NPC. Voor de aankleding van de NK’s zijn in 2015 diverse 

promotiematerialen ontwikkeld (project P9) zoals een opblaasbare boog, skytubes, beachflags, 
roll-up banners en diverse posters en flyers. In 2015 is gekozen om een tijdelijke website te 
lanceren m.b.t. NLpetanque.  
 
 
1.1.5 Pijler Verenigingsondersteuning 
 
Binnen de pijler Verenigingsondersteuning is de aandacht met name gevestigd op het project 
opleidingen. In 2015 is de prioriteit gelegd bij het afronden van de opleiding tot regionaal 
scheidrechter (RSR) vanwege de start van de NPC in oktober 2016. In 2015 heeft een pilot 
voor deze opleiding plaatsgevonden in Emmen. Aan deze pilot hebben 6 cursisten 
deelgenomen waarvan er uiteindelijk 5 geslaagd zijn. De bevindingen uit de pilot zijn verwerkt 
waarmee de opleiding tot regionaal scheidsrechter is afgerond. Om in 2016 opleidingen te 
kunnen organiseren, is het streven om begin 2016 per district minimaal 2 leercoaches en 1 

kerninstructeur op te leiden met als doel om opleidingen binnen het district te organiseren. Op 
16 december 2015 is een informatieavond georganiseerd voor kerninstructeurs en leercoaches. 
Voor deze bijeenkomst zijn alle verenigingen en alle huidige leercoaches uitgenodigd. In totaal 
hebben 34 personen deze informatieavond bijgewoond.  
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Verder is in 2015 met betrekking tot de genoemde projecten in het meerjarenbeleidsplan een 
VO-congres voorbereid (project V11). Echter is dit congres vanwege geringe deelname 
afgelast. Het project verenigingsprofielen (V6) en project ondersteuning deelname en 
organisatie competities en toernooien (V12) is uitgesteld en staat voor 2016 gepland. Het 
promoten van de sport middels de ontwikkeling van promotiematerialen is in 2015 opgepakt 
door het lanceren van het sportplatform NLpetanque.  
 

 
1.1.6 Financiën 
 
In 2013 werd de NJBB voor het eerst geconfronteerd met een daling van de subsidie-
inkomsten. De oorzaak hiervan zijn tegenvallende Lotto inkomsten. In 2014 is door NOC*NSF 
op elke subsidie een bezuiniging van 8% doorgevoerd. In 2015 heeft NOC*NSF de subsidies 
nog eens met 4% verlaagd. De daling van de subsidie inkomsten, de verwachte daling van de 

contributie inkomsten (verdere daling van het ledenaantal) en de eis m.b.t. de verplichte 
reservering van continuïteitsreserve hebben er toe geleid dat het bondsbestuur in de begroting 
2015 een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn verwerkt. Daarnaast is ook geen retributie 
uitgekeerd en een beroep gedaan op de vermogens van de afdelingen om een sluitende 
begroting aan de bondsraad voor te leggen.  
 
In 2015 heeft het bondsbestuur de financiële situatie in samenwerking met het bondsbureau 

nauwgezet gevolgd. Aan de opbrengstenkant zijn de contributie-inkomsten uiteindelijk hoger 
uitgevallen dan begroot, omdat het ledenaantal minder hard gedaald is dan voorzien. Verder 
zijn er meer opbrengsten uit inschrijfgelden voor competities en kampioenschappen 
gerealiseerd en zijn er met name veel minder kosten gemaakt op kostendrager 100 “Algemene 
Infrastructuur”. Hierdoor is het boekjaar 2015 alsnog afgesloten met een positief 
exploitatieresultaat. De uitgebreide verantwoording van het gevoerde financiële beleid is te 
lezen in het financieel jaarverslag. 
 
 
1.2  BONDSBESTUUR 
 
In 2015 hebben er geen bestuurswijzigingen plaats gevonden.  
 

Op 31 december 2015 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt: 
 Sjoerd Pieterse, voorzitter; 
 Ton Roos, secretaris; 
 Hetty Tindemans, penningmeester; 
 Jan Willem Meerwaldt, bestuurslid pijler bondsorganisatie; 
 Henk van Rekum, bestuurslid pijler competitie; 
 Maarten Stramrood, bestuurslid pijler promotie; 
 Floris van Lelyveld, bestuurslid pijler verenigingsondersteuning 

 
In 2015 heeft bondsbestuur 10 keer met het voltallige bestuur vergaderd. Naast de algemene 
bestuursvergadering komt het dagelijks bestuur (DB) 2 weken voorafgaand aan de algemene 
bestuursvergadering bij elkaar om de Algemene Bestuursvergadering (AB) voor te bereiden. In 
het DB worden eveneens de lopende zaken m.b.t. de bedrijfsvoering met de directeur 
afgestemd. In 2015 zijn 2 themamiddagen georganiseerd waarin uitgebreid gesproken is over 

o.a. de NPC, visie op topsport, de contributiestructuur, de communicatiestrategie en de 
samenwerkingsmodellen die ontwikkeld zijn door bureau Berenschot.  
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Daarnaast heeft het bondsbestuur in het voorjaar informatiebijeenkomsten georganiseerd in 

Eindhoven, Haarlem, Nieuwerkerk en Zwolle m.b.t. de belangrijkste ontwikkelingen binnen de 
pijlers bondsorganisatie en promotie. De bondsbestuursleden hebben in 2015 zowel de voor- 
als najaarsvergaderingen van alle afdelingen bezocht.  
 
1.3 BONDSBUREAU 
 
Het gemiddeld aantal FTE over 2015 bedroeg 3,48 FTE. In mei 2015 is een 

communicatiemedewerker gestart bij de NJBB. In eerste instantie voor 16 uur en later is dit 
uitgebreid tot 28 uur. 
 
In 2015 heeft het bondsbureau naast de reguliere bedrijfsvoering vooral de werkgroepen 
Bondsorganisatie, Promotie en Verenigingsondersteuning intensief ondersteund bij het 
meedenken en/of uitwerken van beleidsstukken en de vertaling van beleid naar uitvoering. De 
medewerkers hebben zich daarnaast ingespannen om de door vereniging gestelde vragen zo 

snel en adequaat mogelijk te antwoorden.  
 
In 2015 is een collectief contract gesloten met de BUMA-STEMRA waardoor verenigingen zowel 
deel kunnen nemen aan de collectiviteit van de SENA als de BUMA-STEMRA. Verder is in 
samenwerking met andere sportbonden gekeken naar een gezamenlijke partij voor juridische 
(verenigings)ondersteuning en is de Sportbestuurdersacademie met andere bonden opgestart. 
Het huidige sponsorcontract met kledingleverancier ERREA liep af en in 2015 is gezocht naar 

een nieuwe kledingsponsor. Samen met Sport Facilities Media (SFM) is kritisch gekeken naar 
de huidige sponsorpakketten en zijn een aantal nieuwe sponsorpakketten samengesteld. Om 
waardering uit te spreken naar de partijen (o.a. Basiscommunicatie, InSector, Sport en Zaken) 
die de NJBB de afgelopen jaren intensief hebben ondersteund, is een relatiedag georganiseerd. 
Tijdens de relatiedag hebben we deze partijen kennis laten maken met de sport. Het 
bondsbureau heeft eveneens een belangrijke rol vervult bij de organisatie van het EK Beloften 
in samenwerking met de werkgroep. Het EK Beloften voor mannen en vrouwen vond plaats op 
17 en 18 oktober bij SPNN in Nieuwegein.   
 
Voor 01 december 2015 zijn de jaarlijkse subsidieaanvragen inclusief ondersteunende plannen 
bij NOC*NSF voor het jaar 2015 ingediend. Naast de reguliere subsidies, “basisbijdrage 
sportparticipatie” en algemeen functioneren sportbonden”, waren er geen andere subsidies 
waarvoor de NJBB op dit moment in aanmerking kwam.  

 
1.4  AFDELINGEN 
 
Uit de jaarverslagen van de afdelingen blijkt dat afdelingen zich met name richten op het 
organiseren van afdelingscompetities, afdelingskampioenschappen en het afstemmen van de 
organisatie van categorie 3 toernooien. In totaal werden er in 2015 binnen de verschillende 
afdelingen  43 afdelingscompetities georganiseerd waaraan 1.545 equipes hebben 
deelgenomen t.o.v. 42 afdelingscompetities met 1.566 equipes in 2014. Het aantal 
georganiseerde categorie 3 toernooien is gelijk gebleven. In totaal zijn er 765 toernooien 
georganiseerd. Hieraan hebben minimaal 17.205 equipes deelgenomen. Van afdeling 01, 02, 
03 en 04 is niet bekend hoeveel equipes hebben deelgenomen aan categorie 3 toernooien. 
Naast de reguliere afdelingscompetitie zijn nog 10 specifieke afdelingstoernooien 
georganiseerd t.o.v. 19 in 2014. Dit komt met name door het wegvallen van de voorronde van 
het verenigingskampioenschap.   

 
In totaal neemt 83,33% van het totaal aantal verenigingen deel aan activiteiten op 
afdelingsniveau t.o.v. 82,76% in 2014.  
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Het aantal bestuursvergaderingen is gelijk gebleven t.o.v. 2014. De afdelingsbesturen 
vergaderen gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar.  
 
Het contact met verenigingen en de beantwoording van vragen vindt met name plaats  
per e-mail. Contactmomenten met verenigingen vinden vooral plaats bij reguliere 
afdelingsvergaderingen, vergaderingen met wedstrijdleiders, de organisatie van de 
bestuurderscup of bij het bezoeken van toernooien binnen de afdeling.  

 
Het belangrijkste knelpunt binnen afdelingen betreft nog altijd het invullen van vacante 
posities door vrijwilligers. Daarnaast wordt in het noorden van het land het gebrek aan 
overdekte accommodaties als knelpunt ervaren. Ook het tekort aan scheidsrechters en het 
ontbreken van opleidingen in de afgelopen 2 jaar speelt binnen alle afdelingen. Verder wordt 
de zorg uitgesproken dat bij veel verenigingen nog altijd onduidelijkheid heerst over de huidige 
ontwikkelingen m.b.t. districtsindeling, NPC en contributiestructuur en de gevolgen daarvan. 

 
 
1.5  COMMISSIES VAN DE BOND 
 
1.5.1 Reglementencommissie 
 
De reglementencommissie bestond in 2015 uit vier personen. De reglementencommissie heeft 

vraagstukken ontvangen in onderstaande categorieën:  
 
1.  Statuten en huishoudelijk reglement (0 vraagstukken) 
2.  Reglementswijzigingen: nieuwe tuchtrecht, voorbereidend werk voor het  
 registratiereglement (7 vraagstukken) 
3.  Het ISP en FAQ , herziening naar het ISPPlus (11 vraagstukken) 
4. Het TRP: diverse aanpassingen TRP2016, bijlage 13 nieuw Reglement Masters 2015  

(3 vraagstukken) 
5. Bondszaken algemeen (9 vraagstukken) 
6. Vragen over reglementen betreffende ISP en TRP (22 vraagstukken) 
7.  Tuchtrecht en rechtszekerheid (0 vraagstukken) 
 
De reglementencommissie heeft 6 keer vergaderd en is bij beide bondsvergaderingen 

aanwezig geweest. 
 
1.5.2  Tuchtcollege 
 
De openstaande vacatures in het tuchtcollege zijn in 2015 allemaal ingevuld. Hierdoor bestaat 
het tuchtcollege voor het eerst sinds lange tijd uit de 10 personen zoals dit in de statuten van 
de NJBB is vastgelegd. In 2015 zijn er 4 tuchtzaken gemeld. Dit is wederom een daling t.o.v. 
2014 en 2013. In 2014 waren er nog 9 tuchtzaken terwijl dit er in 2013 nog 12 waren.   
De tuchtzaken hadden 3 keer betrekking op het niet op komen dag of vroegtijdig vertrek bij 
een competitie of toernooi en 1x had het te maken met bedreiging, belediging en geweld. Alle 
zaken zijn binnen 8 weken schriftelijk afgehandeld waardoor er geen hoorzittingen hebben 
plaatsgevonden. Er is 2 keer een administratieve boete door het tuchtcollege opgelegd. 
 
Het tuchtcollege overlegt vooral per e-mail waardoor het aantal commissievergaderingen zich 

in 2015 beperkt heeft tot 2.  
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1.6  COMMISSIES VAN HET BESTUUR 
 
1.6.1 Opleidings,- Promotie,- en Redactiecommissie 
 
De redactiecommissie bestond in 2015 uit 2 personen. De redactie heeft 2 bondsbladen 
gerealiseerd. Na het 2e bondsblad heeft de redactie te kennen gegeven te willen stoppen. Het 
laatste bondsblad van 2015 is door de communicatiemedewerker verzorgd. Van de 

opleidingscommissie en promotiecommissie is in 2015 geen gebruik gemaakt. 
 
 
1.6.2 Sectie Topsport 

 
De sectie Topsport bestaat uit vier functionarissen en de selectietrainers. De sectie Topsport 
houdt zich hoofdzakelijk bezig met het verzorgen van trainingen en het begeleiden van 

selectiespelers bij nationale en internationale toerooien. 
 
Jeugdselectie 
De jeugdselectie bestond in 2015 uit 20 personen waarvan 14 junioren (7 jongens en 7 
meisjes) en 6 aspiranten (6 jongens). Er zijn 8 trainingen voor de jeugdselectie verzorgd. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie 
spelers: 

Resultaat: 

Apr De Generale 3 1e in B toernooi 

Mei NK tripletten, junioren 6 Nationaal Kampioen 

Mei NK tripletten, aspiranten 6 Nationaal Kampioen 

Mei NK Tête-à-Tête 1 Nationaal Kampioen 

Jun NK tripletten 3 Winnaar troosttoernooi 

Jul 4 Federatie toernooi 18 3e en 4e junioren, 3e rangschikking 

Jul 
Kayl Internationaal 
jeugdtoernooi 

3 Finale Hoofdtoernooi 

Jul 
Frasnes Internationaal 
jeugdtoernooi 

3 Finale Hoofdtoernooi 

Nov 
WK jeugd te Bangkok, 
Thailand 

4 Uitgeschakeld Coupe des Nations 

 
Mannen Beloftenselectie 
De mannen beloftenselectie bestond in 2015 uit 8 personen. Er zijn 3 trainingen voor de 
mannen beloftenselectie verzorgd. 

 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Mei-Okt 
Kwalificatiecyclus NJBB 
Masters 

4 10e plaats 

Sep Blangy 3 Laatste 32 

Okt 
EK Beloften mannen te 
Nieuwegein 

4 Derde plaats (brons) 
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Vrouwen Beloftenselectie 

De vrouwen beloftenselectie bestond in 2015 uit 5 personen. De leden van de beloftenselectie 
hebben regelmatig samen met de vrouwenselectie toernooien gespeeld. Er zijn 8 trainingen 
voor de vrouwen beloftenselectie verzorgd. 
 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Okt 
EK Beloften vrouwen te 
Nieuwegein 

4 Uitgeschakeld in voorronde 

 
 

Vrouwenselectie 
De vrouwenselectie bestond in 2015 uit 5 personen. Er zijn 8 trainingen voor de  
vrouwenselectie verzorgd. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Apr Generale (masters toernooi) 4 Troosttoernooi  

Jun 
Blangy Frankrijk (20 en 21 
jun) 

4 Achtste- / kwartfinale  

Jul Lummen (4 en 5 jul) 4 Kwartfinale 

Sep Haarlem (19 en 20 sep) 4 Kwartfinale 

Sep Malmedy (26 en 27 sep) 4 Halve finale (+ laatste 8) 

Nov 
WK vrouwen te Bangkok, 
Thailand 

4 Achtste finale 

 
 
Mannen 
Voor de mannen bestaat er geen selectie. De winnaar van de masters wordt uitgezonden naar 

het EK/WK Mannen in het jaar daaropvolgend. Aan onderstaande toernooien is door de 
winnaar van de masters deelgenomen: 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie
spelers: 

Resultaat: 

Apr – jun Nationale Competitie 3 winnaar 

Jun Barcelona (13 en 14 jun) 3 Laatste 32 

Sep 
EK tripletten mannen, Albena, 
Bulgarije 

3 Achtste finale 

Sep 
EK Precisieschieten, Albena, 
Bulgarije 

1 9e  
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Veteranen 

Het EK Veteranen vindt in de even jaren plaatst waardoor in 2015 geen EK is gespeeld. 
Aangezien de equipe Martin Bakker, Bert van Dijk en Gerard Zijlstra zowel in 2014 als in 2015 
het NK veteranen heeft gewonnen, is er geen kwalificatie voor het EK 2016 gespeeld.  
 
Nederland heeft in september met twee veteranen-equipes (Bert van Dijk/Gerard 
Zijlstra/Rajen Koebeer en Jan van Keulen/Dino Naso/Gerard Prunnieres) deelgenomen aan een 
8-landentoernooi voor veteranen in Denemarken. De opzet is om dit toernooi in de oneven 

jaren te organiseren. Op grond van de resultaten van beide equipes eindigde Nederland op de 
2e plaats achter Finland. 
 
WK Tête-à-Tête 
In januari 2015 is voor het eerst het WK tête-à-tête georganiseerd voor zowel mannen als 
vrouwen in Nice. Bij de mannen de Nationaal kampioen tête-à-tête 2014, Essa Agzoul 
uitgezonden. Hij eindigde op negende plaats. Bij de vrouwen werd Nederland 

vertegenwoordigd door Frances van Donge, die een interne selectiestrijd binnen de 
vrouwenselectie had gewonnen. Zij eindigde op de vijfde plaats. 
 
Selectiedag 
In september vindt jaarlijks een intake van nieuwe selectiespelers en –speelsters plaats. 
Voor de jeugd waren 38 aanmeldingen, waaronder veel nieuwe gezichten. Na het tonen van 
hun vaardigheden op het gebied van techniek en tactiek werden de voorlopige selecties 

vastgesteld. In de loop van de speelperiode 2015/2016 worden de selecties teruggebracht tot 
uiteindelijk de vier personen die gaan deelnemen aan het EK of WK. 
 
1.6.3 Toernooicommissie 

 
De toernooicommissie bestond in 2015 uit 7 personen. De vacature voor een zonecoördinator 
in zone A is niet ingevuld. De toernooicommissie is in het verslagjaar 8 maal bijeen geweest. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
  

 Vaststellen meerjarenkalender voor categorie 1 en categorie 2 toernooien; 
 Toewijzen van accommodaties en wedstrijdfunctionarissen voor NK’s, NC en Masters; 
 Loting en plaatsen van teams voor NK’s, NC en Masters; 
 Organiseren en evalueren van NK’s, NC en Masters in overleg met verenigingen; 

 Invoeren van de pilot NPC en competitieleiding; 
 Informeren van wedstrijdleiders en scheidsrechters over wijzigingen in de regelgeving 

door middel van een het bulletin SWeetjes; 
 Beoordelen en aanpassen van relevante reglementen in overleg met 

Reglementencommissie; 
 Beoordelen en aanpassen van relevante formulieren; 
 Volgen van tuchtzaken naar aanleiding van rapportages; 
 Bijhouden van ranglijst en teamranking; 
 Beheren van kleding voor wedstrijdfunctionarissen; 
 Deelnemen aan afdelingsvergaderingen en vergaderingen van de Bondsraad; 
 Opstellen begroting en jaarverslag Toernooicommissie 
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Nationale Kampioenen 2015 

In 2015 zijn de volgende personen Nationaal Kampioen geworden: 
 
NK Verenigingen:   Les Cailloux 
NJBB Masters:   Edward Vinke, Wietse van Keulen en Didier Fifi1 
NC Ereklasse:    Les Cailloux (Essa Agzoul, Erik Telkamp en Kees Koogje) 
NK Precisieschieten, Mannen: Kees Koogje 
NK Precisieschieten, Vrouwen: Sandy Rikkers 

NK Tête-à-tête, Mannen:  Kees Koogje 
NK Tête-à-tête, Vrouwen:  Marina Blom 
NK Tête-à-tête, Jeugd:  Elior van Klaveren   
NK Veteranen:   Bert van Dijk, Gerard Zijlstra en Martin Bakker 
NK Mix:    Sandy Rikkers en Kees Koogje 
NK Tripletten, Mannen:  Edward Vinke, Wietse van Keulen en Didier Fifi 
NK Tripletten, Vrouwen:  Wendy Duvalois, Sandy Rikkers en Josefien Koogje 

NK Tripletten, Junioren:  Niels Saurel, Jobbi Schefferlie en Roby van Rooijen 
NK Tripletten, Aspiranten:  Rachel van Rooijen, Gregory Koolwijk en Rens Roos 
NK Tripletten, Pupillen:  Geen deelnemers 
NK Doubletten, Mannen:  Noël Kempeneers en Kees Koogje 
NK Doubletten, Vrouwen:  Sandy Rikkers Josefien Koogje 
NK Doubletten, Junioren:  Valentino Peeters en Mario Blom 
NK Doubletten, Aspiranten:  Lars Telkamp en Tristan de Leeuw 

NK Doubletten, Pupillen:  Geen deelnemers 

                                                   
1 Didier Fifi is uiteindelijk gediskwalificeerd omdat zijn deelname onreglementair was. 
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2  EXTERNE ONTWIKKELINGEN 
 
2.1 HUIS VAN DE SPORT 

 
In het najaar van 2014 heeft er een gezamenlijke sessie met alle sportbonden die gehuisvest 
zijn in het Huis van de Sport (alliantiefabriek) plaatsgevonden waarin een inhoudelijke 
verkenning is uitgevoerd naar de wensen en behoeften van de diverse sportbonden in het Huis 
van de Sport. In totaal zijn er 18 “allianties” tussen sportbonden gesloten die in 2015 onder 

begeleiding van Berenschot zijn uitgewerkt in zogeheten “winning concepts”.  In 2015 is door 
Berenschot ook een presentatie gegeven over de ontwikkelde concepts aan het bondsbestuur 
met als doel om te bepalen welke “winning concepts” op termijn voor de NJBB een 
meerwaarde kunnen opleveren. De NJBB heeft zelf in 2015 het initiatief genomen om een 
sportbestuurdersacademie op te zetten en was mede initiator van een concept voor 
gezamenlijke juridische ondersteuning aan sportverenigingen.  
 
In november 2017 loopt het huidige huurcontract van het Huis van de Sport af. Daarom is op 
het gebied van huisvesting door de gezamenlijke sportbonden in het Huis van de Sport een 
subsidieaanvraag bij NOC*NSF ingediend. De subsidie is benodigd om een partij in de arm te 
nemen die het huisvestingsproces begeleidt. De subsidieaanvraag is toegekend en de partij 
Solved is ingeschakeld om de betreffende sportbonden hier verder in te ondersteunen en op 
zoek te gaan naar alternatieve panden in een straal van 30 km. rondom Utrecht.  

 
In 2015 zijn Badminton Nederland en Special Olympics toegetreden tot het Huis van de Sport 
zodat de bezetting weer optimaal is en er geen leegstand meer is.  
 
 
2.2 NOC*NSF 

 
De Lotto is de grootste sponsor van de sport. In 2015 heeft de Lotto 43,5 miljoen afgedragen 
aan NOC*NSF. Hiervan worden sportbonden op allerlei gebieden ondersteund, ook de NJBB. In 
2015 heeft de NJBB in totaal € 136.524 aan subsidie van NOC*NSF ontvangen t.o.v. € 185.973 
in 2014. Vanaf 2015 ontvangt de NJBB geen subsidie meer voor Topsport en is een 
bezuingingspercentage van 4% op alle subsidies door NOC*NSF doorgevoerd om de 
financiering van het bestedingsplan te dekken.  
 

Sportagenda 
In 2004 hebben NOC*NSF en de aangesloten sportbonden het initiatief genomen voor een 
gezamenlijke beleidsagenda: de Sportagenda 2005-2008. Daarna volgden de Sportagenda 
2012 en Sportagenda 2016, dus steeds een beleidsdocument voor een 4-jarige periode. In de 
sportagenda worden de gezamenlijke ambities, strategieën en uitvoeringslijnen beschreven en 
ligt de grondslag voor het inzetten van de beschikbare collectieve middelen van de vereniging 
NOC*NSF, met de kansspelinkomsten (vanuit de Lotto) als fundament. In 2015 is het proces 
gestart met betrekking tot het realiseren van een nieuwe sportagenda 2017+. Er is gekozen 
voor een voortschrijdende Sportagenda 2017+, dus geen 4-jarige agenda meer. Onderdelen 
die duurzaam (blijken te) zijn, kunnen langdurig ongewijzigd beleid blijven. Bouwstenen die 
niet meer actueel of effectief (lijken te) zijn, kunnen meteen aangepast worden. De sport kan 
hierdoor zowel duurzaam als zeer flexibel acteren in een soms complex speelveld en continue 
veranderende maatschappij en omgeving. 
 

Een belangrijk thema in de nieuwe sportagenda en waar de NJBB ook mee te maken krijgt, is 
de transitie die binnen de sport momenteel gaande is. De wereld van sport verandert, 
organisaties in en om de sport veranderen en de historisch gegroeide financiering staat zwaar 
onder druk.  
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Deze veranderingen zijn van grote invloed op de manier waarop de consument sport beoefent 

en beleeft. De sportparticipatie stijgt, maar de manier waarop wordt gesport vertoont steeds 
meer diversiteit en flexibiliteit.  
 
Met de huidige sportinfrastructuur, bestaande uit bonden en verenigingen, worden niet langer 
alle vragen en behoefte van vandaag en morgen beantwoord. NOC*NSF en sportbonden zullen 
zich fundamenteel moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Het 
streven van NOC*NSF is om de sportagenda in de algemene ledenvergadering van mei aan de 

leden voor te leggen.  
 
Sportfinanciering 
Een aantal jaar geleden was de afdracht van de Lotto aan NOC*NSF +/- 50 miljoen. De 
afgelopen jaren is deze afdracht al sterk teruggelopen en de belangrijkste reden hiervoor is dat 
er minder gegokt wordt. Een belangrijke oorzaak hiervan is o.a. de economische crisis. De 
nieuwe wet op de kansspelen zorgt er echter voor dat de kansspelmarkt wordt opengesteld 

voor nieuwe aanbieders. De staat (Lotto en de Staatsloterij) beschikt dan niet meer over een 
monopoliepositie en zal moeten concurreren met nieuwe aanbieders. Om aan slagkracht te 
winnen, gaan de Lotto en Staatsloterij fuseren. Het openstellen van de kansspelmarkt kan 
gevolgen hebben voor de afdracht van de Lotto aan NOC*NSF en dus de aangesloten 
sportbonden. Een werkgroep externe financiering is in 2015 ingesteld en is belast met 
onderstaande vraag: 
 

Op welke manieren kan – vanuit het maatschappelijk belang dat sport dient - de financiële 
basis voor de basis sportinfrastructuur vanuit publieke middelen voor de toekomst worden 
versterkt, zowel door rechtstreekse financiering als door middel van regelgeving? 
 
In 2016 zal meer duidelijk worden over de toekomstige financiering van de sport en zal ook 
duidelijk worden wat voor gevolgen dit heeft voor de NJBB. De NJBB is vertegenwoordigd op 
informatiebijeenkomsten, ledenraadplegingen en de algemene ledenvergaderingen van 
NOC*NSF om aan deze discussie bij te dragen.  
 
Code Goed Sportbestuur 
Als het gaat om ‘goed bestuur’ wordt verwacht dat het bestuur een visie heeft op de toekomst 
en op een open en transparante wijze als eenheid namens de sportorganisatie optreedt. De 
code goed sportbestuur is een middel voor sportbonden om te toetsen of een sportbond 

heldere afspraken heeft beschreven. Eenmaal in de twee jaar dient de NJBB de toets uit te 
voeren en daar waar nodig werkprocessen te optimaliseren. In 2014 heeft het bondsbestuur de 
“code goed sport bestuur” voor het laatst ingevuld. De belangrijkste verbeterpunten uit deze 
analyse zijn meegenomen in de pijler bondsorganisatie. In 2016 wordt de code goed sport 
bestuur opnieuw door het bestuur ingevuld.  
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2.3 Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP) 

 
Het jaarlijkse congres vond plaats tijdens het EK mannen in Albena, Bulgarije. De NJBB werd 
vertegenwoordigd door het bestuurslid competitie, Henk van Rekum. 
Het congres stond achter het voorstel om de jaarcontributie meer te differentiëren naar het 
aantal licentiehouders van de aangesloten bonden. Door de nieuwe indeling, waarbij de kleine 
bonden meer ontzien werden, is de jaarcontributie voor de grotere bonden, waaronder de 
NJBB, verhoogd. Ook de bijdrage voor deelname aan de Eurocup is aangepast en nadat de 

bonden van België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in een onderling overleg aanboden on 
hun aandeel te verhogen, werd de toegankelijkheid voor de kleine bonden sterk vergroot.  
 
De volgende besluiten werden genomen: 

 Instelling van een EK tête-à-tête met ingang van 2016; 
 Het EK beloften mannen en vrouwen wordt een jaarlijks kampioenschap in de vorm van 

tripletten; 

 Het EK veteranen verhuist naar de oneven jaren om een evenwichtiger verdeling van de 
EK’s te krijgen. Er is dus eenmalig twee jaar achter elkaar een EK Veteranen (2016 en 
2017). 

 De ontwikkeling van nieuwe kampioenschappen (doubletten mannen/vrouwen/mix) bij 
de FIPJP worden door de CEP gevolgd; 

 
Binnen het bestuur vond een wijziging in de bezetting plaats. Penningmeester Ingela Ericsson 

(Zweden) heeft wegens wijziging van werkkring het CEP bestuur verlaten. Tony Smith (Wales) 
heeft de functie van penningmeester overgenomen. Ook Sylvie Garino (Monaco) heeft de CEP 
verlaten wegens verhuizing naar een ander land. 
 
Het bestuur van de CEP heeft tijdens het congres onderstaande data bekend gemaakt: 
 
2016 
Week 36: EK vrouwen Bratislava, Slowakije (week 36);  
Week 39: EK beloften mannen en vrouwen Torrelavega, Spanje  
Week 42: EK veteranen Monaco  
Week 43: EK jeugd Monaco  
Week 44: EK tête-à-tête mannen en vrouwen Nîmes, Frankrijk  
Week 48: Eurocup Zweden (week 48); 

 
2017 
Week 38:  EK mannen St Pierre Les Elbeuf, Frankrijk  

EK beloften, EK veteranen en finale Eurocup nog geen kandidaten. 
 

2018 
Week 39: EK vrouwen Palavas les Flots, Frankrijk  

Voor het EK beloften, EK jeugd, EK veteranen, EK tête-à-tête en Eurocup zijn 
nog geen kandidaten. 

 
De communicatie tussen de CEP en de landen is de laatste jaren geïntensiveerd. De 
communicatie verloopt vooral via mail maar ook de website en social media worden gebruikt 
om nieuws met de aangesloten landen te delen. 
 

  

http://www.cep-petanque.com/home/index.htm
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2.4 Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) 

 
Omdat het congres in 2014 vanwege de afgelasting van het WK Mannen in Tahiti niet heeft 
plaatsgevonden, is het congres uit 2014 verschoven naar januari 2015. Het congres heeft 
gedurende het eerste WK tête-à-tête plaatsgevonden.  
 
Het belangrijkste nieuws tijdens het congres was dat er druk op Tahiti uitgeoefend zou worden 
om de bonden, die reeds kosten hadden gemaakt te compenseren. Voorts is vastgesteld dat 

een kandidatuur voor een WK vergezeld moet worden van een te betalen borg á  
€ 50.000. Als Tahiti aan deze voorwaarden zou voldoen, wordt het WK mannen in 2016 
wederom aan Tahiti toegewezen. 
 
Een tweede punt was de actie vanuit het CSBM om petanque in 2024 op de Olympische Spelen 
in Frankrijk te krijgen. 
 

Het congres 2015 vond plaats tijdens het WK vrouwen in Bangkok, Thailand. Naast de 
gebruikelijke toespraken (er waren wederom geen vergaderstukken beschikbaar) werd gemeld 
dat het WK mannen 2016 in Tahiti zal plaatsvinden, Op dit moment is dat echter nog steeds 
niet zeker en er zijn ook geen data bekend.  
 
Voor het WK vrouwen en WK jeugd 2017 zijn er nog geen kandidaten. In april 2017 zal het 
eerste WK doubletten mannen en vrouwen, het WK doubletten mix en het WK tête-à-tête 

plaatsvinden in Gent, België. Deze kampioenschappen vinden gelijktijdig plaats. Elk 
deelnemend land mag twee mannen en twee vrouwen afvaardigen. Hierdoor blijven de kosten 
beperkt. Nederland heeft aangegeven deel te willen nemen aan deze kampioenschappen. 
 
Madagaskar en Maleisië hebben zich kandidaat gesteld voor het WK mannen in 2018. 
 
Een knel- en verbeterpunt blijft de openheid en informatievoorziening van de FIPJP richting de 
bonden. 
  

http://www.fipjp.com/
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BIJLAGE 1 LEDENCIJFERS 

 
Lidverenigingen en licentiehouders 
     

 Jaar Aantal leden 
(verenigingen) 

Aantal 
licentiehouders 

Verloop 
t.o.v. 

voorgaande 
jaar 

     

 2015 204 17.065 -180 

 2014 203 17.245 -379 

 2013 203 17.624 -558 

 2012 204 18.182 -56 

 2011 207 18.238 -114 

 2010 215 18.352 98 

 2009 222 18.254 -394 

 2008 223 18.648 106 

 2007 227 18.542 662 

 2006 221 17.880 395 

 2005 221 17.485 -253 

 2004 221 17.738 -1 

 2003 223 17.739 298 

 2002 222 17.441 511 

 2001 223 16.930 428 

 2000 224 16.502 406 

 1999 226 16.096 690 

 1998 227 15.406 487 

 1997 232 14.919  

 

Leden per afdeling          

              

  2015  2014    

Afd.  C J W Tot.  C J W Tot.  
Verloop 

absoluut 

Verloop 

in % 

              

1  278 3 316 597  251 3 338 592  5 0,01 

2  409 3 317 729  399 3 331 733  -4 -0,01 

3  501 0 300 801  500 0 335 835  -34 -0,04 

4  544 10 530 1.084  525 12 571 1.108  -24 -0,02 

5  770 9 1.030 1.809  762 14 1.067 1.843  -34 -0,02 

6  927 17 1.110 2.054  940 21 1.148 2.109  -55 -0,03 

7  852 10 871 1.733  792 3 883 1.678  55 0,03 

9  1.023 11 702 1.736  1.011 16 741 1.768  -32 -0,02 

10  842 13 818 1.673  872 9 828 1.709  -36 -0,02 

11  578 8 553 1.139  587 9 557 1.153  -14 -0,01 

13  765 13 364 1.142  730 15 374 1.119  23 0,02 

14  1.118 11 931 2.060  1.082 8 948 2.038  22 0,01 

16  174 10 324 508  222 8 330 560  -52 -0,10 

              

  8.781 118 8.166   8.673 121 8.451     

  17.065   17.245     
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Verdeling type licenties    

       

  Club Jeugd Wedstrijd  Totaal: 

       

2015  8.781 118 8.166  17.065 

2014  8.673 121 8.451  17.245 

2013  8.557 128 8.939  17.624 

2012  8.148 189 9.845  18.182 

2011  7.666 207 10.365  18.238 

 
 

Leden per leeftijdscategorie       

          

  2015  2014   

Leeftijdscategorie:  Man: Vrouw:  Man: Vrouw:    

0-3  1 0  2 1    

4-11  19 8  19 10    

12-17  76 29  75 36    

18-24  75 38  86 45    

25-34  201 68  206 70    

35-44  380 118  403 142    

45-65  2.697 1.621  2.944 1.779    

>65  7.011 4.723  6.805 4.622    

          

Totalen:  10.460 6.605  10.540 6.705    

          

  17.065  17.245   
 

Licenties per geslacht       

           

Jaar: Club   Jeugd  Wedstrijd  Totaal: 

 Man Vrouw  Man Vrouw  Man Vrouw   

           

2015 4.892 3.675  90 32  5.477 2.899  17.065 

2014 4.826 3.642  92 44  5.622 3.019  17.245 

2013 4.748 3.612  89 46  5.939 3.190  17.624 
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Algemene toelichting bestuur jaarrekening 2015 

 
Hierbij biedt het bondsbestuur u het financieel verslag over het boekjaar 2015 aan. 
 
Algemeen 
In deze jaarrekening zijn voor het eerst de cijfers van de NJBB afdelingen geconsolideerd. Bij 
het opstellen van deze jaarrekening zijn nog niet alle kascontroleverslagen van de afdelingen 
ontvangen waardoor de accountant nog geen volledige controle heeft kunnen uitvoeren. De 

definitieve jaarrekening wordt op 23 mei 2016 nagestuurd. In de tussenliggende periode zal de 
accountant de gegevens van de afdelingen controleren zodat voor 23 mei eveneens een 
accountantsverklaring afgegeven en meegestuurd kan worden.  
 
Vergelijk t.o.v. begroting 2015 
In begroting 2015 van de hoofdorganisatie is rekening gehouden met een resultaat van  

€ 42.499 i.v.m. een reservering voor de continuiteitsreserve. Het boekjaar is afgesloten met 
een resultaat van de hoofdorganisatie van € 126.459. Het verschil tussen begroting en 
realisatie (€83.960) is op pagina 46 t/m 58 voor elke kostendrager een toelichting per 
kostenplaats gegeven. Op hoofdlijnen wordt het positieve exploitatieresultaat in belangrijke 
mate veroorzaakt doordat met name op diverse kostenposten binnen kostendrager 100 minder 
(€37.205) is uitgegeven dan begroot. Door nieuwe huurders in het Huis van de Sport en een 
schikking met sportservice Midden Nederland, zijn met name huisvestingskosten een stuk 

lager uitgevallen dan begroot. De opbrengsten op kostendrager 100 zijn € 19.012 hoger 
uitgevallen dan begroot. Dit komt o.a. door meer inkomsten uit contributie en subsidies. Op 
kostendrager 200 is een positief resultaat geboekt van € 14.229. De kosten en opbrengsten 
die begroot waren voor opleidingen zijn niet gerealiseerd en de kosten voor het bondsblad zijn 
lager uitgevallen dan begroot. Op kostendrager 300 zijn minder kosten (7.422) gemaakt voor 
de organisatie van kampioenschappen. Verder zijn aan de opbrengstenkant de inschrijfgelden 
voor kampioenschappen op kostendrager 300 hoger (€9.095) uitgevallen dan begroot. Op 

kostendrager 400 zijn de kosten iets hoger (€3.003) uitgevallen dan begroot. Dit komt door de 
organisatie van het EK Beloften.  
 
Het exploitatieresultaat van de afdelingen is iets lager uitgevallen dan begroot. Het resultaat 
van de afdelingen is verwerkt in het totale exploitatieresultaat dat daarmee op 99.068 komt  
(€126.459 – €27.391) 
 

Vergelijk t.o.v. realisatie 2014 
Ten opzichte van de realisatie 2014 zijn de totale kosten met € 12.854 gestegen. In 2015 zijn 
meer kosten gemaakt m.b.t. wedstrijdsport en topsport t.o.v. 2014. De opbrengsten zijn t.o.v. 
2014 met € 50.368. gedaald. Er zijn in 2015 geen inkomsten gegenereerd uit opleidingen, de 
subsidies van NOC*NSF zijn gedaald en de subsidie van Topsport is volledig weggevallen. In 
2015 hebben de afdelingen een afdracht gedaan aan de NJBB dat als negatieve opbrengst bij 
de baten van de algemene infrastructuur is geboekt.  
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat van de NJBB over 2015 bedraagt € 99.068. Het resultaat van de wordt 
ten bate gebracht van het eigen vermogen, waardoor het eigen vermogen per 31 december 
2015 € 451.421 bedraagt.   
 
In de subsidievoorwaarden van NOC*NSF is gesteld dat de NJBB minimaal 1 jaar aan 

salariskosten in zijn reservering moet opnemen. In 2013 is met NOC*NSF afgesproken om dit 
bedrag in eerste instantie in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 op te bouwen door een 
positief resultaat te begroten. Het resultaat in 2015 zorgt ervoor dat de continuiteitsreserve 
eind 2015 weer op peil is. 



BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

* Hoofdorganisatie 6.692 4.570

* Afdelingen 0 835

6.692 5.405

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

* Aandeel Huis van de Sport CV 2.000 2000

SOM DER VASTE ACTIVA 8.692 7.405

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

* Hoofdorganisatie 1.273 7.667

* Afdelingen 250 180

1.523 7.847

VORDERINGEN

* Debiteuren Hoofdorganisatie 145 1.153

* Debiteuren Afdelingen 720 1.362

* Overige vorderingen en 

* overlopende activa

  Hoofdorganisatie 9.558 13.215

10.423 15.730

VOORUITBETAALDE KOSTEN

* Afdelingen 750 1.627

LIQUIDE MIDDELEN

* Hoofdorganisatie 378.680 257.728

* Afdelingen 116.286 141.897

494.966 399.625

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 507.662 424.829

TOTAAL 516.354 432.234
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BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

PASSIVA

VERMOGEN

Continuiteitsreserve Hoofdorganisatie 231.869 137.437

Bestemmingsreserves Hoofdorganisatie

* Inventaris 12.500 9.000

* 50-jarig jubileum (2022) 15.000 7.000

* Uitbreiding FTE 2016 10.000

* Tuchtzaken ISR 5.000 2.500

* Veiliger Sportklimaat 2.973

* Topsport 10.000 7.500

* Pijler Bondsorganisatie 16.000 10.000

* Pijler Competitie 10.000 10.000

* Pijler Promotie 10.000 10.000

* Pijler Vereningsondersteuning 20.000 20.000

* Toernooicommissie 2.500

111.000 78.973

* Vermogen  Afdelingen 108.552 135.944

SOM DER EIGEN VERMOGEN 451.421 352.354

VOORZIENINGEN

* Voorzieningen  Afdelingen 3.100 2.088

KORTLOPENDE SCHULDEN

* Crediteuren Hoofdorganisatie 1.647 20.649

* Crediteuren Afdelingen 223 5.054

1.870 25.703

* Belastingen en premies sociale verz. 7.513 4.989

* Schulden ter zake van pensioenen 1.813 1.774

* NOC*NSF 20.774 18.000

30.100 24.763

* Overige schulden en 

* Overlopende passiva Hoofdorganisatie 23.734 24.511

* Overige schulden en 

* overlopende passiva Afdelingen 6.129 2.815

29.863 27.326

64.933 79.880

TOTAAL 516.354 432.234
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Staat van Baten en Lasten

BATEN HOOFDORGANISATIE Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

100 - Algemene infrastructuur 530.853 511.841 536.704

200 - Sportparticipatie 98.139 134.489 125.651

300 - Wedstrijdsport 23.775 14.680 12.881

400 - Topsport 0 0 13.101

652.767 661.010 688.337

BATEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur -11.226 -676 1.527

200 - Sportparticipatie 24 660 806

300 - Wedstrijdsport 53.674 56.143 54.937

400 - Topsport 0 0 0

42.472 56.127 57.270

LASTEN HOOFDORGANISATIE

100 - Algemene infrastructuur 314.579 351.784 309.351

200 - Sportparticipatie 149.221 199.800 164.404

300 - Wedstrijdsport 18.173 25.595 7.420

400 - Topsport 44.335 41.332 26.212

526.308 618.511 507.387

LASTEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 19.535 21.984 19.019

200 - Sportparticipatie 3.748 8.905 5.714

300 - Wedstrijdsport 46.580 47.167 51.197

400 - Topsport 0 0 0

69.863 78.056 75.930

Exploitatieresultaat Hoofdorganisatie 126.459 42.499 180.950

Exploitatieresultaat Afdelingen -27.391 -21.929 -18.660

Totaal Exploitatieresultaat 99.068 20.570 162.290
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging RJ640. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere bedrijfswaarde en 
verminderd met afschrijvingen, die bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur. 

 
De afschrijvingen zijn berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of, indien deze lager is, op de 
marktwaarde per balansdatum. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden en 
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 
 
De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor al 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar zijn. 

 

 

 



TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa 31-12-2015 31-12-2014

Boekwaarde per 01 januari Hoofdorganisatie 4.570 14.829

Boekwaarde per 01 januari Afdelingen 835 654

Investeringen Hoofdorganisatie 6.611 0

Investeringen Afdelingen 0 601

12.016 16.084

Afschrijvingen Hoofdorganisatie 4.489 10.259

Afschrijvingen Afdelingen 835 420

Boekwaarde per 31 december 6.692 5.405

Afschrijvingen vinden plaats in 3 (hardware), 4 (kleding) of 5 (meubilair) jaar.

Financiële vaste activa

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

Voorraden

Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

Overige vorderingen en overlopende activa

* Waarborgsommen Hoofdorganisatie 3.924 3.924

** Overige vorderingen Hoofdorganisatie 5.141 4.980

*** Overlopende activa Hoofdorganisatie 493 4.311

9.558 13.215

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

** Dit betreft nog te ontvangen rente en voorgeschoten kosten m.b.t. het afgelaste WK in Tahiti 

*** kleding topsport

Liquide Middelen

* Kas Afdelingen 303

* Betaalrekening Hoofdorganisatie 5.180 1.728

* Betaalrekening Afdelingen 40.214 20.551

* Spaarrekening Hoofdorganisatie 373.500 256.000

* Spaarrekening Afdelingen 76.072 121.043

494.966 399.625
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Eigen Vermogen 31-12-2015 31-12-2014

Algemene reserve

* Stand per 1 januari boekjaar Hoofdorganisatie 216.410 35.460

* Stand per 1 januari boekjaar Afdelingen 135.944 153.039

* Resultaat boekjaar Hoofdorganisatie 126.459 180.950

* Resultaat boekjaar Afdelingen -27.392 -17.095

Stand per 31 december 451.421 352.354

Verloopoverzicht Eigen Vermogen 31-12-2014 Begr. 2015 Werk. 2015 Totaal:

* Continuiteitsreserve: 137.437 42.500 94.432 231.869

Bestemmingsreserves:

** 50-jarig jubileum NJBB (2022): 7.000 1.000 8.000 15.000

** Uitbreiding FTE 2016 10.000 10.000

** Inventaris (hardware en meubilair): 9.000 3.500 12.500

** Tuchtzaken ISR: 2.500 2.500 2.500 5.000

** Veiliger Sport Klimaat: 2.973

** Reserve Topsport (EK/WK's): 7.500 2.500 10.000

** Pijler Bondsorganisatie: 10.000 6.000 16.000

** Pijler Competitie: 10.000 10.000

** Pijler Promotie: 10.000 10.000

** Pijler Verenigingsondersteuning: 20.000 20.000

** Toernooicommissie 0 2.500 2.500

216.410 342.869

Vermogen Afdelingen 133.856 108.552

350.266 451.421

Voorzieningen 31-12-2015 31-12-2014

* Voorzieningen Afdelingen 3.100 2.088

Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2015 31-12-2014

* Crediteuren Hoofdorganisatie 1.647 20.649

* Crediteuren Afdelingen 223 5.054

* Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.513 4.989

* Schulden ter zake van pensioenen 1.813 1.774

* NOC*NSF 20.774 18.000

31.970 50.466

Overige schulden en  overlopende passiva 

* Accountantskosten 12.000 11.000

* Retributie afdeling 16 (2013) 1.170 1.170

* Reservering vakantiegeld 7.059 5.852

* Reservering vakantiedagen 2.828

* Overige schulden en overlopende passiva Hoofdkant. 677 6.489

* Overige schulden en overlopende passiva Afdelingen 6.129 2.815

29.863 27.326

61.833 77.792
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huur Huis van de Sport, jaarlijks: 16.559

Maatschapkosten (personeel) Huis van de Sport: 11.041

Stichtingkosten (materieel) Huis van de Sport: 19.302

Toelichting staat van baten en lasten

In 2015 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 3,48. De personeelskosten zijn opgebouwd uit:

* Salarissen 149.611

* Sociale lasten 25.112

* Pensioenpremies 14.085

* Vakantiegeldreservering 11.378

* Woon-werkverkeer 863

* Ziekengeldontvangsten -8.394

* Overige personeelskosten 8.052

200.707

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 
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Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
100 - Alg. infrastructuur 334.114 519.627 373.768 511.165 328.370 538.231

200 - Sportparticipatie 152.968 98.163 208.705 135.149 170.118 126.457

300 - Wedstrijdsport 64.753 77.449 72.762 70.823 58.617 67.818

400 - Topsport 44.335 0 41.332 0 26.212 13.101

Totaal: 596.170 695.239 696.567 717.137 583.317 745.607

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
101 Bondsvergadering 1.915 3.575 3.993

102 Bondsbestuur 5.908 8.180 5.735

103
Retributie NJBB afdelingen 11.900 11.963

110 Financiële Commissie 461 580 190

112 Opleidingscommissie 310 2.000

113 Promotiecommissie   2.000 5.063

114 Redactiecommissie 429 2.000 208

115 Reglementencommissie 690 1.988 1.215

116 Toernooicommissie 2.253 4.786 4.605

117 Sectie Topsport 920 2.098 1.117

118 Tuchtcollege 362 1.566 561

119 Vertrouwenscommissie 500

121 Voorzittersoverleg 419 1.625 303

125 Ledenadministratie 7.506 8.050 6.796

126 Lidmaatschapsgelden 7.025 7.461 6.812

130 Huisvesting 43.141 58.000 54.578

131 Organisatiekosten 22.811 23.355 23.147

132 Personeelskosten 203.535 195.750 178.863

140 Afschrijvingen 4.489 3.000 10.259

141 Onvoorzien 4.000

142 Voorzieningen 3.500

150 Project archivering 270 41

151 Project ISR 2.898

152 Pijler Bondsorganisatie 12.405 17.500 2.967

180 Contributie 406.155 392.595 405.108

181 Subsidies Infrastr. Noc*Nsf 109.359 105.783 128.265

182 Rente 3.292 1.500 3.130

183 Overige Baten 147 201

198
Bijzondere Baten en Lasten

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 314.579 530.853 351.784 511.841 309.351 536.704

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
Afdelingsbestuur 13.646 16.964 14.267

Afdelingsvergaderingen 4.283 3.610 3.214

Bankkosten 1.288 1.250 1.309

Financiele commissie 318 160 229

Renteopbrengsten 674 1.524

Retributie -11.900 -2.200 1.527

Totaal: 19.535 -11.226 21.984 -676 19.019 1.527
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Toelichting jaarrekening 2015 
 

KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100) 
 
100 De kosten op  kostendrager 100 zijn € 39.654 lager dan begroot. De opbrengsten op 

kostendrager 100 zijn € 8.462 hoger dan begroot.  
 
De kosten zijn op bijna alle kostenplaatsen (behalve personeelskosten en afschrijvingen) 

lager uitgevallen dan begroot. Aan de opbrengstenkant is met name het bedrag aan en 
contributies hoger uitgevallen dan begroot. Verder zijn de renteopbrengsten en subsidies 
hoger uitgevallen dan begroot.  
 

101 In 2015 zijn 2 bondsvergaderingen in het Huis van de Sport gehouden. De kosten op 
kostenplaats “Bondsvergadering” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 

bondsraadleden, catering, drukwerk en repro. De reiskosten van bondsraadleden en 
catering zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot. 

102 De kosten op kostenplaats “Bondsbestuur” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 
bondsbestuursleden, representatiekosten, cateringkosten m.b.t. vergaderingen en kosten 
voor bestuursbeleid. De themamiddag in 2015 zijn in het Huis van de Sport georganiseerd 
waardoor bespaard is op de huur van externe accommodaties. Daarnaast zijn de 
reiskosten van het bondsbestuur lager uitgevallen dan begroot en ditzelfde geldt voor de 

representatiekosten omdat het internationale congres van de FIPJP in Bangkok niet apart 
door een bondsbestuurslid is bijgewoond.  

103 Bij de vaststelling van de begroting 2015 (november 2014) heeft de NJBB de bondsraad 
een aantal scenario’s voorgelegd om het mogelijke begrotingstekort in de begroting 2015 
te dekken. Naast het niet uitkeren van de retributie, heeft elke afdeling een bedrag vanuit 
haar reserve overgemaakt aan de NJBB. Dit bedrag is op deze kostenplaats opgenomen. 

110 De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de financiën 

van de NJBB te controleren. De kosten op de kostenplaats “financiële commissie” bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten. Deze kosten zijn in 2015 iets lager uitgevallen dan begroot. 

112 Voor de opleidingscommissie is een PM post opgenomen. Er heeft 1 centrale bijeenkomst 
met de opleidingscommissie plaatsgevonden. Verder is de opleidingscommissie niet 
ingezet in 2015. 

113 Voor de promotiecommissie is een PM post opgenomen. In 2015 is er nog geen invulling 
gegeven aan een nieuwe commissie.  

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

115 De kosten op kostenplaats “reglementencommissie” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten 
van leden van de reglementencommissie voor het bijwonen van eigen 
commissievergaderingen. In 2015 is door de reglementencommissie 6x vergaderd 
waardoor met name de reiskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. 

116 De kosten op kostenplaats “toernooicommissie” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten van leden van de toernooicommissie. Er was een bedrag begroot voor de 
aanschaf voor nieuwe kleding van nationale scheidsrechters en wedstrijdleiders bij NK’s. 
Vanwege het sponsorcontract met Erima zijn deze kosten doorgeschoven naar 2016 en 
gereserveerd in de bestemmingsreserve op de balans.  

117 De kosten op kostenplaats “sectie Topsport” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten. Deze kosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan begroot omdat er minder 

vergaderd is. 
118 De kosten op kostenplaats “tuchtcollege” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 

reiskosten. Deze kosten zijn in 2015 lager uitgevallen dan begroot omdat er minder 
tuchtzaken waren waardoor er maar 2x vergaderd is. 

119 De kosten op de kostenplaats “vertrouwenscommissie” zijn bedoeld voor de 
vertrouwenspersoon, die binnen de NJBB is aangesteld. In 2015 zijn geen kosten gemaakt 
door de vertrouwenspersoon. 
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121 Het voorzittersoverleg is een overleg tussen de voorzitter van het bondsbestuur en de 

voorzitters van de afdelingen voorafgaand aan de bondsraad. De kosten bestaan 
voornamelijk uit reis- en cateringkosten. Omdat niet alle afdelingsvoorzitters bij dit 
overleg in 2015 aanwezig waren, zijn deze kosten lager uitgevallen dan begroot.  

125 De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online 
omgeving en de kosten voor het maken en versturen van de licentiepasjes.  
In 2015 zijn er iets minder licentiepasjes besteld bij de leverancier dan begroot, hetgeen 
heeft geleid tot een kleine besparing. 

126 De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die betaald worden aan de CEP, FIPJP, 
NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren, Reprorecht en de Werkgeversorganisatie 
Sport (WOS). Op deze kostenplaats zijn de kosten iets lager uitgevallen omdat de 
contributie van NOC*NSF gebaseerd is op het ledenaantal in 2014. Het ledenaantal is 
gedaald waardoor de contributie lager uitviel.   

130 De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de huisvestingskosten (huur, 
stichtingskosten en maatschapskosten) van het bondsbureau in het Huis van de Sport in 

Nieuwegein. Begin 2015 is er een schikking getroffen met sportservice Midden Nederland 
over de kosten van het vertrek van sportservice Midden Nederland. Het huis van de sport 
ontvangt tot en met 2017 over de jaren (2014, 2015, 2016 en 2017) een bedrag van € 
100.000 dat over de bonden verdeeld wordt. Daarnaast zijn in 2015 de badmintonbond en 
special olympics in het Huis van de Sport toegetreden waardoor de huisvestingskosten een 
stuk lager zijn uitgevallen dan begroot.  

131 De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 

organisatie (accountantskosten, automatisering, drukwerk en repro, kantoormiddelen, 
telefoonkosten, verzekeringen en verzendkosten). Op de verzekeringen is een kleine 
besparing gerealiseerd.  

132 De personeelskosten bestaan uit salariskosten, sociale lasten, pensioenpremies, 
vakantiegeldreservering en kosten die worden gemaakt in het kader van 
personeelsverzekeringen, personeelsbeleid (opleidingen personeel) en 
representatiekosten. Sinds 01 mei 2015 heeft de NJBB een communicatiemedewerker 
aangetrokken. Hierdoor is het bedrag op deze kostenplaats iets hoger uitgevallen dan 
begroot.  

140 De afschrijvingen hebben betrekking op de aanschaf van hardware en kantoormeubilair. In 
2015 is geïnvesteerd in nieuwe hardware waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan 
begroot. 

141 Het is in 2015 niet nodig gebleken om de post onvoorzien aan te wenden. 

150 De kosten op kostenplaats “project archivering” bestaan uit reiskosten van de archivaris. 
In 2015 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.  

152 De kosten binnen de pijler bondsorganisatie bestaan grotendeels uit de reiskosten van de 
werkgroep bondsorganisatie en de inhuur van adviesbureau Insector. Daarnaast zijn in 
2015 vier informatiebijeenkomsten voor verenigingen georganiseerd m.b.t. de 
ontwikkelingen binnen de pijler bondsorganisatie. De kosten zijn lager uitgevallen dan 
begroot omdat de kosten die waren begroot voor het project contributie zijn 
doorgeschoven naar 2016. Op de balans is dit bedrag bij de bestemmingsreserve pijler 
bondsorganisatie gereserveerd.  

180 De contributie is begroot op een ledenaantal van 16.400 leden. Het totale ledenaantal in 
2015 bedroeg echter 17.065 leden. Hierdoor is de contributie hoger uitgevallen dan 
begroot.  

181 De NJBB ontvangt van NOC*NSF o.b.v. de verdeling van de Lotto gelden in het kader van 
het bestedingsplan sportagenda een subsidie in rubriek 3.1 “algemeen functioneren 

sportbonden”. De subsidie is iets hoger uitgevallen dan begroot.  
182 De opbrengsten op kostenplaats 182 hebben betrekking op renteopbrengsten. 
183 De opbrengsten op kostenplaats 183 hebben betrekking op opbrengsten van Lotto 

abonnees die een gedeelte van hun winst schenken aan de NJBB.  
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KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR, AFDELINGEN 

 
De kosten voor het afdelingsbestuur zijn lager uitgevallen dan begroot. Het aantal 
bestuursvergaderingen is gelijk gebleven t.o.v. 2014. De besparing is voornamelijk gerealiseerd 
door afdeling 04, 07, 10, 13, 14 en 16 die minder kosten aan bestuursvergaderingen hebben 
uitgegeven dan begroot. De overige kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De opbrengsten zijn 
gedaald. Dit komt omdat in 2015 geen retributie is uitgekeerd aan de afdelingen.  
 

  



200 - Kostendrager Sportparticipatie, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

201 Instructeur Opleding 14.950 14.950

202 Scheidsrechter Opleiding 14.950 14.950

203 Trainer/Coach Opleiding

204 Wedstrijdleider Opleiding 14.950 14.950

229 Opleding WL-4 5.648

235 Verenigingsondersteuning 15.549 17.250 20.926

236 Ecotaks 57.688 58.388 53.500 53.500 61.428 62.226

237 Sena 11.916 12.038 11.500 11.500 11.009 11.130

240 PetanQue 30.179 40.000 41.428 958

241 Promotie 3.615 4.200 2.624

242 Promotieartikelen 548 2.000 2.000 1.082

243 Relatiegeschenken 1.208 1.500

250 Projecten Pijler Promotie 16.376 12.500 869

251
Projecten Pijler 

Verenigingsondersteuning
9.916 12.500 8.120

281
Subsidies Sportparticipatie 

Noc*Nsf 
2.774 27.165 22.639 24.607

282 Subsidies VSK NOC*NSF 18.000 20.000

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 149.221 98.139 199.800 134.489 164.404 125.651

200 - Kostendrager Sportparticipatie, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

Opleidingen 538 580 345

Verenigingsondersteuning 870 3.600 20

Promotie 2.340 4.725 5.349

Cursusgelden opleidingen 24 660 611

Sponsorinskomsten 195

Totaal: 3.748 24 8.905 660 5.714 806
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KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200) 

 
200 De kosten op  kostendrager 200 zijn € 55.736 lager dan begroot.  De opbrengsten op 

kostendrager 200 zijn € 36.986 lager dan begroot. 
 
De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat er in 2015 nog geen opleidingen zijn 
georganiseerd voor instructeur, scheidsrechters en wedstrijdleiders. Daarnaast zijn er in 
2015 maar 3 edities van het bondsblad verschenen waardoor de kosten lager zijn 

uitgevallen dan begroot. Aan de opbrengstenkant is het niet organiseren van opleidingen 
de reden dat de inkomsten lager zijn dan begroot.  

  
201  
202 
204 
 

De kosten die begroot zijn op kostenplaats 201, 202 en 204 zijn niet gerealiseerd omdat 
het project opleidingen technisch kader vertraging heeft opgelopen. Hierdoor is in 2015 
nog niet gestart met het organiseren van opleidingen.  

235 Op deze kostenplaats worden de kosten m.b.t. de collectieve aansprakelijkheid- en 
ongevallenverzekering, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de kosten m.b.t. 
de nationale sportweek en RPC’s geboekt. Het project m.b.t. de RPC’s is in 2015 
geparkeerd waardoor het bedrag dat hiervoor begroot was, niet is gebruikt. Daarnaast zijn 
de verzekeringspremies gunstiger uitgevallen dan begroot.   

236 Op deze kostenplaats wordt de Ecotaks geboekt. De NJBB ontvangt een subsidie 
(opbrengst) van het ministerie van VWS voor verenigingen die een correcte Ecotaks 

aanvraag hebben ingediend. Het aangevraagde bedrag wordt één op één uitgekeerd 
(kosten) aan de verenigingen die de Ecotaks hebben ingediend. Het bedrag dat overblijft 
betreft een kleine vergoeding voor de NJBB voor het ondersteunen in de administratieve 
werkzaamheden richting VWS.  

237 De NJBB heeft een collectief contract afgesloten met SENA. Via SENA betaalt de vereniging 
een vergoeding aan de artiesten en de platenproducenten die recht hebben op een 
vergoeding op het moment dat de vereniging muziek openbaar maakt. Het bedrag dat de 
NJBB aan de SENA betaalt wordt één op één doorgezet naar de verenigingen. Het bedrag 
dat overblijft betreft een kleine vergoeding die de NJBB ontvangt van de SENA. m.b.t. het 
voeren van een correcte administratie. 

240 In 2015 zijn 3 edities van het bondsblad verschenen. Het uitbrengen van drie in plaats van 
vier edities en de overstap naar een nieuwe drukker hebben ervoor gezorgd dat het 
bedrag lager is uitgevallen dan begroot.  

241 Onder de kostenplaats promotie vallen de hostingkosten van de website en het KPN 
livestream abonnement voor Petanqueforum. Er zijn inkomsten ontvangen voor het 
plaatsen van een banner op de website waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan 
begroot.  

242 De inkoop van promotieartikelen voor verenigingen wordt op deze kostenplaats geboekt. 
De kosten vallen weg tegen de opbrengsten uit bestellingen. In 2015 is nauwelijks nieuwe 
voorraad aangeschaft en de huidige voorraad zoveel mogelijk opgemaakt vanwege de 
lancering van het nieuwe NJBB logo.   

243 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de inkoop van 
relatiegeschenken ten behoeve van het bondsbestuur (uitreiking bij jubileum of opening 
accommodatie) en topsport (cadeautjes bij uitwisseling met tegenstander). In 2015 zijn 
vanwege de lancering van het nieuwe logo enkele nieuwe relatiegeschenken aangeschaft..  

250 Op kostenplaats 250 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 
de pijler Promotie. De NJBB heeft in 2015 een nieuw logo met bijbehorende huisstijl 

gelanceerd. Elke vereniging heeft een nieuwe NJBB vlag ontvangen en een promotiepakket 
met nieuw en oud promotiemateriaal. Het oude promotiemateriaal is volledig op deze 
kostenplaats afgeboekt waardoor het resultaat negatief afwijkt van de begroting.  
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251 Op kostenplaats 251 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 

de pijler Verenigingsondersteuning. De kosten in 2015 hebben voornamelijk betrekking op 
de het ontwikkelen van de nieuwe opleidingsstructuur (project V1).  

281 De NJBB ontvangt van NOC*NSF o.b.v. de verdeling van de Lotto gelden in het kader van 
het bestedingsplan sportagenda een subsidie in rubriek 1.1 “basisbijdrage 
sportparticipatie”. Daarnaast heeft de NJBB een subsidie ontvangen van 3.000 voor het 
organiseren van het VO-congres. Aangezien het VO-congres vanwege te weinig 
inschrijvingen is geannuleerd, dient de NJBB dit bedrag minus de gemaakte kosten terug 

te betalen aan NOC*NSF. Dit bedrag is op de balans opgenomen. 
 
 
TOELICHTIG KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE, AFDELINGEN 
 
Op kostendrager 200 zijn de kosten een stuk lager uitgevallen dan begroot. In de begroting is 
een flink bedrag door enkele afdelingen opgenomen voor promotie en 

verenigingsondersteuning. Voor verenigingsondersteuning is door afdeling 7, 10 en 16 een 
bedrag begroot dat bijna niet is aangewend. Voor promotie is door afdeling 6, 7, 9, 14 en 16 
een bedrag op de begroting opgenomen hetgeen niet of nauwelijks uitgegeven is.   



300 - Kostendrager Wedstrijdsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

305 NC Landelijk 5.527 10.782 2.672 2.650 2.300

306 NC Zonaal 908 3.587 1.550 4.000 5.032

310 NK Doublette 204 2.245 515 1.050 1.240

311 NK Jeugd 50 365 200 68

312 NK Mix 150 1.405 640 1.200 689

313 NK Precisieschieten 603 555 1.403 550 549

314 NK Tête à Tête 130 1.720 440 700 416

315 NK Triplette 24 1.065 540 800 821

316 NK Verenigingen 128 1.343 690 1.630 1.065

317 NK Veteranen 50 585 415 1.100 831

318 NK Vrouwen 50 420 365 800 487

320 NJBB International Open 1.060 1.000 2.244

321 Ranglijsttoernooien 1.353 2.000 2.005

322 NJBB Masters 140 68 500

350 Projecten Pijler Competitie 7.796 12.500 2.554

Totaal: 18.173 23.775 25.595 14.680 7.420 12.881

300 - Kostendrager Wedstrijdsport, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

Afdelingscompetities 39.019 37.617 42.100

Afdelingstoernooien 5.275 5.605 4.429

NJBB toernooien 677 670 1.182

Wedstrijdcommissie 1.609 3.275 3.486

Inschrijfgelden 

afdelingscompetities

52.218 52.689 51.151

Inschrijfgelden 

afdelingstoernooien

1.456 3.454 3.766

Sponsorinkomsten 0 0 20

Totaal: 46.580 53.674 47.167 56.143 51.197 54.937
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KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT (300) 
  

300 De kosten op  kostendrager 300 zijn € 8.009 lager dan begroot. De opbrengsten op 
kostendrager 300 zijn € 6.626 hoger dan begroot. 
 
De afwijking in de kosten is te verklaren doordat op alle kampioenschappen de kosten 
lager waren dan begroot. Alle NK’s behalve het NK precisieschieten en het NK Jeugd 
draaien positief. Daarnaast heeft de pilot van de NPC voor extra inkomsten gezorgd 

hetgeen niet in de begroting was opgenomen.  
  
305 Op kostenplaats 305 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor de Nationale 

Competitie (NC) geboekt. In 2015 is de NC voor het laatst georganiseerd. De kosten voor 
drukwerk, catering, prijzen en reiskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De 
inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot omdat meer teams hebben 
deelgenomen dan werd verwacht. Daarnaast zijn de inschrijfgelden van de 
pilotverenigingen die hebben deelgenomen aan de NPC op deze kostenplaats geboekt.  

306 Op kostenplaats 306 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor de NC Zonaal 
geboekt. In 2015 werd ook de NC Zonaal voor het laatst georganiseerd. De opbrengsten 
uit inschrijfgelden zijn lager uitgevallen dan begroot doordat minder teams hebben 
ingeschreven dan verwacht. Daarentegen zijn de kosten lager uitgevallen omdat de prijzen 
(medailles) zijn gesponsord. 

310 Op kostenplaats 310 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 

Doubletten geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot en de kosten 
(prijzen, prijzengeld en reiskosten) zijn  lager uitgevallen dan begroot.  

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

312 Op kostenplaats 312 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Mix 

geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot en de kosten (prijzen, 
prijzengeld en reiskosten) zijn  lager uitgevallen dan begroot. 

313 Op kostenplaats 313 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Precisieschieten geboekt. De inschrijfgelden zijn iets lager uitgevallen dan begroot. De 
kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot waardoor er toch een klein negatief 
resultaat is geboekt.  

314 Op kostenplaats 314 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Tête-à- 

Tête geboekt. De inschrijfgelden zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot vanwege het 
hoge deelnemersaantal. De kosten (prijzen, prijzengeld en reiskosten) zijn iets lager 
uitgevallen dan begroot. 

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

316 Op kostenplaats 316 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Verenigingen geboekt. In 2015 is het NK Verenigingen voor het laatst georganiseerd. De 
kosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat de prijzen gesponsord zijn en de overige 
kosten lager zijn uitgevallen. 

317 Op kostenplaats 317 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 
Veteranen geboekt. Zowel de opbrengsten (inschrijfgelden) en kosten (prijzen en 
prijzengeld) zijn lager uitgevallen dan begroot waardoor alsnog een positief resultaat 

geboekt is. 
318 Op kostenplaats 318 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Vrouwen 

geboekt. De inschrijfgelden zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Daarentegen zijn ook 
de kosten (prijzen, prijzengeld en reiskosten) lager uitgevallen dan begroot waardoor een 
positief resultaat geboekt is.  
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320 Op kostenplaats 320 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de ondersteuning voor de 

organisatie van het NJBB Internationaal Open (Open Haarlems).   
321 Op kostenplaats 321 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de ranglijsttoernooien. 

Deze kosten betreft het prijzengeld dat wordt uitbetaald n.a.v. de eindrangschikking op de 
ranglijst. Vooral de reiskosten van wedstrijdleiders en scheidsrechters zijn een stuk lager 
uitgevallen dan begroot.  

322 Op kostenplaats 322 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de NJBB Masters. De 
winnaar van de NJBB Masters wordt uitgezonden naar het EK/WK Mannen in het jaar 

daaropvolgend. De reiskosten van functionarissen zijn een stuk lager uitgevallen dan 
begroot. 

350 Op kostenplaats 350 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 
de pijler Competitie. In 2015 is het sportplatform NLpetanque ontwikkeld dat met name is 
gericht om de NK’s en Masters een professionelere uitstraling te geven.  Verder heeft de 
werkgroep competitie de NPC verder ontwikkeld en zijn er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd in elke afdeling. Het restant van het budget is niet uitgegeven.  

 
 
TOELICHTING KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT, AFDELINGEN 
 
In 2015 zijn in totaal door alle afdelingen gezamenlijk 43 afdelingscompetities georganiseerd. 
De organisatiekosten iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat in de realisatie 2015 
van afdeling 16 een verschil (+/- € 1.750) is opgetreden dat momenteel nog niet is opgelost. 

Dit bedrag is afgeboekt op de post afdelingscompetities. De kosten voor de organisatie van 
afdelingstoernooien en de kosten voor de wedstrijdcommissie zijn lager uitgevallen dan 
begroot. Met name afdeling 10 heeft minder kosten uitgegeven aan de wedstrijdcommissie. De 
kosten van NJBB toernooien en de opbrengsten van inschrijfgelden uit afdelingscompetities 
zijn nagenoeg gelijk gebleven. De opbrengsten uit afdelingstoernooien zijn lager. Afdeling 04 
heeft geen inschrijfgelden ontvangen terwijl een bedrag van € 1.200 stond begroot en afdeling 
13 heeft € 500 minder ontvangen dan begroot.  



400 - Kostendrager Topsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

406 Training 

Beloften/Jeugd/Mannen/Vrouwen

2.560 4.632 2.426

407 Voorbereiding EK/WK Mannen 967 1.000 775

408 Deelname EK/WK Mannen 4.351 5.000 731

409 Voorbereiding EK/WK Beloften 

Mannen 

1.162 2.700 445

410 Deelname EK Beloften Mannen 1.360 1.300

411 Voorbereiding EK/WK Vrouwen 2.994 1.600 893

412 Deelname EK/WK Vrouwen 5.879 5.000 4.662

413 Voorbereiding EK Beloften Vrouwen 1.618 1.600 15

414 Deelname Beloften Vrouwen (EK) 1.217 1.000

415 Voorbereiding EK/WK Jeugd 4.409 3.400 2.653

416 Deelname EK/WK Jeugd 5.126 5.000 2.941

420 Deelname EK Verenigingen 2.330 1.200 1.164

421 Deelname EK Veteranen 413 3.000

429 Deelname Tête à Tête (WK) 600 1.000

430 Deelname uitwisselingen Jeugd 651 1.000 810

431 NJBB Intakedag selecties 258 500 344

432 NJBB Masters 512

433 Kleding Topsport 686 1.000 4.590

434 Scholingsdagen Topsport 400 251

435 Organisatie EK Beloften 7.754 4.000

481 Subsidie Topsport NOC*NSF 13.101

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 44.335 0 41.332 0 26.212 13.101
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KOSTENDRAGER TOPSPORT (400) 

  
400 De kosten op kostendrager 400 zijn € 3.003 hoger dan begroot.  

 
De afwijking in de kosten is te verklaren vanwege de organisatie van het EK Beloften in 
Nieuwegein. Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. 

  
406 Op kostenplaats 406 zijn de kosten voor trainingen van Beloften, Mannen, Jeugd en 

Vrouwen geboekt. De kosten (met name reiskosten en huurkosten 
trainingsaccommodaties) zijn lager uitgevallen dan begroot. 

407 Op deze kostenplaats worden de kosten met betrekking tot de voorbereiding op het 
EK/WK Mannen geboekt. In 2015 is het EK Mannen in Albena (Bulgarije) georganiseerd. 
Het deelnemende team heeft een voorbereidingstoernooi in Barcelona gespeeld. 

408 Op kostenplaats 408 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het EK Mannen in 
Albena (Bulgarije). Daarnaast zijn op deze kostenplaats kosten geboekt die betrekking 

hadden op deelname aan het WK in Tahiti. Het team dat zich voor het WK Heren in 2014 
in Tahiti had geplaatst, is niet in de gelegenheid geweest om aan het WK deel te nemen 
omdat dit WK is geannuleerd vanwege het Ebola virus. De NJBB heeft het team een 
bedrag ter beschikking gesteld ter compensatie om alsnog aan een internationaal 
toernooi deel te nemen. In 2015 heeft dit team deelgenomen aan een internationaal 
toernooi in Nyons. De kosten (met name reiskosten begeleiding, hotel- en vliegkosten) 
zijn in totaliteit iets lager uitgevallen dan begroot. 

409 Op kostenplaats 409 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 
van het EK Beloften Mannen. De kosten zijn lager uitgevallen omdat er minder 
voorbereidingstoernooien zijn gespeeld dan begroot.  

410 Het EK Beloften Mannen vindt 1x in de twee jaar plaats. In 2015 is het finaleweekend 
van EK Beloften Mannen in Nederland (Nieuwegein) georganiseerd. Nederland was als 
organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het finaleweekend. 

411 Op kostenplaats 411 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op het 
voorbereidingsprogramma van de vrouwenselectie. In 2015 heeft de vrouwenselectie in 
de voorbereiding aan veel toernooien in Nederland deelgenomen. Verder is deel genomen 
aan het toernooi in Blangy en Malmedy (Frankrijk). Hierdoor zijn de kosten op deze 
kostenplaats overschreden. 

412 Op kostenplaats 412 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het WK Vrouwen in 
Bangkok. De kosten (met name reiskosten begeleiding, hotel- en vliegkosten) zijn iets 

hoger uitgevallen dan begroot. 
413 Op kostenplaats 413 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 

van het EK Beloften Vrouwen. De Beloften vrouwen hebben naast deelname aan 
voorbereidingstoernooien in Nederland, internationaal deelgenomen aan het toernooi in 
Kayl (Luxemburg) en Blangy (Frankrijk). 

414 Het EK Beloften Vrouwen vindt 1x in de twee jaar plaats. In 2015 is het finaleweekend 
van EK Beloften Vrouwen in Nederland (Nieuwegein) georganiseerd. Nederland was als 
organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het finaleweekend. 

415 Op kostenplaats 415 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op het 
voorbereidingsprogramma van de jeugdselectie m.b.t. het WK Jeugd. In 2015 heeft de 
jeugdselectie aan enkele toernooien in Nederland waaronder: de Generale in Delft, 
voorjaarstoernooi Grand Cru, La Boule International (Nieuwegein), Batavia Zeist, 
Haarlems Petanque Weekend, Martini Masters in Groningen en Boule d’Orange. Verder is 
deelgenomen aan de toernooien in Belval en Kayl (Luxemburg). Hierdoor zijn de kosten 

hoger uitgevallen dan begroot. 
416 Op kostenplaats 416 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname aan het WK Jeugd in 

Bangkok. De kosten komen nagenoeg overeen met het begrote bedrag.  
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420 De kosten op kostenplaats 420 hebben betrekking op het inschrijfgeld dat door de NJBB 

wordt betaald voor de vereniging (winnaar NK Verenigingen) die namens Nederland 
wordt uitgezonden naar de EuroCup. In 2015 heeft het bondsbestuur besloten om een 
bedrag ter beschikking te stellen voor de voorronde en finaleronde, om de deelnemende 
vereniging tegemoet te komen in een bijdrage in de kosten.   

421 Op kostenplaats 421 zijn de kosten geboekt m.b.t. de voorbereiding en/of deelname aan 
het EK Veteranen. Het EK Veteranen wordt eens in de 2 jaar georganiseerd. De kosten in 
2015 hebben betrekking op deelname aan een internationaal toernooi in Denemarken.  

429 In 2015 is voor het eerst het WK Tête-à-Tête georganiseerd in Nice (Frankrijk). 
430 Op kostenplaats 430 zijn de kosten geboekt m.b.t. de deelname van het 4-

federatietoernooi. Het 4-federatietoernooi wordt georganiseerd door petanque federatie 
Vlaanderen, Comité du Nord (Frankrijk), Waalse Federatie en de NJBB. Elke jaar wordt 
het toernooi door een ander land georganiseerd. In 2015 is het toernooi georganiseerd in 
Haccourt (Wallonië). 

431 Op kostenplaats 431 zijn de kosten geboekt m.b.t. de intakedag van de nationale 

selecties. De kosten voor het organiseren van de intakedag bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten. 

432 De kosten van de Masters zijn vanaf 2014 onder gebracht op kostenplaats 322. 
433 Op kostenplaats 433 zijn de kosten geboekt m.b.t. de aanschaf van extra kleding voor de 

Topsportselecties.  
434 Op kostenplaats 434 zijn de kosten geboekt m.b.t. de organisatie voor een scholingsdag 

m.b.t. Topsport. In 2015 is geen scholingsdag georganiseerd. 

435 In 2015 heeft de NJBB het finaleweekend voor het EK Beloften Mannen en Vrouwen in 
Nieuwegein georganiseerd. Met een minimaal budget is dit EK georganiseerd. Het 
begrote budget was echter niet toereikend en is overschreden.  

 
 



Overzicht NJBB afdelingen per kostendrager 2015

Afdeling 01

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 576 -436 810 -450 914 45 4.906 5.354

200 - SP 0 0 0 0 0 0

300 - WS 459 1.116 610 1.060 848 1.162

400 - TS

Totaal: 1.035 680 1.420 610 1.762 1.207

Afdeling 02

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 846 0 520 0 621 0 1.028 2.022

200 - SP 480 0 0 0 12 0

300 - WS 954 1.286 1.380 1.900 1.156 2.460

400 - TS

Totaal: 2.280 1.286 1.900 1.900 1.789 2.460

Afdeling 03

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 595 10 544 75 820 102 4.773 5.010

200 - SP 0 0 0 0 743 0

300 - WS 674 804 1.200 1.170 1.230 997

400 - TS

Totaal: 1.269 814 1.744 1.245 2.793 1.099

Afdeling 04

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 401 -944 1.225 100 1.297 88 8.616 10.405

200 - SP 75 0 0 400 73 0

300 - WS 1.187 1.621 2.550 2.800 2.488 2.720

400 - TS

Totaal: 1.663 677 3.775 3.300 3.858 2.808

Afdeling 05

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 1.999 -1.226 1.250 -1.166 1.454 98 7.084 10.194

200 - SP 87 0 70 0 70 86

300 - WS 8.917 8.284 8.730 8.656 10.144 8.620

400 - TS

Totaal: 11.003 7.058 10.050 7.490 11.668 8.804

Afdeling 06

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 3.907 -1.538 4.180 -1.490 3.647 331 19.943 23.477

200 - SP 1.224 0 1.450 0 557 0

300 - WS 9.282 12.670 7.860 12.325 10.239 12.445

400 - TS

Totaal: 14.413 11.132 13.490 10.835 14.443 12.776
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Afdeling 07

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 1.959 -1.170 3.270 50 2.027 57 8.350 9.782

200 - SP 400 0 2.150 0 646 0

300 - WS 4.705 6.803 2.885 5.540 2.478 6.024

400 - TS

Totaal: 7.064 5.633 8.305 5.590 5.151 6.081

Afdeling 09

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 2.120 -1.465 2.300 140 2.171 125 12.011 14.454

200 - SP 390 0 1.500 0 140 0

300 - WS 8.055 7.888 7.832 8.092 9.500 8.918

400 - TS

Totaal: 10.565 6.423 11.632 8.232 11.811 9.043

Afdeling 10

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 886 -394 1.350 3.100 1.099 73 4.878 6.307

200 - SP 48 24 900 0 0 0

300 - WS 3.472 3.346 4.280 3.400 3.794 3.226

400 - TS

Totaal: 4.406 2.976 6.530 6.500 4.893 3.299

Afdeling 11

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 1.776 -1.000 1.350 150 1.353 97 11.506 10.611

200 - SP 0 0 0 0 1.238 605

300 - WS 1.223 4.658 990 4.500 1.938 4.450

400 - TS

Totaal: 2.999 3.658 2.340 4.650 4.529 5.152

Afdeling 13

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 580 28 1.025 35 691 49 2.020 2.878

200 - SP 255 0 435 60 470 115

300 - WS 763 770 1.500 1.350 1.275 1.194

400 - TS

Totaal: 1.598 798 2.960 1.445 2.436 1.358

Afdeling 14

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 2.181 -1.743 2.430 -1.350 2.764 226 22.447 26.451

200 - SP 702 0 1.250 0 1.678 0

300 - WS 3.806 4.428 4.900 5.350 4.357 2.721

400 - TS

Totaal: 6.689 2.685 8.580 4.000 8.799 2.947
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Afdeling 16

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2015 31-12-2014

100 - AI 1.710 -1.349 1.730 130 160 237 8.723 14.953

200 - SP 87 0 1.150 200 87 0

300 - WS 3.084 0 2.450 0 1.751 0

400 - TS

Totaal: 4.881 -1.349 5.330 330 1.998 237

100 - AI 19.535 -11.226 21.984 -676 19.019 1.527

200 - SP 3.748 24 8.905 660 5.714 806 31-12-2015 31-12-2014

300 - WS 46.580 53.674 47.167 56.143 51.197 54.937

400 - TS 0 0 0 0 0 0

69.863 42.472 78.056 56.127 75.930 57.270 116.286 141.897

Legenda:

AI = Algemene Infrastructuur

SP = Sportparticipatie

WS = Wedstrijdsport

TS = Topsport
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Verslag van de Financiële Commissie over het boekjaar 2015. 
 

De leden van de financiële commissie 2015-2016 t.w. de heren Arnold van der Pol, Rob 
van der Zwet en Ton Reedijk, als zodanig benoemd in de Bondsraadvergadering van 31 
oktober 2015, zijn op 8 maart 2016, ten kantore van de NJBB in Nieuwegein, bijeen 
gekomen om op grond van artikel 38 van de Statuten een onderzoek in te stellen naar 
de jaarrekening van de bond en daarbij voor zover mogelijk te kijken naar de algemene 
financiële situatie van de NJBB over het boekjaar 2015. 

 
Zij deed dat aan de hand van het overgelegde ‘concept Financieel Verslag 2015’, 
sluitend op een exploitatieresultaat van € 99.068,- en een vermogen ultimo 2015 van  
€ 451.421,- 
 
Voorts beschikte zij over de specificatie van een aantal kostenplaatsen en werd 
steekproefsgewijze onderzoek gedaan naar de juistheid van de uitgaven aan de hand 
van declaraties en daarop volgende betalingen. In aanvulling op de in het verslag 
vermelde toelichtingen zijn er nadere verklaringen gevraagd bij significante afwijkingen 
ten opzichte van de begroting 2015. Uiteraard is de commissie verheugd over het 
behaalde positieve resultaat. Het verschil met de begroting 2015 is echter fors te 
noemen, waarbij opgemerkt zou kunnen worden, dat er achteraf gezien te voorzichtig 
begroot is en enkele genomen maatregelen wellicht voorbarig blijken te zijn. 
 

Ook de, dit jaar voor het eerst, integraal opgenomen cijfers van de afdelingen zijn 
bekeken. Het is jammer dat er op het moment van controle van een aantal afdelingen 
geen checklist en/of verslag van de kascommissie aanwezig was. De commissie heeft 
geconstateerd dat er door de directeur en medewerkers nauwgezet is geadministreerd 
en de financiële administratie op orde is. Waar nodig heeft de directeur voldoende uitleg 
kunnen geven bij vragen of aanmerkingen onzerzijds. 

 
Bij haar onderzoek heeft de commissie vastgesteld dat bij de hoofdorganisatie: 
 De saldi van de liquide middelen in overeenstemming zijn met de balans per ultimo  
 2015. 
 De resultatenrekening een juist beeld geeft van de baten en lasten over het jaar  
 2015. 
 De overige activa en passiva, inclusief de bestemmingsreserves correct in de balans 

zijn opgenomen. 
  

De commissie is verheugd dat het resultaat over 2015 dusdanig is dat de 
continuiteitsreserve weer op het door het NOC/NSF vereiste niveau gebracht kon 
worden en  er daarnaast nog ruimte was om enkele bestemmingsreserves / 
voorzieningen te verhogen. Het onderzoek geeft helaas aanleiding tot het maken van 
de volgende opmerking:  

 
Onder voorbehoud van het tijdig ontvangen van de aan de afdeling gevraagde 
aanvullende informatie zal de financiële commissie ten tijde van de bondsraad 
adviseren over het verlenen van decharge aan het bestuur.  
 
Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 8 maart 2016. 
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Vaststelling contributie 2017 

 
Bij de vaststelling voor de contributie is rekening gehouden met het Consumenten Prijs Index 
cijfer (gemiddelde CPI 2015: 0,64%). 
 
 
Verenigingscontributie 
 

Het bondsbestuur stelt voor de verenigingscontributie voor 2017 vast te stellen op:  
 

Categorie: 2017  2016 

    

0 – 24 leden: € 56,00  € 55,55 

25 – 49 leden: € 112,00  € 111,10 

50 – 99 leden: € 168,00   € 166,65 

100 – 199 leden: € 224,00  € 222,20 

200 – 399 leden: € 280,00  € 277,75 

 
Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van € 56,00 
 
 
Licentiekosten 
 
Het bondsbestuur stelt voor de inflatiecorrectie alleen toe te passen op de Club-licentie en 
Wedstrijd-licentie. De kosten voor de jeugd-licentie blijven ongewijzigd.  
 

Categorie: 2017  2016 

    

Club-licentie € 12,50  € 12,40 

Jeugd-licentie € 16,50  € 16,50 

Wedstrijd-licentie: € 32,50  € 32,30 
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Vast te stellen door de bondsraad d.d. 28 mei 2016 
Inwerkingtredend per 1 november 2016 

 
Artikel 1 
1. Er is een commissie, die is belast met de organisatie en uitvoering van verkiezingen van 

leden van de bondsraad. 
2. Dit reglement legt de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkzaamheden vast van 

deze verkiezingscommissie. 
 
Artikel 2 
1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de bondsraad geschiedt onder 

verantwoordelijkheid van de bondsraad. 
2. De bondsraad draagt de organisatie van de verkiezing op aan een commissie, die de 

bevoegdheden van de bondsraad ten aanzien van de verkiezing uitoefent. 
 
Artikel 3 
1. De verkiezingscommissie bestaat uit drie meerderjarige verenigingsleden, die allen onder 

een ander district ressorteren. Hun benoeming geschiedt door de bondsraad. 
2. De leden van de verkiezingscommissie worden benoemd in de voorjaarsvergadering 

voorafgaande aan een reguliere verkiezing. Het mandaat van de leden van de 
verkiezingscommissie eindigt in de najaarsvergadering voorafgaande aan de volgende 
reguliere verkiezing. 

3. Een lid van de verkiezingscommissie kan geen kandidaat zijn voor de bondsraad. 
4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
5. Een medewerker van het bondsbureau is toegevoegd aan de verkiezingscommissie ter 

uitvoering van secretariële werkzaamheden. 
6. De verkiezingscommissie legt verantwoording af over haar doen en laten aan de 

bondsraad. 
 
Artikel 4 
1. Elke drie jaar (voor de eerste keer in het jaar 2016) maakt de verkiezingscommissie in de 

eerste week van de maand november aan de verenigingsleden van de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond bekend dat in de daarop volgende maand februari een verkiezing plaatsheeft 
van leden van de bondsraad en vermeldt daarbij op welke wijze verenigingsleden zich 
kandidaat kunnen stellen. 

2. Verenigingsleden die zich kandidaat stellen voor de bondsraad kunnen hun 
kandidaatstelling tot en met 30 november aan de verkiezingscommissie melden.  

 
Artikel 5 
1. De verkiezingscommissie onderzoekt in de maand december of de kandidaten voldoen aan 

het d.d. 31 oktober 2015 door de bondsraad vastgestelde “Functieprofiel bondsraadsleden 
NJBB”. 

2. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaat die niet aan het “Functieprofiel 
bondsraadsleden NJBB” voldoet, als onverkiesbaar en deelt dit onverwijld schriftelijk en 
met opgave van redenen mee aan degene die zich kandidaat heeft gesteld. 
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Artikel 6 
1.  Het bondsbestuur benoemt per verkiezing een uit drie meerderjarige leden bestaande 

arbitragecommissie die functioneert vanaf de opening van de kandidaatstelling tot en met 
de vaststelling van de kieslijst. 

2.  Gedurende twee (2) weken nadat een kandidaat door de verkiezingscommissie 
onverkiesbaar is verklaard, bestaat voor de kandidaat de gelegenheid bij de 
arbitragecommissie beroep aan te tekenen tegen dit besluit van de verkiezingscommissie. 

3. De arbitragecommissie maakt na uiterlijk drie (3) weken haar besluit over het beroep 
bekend aan de kandidaat en aan de verkiezingscommissie. 

 
Artikel 7 
1. De verkiezingscommissie publiceert in de 1e week van februari de lijst waarop alle 

verkiesbare kandidaten in alfabetische volgorde worden vermeld. 
2. De stemming door de verenigingen heeft plaats in de 2e en 3e week van de maand 

februari. 
3. De stemming heeft plaats via elektronische weg (digitaal stemmen). 
4. De verkiezingsprocedure wordt voorafgaande aan de verkiezing gepubliceerd op de 

website van de NJBB. 

 
Artikel 8 
1. Na de sluiting van de verkiezing wordt de uitslag vastgesteld door de 

verkiezingscommissie waarbij het aantal uitgebrachte geldige stemmen dat iedere 
kandidaat op zich heeft verkregen, wordt bepaald.  

2. Uiterlijk in de 1e week van maart maakt de verkiezingscommissie bekend welke 
kandidaten zijn verkozen tot lid van de bondsraad. 

3. Kandidaten kunnen binnen twee (2) weken bij de verkiezingscommissie inzicht vragen in 
dan wel bezwaar maken tegen de gepubliceerde uitslag van de verkiezingen. 

4. Inzicht in en een bezwaar tegen de uitslag wordt door de verkiezingscommissie binnen 
twee (2) weken afgehandeld. 

 
Artikel 9 
1.  De uitgebrachte stemmen worden door het bondsbureau 3 jaar digitaal bewaard. 
 
Artikel 10 
1. De relevante artikelen in de d.d. 31 oktober 2015 door de bondsraad vastgestelde 

“Procedure en werkwijze bondsraad” zijn van overeenkomstige toepassing. 
Deze artikelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement. 

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur. 
3. Dit reglement kan worden aangehaald als “reglement verkiezingscommissie”. 
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BIJLAGE 1 (uittreksel uit ᾽᾽Procedure en werkwijze bondsraad᾽᾽) 
 
5. Verkiezingen 
 
5.1  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. 
5.2  Per uitgebrachte stem wordt een weging toegepast op basis van het aantal leden van de 

betreffende vereniging: 
  1 - 100 leden = weging stem x 1; 
  101 - 200 leden = weging stem x 2; 
  201 - 400 leden = weging stem x 3; 
  401 en meer leden = weging stem x 4. 

5.3 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. 

5.4  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: Mogelijkheid tot kandidaatstelling; 

 December: Toetsing van kandidaten aan het profiel; 
 Januari: Behandeling beroepsprocedures 
 1e week februari: Publicatie van de kandidatenlijst; 
 2e en 3e week februari: Verkiezing van de leden van bondsraad door de 

verenigingen; 
 1e week maart: Bekendmaking verkozen kandidaten 
 2e en 3e week maart: Bezwaarprocedure kieslijst 
 4e week maart: Behandeling bezwaren door verkiezingscommissie 
 2e week april: Definitieve publicatie kieslijst 
 Mei: In functie treden van de leden van de bondsraad 

 
7. Toewijzing zetels 
7.1 Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. 
7.2 Vervolgens worden de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen 

verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet. 

7.3 Er kan maximaal één (1) lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad. 
7.4 Er kunnen per district maximaal vier (4) personen worden gekozen, die allen lid zijn van 

verschillende verenigingen. 
7.5 Een als gekozen verklaarde kandidaat dient ten tijde van de verkiezing lid te zijn van een 

vereniging in het betreffende district. 
 
 



 

Agendapunt 10.2 - BV 28 mei 2016  71 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

AGENDAPUNT 10.2 
 

 
Functieprofiel lid 

verkiezingscommissie



 

Agendapunt 10.2 - BV 28 mei 2016  72 

 

 

Profiel lid van verkiezingscommissie 

 
Over de verkiezingscommissie 
 
De verkiezingscommissie toetst de aanmeldingen van kandidaten voor de bondsraad aan het 
functieprofiel. Aan de hand van dit profiel wordt door de verkiezingscommissie beoordeeld 
welke kandidaten voldoen aan het profiel om op de kieslijst te kunnen worden geplaatst.  

De verkiezingscommissie bestaat uit 3 meerderjarige leden die geen bondsraadlid zijn of zich 
kandidaat hebben gesteld of stellen voor de bondsraad. De leden van de verkiezingscommissie 
moeten rekening houden met een tijdsbesteding van 3 – 5 dagen in de periode december 2016 

t/m april 2017. 

Wie kan zich kandideren? 
Leden die meerderjarig zijn en minimaal drie jaar lid zijn van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond (NJBB). 
 
Taken 

De taken van de verkiezingscommissie zijn:  
 zorgdragen voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de 

verkiezingen van de bondsraad; 
 het onderzoeken of kandidaten voldoen aan het door de bondsraad vastgestelde 

“functieprofiel bondsraadsleden”; 

 de controle van de informatie over kandidaten en de vaststelling van de kieslijst; 
 toezien op de organisatie en uitvoering van verkiezingen van leden van de bondsraad; 
 vaststelling van de verkiezingsuitslag; 
 administratieve afhandeling van bezwaarprocedures; 
 organisatie en uitvoering van eventuele tussentijdse verkiezing. 

 
Over de functie 
De leden van de verkiezingscommissie worden benoemd in de voorjaarsvergadering 
voorafgaande aan een reguliere verkiezing. Het mandaat van de leden van de 

verkiezingscommissie eindigt in de najaarsvergadering voorafgaande aan de volgende 
reguliere verkiezing.  
 
Een lid van de verkiezingscommissie: 

 heeft oog voor mores en sores van de bond; 
 heeft affiniteit met en visie op ontwikkelingen binnen de bond; 

 is besluitvaardig; 
 is objectief; 
 is in staat om het profiel van de kandidaat te spiegelen aan het profiel bondsraadslid 
 heeft inzicht en interesse in procedures, regels en procesgang. 
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AGENDAPUNT 11 
(11.1 t/m 11.4) 

 
Toernooireglement en bijlagen
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11.1 Wijzigingen TRP Rompreglement 
 
Toelichting: 
In het bestaande TRP Rompreglement zijn veel taken belegd bij de toernooicommissie. In het 
huidige artikel 3.1 is daar aan toegevoegd dat dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het 
bondsbestuur. Het bondsbestuur vindt deze constructie niet helder. Een van de taken van het 
Bondsbestuur is de uitvoering van de besluiten van de Bondsraad. De attributie van de 

uitvoering aan een ander orgaan die de uitvoering dan doet onder de verantwoordelijkheid van 
het bondsbestuur is de bron van competentieconflicten. Het Bondsbestuur vindt het beter als 
er maar een orgaan binnen de bond verantwoordelijk is voor de uitvoering van de besluiten 
van de Bondsraad. De uitvoering van dit reglement wordt belegd bij het Bondsbestuur dat 
vervolgens de feitelijke uitvoering kan mandateren aan een ander orgaan van de bond. (De nu 
bestaande toernooicommissie is hiervoor het voor de hand liggende orgaan.) 
Het gaat hier niet om een inhoudelijke maar om een formele wijziging van het reglement. 
 
Twee inhoudelijke wijzigingen. Het voorstel is om artikel 10.4 (verplichting tot aanwezigheid 
van een EHBO’er) te laten vervallen. Enerzijds omdat dit voor veel verenigingen een niet 
uitvoerbare eis is en anderzijds is er geen wettelijk voorschrift dat dit vereist.  
Het tweede voorstel betreft de invoering van een alcoholverbod tijdens het spelen van de NPC 
voor spelers en functionarissen. Dit is opgenomen als artikel 32.2. 

 
Artikel 1  Doel en toepasselijkheid van dit reglement 
 
Voorstel toevoegen extra artikel 
 
1.3 Het Bondsbestuur is belast met de uitvoering van dit reglement. Het bestuur kan de 

uitvoering van een of meer taken overdragen aan een of meer andere organen van de 
bond. 

 
Artikel 3 Categorieën 
 
Huidige artikelen: 
 
De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën: 

1. Nationale toernooien: nationale kampioenschappen, de nationale petanque competitie 
en de NJBB Masters; 

2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua ambiance, sfeer, 
omvang en (buitenlandse) deelname; 

3. Regionale toernooien: alle overige toernooien. 
De toernooicommissie bepaalt (onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur) tot 
welke categorie een toernooi behoort, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 4, 
Artikel 5 en Artikel 6. 

3.1 De toernooicommissie bepaalt (onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur) tot 
welke categorie een toernooi behoort, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 4, 
Artikel 5 en Artikel 6. 

3.2 De toernooicommissie kan besluiten aan een landelijk toernooi of een regionaal toernooi 
de status „kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 

3.3 De toernooicommissie kan besluiten aan een regionaal toernooi de status 

„promotietoernooi” toe te kennen. 
3.4 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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Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 

3.1 Het bondsbestuur bepaalt tot welke categorie een toernooi behoort, met inachtneming 
van het bepaalde in 0, Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. 

3.2 Het bondsbestuur kan besluiten aan een landelijk toernooi of een regionaal toernooi de 
status „kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 

3.3 Het bondsbestuur kan besluiten aan een regionaal toernooi de status „promotietoernooi” 

toe te kennen. 
3.4 Tegen de besluiten als beschreven in de artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 kan bezwaar worden 

gemaakt bij het bondsbestuur. Het bezwaar dient uiterlijk een maand na de 
bekendmaking van het besluit te worden ingediend bij het bondsbestuur. 

Artikel 4 Nationale toernooien 

 
Huidig artikel: 
 
4.2 De organisatie van nationale toernooien berust bij de toernooicommissie. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 
Artikel 4.2 vervalt (opgenomen als artikel 1.3) 
Artikel 4.3 wordt vernummerd als artikel 4.2 

Artikel 4.4 wordt vernummerd als artikel 4.3 
Artikel 4.5 wordt vernummerd als artikel 4.4 

Artikel 10  Accommodaties voor nationale toernooien en landelijke toernooien 

 
Huidig artikel: 
10.4  Er is een EHBO–uitrusting aanwezig, en ten minste één persoon met ten minste een 

EHBO– of een gelijkwaardig diploma. 
 
Artikel 10.4 komt te vervallen. 

Artikel 12 Ontheffingen 

 

Huidig artikel: 

 

12.1  De toernooicommissie kan ontheffing verlenen van één of meer van de voorwaarden uit 
Artikel 9, Artikel 10 of Artikel 11 betreffende de accommodatie 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikel: 

12.1  Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen van één of meer van de voorwaarden uit 
Artikel 9, Artikel 10 of Artikel 11 betreffende de accommodatie. 

 
Artikel 15 Nationale toernooien 
 

Huidige artikelen: 
 

15.1  Een vereniging die een accommodatie beschikbaar wenst te stellen voor een nationaal 
kampioenschap dient daartoe een aanvraag in 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 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. 

15.3  De toernooicommissie controleert uiterlijk op 15 februari of de voorgestelde 
accommodatie voldoet aan de eisen die voor dat toernooi door de bond zijn gesteld. 

15.4  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. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 
15.1  Een vereniging die een accommodatie beschikbaar wenst te stellen voor een nationaal 

kampioenschap dient daartoe een aanvraag in op een door het bondsbestuur 
vastgesteld formulier. Deze aanvraag dient uiterlijk op 1 februari voorafgaande aan het 
toernooikalenderjaar waarin het toernooi aanvangt bij het bondsbureau te worden 
ingediend. 

15.3  Het bondsbestuur controleert uiterlijk op 15 februari of de voorgestelde accommodatie 
voldoet aan de eisen die voor dat toernooi door de bond zijn gesteld. 

15.4  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 
aanvrager. 

 
Artikel 16  Landelijke toernooien 
 
Huidige artikelen: 
 
16.1  Wie in aanmerking wenst te komen voor de organisatie van een landelijk toernooi dient 

daartoe een aanvraag in 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. 
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. 

16.6  Landelijke toernooien vinden niet plaats op dagen waarop een nationaal toernooi 
plaatsvindt, tenzij de toernooicommissie anders heeft besloten. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 

16.1  Wie in aanmerking wenst te komen voor de organisatie van een landelijk toernooi dient 
daartoe een aanvraag in op een door het bondsbestuur 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. 
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16.3  Het bondsbestuur 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  Het bondsbestuur 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 het 
bondsbestuur hiervan gemotiveerd bericht aan de aanvrager. 

16.6  Landelijke toernooien vinden niet plaats op dagen waarop een nationaal toernooi 
plaatsvindt, tenzij het bondsbestuur anders heeft besloten. 
 

Artikel 17  Regionale toernooien 
 
Huidige artikelen: 
 

17.3  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. 

17.4  De toernooicommissie kan op voordracht van het afdelingsbestuur en na overleg met de 
aanvrager een toernooi dat als regionaal toernooi is aangevraagd alsnog als landelijk 
toernooi aanmerken als de aard van het toernooi of de hoogte van het prijzengeld zulks 
rechtvaardigt. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 
17.3  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 en het 
bondsbestuur. 

17.4  Het bondsbestuur kan op voordracht van het afdelingsbestuur en na overleg met de 
aanvrager een toernooi dat als regionaal toernooi is aangevraagd alsnog als landelijk 
toernooi aanmerken als de aard van het toernooi of de hoogte van het prijzengeld zulks 
rechtvaardigt. 

 
Artikel 18  Publicatie 
 
Huidige artikelen: 
 
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 nationale toernooien en landelijke 
toernooien zijn vermeld. De publicatie van de data en locaties van de 
„Kwalificatietoernooien NJBB Masters” vindt uiterlijk op 1 maart van het betreffende 

jaar plaats. 
18.2  De toernooicommissie publiceert op de NJBB–website een aparte toernooikalender voor 

de regionale toernooien. 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. 
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18.3  Wijzigingen op de gegevens zoals vermeld in de hiervoor bedoelde, via de NJBB–

website gepubliceerde, toernooikalenders worden, na goedkeuring door de 
toernooicommissie, door de toernooicommissie binnen een maand na ontvangst van de 
wijzigingsmelding gepubliceerd. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 
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 nationale toernooien en landelijke 
toernooien zijn vermeld. 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 
regionale toernooien. 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. 

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

 
Artikel 22  Toewijzing wedstrijdfunctionarissen 

 
Huidig artikel: 
 
22.1  Voor een nationaal toernooi geschiedt de toewijzing van een scheidsrechter en een 

wedstrijdleider door de toernooicommissie. 
 
Tekstvoorstel aan te passen artikel: 
22.1  Voor een nationaal toernooi geschiedt de toewijzing van een scheidsrechter en een 

wedstrijdleider door het bondsbestuur. 
 
Artikel 24  Draaiboek 
 
Huidig artikel: 

 
24.1 De toernooicommissie stelt een draaiboek vast met nadere aanwijzingen voor de  

praktische uitvoering van toernooien. 
 
Tekstvoorstel aan te passen artikel: 
24.1  Het bondsbestuur stelt een draaiboek vast met nadere aanwijzingen voor de praktische  

uitvoering van toernooien. 
 
Artikel 26  Afgelasting van toernooien 
 
Huidig artikel: 
 
26.1  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 landelijk toernooi na toestemming van de toernooicommissie en bij een regionaal 
toernooi na toestemming van het afdelingsbestuur. 
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Tekstvoorstel aan te passen artikel: 

26.1  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 landelijk toernooi na toestemming van het bondsbestuur en bij een regionaal 
toernooi na toestemming van het afdelingsbestuur. 
 

Artikel 30  Vervangers en invallers 
 

Huidig artikel: 
 
30.6  De vraag of het inzetten van een invaller gerechtvaardigd was wordt achteraf  

beoordeeld door de toernooicommissie. Indien deze besluit dat het inzetten van een 
invaller niet gerechtvaardigd was vervallen de uitslagen van het team waarin de invaller 
speelde. Een dergelijk besluit moet worden genomen binnen veertien dagen na de 
speeldag, maar in elk geval voor de volgende speeldag. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikel: 
30.6  De vraag of het inzetten van een invaller gerechtvaardigd was wordt achteraf  

beoordeeld door het bondsbestuur. Indien deze besluit dat het inzetten van een invaller 
niet gerechtvaardigd was vervallen de uitslagen van het team waarin de invaller 
speelde. Een dergelijk besluit moet worden genomen binnen veertien dagen na de 
speeldag, maar in elk geval voor de volgende speeldag. 

 
Artikel 32 Gedragsregels 
 
Voorstel toevoegen extra artikel 
32.2  Voor de topdivisie, tweede en derde divisie NPC geldt dat het gebruik van alcohol vanaf 

de aanvang van de eerste wedstrijd tot het einde van de laatste wedstrijd voor alle 
spelers en functionarissen verboden is.  

 
Artikel 36  Administratie 
 
Huidige artikelen: 
 
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. 

36.3  De uitslag van het toernooi is 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. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikelen: 
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. 

36.3  De uitslag van het toernooi is 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. 
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Artikel 40  Onvoorziene zaken 

 
Huidig artikel: 
 
40.3  In de gevallen, waarin geen onmiddellijke voorziening nodig is, beslist het  

bondsbestuur, gehoord de reglementencommissie en de toernooicommissie. 
 
Tekstvoorstel aan te passen artikel: 

40.3  In de gevallen, waarin geen onmiddellijke voorziening nodig is, beslist het 
bondsbestuur, gehoord de reglementencommissie en de toernooicommissie. 
 

Artikel 41  Tussentijdse wijzigingen van dit reglement 
 
Huidig artikel: 
 

41.1  Het bondsbestuur is bevoegd om zwaarwegende redenen, gehoord de  
reglementencommissie en de toernooicommissie, een tussentijdse wijziging in dit 
reglement aan te brengen. Deze wijziging wordt in de eerstvolgende bondsvergadering 
aan de bondsraad ter goedkeuring voorgelegd. Zij vervalt als de wijziging niet in deze 
bondsvergadering wordt voorgelegd, of als zij niet wordt goedgekeurd. 

 
Tekstvoorstel aan te passen artikel: 

41.1  Het bondsbestuur is bevoegd om zwaarwegende redenen, gehoord de  
reglementencommissie en de toernooicommissie, een tussentijdse wijziging in dit 
reglement aan te brengen. Deze wijziging wordt in de eerstvolgende bondsvergadering 
aan de bondsraad ter goedkeuring voorgelegd. Zij vervalt als de wijziging niet in deze 
bondsvergadering wordt voorgelegd, of als zij niet wordt goedgekeurd. 
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11.2 Reglement Nationale Petanque Competitie (NPC) 
 
 
 

Vastgesteld door de bondsvergadering op 28 mei 2016; 
inwerkingtredend op 1 juli 2016. 

 

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

Artikel 1 Inleiding 

1.1 De Nationale Petanque Competitie (hierna te noemen NPC) is een jaarlijks te 
houden toernooi voor verenigingsteams. 

1.2 De NPC is een landelijk toernooi voor de topdivisie tot en met de derde divisie en 
een regionaal toernooi voor de vierde divisie en lager. 

1.3 De NPC vindt plaats op veertien speeldagen in de periode van 15 september tot 1 
mei van het daaropvolgende jaar; deze periode heet het seizoen. 

1.4 Het bondsbestuur is belast met de organisatie in alle divisies; Het kan de uitvoering 
geheel of gedeeltelijk delegeren. De organisator van de competitie wordt in dit 
reglement de competitieleiding genoemd. 

1.5 Het is niet toegestaan om tijdens het seizoen waarin de NPC wordt gespeeld 
vergelijkbare competities of toernooien te organiseren.  

1.5.1  Een vergelijkbare competitie wordt gezien als een competitie waarbij de teams uit 
meerdere equipes bestaan.1  

1.6 Op de richtspeeldag van de NPC mogen geen andere competities georganiseerd 
worden. 

 

Artikel 2 Divisies en poules 

2.1 De NPC wordt gespeeld in divisies, elk bestaande uit een of meer poules. De 
hoogste divisie heet de topdivisie en bestaat uit één poule. Daaronder volgt de 
tweede divisie, die in twee poules is verdeeld. De derde divisie bestaat uit vier 
poules, de vierde uit acht poules, enzovoorts2. 

2.2 Poules bestaan uit maximaal acht teams. 

2.3 De competitieleiding bepaalt, zo veel mogelijk na overleg met de deelnemende 
verenigingen, per divisie de indeling van de teams in de poules. De beslissing van 
de competitieleiding is bindend.  
De verdeling van teams over de poules binnen een divisie vindt plaats op basis van 
zo kort mogelijke reisafstanden voor de deelnemende verenigingen in die divisie. 
Hierbij wordt ernaar gestreefd te voorkomen dat teams van één vereniging die in 

dezelfde (vierde divisie of lagere) divisie uitkomen, in eenzelfde poule worden 
ingedeeld 

Artikel 3 Verenigingen 

3.1 De NPC staat open voor een onbeperkt aantal teams. 

3.2 Iedere plaats in de NPC wordt toegewezen aan een lidvereniging.3 

3.3 Een team is samengesteld uit speelgerechtigde spelers die in het bezit zijn van een 
Nederlandse licentie. 

                                                
1 Bijvoorbeeld een clubteamcompetitie met drie tripletten-equipes of drie doubletten-equipes. 
2 Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de derde divisie en lager. 
3 Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de derde divisie en lager. 
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3.4 Een team komt uit voor een lidvereniging en bestaat in zijn geheel uit houders van 
een wedstrijdlicentie bij de betreffende vereniging. 

3.5 Een vereniging geeft aan hoeveel teams zij wenst in te schrijven: een vaste 
samenstelling van de teams per seizoen hoeft niet vooraf te worden opgegeven. 

3.6 De plaatsen en klasseringen die door de teams zijn behaald komen toe aan de 
betreffende vereniging. Teams kunnen alleen worden opgegeven voor in het vorige 
seizoen door de vereniging behaalde plaatsen, of voor de laagste divisies. 

3.7 Een vereniging kan in iedere divisie maximaal één verenigingsplaats bezetten4. 

3.8 De inschrijvende vereniging verplicht zich elke wedstrijd en voor elk ingeschreven 
team een compleet en reglementair passend team beschikbaar te stellen gedurende 
de gehele competitie. 

3.9 De kosten voor deelname aan de NPC worden vastgesteld door het bondsbestuur. 
De kosten kunnen per divisie verschillen. 

Artikel 4 Deelnemers 

4.1 De NPC kent geen invallers en vervangers, als bedoeld in het toernooireglement 
petanque. 
Artikel 30 van het toernooireglement petanque is niet van toepassing. 

4.2 Een team bestaat uit ten minste zes en ten hoogste negen deelnemers. 

4.3 Een team van zes of zeven deelnemers bevat ten minste één vrouw en ten minste 
één man. Een team van acht of negen deelnemers bevat ten minste twee vrouwen 
en ten minste twee mannen5. Een team kan bovendien een coach aanwijzen. 

4.4 Een team wijst een teamcaptain aan die zich als zodanig meldt bij de 
scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd. 

4.5 Speelgerechtigd zijn alle leden van een vereniging met een wedstrijdlicentie. 
Tijdens een seizoen kan een licentiehouder namens slechts één vereniging aan de 

NPC deelnemen. 

4.6 Spelers die aan ten minste één speelronde hebben deelgenomen worden gezien als 
deelnemer aan de wedstrijd. 

4.7 Indien van een vereniging meer teams aan de NPC deelnemen, mag een 
licentiehouder die drie maal of vaker in hetzelfde team heeft deelgenomen aan een 
competitiewedstrijd niet meer uitkomen voor een ander team in dezelfde of een 
lagere divisie. 

4.8 Bij iedere overtreding van deze regels, wordt de uitslag van de wedstrijd waaraan 
de speler, die de overtreding beging deelnam, vastgesteld op een 0-8 verlies voor 
zijn vereniging. Voor de acht afzonderlijke partijen wordt een uitslag van 6-13 
genoteerd. 

4.9 Bij herhaalde overtreding van deze regels kan de competitieleiding besluiten tot 
diskwalificatie van het betreffende team en de daarbij horende sancties zoals 
beschreven in artikel 13. 

Artikel 5 Competitieschema 

5.1 Binnen iedere poule wordt een volledige competitie gespeeld, met uit– en 
thuiswedstrijden.  

5.2 De wedstrijden worden gespeeld volgens een vooraf door de competitieleiding 
vastgesteld schema, die hierbij zo mogelijk rekening houdt met de beschikbaarheid 
van de speellocaties op de afzonderlijke wedstrijddagen. De competitieleiding 
maakt uiterlijk één maand voor de eerste speeldag dit speelschema bekend. 

                                                
4 Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de derde divisie en lager. 
5 Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de derde divisie en lager. 
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5.3 Indien twee of meer teams van één en dezelfde vereniging in dezelfde poule zijn 
ingedeeld, ontmoeten zij elkaar zo spoedig mogelijk. 

5.4 De zaterdag is richtspeeldag, maar in overleg met de tegenstander kan hiervan 
worden afgeweken; dit dient te worden gemeld bij de competitieleiding6. 

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

5.6 De eerste speelronde van iedere speeldag dient om 12:00 uur te beginnen. In 
overleg met de tegenstander kan hiervan worden afgeweken; dit dient te worden 
gemeld bij de competitieleiding. 

5.7 Afgelasting van een competitieronde gebeurt door de competitieleiding, en wordt zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt via een e-mail aan alle betrokken verenigingen, 
aangevuld met een bericht op de website van de NJBB. 

 

Artikel 6 Wedstrijdsysteem 

6.1 De wedstrijden worden gespeeld in drie speelronden: 

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

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

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

6.2 In elke speelronde wordt één equipe aangemerkt als “gemengd”; de overige 
equipes worden “vrije” equipes genoemd. De “gemengde” equipe dient minimaal 
één man en één vrouw te bevatten. In elke speelronde spelen de als “gemengd” 
aangemerkte equipes tegen elkaar7. 
 

6.3 De puntentelling per wedstrijd is als volgt: 
 elke winstpartij levert 1 partijpunt op, in één wedstrijd zijn dus 8 

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

of 4–4; 

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

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

 bij gelijkspel krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt. 

Artikel 7 Rangschikking 

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

punten. 

                                                
6Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de topdivisie en tweede divisie. 
7 Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de derde divisie en lager. 
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Artikel 8 Promotie en degradatie 

8.1 De vereniging die winnaar wordt van de topdivisie heeft recht op het dragen van de 
titel „Nederlands kampioen”, en op deelname aan de Eurocup in het kalenderjaar 
van het einde van de competitie. De winnaar van de topdivisie maakt aanspraak op 
een wisselbeker en een vaste beker voor de eerste plaats. 

8.2 Een vereniging die winnaar wordt van een poule in een van de lagere divisies 
maakt aanspraak op een vaste beker. Zij heeft het recht te promoveren naar de 
direct hogere divisie, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.7, 
14.4.1. 

8.2.1 Promotie is niet verplicht. 

8.2.2 Een team van een vereniging in de tweede, derde of vierde divisie kan niet 
promoveren naar een divisie waarin deze vereniging al is vertegenwoordigd. 

8.2.3 Indien een team niet kan of wil promoveren, gaat het recht van promotie naar het 
team dat als tweede in de betreffende poule is geëindigd, in acht nemende het 

gestelde in 8.2.2 

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

8.3 Nadat de promoties zijn bepaald en de verenigingen hebben aangegeven of zij de 
hun toekomende plaatsen wensen te gebruiken, degraderen uit iedere divisie 
zoveel teams als nodig is om in het volgend seizoen weer te komen tot het 
vastgestelde aantal deelnemende teams per divisie, zoals bedoeld in Artikel 2. 

8.4 In divisies waarin sprake is van meerdere poules worden zonodig play-offs 
gehouden tussen de mogelijke degradanten (teams die de voorlaatste plaats in de 
eindrangschikkingen van de afzonderlijke poules hebben behaald), om te bepalen 
welke van deze teams daadwerkelijk degraderen. Deze play-offs vinden plaats 
volgens een knock-out systeem.  
De competitieleiding bepaalt de speeldata, tijden en plaatsen van deze play-offs. 

8.5 Indien door het terugtrekken of door gedwongen degradatie van teams (zie 
Artikel 13) in een divisie onvoldoende teams overblijven, beslist de 
competitieleiding over de invulling van de opengevallen plaatsen. 

Artikel 9 Administratie 

9.1 De administratie van de NPC door de coach/teamleider en de scheidsrechters wordt 
in een aparte procedure geregeld. 

Artikel 10 Speellocaties 

10.1 Voor aanvang van de competitie geeft iedere deelnemende vereniging voor elk van 
haar teams aan wat de thuislocaties worden voor haar wedstrijden.  

10.2 Indien wordt afgeweken van de opgegeven thuislocaties, geeft de thuisspelende 
vereniging uiterlijk veertien dagen vóór de speeldag aan de betreffende 

tegenstander en de competitieleiding aan wat de daadwerkelijke accommodatie is 
waar de thuiswedstrijd plaatsvindt, op een door de competitieleiding vast te stellen 
wijze. 

10.3 Alle wedstrijden worden binnen gespeeld. Indien geen van beide teamcaptains 
hiertegen bezwaar maakt, mag buiten worden gespeeld8. 

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

                                                
8 Zie artikel 14 voor de uitzonderingen in de derde divisie en lager.. 
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Artikel 11 Accommodaties 

11.1 De accommodaties waar de thuiswedstrijden plaatsvinden dienen te voldoen aan de 
door de competitieleiding gestelde eisen, vastgelegd in het daartoe bestemde 
formulier.  

11.1.1 Goedkeuring van de accommodatie wordt verleend door de competitieleiding op 
grond van een door de betreffende vereniging aangeleverde beschrijving op het in 
11.1 bedoelde formulier. 

11.1.2 Een overzicht van de goedgekeurde accommodaties wordt gepubliceerd op de 

website van de NJBB. 

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

11.3 Tijdens een competitiewedstrijd mogen elders op de speellocatie andere activiteiten 
worden georganiseerd, voor zover deze de wedstrijden niet verstoren. 

11.4 Teams hebben het recht om, voorafgaand aan iedere speelronde, gedurende 
minimaal vijf minuten in te gooien op het aangewezen terrein. 

Artikel 12 Functionarissen 

12.1 Er dient een gediplomeerd scheidsrechter aanwezig te zijn9. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de thuisspelende vereniging(en). 

12.2 Aan de scheidsrechten komen de taken en bevoegdheden toe die in de artikelen 35 
en 36 van het TRP aan de wedstrijdleider worden toegekend. 

12.3 Als er op één locatie meer dan één ontmoeting tegelijkertijd plaatsvindt, kan 
worden volstaan met één scheidsrechter. 

Artikel 13 Afwezigheid, terugtrekken 

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

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

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

13.1.3 Een negatief oordeel resulteert in reglementair verlies van de wedstrijd met een 
uitslag van 0-8, waarbij voor de acht afzonderlijke partijen een uitslag van 0-13 
wordt genoteerd. 

13.2 Niet opdagen zonder geldige afzegging leidt tot de sancties als bedoeld in artikel 
13.1.3. 

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

13.4 Een team dat zich terugtrekt uit de competitie, of wordt gediskwalificeerd als 
bedoeld in artikel 4 lid 9, wordt uitgesloten van de rest van de competitie en 
degradeert reglementair. Alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al zijn 
gespeeld komen te vervallen. 

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

                                                
9 Zie artikel 14 voor de uitzondering in de topdivisie. 
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13.5.1 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na de uiterste dag 

van inschrijving maar vóór de eerste aangekondigde speeldag is (naast het reeds 
betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van het volledige inschrijfgeld 
verschuldigd. 

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

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

Artikel 14 Afwijkingen per divisie 

14.1 In de topdivisie en de tweede divisie gelden de volgende beperkende 
regels: 

14.1.1 Bij alle partijen wordt gebruik gemaakt van kunststof werpcirkels, waarvan de 

ligging telkenmale eenduidig wordt gemarkeerd, bij voorkeur op vier punten langs 
de horizontale en verticale as [in afwijking van het ISP]. 

14.1.2 Er wordt op zaterdag gespeeld, maar in overleg met de tegenstander kan op 
zondag worden gespeeld; dit dient te worden gemeld bij de competitieleiding. 

14.2 In de topdivisie geldt bovendien de volgende beperkende regel: 

14.2.1 De scheidsrechter dient ten minste op niveau 3 gediplomeerd te zijn [in afwijking 
van 12.1], en mag geen deel uitmaken van de competitieleiding dan wel het 

bondsbestuur. 

14.3 In de derde divisie en lager gelden de volgende verruimende regels: 

14.3.1 Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn om alle plaatsen in een divisie te 
bezetten, of indien door een laag aantal inschrijvingen in een divisie de 
reisafstanden naar de mening van de competitieleiding onredelijk groot worden, 
kan door de competitieleiding, na overleg met de verenigingen, worden afgeweken 
van de strikt piramidale structuur van de competitie. Hiertoe kan het aantal poules 
per divisie worden teruggebracht [in afwijking van 2.1]. 

14.3.2 In afwijking van 4.3 en 6.2 mag een team bestaan uit vrouwen, mannen of een 
mix. 

14.3.3 Indien de speellocatie een binnen- en buitenlocatie heeft, bepaalt het thuisspelende 
team per speelronde of er binnen of buiten gespeeld wordt. De keuze geldt voor 
alle partijen van de betreffende speelronde [in afwijking van 10.3]. 

14.3.4 Indien een team een afwijkende binnen- en buitenlocatie heeft, wordt uiterlijk 24 
uur voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander medegedeeld indien naar 
de buitenlocatie wordt uitgeweken [in afwijking van 10.3]. 

14.3.5 In geval van noodweer bepaalt de scheidsrechter, eventueel in overleg met de 
teamcaptains, of de speellocatie ook tijdens een speelronde naar binnen wordt 
verplaatst, met inachtneming van artikel 35 van het internationaal spelreglement 

petanque [in afwijking van 10.3]. 
 

14.4 In de vierde divisie en lager gelden bovendien de volgende verruimende 
regels: 

14.4.1 Het aantal verenigingsplaatsen per divisie is onbeperkt [in afwijking van 3.7]. De 
plaatsen worden door de competitieleiding op basis van zo klein mogelijke 
reisafstanden verdeeld onder alle verenigingen die zich voor de NPC hebben 
aangemeld. 

14.4.2 Het is mogelijk om met zogenaamde combiteams deel te nemen. Dit zijn teams die 
zijn samengesteld uit deelnemers van meer dan één lidvereniging [in afwijking van 
3.2 en 3.4]. ]. Voor elk van deze verenigingen is het combiteam het laagst 
deelnemende team in de competitie. 
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Eén van deze verenigingen dient te worden aangewezen als aanspreekpunt voor de 

competitieleiding, en is verantwoordelijk voor het informeren van de overige 
verenigingen die aan het team bijdragen. Een vereniging mag aan ten hoogste één 
combiteam deelnemen. De aan het combiteam deelnemende verenigingen dienen 
gezamenlijk een binnen- en een buitenlocatie te kiezen [in afwijking van 10.1]. Een 
combiteam kan alleen promoveren wanneer daarna nog altijd aan alle aan een 
combiteam gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding. 

15.2 Tegen een dergelijke beslissing van de competitieleiding is geen bezwaar mogelijk. 
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11.3  Bijlagen NK’s 

 

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in bijlagen 2 t/m 7 van het Toernooireglement 

Petanque. 

 

Het besluit om de verschillende NK’s te combineren voor mannen, vrouwen en jeugd maakte 

aanpassing van de bijlagen Toernooireglement Petanque noodzakelijk. 

Daarnaast is in het kader van petanque als wedstrijdsport ook het wedstrijdsysteem aangepast 

en meer in lijn gebracht met de EK’s en WK’s. De NK’s, met uitzondering van het NK 

precisieschieten worden over twee dagen gespeeld. Op dag 1, de zaterdag, worden de 

voorronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Op dag twee vinden de eindronden plaats 

volgens het systeem van directe eliminatie. De bijlagen 2 t/m 7 zijn vrijwel identiek. Uitgaande 

van bijlage 2, NK tripletten, worden de verschillen in de andere bijlage getoond. 

 

Wijzigingen reglement NK tripletten t.o.v. versie 1.1 november 2012: 

 

Oud Nieuw 

 1.2 Het nationaal kampioenschap tripletten 
wordt gespeeld in de categorieën mannen, 

vrouwen, junioren, aspiranten en pupillen. 

1.2  Het wordt gespeeld op twee dagen; bij een 

inschrijving van 64 equipes of minder 

wordt het kampioenschap gespeeld op één 

dag.  

1.3 Het nationaal kampioenschap tripletten 
wordt gespeeld op twee aaneensluitende 
dagen; Indien er in een categorie minder 
dan 9 deelnemers zijn (uitgezonderd de 
jeugdcategorieën, zie artikel 6), wordt het 
kampioenschap voor die categorie niet 
gespeeld. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen in relatie tot de beschikbare 
speellocatie kan voorafgaand aan het 
kampioenschap een kwalificatietoernooi 
van vier ronden Zwitsers systeem 
plaatsvinden. 

1.3 1.4 Het bondsbestuur is belast met de 

organisatie; het kan de uitvoering geheel of 
gedeeltelijk delegeren. 

 3.3 Indien een equipe bij aanvang van de 
tweede speeldag incompleet is of zich heeft 
afgemeld, verliest deze het recht om deel 
te nemen. De open gevallen plaats wordt 
zo mogelijk ingenomen door de hoogst 
geklasseerde niet gekwalificeerde equipe. 

4.1  De indeling voor de eerste wedstrijdronde 

vindt plaats door middel van plaatsing en 

loting.  

4.2  Als sprake is van plaatsing geeft de 

organisator in het wedstrijdschema aan 

welke equipes zijn geplaatst.  

4.3  De loting voor de eerste wedstrijdronde 

vindt plaats ten minste drie dagen voor 

aanvang van het toernooi.  

 

4.1 De indeling voor de eerste wedstrijdronde 
van de voorronde vindt plaats door middel 
van loting. Er worden geen equipes 
geplaatst. 

4.2 De loting voor de eerste wedstrijdronde 
vindt plaats op de wedstrijddag . 

4.3 Equipes, die zich een kwartier voor 
aanvang nog niet gemeld hebben bij de 
wedstrijdleiding worden uitgesloten van 
deelname. 
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4.4  Bij de loting wordt zoveel mogelijk 

voorkomen dat equipes die in hun geheel 

zijn samengesteld uit deelnemers van één 

en dezelfde vereniging elkaar in de eerste 

ronde ontmoeten.  

4.5  Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt 

gespeeld volgens een vaststaand rooster.  

4.6  De plaats en het tijdstip van de loting als 

bedoeld in dit artikel wordt door de 

organisator ten minste vijf werkdagen voor 

dit tijdstip aan de deelnemers 

bekendgemaakt.  

4.4 Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt 
gespeeld volgens een vaststaand rooster. 
Dit rooster is weergegeven in aanhangsel 
A. 

Artikel 5 wedstrijdsysteem 

Het systeem van directe eliminatie met 

troosttoernooi is gewijzigd in een voorronde van 

vier of vijf partijen Zwitsers systeem 

Zie het voorgestelde reglement tripletten 

 Artikel 6 is nieuw door de toevoeging van de 

categorie(ën) jeugd en geen ondergrens van 

deelname bij de jeugd. 

Zie het voorgestelde reglement 

 Artikel 7 is nieuw. Dit zijn afwijkende spelregels 

i.v.m. het op tijd spelen van de voorronden. 

Zie het voorgestelde reglement 

 Aanhangsel A is nieuw en vloeit voort uit artikel 

4.4 

 

Bijlage 3  NK Veteranen 

 

Afwijkingen t.o.v bijlage 2: 

Art. 1.2 In oneven jaren wordt de spelvorm tripletten gespeeld en in de even jaren de 

spelvorm doubletten; 

Art. 2.2 Een equipe kan bestaan uit deelnemers van verschillende seksen en afkomstig zijn 

van verschillende verenigingen; 

Art. 6  is gelijk aan artikel 7 van bijlage 2 en er is geen artikel 7. 

 

Bijlage 4   NK Beloften 

 

Afwijkingen t.o.v. bijlage 2: 

Art. 1.2 In oneven jaren wordt de spelvorm doubletten gespeeld en in de even jaren de 

spelvorm tripletten; 

Art. 6  is gelijk aan artikel 7 van bijlage 2 en er is geen artikel 7. 

 

Bijlage 5   NK Doubletten 

Geen afwijkingen t.o.v. bijlage 2. 
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Bijlage 6   NK Mix 

 

Afwijkingen t.o.v. bijlage 2: 

Art. 2.2 Het nationaal kampioenschap mix wordt gespeeld met doubletten bestaande uit een 

man en een vrouw. 

Art. 2.3  Er doublet kan bestaan uit deelnemers die afkomstig zijn van verschillende 

verenigingen. 

Art. 6 is gelijk aan artikel 7 van bijlage 2 en er is geen artikel 7. 

 

Bijlage 7   NK Tête-à-Tête 

 

Afwijkingen t.o.v bijlage 2: 

Art. 2.2 Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach. 

Art. 5.4 Het aantal partijen in de voorronde is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij 

een deelname van 65 equipes of meer bestaat de voorronde uit zes partijen, bij 17 

t/m 64 equipes uit vijf partijen en bij 9 t/m 16 equipes uit vier partijen. Bij 9 tot en 

met 12 equipes kwalificeren zich 4 equipes voor de finaledag, bij 13 tot en met 32 

equipes kwalificeren zich 8 equipes voor de finaledag, vanaf 33 equipes kwalificeren 

zich 16 equipes voor de finaledag. 
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11.4  Toelichting op wijzigingen Reglement NJBB Masters (bijlage 9) 

 

Door het opheffen van de Nationale Competitie is aanpassing van bijlage 9 noodzakelijk. 

De aanpassing behelst de wijze van kwalificeren voor de NJBB Masters. 

 

Oud Nieuw 

2.2. Aan de NJBB Masters nemen maximaal 
acht tripletten deel, die op grond van de 
navolgende regels worden geselecteerd:  
 De nummers 1 t/m 4 van eindstand van 
de ereklasse van de Nationale Competitie 
kwalificeren zich rechtstreeks voor de 
NJBB Masters;  

 De nummers 1 t/m 4 van de ranglijst 
opgemaakt na een kwalificatiecyclus van 
door het bondsbestuur aangewezen 
triplettentoernooien. 

2.2. Aan de NJBB Masters nemen maximaal 
acht tripletten deel, die op grond van de 
navolgende regels worden geselecteerd:  
 De finalisten van het NK tripletten 

mannen kwalificeren zich rechtstreeks 
voor de NJBB Masters;  

 De nummers 1 t/m 6 van de ranglijst 

opgemaakt na een kwalificatiecyclus van 
door het bondsbestuur aangewezen 
triplettentoernooien. 

 

2.5. Bij ten hoogste twee toernooien van de 
kwalificatiecyclus mag met één invaller 
gespeeld worden om toch voor de punten 
in aanmerking te komen. Hiervan wordt 
door de equipeleider melding gedaan aan 
de toernooicommissie. De eerste en 
tweede invaller hoeft niet dezelfde 
persoon te zijn. 

2.5. Bij ten hoogste twee toernooien van de 
kwalificatiecyclus mag met één invaller 
gespeeld worden om toch voor de punten 
in aanmerking te komen. Hiervan wordt 
door de equipeleider melding gedaan aan 
de toernooicommissie. De eerste en tweede 
invaller hoeft niet dezelfde persoon te zijn. 
Invallers dienen te voldoen aan he gestelde 
in artikel 2.1 

3.2.2 Indien een equipe zich zowel via de 

nationale competitie als via de 
kwalificatiecyclus heeft geplaatst, vindt 
de uitnodiging plaats op grond van de 
hoogste klassering. Bij een gelijke 
rangschikking vindt de uitnodiging plaats 
op grond van de klassering in de 
nationale competitie. 
De equipes in de nationale competitie 
dan wel de ranglijst van de 
kwalificatiecyclus schuiven hiermee een 
plaats op in de opgeschoonde ranglijst. 

3.2.2.Indien een equipe zich zowel via het NK 

tripletten mannen als via de 
kwalificatiecyclus heeft geplaatst, vindt de 
uitnodiging plaats op grond van het NK 
tripletten.  
De equipes in de ranglijst van de 
kwalificatiecyclus schuiven hiermee een 
plaats op in de opgeschoonde ranglijst. 

3.2.3.  Indien een uitgenodigde equipe niet 
wenst deel te nemen aan de NJBB 
Masters, wordt een uitnodiging 

gezonden naar de volgende equipe in 
de eindrangschikking van 
respectievelijk de nationale competitie 
of de kwalificatiecyclus. Hiervoor 
komen uitsluitend de nummers 5 en 6 
van de nationale competitie en de 
nummers 5 en 6 van de opgeschoonde 
rangschikking van de kwalificatiecyclus 
in aanmerking. Verdere aanvulling zal 
niet plaatsvinden. 

3.2.3. Indien een uitgenodigde equipe niet 
wenst deel te nemen aan de NJBB 
Masters, wordt een uitnodiging 

gezonden naar de volgende equipe in 
de eindrangschikking van de kwalifi-
catiecyclus. Hiervoor komen uitsluitend 
de nummers 7 en 8 opgeschoonde 
rangschikking van de kwalificatiecyclus 
in aanmerking. Verdere aanvulling zal 
niet plaatsvinden. 
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5.3.1.  Elke speeldag vangt aan om 09.00 uur. 
 

5.3.1.  De eerste speeldag vangt aan om 09.00 
uur. De finaledag vangt aan om 10.00 

uur. 

 

 Nieuw 

 Toegevoegd aan aanhangsel A: 

Puntentoekenning NK tripletten mannen 

De twee finalisten krijgen geen punten daar zij zich rechtstreeks plaatsen voor de NJBB Masters. 

16-32   32-64  65-128  

16-32 deelnemers  32-64 deelnemers  ˃ 64 deelnemers 

1 Gekwalificeerd  1 Gekwalificeerd  1 Gekwalificeerd 

2 Gekwalificeerd  2 Gekwalificeerd  2 Gekwalificeerd 

3 en 4 15 punten  3 en 4 20 punten  3 en 4 25 punten 

5 t/m 8 10 punten  5 t/m 8 15 punten  5 t/m 8 20 punten 

   9 t/m 16 10 punten  9 t/m 16 15 punten 

      17 t/m 32 10 punten 
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