
 

Agenda BV 26 nov. 2016   

AGENDA BONDSVERGADERING (NAJAAR) 
 
Datum:  26 november 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.    Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering d.d. 28 mei 2016 (pag. 1 t/m 14) 
 
4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling van de agenda 
 

6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering  
d.d. 28 mei 2016 (pag. 15 & 16) 

 
7. Vacatures bondsbestuur 

 Aftredend en niet herkiesbaar Henk van Rekum (pijler competitie) 
 Aftredend en herkiesbaar Sjoerd Pieterse (voorzitter) 

 
8. Jaarplan 2017 en Startnotitie 2017+  
8.1 Jaarplan 2017 (pag. 17 t/m 25) 
8.2 Startnotitie ontwikkeling visie 2017+1 (pag. 26 t/m 34) 
 
9. Financiën 
9.1 Begroting 2017 (pag. 35-44) 

 
10. Pijler Bondsorganisatie 
10.1 Stand van zaken vorming districtsteams (mondeling) 
10.2 Voorstel nieuwe contributiestructuur (pag. 45-55) 
10.3 Wijziging Statuten NJBB (pag. 56-79) 
10.4 Wijziging Huishoudelijk reglement NJBB (pag. 80-95) 
 

11.  Pijler Competitie 
11.1  Wijziging reglement NK precisieschieten (pag. 96-103) 
11.2   Wijziging reglement Masters, aanhangsel A, verdeling kwalificatiepunten (pag. 104-107) 
   
12. Rondvraag  

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

 
13. Sluiting 

                                            
1 De startnotitie 2017+ is ter kennisneming meegestuurd en is geen besluitvormingsdocument. In de 

ledenraadplegingen in 2017 gaat het bondsbestuur hierover in gesprek met de verenigingen. 
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AGENDAPUNT 3: Notulen van de bondsvergadering d.d. 28 mei 2016 1 

 2 

Naar aanleiding van de verzending van de conceptnotulen heeft het bondsbestuur binnen de 3 

gestelde termijn van 4 weken geen opmerkingen ontvangen. In deze notulen wordt geregeld 4 

verwezen naar antwoorden van het bondsbestuur n.a.v. ingezonden vragen van de afdelingen. 5 

Als u dit document nog wilt raadplegen, klik dan hier om dit document te downloaden. 6 

 7 

1. Opening 8 

De voorzitter van het bondsbestuur, Sjoerd Pieterse, opent de vergadering met een welkom 9 

aan de aanwezigen.  10 

Voorafgaand aan deze vergadering hebben de aanwezigen nog stukken ontvangen waarin de 11 

vragen en de amendementen van de afdelingen zijn opgenomen met daaraan toegevoegd de 12 

antwoorden van het bondsbestuur. Er zullen vandaag ca. 40 besluiten genomen moeten 13 

worden en er zal vandaag schriftelijk gestemd moeten worden. De voorzitter heeft hiervoor 14 

een stembureau aangewezen bestaande uit de heren René van Nimwegen (afdeling 06), Anko 15 

Sterenberg (afdeling 02) en Henk Reincke (afdeling 10). 16 

 17 

2. Mededelingen 18 

a. Berichten van verhindering 19 

Ton Roos is afwezig wegens vakantie. Afdeling 11 en een van de afgevaardigden van afdeling 20 

09, Andries Wijnands, hebben zich afgemeld. 21 

 22 

3. Vaststellen van het verslag van de bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015. 23 

Er zijn, binnen de gestelde termijn, geen opmerkingen binnengekomen over het verslag. 24 

Naar aanleiding van het verslag: 25 

Punt 1:  26 

Afdeling 05 heeft echter alsnog een foutje ontdekt. Het betreft hier de verwijzing naar een 27 

verkeerde vereniging. Op de regels 171/172/173 staat De Piëlboulers, dit moet zijn “t Lover. 28 

Het bondsbestuur stelt voor deze wijziging alsnog door te voeren.  29 

 30 

Besluit: De bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 31 oktober 2015 vast incl. de 31 

wijziging van de regels 171/172/173. 32 

 33 

Punt 2:   34 

Ingediend door afdeling 10 over het meezenden van de vragen, amendementen en 35 

antwoorden bij het verslag van de bondsvergadering. 36 

 37 

Besluit: De nagezonden vragen en antwoorden met betrekking tot deze bondsvergadering 38 

zullen met de conceptnotulen worden meegestuurd en eveneens op de website worden 39 

gepubliceerd.  40 

 41 

4. Ingekomen stukken 42 

Punt 3:  43 

Er is een uitvoerige brief ontvangen van de reglementencommissie met o.a. adviezen over het 44 

toernooireglement en de daarbij behorende bijlagen. De brief zal in delen bij de betreffende 45 

agendapunten worden behandeld. 46 

 47 

5. Vaststellen van de agenda 48 

Punt 4:  49 

Afdeling 10 over de vorming van de districtsteam. Daarop antwoordt de voorzitter dat de 50 

vorming van de districtsteams geen besluit is van de bondsraad, dus hoeft deze ook niet op de 51 

agenda. 52 

 53 

  54 

http://www.njbb.nl/Portals/5/NJBB/Over%20NJBB/Bondsraad/Losse%20Stukken/2.%20-%202015-05-23%20-%20Vragen,%20antwoorden%20en%20opmerkingen%20per%20agendapunt.pdf
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6. Stand van zaken besluiten en voornemens van de bondsvergadering 31 oktober 2015 55 

Hierover zijn geen vragen gesteld. 56 

 57 

Besluit: De stand van zaken besluiten en voornemens wordt voor kennisgeving aangenomen. 58 

 59 

7. Vacatures 60 

a. Bondsbestuur 61 

Punt 5:   62 

De vraag van afdeling 10 over het niet opvolgen van de heer Stamrood is afdoende 63 

beantwoord. 64 

 65 

Ton Roos heeft zich herkiesbaar gesteld als lid van het bondsbestuur. 66 

Er vindt geen stemming plaats waarmee Ton Roos is benoemd als lid van het bondsbestuur. 67 

 68 

Besluit: Als lid van het bondsbestuur is benoemd Ton Roos. 69 

 70 

b. Reglementencommissie 71 

Punt 6: De reglementencommissie heeft Ad van Helvoort voorgedragen als nieuwe voorzitter 72 

van de reglementencommissie. 73 

Er vindt geen stemming plaats waarmee Ad van Helvoort is benoemd tot voorzitter van de 74 

reglementencommissie. 75 

 76 

Besluit: Tot voorzitter van de reglementencommissie is benoemd Ad van Helvoort.  77 

 78 

8. Beleidsverantwoording 2015 79 

8.1 Jaarverslag 2015 80 

De punten 7 t/m 10 van afdeling 05 worden nagelopen. 81 

Punt 7:  82 

over de planning van de projecten is voldoende beantwoord. 83 

 84 

Punt 8:  85 

over de formatie van het bondsbureau is voldoende beantwoord. 86 

 87 

Punt 9:  88 

over de verbetering van de website is voldoende beantwoord. 89 

 90 

Punt 10:  91 

over de planning van de projecten is met de bijgevoegde planning voldoende beantwoord.  92 

Afdeling 16 heeft een opmerking over de namen van de kampioenen die vermeld zijn in het 93 

jaarverslag bij het NK doublette Junioren 2015. Deze moeten zijn Elior van Klaveren en 94 

Yannieke Baks. 95 

 96 

Voornemen: De namen in het jaarverslag bij het NK doublette worden alsnog gecorrigeerd. 97 

 98 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2015 inclusief de voorgestelde 99 

correctie. 100 

 101 

8.2 Financieel verslag 102 

De penningmeester heeft geen extra toelichting op het jaarverslag, wel wil zij graag haar 103 

waardering uitspreken over de medewerking van de afdelingen. Verder vraagt zij een applaus 104 

voor de medewerkster van het bondsbureau Miranda Aalmoes die ervoor gezorgd heeft dat dit 105 

financieel verslag op deze manier tot stand is gekomen.  106 

Verder vraagt zij aan de afdeling om mee te denken over de wijze waarop de financiële 107 

afhandeling bij het opheffen van de afdelingen op een soepele manier kan verlopen.  108 
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Tevens vraagt zij om lopende zaken zoals website e.d. bijtijds op te zeggen zodat deze kosten 109 

in 2017 niet meer doorlopen. 110 

Er wordt binnenkort bericht gestuurd hierover aan de penningmeesters van de afdelingen.  111 

Afdeling 16 heeft een opmerking over de hoge opbrengsten van de NK’s en de zeer lage kosten 112 

die daar tegenover staan.  113 

Het zou beter zijn als de kosten wat meer in lijn lopen met de opbrengsten. Er zou misschien 114 

meer geld uitgegeven kunnen worden voor promotie van de NK’s en ook de kosten van de 115 

prijzen in deze post opnemen.  116 

Er zijn verder geen vragen over het financieel verslag. 117 

De voorzitter stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beheer en 118 

beleid. 119 

Er vindt geen stemming plaats. 120 

 121 

Besluit: De bondsraad dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beheer en beleid. 122 

 123 

9. Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 124 

Punt 12:  125 

Afdeling 10 heeft hierover een vraag gesteld. 126 

De vraag is door afdeling 10 gesteld omdat was aangenomen dat de nieuwe licentiestructuur 127 

per 1 januari 2017 in zou gaan. 128 

De vraag is afdoende beantwoord. 129 

Er vindt geen stemming plaats. 130 

 131 

Besluit: De licentiekosten en verenigingscontributie worden vastgesteld, zoals is voorgesteld. 132 

 133 

10. Pijler bondsorganisatie 134 

Jan Willem Meerwaldt (bestuurslid bondsorganisatie) geeft een korte toelichting op dit 135 

agendapunt.  136 

Op dit moment is een aantal kwartiermakers aan het werk die de taak hebben om ervoor te 137 

zorgen dat in de loop van dit jaar de districtteams kunnen worden samengesteld. Voor alle 138 

regio’s is een kwartiermaker gevonden. Uitzondering hierop is district Zuid. De beoogde 139 

kandidaat moest helaas afzeggen. De overgang van de afdelingen naar districten zal in de 140 

bondsvergadering van november 2016 uitgebreid aan de orde komen. 141 

De informatieavonden over de licentiestructuur en de districten zijn, op twee na, afgerond. Als 142 

ook deze gehouden zijn zullen de discussies die op deze avonden gevoerd zijn geïnventariseerd 143 

worden. Een verslag daarvan, met resultaten, zal in de november vergadering worden 144 

besproken. 145 

10.1 Verkiezingsreglement 146 

Punt 13: 147 

De vraag van afdeling 10 waarom is gekozen voor “bezwaar maken” in plaats van “in beroep” 148 

is voldoende beantwoord. 149 

Afdeling 09 vraagt wat er gebeurt als er tussentijds wordt afgetreden. 150 

De voorzitter antwoordt dat daar een afspraak over is gemaakt in de najaarsvergadering van 151 

2015. 152 

Er zal dan een tussentijdse verkiezing moeten plaatsvinden. De afspraak die hierover is 153 

gemaakt zal worden opgenomen in de nieuwe statuten. 154 

Er vindt geen stemming plaats. 155 

 156 

Besluit: Het verkiezingsreglement wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 157 

 158 

10.2 Functieprofiel lid verkiezingscommissie 159 

Er zijn geen vragen en opmerkingen binnengekomen en er is geen behoefte aan bespreking 160 

van dit agendapunt. Er vindt geen stemming plaats. 161 

Besluit: Het functieprofiel lid verkiezingscommissie wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 162 
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10.3 Benoeming leden van de verkiezingscommissie 163 

Punt 14:  164 

De verkiezingscommissie moet op deze vergadering worden benoemd omdat de commissie in 165 

de novembervergadering aan de slag moet. Er is enige frictie in de volgorde omdat vandaag 166 

pas het verkiezingsreglement is vastgesteld.  167 

De commissie bestaat uit drie personen en er hebben zich vier kandidaten gemeld, waarvan 168 

twee kandidaten uit district West.  169 

Per district mag maar één persoon zitting hebben. Dit betekent dat er een keuze gemaakt 170 

moet worden tussen deze twee kandidaten. 171 

De twee andere kandidaten zouden dan bij goedkeuring van de bondsraad benoemd kunnen 172 

worden. 173 

De voorzitter stelt voor de heren Cees van der Linde (PV Wij liggen) uit District Zuid-Oost en 174 

de heer Frans Krol (JBC Zevenaar) uit District Oost te benoemen als leden van de 175 

verkiezingscommissie. 176 

Er vindt geen stemming plaats. 177 

 178 

Besluit: De bondsraad benoemt de heren Cees van der Linde en Frans Krol als leden van de 179 

verkiezingscommissie. 180 

 181 

De keuze tussen de kandidaten Jac Vuurpijl en Peter Bleekrode zal per schriftelijke stemming 182 

gebeuren. 183 

 184 

De stembriefjes zullen door de leden van het eerder benoemde stembureau worden opgehaald 185 

en geteld. Later in de vergadering zal de uitslag bekend worden gemaakt. 186 

 187 

11. Toernooireglement (TRP) en bijlagen 188 

11.1 Toernooireglement 189 

De wijzigingen met betrekking tot het toernooireglement bestaan uit drie voorstellen: 190 

a. Overal waar “toernooicommissie” staat dit in alle artikelen te wijzigen in “bondsbestuur” 191 

b. Afschaffen verplichting EHBO’er bij toernooien 192 

c. Alcohol verbod 193 

 194 

Punt 15:  195 

Bij deze wijzigingen wordt eveneens de brief met adviezen van de reglementencommissie 196 

meegenomen. 197 

Eerst zullen de punten 16, 17 en 18 van de afdelingen worden afgehandeld. 198 

 199 

Punt 16: 200 

De vraag van afdeling 10 over de foutverwijzing is voldoende beantwoord. 201 

 202 

Punt 17:  203 

Eveneens een vraag van afdeling 10 over een zinswijziging is voldoende beantwoord. 204 

 205 

Punt 18:  206 

een vraag van afdeling 10 over het feit dat nog overal afdelingsbestuur staat is ook voldoende 207 

beantwoord. 208 

 209 

a. Afdeling 16 is van mening dat een juiste keuze is om in het reglement “toernooicommissie” 210 

te wijzigen in “bondsbestuur”. 211 

De reglementencommissie en afdeling 10 zijn van mening dat wanneer dit gewijzigd wordt er 212 

geen hoger orgaan meer is die als beroepsinstituut kan optreden. 213 

 214 

 215 

 216 
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De voorzitter stelt voor om, het voorstel van het bestuur, over te nemen en in het 217 

rompreglement de uitvoering op te dragen aan het bondsbestuur in plaats van aan de 218 

toernooicommissie. Dit betreft een wijziging in de artikelen 1.3, 3, 4, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 219 

24, 26, 30, 36, 40 en 41.  220 

De vergadering wenst een stemming over dit voorstel. 221 

De afdelingen 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 16 stemmen voor het voorstel, de afdelingen 5, 6, 10, 14 222 

stemmen tegen het voorstel. Er zijn 81 stemmen uitgebracht. Met 43 stemmen voor en 38 223 

stemmen tegen wordt het voorstel van het bondsbestuur aanvaard. 224 

 225 

Besluit: Het voorstel van het bondsbestuur om in het rompreglement “toernooicommissie” te 226 

wijzigen in “bondsbestuur” wordt aangenomen. 227 

 228 

b. Artikel 10.4 EHBO’er laten vervallen. 229 

Afdeling 06 voegt hieraan toe dat als dit artikel vervalt het dan aan te bevelen is om bij grote 230 

toernooien op de wedstrijdtafel het telefoonnummer van de dienstdoende arts en apotheek 231 

voorhanden te hebben. 232 

Afdeling 05 wil weten wat het standpunt van NOC*NSF hierover is.  233 

De voorzitter antwoordt dat er nergens een verplichting hierover wordt aangegeven. 234 

Afdeling 16 wil weten waar dan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt als een 235 

EHBO’er er niet is.  236 

De voorzitter antwoordt dat die blijft zoals het altijd is geweest of er nu wel of geen EHBO’er 237 

aanwezig is. 238 

Er vindt geen stemming plaats waarmee dit voorstel is aanvaard. 239 

 240 

Besluit: Artikel 10.4 wordt geschrapt in het rompreglement. 241 

 242 

c. Opnemen van artikel 32.2 een alcohol verbod tijdens de NPC 243 

Afdeling 10 heeft hierover een vraag ingediend en vindt het antwoord daarop niet voldoende. 244 

De vraag van afdeling 10 “Wie dit bewaakt” is door het bondsbestuur beantwoord met “de 245 

functionarissen” Afdeling 10 antwoordt hierop dat in het artikel staat dat alcohol verboden is 246 

voor de spelers en de functionarissen en vraagt zich hierbij af wie dan de functionarissen 247 

bewaakt. 248 

De voorzitter antwoordt dat in de praktijk men elkaar zal controleren. 249 

 250 

Afdeling 16 verwacht dat bij invoering van dit artikel er geen vereniging meer zal zijn die een 251 

toernooi wil organiseren. 252 

 253 

Er volgt een discussie waarin duidelijk wordt dat het artikel dan niet alleen van toepassing 254 

moet zijn voor de NPC top, 2e en 3e divisie maar ook voor de NK’s.  255 

 256 

Als de bondsraad van mening is dat het verbod op alcohol ook voor de NK’s moet worden 257 

ingevoerd zal deze wijziging met een amendement moeten worden aangenomen. 258 

Hierover zal dan een besluit moeten worden genomen. 259 

 260 

Besluit: Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de wijziging van het artikel over het 261 

alcoholgebruik wordt: Voor alle functionarissen en spelers van de NPC top en  2e divisie, alle 262 

NK’s en finaleweekend Masters van het begin van de wedstrijd tot en met de laatste partij van 263 

het betreffende equipe.  264 

 265 

De vertegenwoordiger van de toernooicommissie meent dat een consequentie kan zijn dat een 266 

speler die dan toch alcohol gebruikt een rode kaart krijgt en daarmee wordt uitgeschakeld voor 267 

het hele toernooi.  268 

Afdeling 16 voegt daaraan toe dat dit wel weer op de schouders komt van de scheidsrechter. 269 

 270 



 

Agendapunt 3 – BV 26 nov. 2016   6 

 

De reglementencommissie merkt op dat aan het artikel dan nog toegevoegd moet worden “per 271 

speeldag” omdat er ook een finaleweekend Masters aan toegevoegd is. 272 

 273 

Het gewijzigde artikel wordt voor stemming voorgelegd. 274 

Afdeling 1 stemt tegen, de overige afdelingen stemmen voor. 275 

 276 

Besluit: De tekst van artikel 32.2 wordt gewijzigd in: Een alcohol verbod geldt voor alle 277 

functionarissen en spelers van de NPC top en  2e divisie, alle NK’s en finaleweekend Masters 278 

geldt van het begin van de wedstrijd tot en met de laatste partij van het betreffende equipe 279 

een alcoholverbod voor de betreffende speeldag.  280 

 281 

Punt 19: 282 

De vraag van afdeling 10 is met aanname van deze wijziging vervallen.  283 

 284 

Er wordt een pauze van 10 minuten ingelast. 285 

 286 

De voorzitter heropent de vergadering 287 

 288 

Er is een uitslag van het stembureau over de verkiezing van de twee kandidaten voor de 289 

verkiezingscommissie.  290 

 291 

Er zijn 81 geldige stemmen uitgebracht waarvan 64 voor Peter Bleekrode en 17 stemmen voor 292 

Jac Vuurpijl.  293 

 294 

Besluit: De bondsraad benoemt Peter Bleekrode als lid van de Verkiezingscommissie. 295 

 296 

11.2 Reglement NPC 297 

Op het reglement is een aantal vragen en amendementen binnengekomen en een groot aantal 298 

adviezen van de reglementencommissie.  299 

De adviezen van de reglementencommissie zullen bij de betreffende artikelen worden 300 

voorgelegd aan de vergadering waarna dan besloten kan worden de adviezen al dan niet over 301 

te nemen. 302 

 303 

Punt 20: 304 

is een vraag van afdeling 11. 305 

Afdeling 11 is niet aanwezig en er is voldaan aan de beantwoording van de vraag van afdeling 306 

11, waarmee deze voldoende is beantwoord. 307 

 308 

Punt 21:  309 

Artikel 1 310 

Amendement van de afdelingen 01 en 02 om naar minder speeldagen in de NPC te gaan. 311 

De afdelingen 1 en 2 vragen om naar 7 speeldagen te mogen omdat er in deze afdeling geen 312 

animo is om deel te nemen aan de NPC. Reden hiervoor is o.a. het geringe aantal overdekte 313 

accommodaties, waardoor veel “uit” gespeeld zal gaan worden. 314 

 315 

Afdeling 10 meent dat de mogelijkheid in het reglement NPC open is gelaten zeker als het gaat 316 

om de 3e divisies en lager.  317 

 318 

De reglementencommissie reageert hierop dat het past in het reglement maar dat het niet de 319 

intentie is van deze competitie. Het is wel een oplossing. 320 

 321 

Afdeling 06 ondersteunt de voorgestelde mogelijkheid van harte. 322 

 323 
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Bestuurslid Henk van Rekum (competitie) stelt dat dit soort problemen per regio opgelost 324 

moeten worden. Spreker vindt het te ver gaan om dergelijke oplossingen al in een reglement 325 

vast te leggen. 326 

 327 

Afdeling 01 spreekt de wens uit dat de NJBB dit dan wel duidelijk moet communiceren. Op dit 328 

moment is het niet duidelijk dat deze mogelijkheid bestaat. 329 

 330 

Voornemen: Het bestuur zegt toe dit duidelijk te gaan communiceren met de afdelingen. 331 

 332 

De voorzitter vraagt of de afdelingen 01 en 02 het amendement willen handhaven.  333 

 334 

Met de toezegging zoals die is gedaan besluiten de afdelingen het amendement in te trekken. 335 

 336 

Besluit: Het amendement van de afdelingen 01 en 02 wordt ingetrokken. 337 

 338 

Punt 22: 339 

Artikel 1.4 Advies van de reglementencommissie om competitieleiding te vervangen door 340 

toernooicommissie. 341 

De reglementencommissie kan zich vinden in het argument van het bestuur om dit niet te 342 

doen en trekt het advies in. 343 

 344 

Besluit: punt 22 wordt niet uitgevoerd. 345 

 346 

Punt 23: 347 

Artikel 1.5 Advies van de reglementen om in dit artikel “of toernooien” te schrappen. 348 

Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering. 349 

 350 

Besluit: In artikel 1.5 van het NPC reglement wordt “of toernooien” geschrapt. 351 

 352 

Punt 24: 353 

Artikel 1.5.1 In enkele afdelingen floreren diverse competities waaraan heel veel leden 354 

deelnemen. Deze afdelingen willen deze competities graag naast de NPC behouden. 355 

 356 

Voorstel van het bestuur is om competities met minder dan 5 spelers toe te staan naast de 357 

NPC. 358 

Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering. 359 

 360 

Besluit: Het is toegestaan om naast de NPC, competities met minder dan 5 spelers te 361 

organiseren. 362 

 363 

Afdeling 10 brengt een Winter Senioren Competitie in hun afdeling ter sprake, dit is een 364 

meerdaags toernooi en enigszins vergelijkbaar met de NPC, alleen er is geen promotie en 365 

degradatie. Afdeling 10 vraagt om ook hiervoor een uitzondering te maken. 366 

 367 

De voorzitter antwoordt dat dit dan een voorstel is dat ter vergadering wordt ingediend en dat 368 

maakt het wat gecompliceerder. 369 

 370 

Afdeling 10 realiseert zich dat als dit in stemming wordt gebracht en wordt toegestaan er veel 371 

meer uitzonderingen zullen komen. 372 

 373 

Bestuurslid Henk van Rekum raadt aan om dan de naam te veranderen als het toch niet om 374 

een competitie gaat, noemt het dan cyclus. 375 

Afdeling 10 verwacht dat als deze cyclus (competitie) door zal gaan er veel minder deelnemers 376 

voor de NPC zullen zijn. 377 
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De voorzitter handhaaft daarom alleen het voorstel om alleen competities toe te staan met 378 

minder dan 5 spelers. 379 

 380 

Punt 25: 381 

Advies van de reglementencommissie om de tekst van artikel 2.3 te wijzigen. 382 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 383 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie 384 

 385 

Besluit: In artikel 2.3 wordt “(vierde divisie of lagere) divisies” vervangen door “(vierde of 386 

lagere) divisie”.  387 

 388 

Punt 26: 389 

Artikel 3.4 Advies van de reglementencommissie om een zinsnede te schrappen die al 390 

voorkomt in artikel 3.2 391 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 392 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 393 

 394 

Besluit: De zinsnede “Een team komt uit voor een lidvereniging” wordt geschrapt in artikel 395 

3.4. 396 

 397 

Punt 27: 398 

Advies van de reglementencommissie om in art 3.6 divisie(s) te vervangen door divisie. 399 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 400 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 401 

 402 

Besluit: in artikel 3.6 wordt divisie(s) vervangen door divisie. 403 

 404 

Punt 28: 405 

Advies van de reglementencommissie om in artikel 4.7 Competitiewedstrijd te vervangen door 406 

wedstrijd. (analoog aan artikel 4.6) 407 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 408 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 409 

 410 

Besluit: In artikel 4.7 wordt competitiewedstrijd vervangen door wedstrijd 411 

 412 

Punt 29:  413 

Een vraag van afdeling 05 met betrekking tot artikel 5.4, een richtspeeldag. 414 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 415 

 416 

Punt 30 417 

Een vraag van afdeling 14 om de speeldag voor de lagere divisies op een andere dag dan 418 

zaterdag toe te staan. 419 

Het bondsbestuur heeft hierop geantwoord en vraagt of het antwoord voldoende is. 420 

Afdeling 14 vindt het voldoende indien het terug te vinden is in de reglementen. Maar het staat 421 

er niet in.  422 

De voorzitter antwoordt dat het reglement het toelaat en dat het bondsbestuur de 423 

mogelijkheid biedt om dit te faciliteren 424 

 425 

Punt 31 426 

Afdeling 05 vraagt wat er geregeld wordt bij afgelasting van een wedstrijd wegens 427 

weersomstandigheden. 428 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 429 

 430 

 431 
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Punt 32 432 

Artikel 6.3 De reglementencommissie vraagt de puntentoekenning gelijk te trekken met 433 

andere sporten. 434 

De voorzitter stelt de vergadering voor om dit advies niet over te nemen. 435 

De vergadering gaat akkoord om het advies van de reglementencommissie niet over te nemen. 436 

 437 

Besluit: De puntentelling zoals verwoord in artikel 6.3. blijft ongewijzigd. 438 

 439 

Punt 33: 440 

Afdeling 10 is het niet helemaal eens met het antwoord op hun vraag over degradatie zoals dat 441 

omschreven is in artikel 8.2.2. 442 

Hiervoor zou een extra artikel moeten komen. 443 

De voorzitter antwoordt dat dan nu een amendement ingediend moet worden. Er is bij de 444 

vergadering geen behoefte om hierover een amendement in te dienen. Verder legt de 445 

voorzitter  uit dat het reglement niet in beton gegoten is en mocht er behoefte zijn dat er een 446 

wijziging aangebracht moet worden kan op elke bondsvergadering daarover een voorstel 447 

ingediend worden. 448 

 449 

Afdeling 10 kan zich vinden in deze uitleg, maar vraagt tevens om in de 2e regel van de uitleg 450 

het woordje “als” te wijzigen in “al”.  451 

 452 

Punt 34: 453 

Afdeling 06 heeft een amendement ingediend, met het verzoek om alle divisies te verplichten 454 

binnen te spelen. 455 

Afdeling 06 reageert hierop dat verplichting gezien moet worden in “in principe”. Verder pleit 456 

afdeling 06 voor uniformiteit, over binnen of buiten spelen, waarbij ook nog eens onderscheid 457 

in het reglement wordt gemaakt tussen de hogere en de lagere klasse. Afdeling 06 zou graag 458 

willen zien dat dit veranderd wordt in “in principe wordt binnen gespeeld maar de vrijheid om 459 

buiten te spelen blijft en dat dit geldt voor alle klasse”.  460 

Afdeling 13 ontraadt om met het amendement mee te gaan omdat het voorstel wel werkt in 461 

het midden van het land maar in de afdelingen 1, 2, 13 en mogelijk 16 wordt het een 462 

probleem. 463 

Afdeling 09 ondersteunt afdeling 13. 464 

 465 

Er volgt een discussie over voordelen en nadelen van het voorstel van afdeling 06.  466 

 467 

Het amendement van afdeling wordt in stemming gebracht. 468 

Het houdt in dat er in principe altijd binnen wordt gespeeld maar dat in overleg kan worden 469 

afgesproken om buiten te spelen. 470 

De afdelingen 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13 stemmen tegen het amendement. 471 

De afdelingen 3, 5, 6, 14, 16, stemmen voor het amendement. 472 

Met 36 stemmen voor en 45 stemmen tegen wordt het amendement verworpen. 473 

 474 

Besluit: Het ingediende amendement van afdeling 06 wordt niet overgenomen. 475 

 476 

Afdeling 10 stelt voor om, nu het amendement verworpen is artikel 14.3.3 anders te 477 

omschrijven. Hiermee komt er een nieuw amendement aan de orde. De tekst die afdeling 10 478 

voorstelt gaat iets minder ver dan het amendement van afdeling 06.  479 

 480 

De voorzitter vraagt wie er voor is om dit nieuwe amendement aan de agenda toe te voegen. 481 

Alleen de afdeling 5, 6, 9 en 10 zijn voor behandeling van het nieuwe amendement. 482 

Deze afdelingen vormen geen meerderheid waarmee het nieuwe amendement niet wordt 483 

besproken. 484 

 485 
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Punt 35: 486 

Artikel 11.2 Vraag van afdeling 05 over afmetingen van de banen. 487 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 488 

 489 

Punt 36: 490 

Artikel 11.3 Toevoeging op advies van de reglementencommissie, 491 

Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 492 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie 493 

 494 

Besluit: De zinsnede “een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter” wordt toegevoegd 495 

aan artikel 11.3. 496 

 497 

Punt 37: 498 

Artikel 12.1 Vraag van afdeling 05 over het niveau van de scheidsrechter bij 2e divisie en lager. 499 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 500 

 501 

Punt 38: 502 

Artikel 12.1 Vraag van afdeling 14 over het tekort aan scheidsrechters 503 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 504 

 505 

Punt 39: 506 

Artikel 12.2 De reglementencommissie vraagt een correctie in een woord aan te brengen. 507 

Is akkoord. 508 

 509 

Besluit: “scheidsrechten” wordt vervangen door “scheidsrechter” 510 

 511 

Punt 40:  512 

Artikel 13.4 Advies van de reglementencommissie om artikel 4.10 te vervangen door artikel 513 

4.9. Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. De vergadering gaat akkoord met 514 

het advies van de reglementencommissie. 515 

 516 

Besluit: Artikel 4.10 wordt vervangen door artikel 4.9 517 

 518 

Punt 41: 519 

Artikel 14.1.1. Afdeling 11 wil gebruik van werpcirkels verplicht stellen. Afdeling 11 is niet 520 

aanwezig op de vergadering. 521 

Bondsbestuur is tegen verplicht stellen. 522 

De vergadering is het eens met het bondsbestuur. 523 

 524 

Besluit: Het gebruik van werpcirkels wordt niet verplicht gesteld. 525 

 526 

Punt 42  527 

Artikel 14.3.2. advies van de reglementencommissie over artikel 6.2. 528 

Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 529 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 530 

 531 

Besluit: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.2. 532 

 533 

Punt 43 534 

Artikel 14.4.2. Advies van de reglementencommissie voor tekst wijziging. 535 

Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 536 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie 537 

 538 

Besluit: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.4.2. 539 
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Punt 44: 540 

Artikel 14.3.4. Afdeling 10 stelt voor een deel van de tekst van dit artikel te wijzigen. 541 

Het bondsbestuur is akkoord met dit voorstel. 542 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 543 

 544 

Besluit: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.4. 545 

 546 

Met de bespreking van de punten met betrekking tot het NPC reglement vindt de vergadering 547 

een stemming niet nodig. Het reglement van de NPC is hiermee aanvaard. 548 

 549 

Besluit: Het reglement van de NPC is met invoering de besproken opmerkingen en wijzigingen 550 

goedgekeurd. 551 

 552 

11.3 Bijlagen NK’s 553 

 554 

Punt 45: 555 

Artikel 1.2 Amendement van afdeling 01 om de NK’s weer terug te brengen naar één dag in 556 

plaats van twee.  557 

Afdeling 16 ondersteunt het voorstel met een toelichting. 558 

Afdeling 10 meent dat het amendement niet “op zichzelf” kan worden aangenomen omdat het 559 

een relatie heeft met de wedstrijdsystemen in alle reglementen. Bij aanvaarding van het  560 

amendement moeten alle bijlagen gewijzigd worden.  561 

De voorzitter brengt het amendement in stemming met als consequentie dat alle bijlagen 562 

gewijzigd moeten worden als het amendement wordt aanvaard. 563 

 564 

De afdeling 1, 14 en 16 stemmen voor het amendement, afdeling 13 onthoudt zich van 565 

stemmen.  566 

Hiermee wordt het amendement verworpen. 567 

 568 

Besluit: Het ingebrachte amendement van afdeling 01 wordt niet aangenomen. 569 

 570 

Punt 46: 571 

Afdeling 10 heeft de verbeterde versies van de NK bijlagen gemist op de site. 572 

Bovendien is geconstateerd dat deze versies door niet te publiceren ook niet goedgekeurd 573 

waren waardoor een NK tête-à-tête is gehouden zonder goedgekeurde reglementen. 574 

Inmiddels heeft de publicatie plaatsgevonden, maar dat had eerder moeten gebeuren, 575 

waarvoor excuses van het bondsbestuur. 576 

 577 

De bondsvergadering heeft geen behoefte aan stemming over de bijlagen van het 578 

rompreglement. 579 

 580 

Besluit: De bijlagen van het rompreglement, de NK reglementen worden goedgekeurd. 581 

 582 

11.4 Reglementen NJBB Masters 583 

Over het reglement Masters zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen.  584 

Het bondsbestuur heeft toch een opmerking over artikel 5.3.4. Er wordt bij de Masters op tijd 585 

gespeeld, in het artikel staat dat nadat de tijd verstreken de partij met één werpronde wordt 586 

verlengd. Bij de NK’s zijn dat twee werprondes. Dit zou in dit reglement alsnog gewijzigd 587 

moeten worden. 588 

 589 

Het betekent wel dat er nu een amendement op tafel komt dat niet eerder in de vergadering is 590 

gebracht. 591 

De voorzitter vraagt of de vergadering dit amendement wil bespreken om daarna al dan niet 592 

een besluit erover te nemen.  593 
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Met algemene stemmen wordt de behandeling van het amendement aanvaard. 594 

Met algemene stemmen wordt de wijziging in het reglement goedgekeurd. 595 

 596 

Besluit: het reglement NJBB Masters wordt goedgekeurd met de toevoeging dat in artikel 597 

5.3.4. één werpronde wordt gewijzigd in twee werprondes 598 

 599 

Het bondsbestuur zegt toe dat in de loop van deze week alle reglement op nlPetanque en op 600 

de NJBB site staan. 601 

 602 

Voornemen: alle nieuwe reglementen zullen deze week om de site en nlPetanque worden 603 

gepubliceerd. 604 

 605 

12. Rondvraag 606 

 607 

Punt 47:  608 

Afdeling 10 heeft een vraag over de vorming van de districtsteams en geeft hierop een 609 

toelichting. Afdeling 10 maakt zich ernstig zorgen over de personele invulling van de 610 

districtsteams in district West. Op 22 maart is bekend gemaakt wie de kwartiermaker was voor 611 

district West maar tot nu toe is binnen de afdeling nog niets vernomen van de kwartiermaker.  612 

Afdeling 10 wil weten of het bestuur weet hoe ver district West is en of het in de rest van het 613 

land ook zo slecht is gesteld.  614 

Bestuurslid bondsorganisatie Jan Willem Meerwaldt weet dat in diverse delen van het land men 615 

druk bezig is, maar hoe het landelijk gesteld is hem onbekend. 616 

 617 

Guillaume Spiering geeft als kwartiermaker van de districten Midden en Noord een toelichting 618 

over zijn vordering. Hij heeft bijna alle verenigingen benaderd en binnenkort is er een gesprek 619 

met de afdelingsbesturen die zullen gaan vallen onder district Noord.  620 

De vraag is hiermee voor afdeling 10 voldoende beantwoord maar wel met de constatering dat 621 

afdeling West achterloopt bij andere delen van het land en dat de organisatie van de NPC in dit 622 

district daar waarschijnlijk schade van zal ondervinden. 623 

 624 

Afdeling 14 voegt eraan toe dat ook deze afdeling nog niet is benaderd door de kwartiermaker. 625 

 626 

Punt 48 627 

In de vraag van afdeling 10 staat een foutief woord vermeld. “vergoeding” had moeten zijn 628 

“tijdsbesteding”. 629 

In het functieprofiel van de districtscoördinator wedstrijdzaken staat een tijdsbesteding 630 

vermeld van 2 tot 4 uur per week. Afdeling 10 verwacht dat dit voor zo’n groot district als 631 

district West veel te weinig is. Als lid van de wedstrijdcommissie in afdeling 10 is bijgehouden 632 

hoeveel tijd besteed is aan een relatief kleine afdeling als afdeling 10. Het aantal uren is 633 

uitgekomen op 100 tot nu toe, dus ca. 5 maanden. Deze toelichting is in het verlengde van 634 

punt 47. 635 

 636 

Punt 49 637 

Gaat over vergoeding voor wedstrijdleiders en scheidsrechters. In afdeling 10 zijn bijna geen 638 

functionarissen meer te krijgen die alleen voor km. vergoeding hun werk willen doen. Afdeling 639 

10 begrijpt nog steeds niet waarom de belastingdienst door de NJBB als probleem wordt 640 

aangevoerd om deze vergoeding niet uit te betalen. 641 

De voorzitter antwoordt dat in eerdere bondsvergadering daarover al een discussie is geweest 642 

en wil nu niet weer opnieuw de discussie hierover aangaan.  643 

Als afdeling 10, die discussie wel wil gaan voeren op de volgende bondsvergadering, zal 644 

daarover een voorstel indienen voor de volgende bondsvergadering. 645 

 646 

 647 
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Punt 50 648 

Gaat over de communicatie over de NPC.  649 

Op zaterdag 14 mei zijn kwalificatietoernooien gespeeld voor de NPC en pas op dinsdag 650 

stonden de uitslagen bijna onvindbaar op beide sites. Nu staat er wel op welke vereniging en 651 

gekwalificeerd zijn maar nergens zijn de uitslagen te vinden. Afdeling 10 vraagt waarom daar 652 

geen publicatie over is geweest en zou graag alsnog de uitslagen op de site zien. 653 

 654 

Bestuurslid Henk van Rekum zegt toe dat dit geregeld kan worden 655 

 656 

Voornemen: De uitslagen van de kwalificatiewedstrijden worden alsnog op de site 657 

gepubliceerd 658 

 659 

De voorzitter stelt dat hiermee de schriftelijk ingediende vragen zijn behandeld en vraagt of er 660 

nog afdelingen zijn die een vraag hebben. 661 

 662 

Afdeling 01 vraagt waarom op de toernooikalender heel veel toernooien staan aangemeld als 663 

voorrondes en directe eliminatie, terwijl bij bezoek aan deze toernooien gewoon in voorronden 664 

en poules wordt gespeeld.  665 

De toernooicommissie antwoordt hierop dat bij indeling in poules wordt gesuggereerd dat 666 

iedereen weer tegen elkaar speelt en dat is niet zo. In het infobulletin is gepubliceerd dat dit 667 

niet meer zo wordt opgenomen.  668 

Toegezegd wordt dat het aanvraagformulier voor toernooien aangepast zal worden met een 669 

extra keuze. 670 

 671 

Voornemen: Het aanvraagformulier voor toernooien zal worden aangepast met een keuze 672 

voor voorronden en poules met voorgelote partijen. 673 

 674 

Afdeling 16 vraagt of het bestuur bereid is om de verenigingen in kennis te stellen wat voor 675 

mogelijkheden er allemaal liggen om jeugd te werven voor hun vereniging en dat daarvoor 676 

diverse subsidie verkrijgbaar zijn.  677 

Bestuurslid Maarten Stamrood weet dat hiervoor mogelijkheden zijn en hoopt dat zijn opvolger 678 

of degene die zijn taak over gaat nemen dat op zich zal nemen.   679 

 680 

Afdeling 10 spreker Henk Reincke meldt dat hij vandaag voor de laatste keer als bondsraadlid 681 

aanwezig is. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking en wenst het bestuur veel sterkte in 682 

de toekomst. 683 

 684 

Afdeling 14 heeft wat problemen met het niet beantwoorden van mailtjes en telefoontjes. De 685 

voorzitter antwoordt dat zijn ervaring anders is en hoopt dat dit een uitzondering is, maar het 686 

mag niet gebeuren dat mailtjes en telefoontjes niet beantwoord worden.  687 

 688 

De voorzitter richt nu het woord tot Maarten Stamrood, die stopt met het 689 

bestuurslidmaatschap. Het is jammer dat Maarten ermee stopt met als reden dat het niet meer 690 

te combineren is met een nieuwe invulling van zijn baan. Er is in de korte tijd dat Maarten 691 

bestuurslid promotie was heel veel gebeurd, zoals het vaststellen van de promotie en 692 

communicatiestrategie, een ander bondsblad, de website NLpetanque, nieuwe opzet 693 

infobulletin en nieuwbrieven, aankleding NK’s. 694 

Als waardering overhandigt de voorzitter hem een bos bloemen, als bestuur zal nog afscheid 695 

van Maarten worden genomen. 696 

Er is nog iemand waarvan afscheid wordt genomen. De nieuwe voorzitter van de 697 

reglementencommissie is inmiddels gearriveerd.  698 

Dat betekent dat ook afscheid wordt genomen van de vorige voorzitter Han Besters. De manier 699 

waarop Han zijn taak heeft vervuld is heel intens geweest.  700 
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Han heeft zich ingezet voor de aansluiting bij Instituut voor Sport Rechtspraak die verregaande 701 

eisen stelde aan de statuten en reglementen voor de aangesloten bonden. Han heeft daarvoor 702 

feitelijk al het werk verricht, reglementen van andere bonden doorgenomen, overleg met ISR, 703 

waar uiteindelijk een modus is uitgekomen voor aansluiting. Dat de aansluiting soepel is 704 

verlopen is voor een belangrijk deel het werk van Han geweest. Ook de uitvoering van de 705 

reglementen en de manier waarop Han buitengewoon zorgvuldig voorbereide stukken aan het 706 

bestuur aanbood. Han is niet lang voorzitter/lid geweest van de reglementencommissie maar 707 

de hoedanigheid waarop is belangrijker voor het bestuur geweest. Dit heeft het bestuur 708 

aanleiding gegeven om Han te onderscheiden met de zilveren bondsspeld.  709 

Han bedankt de aanwezigen in het vertrouwen dat men in hem heeft gehad en heeft het volste 710 

vertrouwen in zijn opvolger.  711 

 712 

Tot slot bedankt de voorzitter Dody Henze voor de notulen die zij zal gaan maken met de 713 

overhandiging van een bos bloemen. 714 

 715 

13  Sluiting 716 

De voorzitter dankt zijn collega’s in het bestuur voor alle voorbereidingen die zijn gedaan om 717 

alle stukken voor deze vergadering te maken. 718 

Ook dankt de voorzitter alle medewerkers van het bondsbureau die vaak meer uren maken 719 

dan dat zij hoeven te maken. Eveneens een woord van dank aan alle commissies en 720 

subcommissie die zich inzetten voor de bond. Hij wenst iedereen een goede rit naar huis. 721 



 

Agendapunt 6 – BV 26 nov. 2016   15 

AGENDAPUNT 6: Besluiten en toezeggingen bondsvergadering d.d. 28 mei 2016 

 
Alle acties n.a.v. onderstaande besluiten en toezeggingen zijn opgepakt en afgehandeld. 
 
Besluiten 
 
1. Het verslag van de bondsvergadering van 31 oktober 2015 incl. de wijziging van de 

regels 171/172/173 is door de Bondsraad vastgesteld. 

2. De nagezonden vragen en antwoorden met betrekking tot de bondsvergadering zullen 
met de conceptnotulen worden meegestuurd en eveneens op de website worden 
gepubliceerd.  

3.  De stand van zaken besluiten en voornemens wordt voor kennisgeving aangenomen. 
4. Als lid van het bondsbestuur is Ton Roos herbenoemd. 
5. Tot voorzitter van de reglementencommissie is benoemd Ad van Helvoort.  
6. De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2015 inclusief de voorgestelde 

correctie. 
7. De bondsraad dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beheer en beleid. 
8. De licentiekosten en verenigingscontributie worden vastgesteld, zoals is voorgesteld. 
9. Het verkiezingsreglement wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 
10. Het functieprofiel lid verkiezingscommissie wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 
11.  De bondsraad benoemt de heren Cees van der Linde, Frans Krol en Peter Bleekrode als 

leden van de verkiezingscommissie. 

12. Het voorstel van het bondsbestuur om in het rompreglement “toernooicommissie” te 
wijzigen in “bondsbestuur” wordt aangenomen. 

13.  Artikel 10.4 wordt geschrapt in het rompreglement. 
14. Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de wijziging van het artikel over het 

alcoholgebruik wordt: Voor alle functionarissen en spelers van de NPC top en  2e divisie, 
alle NK’s en finaleweekend Masters van het begin van de wedstrijd tot en met de laatste 
partij van het betreffende equipe.  

15. De tekst van artikel 32.2 wordt gewijzigd in: Een alcoholverbod geldt voor alle 
functionarissen en spelers van de NPC top en 2e divisie, alle NK’s en finaleweekend 
Masters. Het alcoholverbod geldt voor de deelnemers van het begin van de wedstrijd tot 
en met de laatste partij van hun equipe.  

16. Met de toezegging zoals die zijn gedaan besluiten de afdelingen 01 en 02 hun 
amendement in te trekken. 

17. Punt 22 wordt niet uitgevoerd. 
18. In artikel 1.5 van het NPC reglement wordt “of toernooien” geschrapt. 
19. Het is toegestaan om naast de NPC competities met minder dan 5 spelers te 

organiseren. 
20. In artikel 2.3 wordt “(vierde divisie of lagere) divisies” vervangen door “(vierde of 

lagere) divisie”.  
21. De zinsnede “Een team komt uit voor een lidvereniging” wordt geschrapt in artikel 3.4. 
22. In artikel 3.6 wordt divisie(s) vervangen door divisie. 
23. In artikel 4.7 wordt competitiewedstrijd vervangen door wedstrijd 
24. De puntentelling zoals verwoord in artikel 6.3. blijft ongewijzigd. 
25. Het ingediende amendement van afdeling 06 wordt niet overgenomen. 
26. De zinsnede “een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter” wordt toegevoegd 

aan artikel 11.3. 
27. Het woord “scheidsrechten” wordt vervangen door “scheidsrechter” 

28. Artikel 4.10 wordt vervangen door artikel 4.9 
29.  Het gebruik van werpcirkels wordt niet verplicht gesteld. 
30. De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.2. 
31. De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.4.2. 
32. De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.4. 
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33. Het reglement van de NPC wordt met inachtneming van de besproken opmerkingen en 
wijzigingen door de Bondsraad goedgekeurd. 

34. Het ingebrachte amendement van afdeling 01 wordt niet aangenomen. 
35. De bijlagen van het rompreglement, de NK reglementen worden door de Bondsraad 

goedgekeurd. 
36. Het reglement NJBB Masters wordt door de Bondsraad goedgekeurd met de toevoeging 

dat in artikel 5.3.4. één werpronde wordt gewijzigd in twee werprondes 

 
Toezeggingen: 
 
1. De namen in het jaarverslag bij het NK doublette worden alsnog gecorrigeerd. 
 
2. Het bestuur zegt toe duidelijker te communiceren, dat in de uitvoering de NPC ook 

georganiseerd kan worden met minder dan 14 speeldagen. 

 
3. Alle nieuwe reglementen zullen deze week op de site en NLpetanque worden 

gepubliceerd. 
 
4. De uitslagen van de kwalificatiewedstrijden NPC worden alsnog op de site gepubliceerd. 
 
5. Het aanvraagformulier voor toernooien zal worden aangepast met een keuze voor 

voorronden en poules met voorgelote partijen. 
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Inleiding 

 
Eind 2016 loopt de huidige beleidsperiode 2013-2016 af. De opdracht, om petanque te 
positioneren als een competitiesport en een stevig fundament te ontwikkelen voor de 
continuïteit van de sport, is echter nog niet voltooid en krijgt daarom ook na deze 
beleidsperiode een vervolg. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen en is het voor de 
toekomst van de sport en de bond noodzakelijk om hier op een gedegen manier op te 
oriënteren en te anticiperen. Het doel om petanque te positioneren als een competitiesport 
blijft het voornaamste uitgangspunt voor de activiteiten van de bond. Ook de missie en de 
visie van de bond verwoorden na 4 jaar nog steeds de uitgangspunten van de bond. De NJBB 
houdt koers. Het is echter wel benodigd om beleidslijnen te benoemen in een richtinggevend 
document; hoe kijkt de NJBB naar de toekomst? Het is immers aan de NJBB om richting te 
geven aan de toekomst van de petanque sport in Nederland met oog voor de veranderende 
omstandigheden. In de startnotitie “Ontwikkeling visie 2017+” die ter kennisneming is 

meegestuurd (agendapunt 8.2) heeft het bondsbestuur deze ontwikkelingen beschreven. 
Tijdens de eerste ledenraadplegingen in 2017 gaat het bondsbestuur hierover in gesprek met 
de verenigingen.  
 

1. Korte terugblik beleidsperiode 2014 -2016 
 
De afgelopen 3 jaar heeft de NJBB op basis van het meerjarenbeleidsplan “Bouwen aan de 
toekomst van onze sport” hard gewerkt om het fundament van de georganiseerde 
petanquesport in Nederland te versterken. 
 
Het fundament, bestaande uit de 4 pijlers, krijgt steeds meer vorm. Binnen elke pijler zijn 
projecten geformuleerd met een bepaalde prioritering. De categorie 1 projecten hadden de 
hoogste prioriteit aangezien deze projecten een essentiële bijdrage leveren aan de realisatie 
van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan en daarmee aan het fundament van de 

georganiseerde sport. De stand van zaken met betrekking tot de categorie 1 projecten wordt 
hieronder per pijler kort toegelicht.  
 
In de pijler competitie is de nieuwe Nationale Petanque Competitie (NPC) ontwikkeld. Dit een 
competitie tussen verenigingsteams. Na een pilot in 2015 hebben zich voor de start van de 
competitie in 2016 liefst 307 teams van 114 verschillende verenigingen ingeschreven. Naast 
het ontwikkelen van een nieuwe competitie(structuur) zijn de NK’s verder 

geprofessionaliseerd. Eind 2016 wordt deze opzet voor het eerst geëvalueerd.  
 
Binnen de pijler Verenigingsondersteuning lag de focus voornamelijk op het ontwikkelen van 
een nieuwe opleidingsstructuur en nieuwe opleidingen. Dit was een zeer intensief traject, 
hetgeen ook tot vertraging heeft geleid. In 2016 zijn de eerste nieuwe regionale 
scheidsrechtersopleidingen (RSR) gestart. De opleidingen voor regionale wedstrijdleider en 
basisinstructeur petanque zijn vertraagd. In 2016 zijn inmiddels pilots gepland voor deze 

opleidingen met als doel deze opleidingen in 2017 zo snel mogelijk te kunnen aanbieden.   
 
Binnen de pijler Promotie is een communicatiestrategie ontwikkeld in samenwerking met het 
communicatiebureau Basiscommunicatie. In 2015 en 2016 zijn, op basis van de 
communicatiestrategie, een aantal zaken verder ontwikkeld. Er is een nieuw NJBB logo en een 
nieuwe huisstijl ontwikkeld. Daarnaast is het sportplatform van de NJBB, NLpetanque, met een 
eigen specifieke huisstijl geïntroduceerd, zijn het bondsblad en de nieuwsbrieven 

geprofessionaliseerd en is er promotiemateriaal ontwikkeld voor de aankleding van NK’s (in de 
huisstijl van NLPetanque) en voor de aankleding van verenigingsevents (in de huisstijl van Play 
Petanque). In samenwerking met websiteleverancier Onsweb wordt momenteel een nieuwe 
website voor NJBB.nl en NLpetanque.nl ontwikkeld.   
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De herstructurering van de bondsorganisatie had de belangrijkste prioriteit binnen de pijler 

Bondsorganisatie. Vanaf 1 januari 2017 kent de NJBB 8 districten waarbinnen een 
districtsteam werkzaam is. Om de inbreng van de wensen en behoeften van de verenigingen 
structureel een plek te geven, is ook de besluitvormingscyclus aangepast. Verenigingen 
worden direct aan het begin van het jaar, middels ledenraadplegingen, betrokken bij 
ontwikkelingen van de bond. De input uit deze bijeenkomsten wordt meegenomen in de 
verdere ontwikkeling van beleids- en jaarplannen. Naast de herstructurering van de 
bondsorganisatie had het project contributiestructuur een hoge prioriteit. Het bondsbestuur 

heeft alle afdelingen bezocht en verschillende scenario’s met de verenigingen besproken. In de 
bondsvergadering van november 2016 wordt een definitief voorstel voorgelegd.  
 
Terugkijkend op de afgelopen drie jaar is de conclusie dat de belangrijkste projecten uit het 
meerjarenbeleidsplan zijn gerealiseerd. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat enkele 
kleinere projecten gedurende de beleidsperiode anders zijn ingevuld of zijn uitgesteld. In de 
komende beleidsperiode, waarin meer ruimte wordt gecreëerd voor flexibiliteit, wordt bekeken 

welke uitgestelde projecten een plek krijgen in een toekomstig jaarplan.  
 

2. Jaarplan 2017 
 
Het jaarplan 2017 geeft invulling aan activiteiten die passen binnen de gestelde de kerntaken 
van de NJBB. De kerntaken van de NJBB hebben betrekking op het: 

 Faciliteren van georganiseerde sport 
 Ondersteunen van verenigingen 
 Ontwikkelen en aansturen van landelijk beleid 
 Bewaken van samenhang, continuïteit en transparantie 
 Belangenbehartiging 
 Bundelen van kennis, vaardigheid, invloed en netwerk 
 Inspelen op ontwikkelingen 
 Benutten van kansen 

 
Naast de verdere professionalisering van het sportaanbod, de bondsorganisatie, de 
communicatiemiddelen en het werken aan imagoverbetering, liggen de activiteiten van de 
bond in 2017 in lijn met het meerjarenbeleid dat gebaseerd is op de 4 pijlers. Op basis van de 
ontwikkelingen in 2016 zullen een aantal projecten in 2017 nog specifieke aandacht behoeven. 
Dit gaat met name om de implementatie van ontwikkelde producten in 2016 en het verder 

ontwikkelen van producten die in de periode 2014-2016 nog niet aan bod zijn gekomen. De 
activiteiten/projecten die voor 2017 op de agenda staan, worden in hoofdstuk 3 per pijler kort 
toegelicht. 
 
 



 

Agendapunt 8.1 – BV 26 nov. 2016   21 

3. Projecten per pijler 
 
Pijler bondsorganisatie 
 
3.1 Implementatie nieuwe contributiestructuur 

Als de bondsraad in november 2016 instemt met een nieuwe contributiestructuur dan 
zal de implementatie hiervan in 2017 een groot deel van de activiteiten in de pijler 
Bondsorganisatie in beslag nemen. De administratieve processen rondom de 

ledenadministratie dienen aangepast te worden. Dit betekent sowieso dat het huidige 
ledenadministratiepakket vervangen wordt door een nieuw systeem waarin 
tegelijkertijd gewenste functionaliteiten (zoals koppelingen met financiële pakketten) 
worden meegenomen.  
 

3.2 Ondersteuning nieuwe bondsorganisatie 
Vanaf 01 januari verandert de structuur van de bondsorganisatie. Zo beschikt elk 
district vanaf 2017 over een districtsteam. De districtsteams en uitvoerende commissies 
zullen in 2017  extra ondersteund worden bij het afstemmen van activiteiten in de 
uitvoering.  
 

3.3 Vrijwilligersbeleid 
Zonder actieve en betrokken vrijwilligers van en bij verenigingen, is het niet mogelijk 

om de kerntaken van de bond uit te voeren en veranderingen en ontwikkelingen te 
realiseren. Aan de hand van de nieuwe organisatiestructuur wordt een vrijwilligersbeleid 
ontwikkeld om er voor te zorgen dat vrijwilligers betrokken en behouden blijven voor de 
sport, de verenigingen, de districtsteams, de commissies en de werkgroepen. 
 

3.4 Jaarplan 2018 
In 2017 wordt in samenwerking met de verenigingen invulling gegeven aan het jaarplan 
2018. In het 1e en 2e kwartaal van 2017 wordt per district een ledenraadpleging 
georganiseerd. De input van deze ledenraadpleging wordt door het bondsbestuur en 
bondsbureau gebruikt om invulling te geven aan het jaarplan 2018. Deze activiteit is 
voor 2017 specifiek als project geformuleerd maar behoort vanaf 2018 tot de reguliere 
taken. 

 
Pijler competitie 

 
3.5 Visie en beleid m.b.t. Topsport 

In 2017 wordt een hernieuwde visie en bijbehorend beleid ontwikkeld m.b.t. topsport.  
 
3.6 Professionaliseren NPC 

Het seizoen 2016/2017 is het eerste reguliere seizoen van de Nationale Petanque 
Competitie. De NPC wordt geëvalueerd en verbeterpunten worden geïnventariseerd. De 
administratieve processen rondom de NPC worden verder geautomatiseerd.  
 

3.7 Professionalisering Nationale Kampioenschappen 
In 2016 is de aankleding van de NK’s en Masters geprofessionaliseerd. In 2017 ligt de 
prioriteit bij het automatiseren van het inschrijfproces voor de kampioenschappen.  

 
Pijler  Promotie 

 
3.8 Doorontwikkeling websites  

In 2017 worden de websites NJBB.nl en NLpetanque.nl doorontwikkeld. Het proces 
(module) rondom het aanvragen van Cat-1, Cat-2 en Cat-3 toernooien en het proces 
rondom de aangifte van tuchtzaken wordt geautomatiseerd.  
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Verder wordt een webshop ingericht en wordt een online inschrijftool voor allerhande 

activiteiten ontwikkeld. Daarnaast wordt de NPC module verder doorontwikkeld en 
wordt gestart met de ontwikkeling van een mobiele app.  

 
3.9 Marktverkenning 

Het aantal partijen dat petanque aanbiedt in verschillende verschijningsvormen is sterk 
toegenomen. Een mooi voorbeeld hiervan is het “Mooie Boules” festival. Naast losse 
initiatieven, zijn er ook veel niet-aangesloten verenigingen die een grote doelgroep 

bereiken. In 2017 wordt de markt verkend en wordt in kaart gebracht om hoeveel 
aanbieders het gaat en welke doelgroepen zij bedienen. Daarnaast is het van belang te 
onderzoeken op welke manier de NJBB deze verschillende doelgroepen kan inspireren 
om de sport te beoefenen. De wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen 
worden in kaart gebracht en er wordt bekeken welke rol de NJBB hierin kan vervullen. 
Er wordt eveneens onderzocht in hoeverre de NJBB een bijdrage kan leveren op 
bepaalde maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld vergrijzing, sociale cohesie en 

een leven lang sporten.  
 
3.10 Arrangementen 

Op basis van de resultaten uit de marktverkenning en de inventarisatie van de wensen 
en behoeften, wordt bepaald welke mogelijke producten en diensten ontwikkeld worden  
voor potentiële doelgroepen.  

 

Pijler Verenigingsondersteuning 
 
3.11 Ontwikkeling en afronding opleiding Regionale Wedstrijdleider (RWL) 

In 2016 is een pilot gestart voor de opleiding tot Regionaal Wedstrijdleider. In 2017 
worden de ervaringen uit de pilot verwerkt en worden de eerste reguliere opleidingen 
gestart.  

 
3.12 Ontwikkeling en afronding opleiding Basis Instructeur Petanque (BIP) 

In 2016 is een pilot gestart voor de opleiding tot Basis Instructeur Petanque. In 2017 
worden de ervaringen uit de pilot verwerkt en worden de eerste reguliere opleidingen 
gestart.  

 
3.13 Handboek competitieformats en toernooien 

In 2017 wordt een handboek met competitie- en toernooiformats ontwikkeld voor 
verenigingen en geïnteresseerde beoefenaars. Daarnaast wordt in samenwerking met 
onze huidige websiteleverancier onderzocht of het mogelijk is om webbased 
toernooisoftware te ontwikkelen die verenigingen kunnen gebruiken bij de organisatie 
van toernooien.  
 

4.  Planning en financiering 
 
De haalbaarheid en kwaliteit van de activiteiten van de bond zijn essentieel voor de voorgang 
van de ontwikkelingen in de sport en de bond. Evenals het behoud van de betrokkenheid en 
draagvlak bij de leden. De planning en de financiering van activiteiten zijn hierbij belangrijke 
factoren. In bijlage 1 (blz. 33) is de projectplanning met daaraan gekoppeld de 
projectbudgetten opgenomen. De separaat opgenomen bedragen per project verwijzen naar de 
totaalbedragen die zijn opgenomen in de begroting 2017 op onderstaande kostenplaatsen: 

 
Kostenplaats 152: Pijler Bondsorganisatie 
Kostenplaats 250: Pijler Promotie 
Kostenplaats 251: Pijler Verenigingsondersteuning 
Kostenplaats 350: Pijler Competitie 
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5.  Districtsjaarplan 
 
Het faciliteren van sportaanbod in de regio, het signaleren van hulpvragen en beleidsinput van 
verenigingen, de zichtbaarheid van de bond en het afstemmen van de toernooikalender met de 
verenigingen zijn belangrijke taken van de bond die alleen in de regio, dicht bij de 
verenigingen, goed uitgevoerd kunnen worden. Op basis van de uitgangspunten en kerntaken 
van de NJBB geeft ieder districtsteam invulling aan de decentrale taken van de bond waarbij 

maatwerk per district mogelijk blijft Het is hierbij van belang dat er sprake is van zoveel 
mogelijk uniformiteit in de organisatie en uitvoering van taken. Iedere vereniging en iedere 
bouler in Nederland verdient een kwalitatief goed sportaanbod, goede 
verenigingsondersteuning en effectieve promotionele activiteiten.  
 
Het bondsbureau is verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van 
deze activiteiten. Een bepaalde mate van uniformiteit in de activiteiten van de landelijke 
organisatie én de districtsteams is hiervoor cruciaal. Daarnaast vergroten een afgestemd 
jaarplan, een duidelijke budgettering en een heldere taakomschrijving per functie de 
effectiviteit van het districtsteam; weinig formaliteit en veel ruimte voor actie. Uiteraard is per 
district ook ruimte voor een eigen invulling naar de wensen en behoeften van de boulers en 
verenigingen in de regio. De kerntaken van het districtsteam richten zich primair op het: 
 

 Faciliteren van en het ondersteunen van de toernooicommissie bij de organisatie van de 
NPC;       

 Faciliteren van regionale competities en toernooien;    
 Afstemming van de toernooikalender met verenigingen;     
 Signaleren van hulpvragen en het verkrijgen van beleidsinput van verenigingen; 
 Ondersteunen bij de organisatie van en input leveren aan de ledenraadpleging  
 Bewaken input ledenraadplegingen bij strategisch beraad.    
 Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen binnen het district 
 Regionaal promoten van de sport en bond; 
 Beheren van de districtswebsite.  

 
Net als bij het jaarplan van de landelijke organisatie, worden in het jaarplan van districten per 
pijler een aantal speerpunten benoemd. De activiteiten voor 2017 zijn hieronder weergegeven.  
 

Pijler bondsorganisatie (taak districtscoördinator) 
 Postioneren van het districtsteam binnen het district 
 Samenwerking met bondsbureau 
 Positioneren ledenraadplegingen binnen het district 
 Districtsteamleden informeren over ontwikkelingen binnen de bond 

 
Pijler Promotie   
 
Taak sportpromotor 

 Inventariseren van bestaande promotionele activiteiten bij verenigingen 
 Onder de aandacht brengen van toernooien binnen het district 
 Inventariseren promotionele activiteiten ten behoeve van nieuwe sportbeoefenaars, die 

aansluiting hebben met het landelijke promotiebeleid 
 Promoten districtspagina websites NJBB.nl en NLpetanque.nl 

 
Taak webredacteur 

 Positioneren districtspagina binnen het district 
 Verzorgen van de content voor de districtspagina   
 Opdoen van de benodigde vaardigheden om website bij te kunnen houden 



 

Agendapunt 8.1 – BV 26 nov. 2016   24 

Pijler verenigingsondersteuning (taak verenigingsondersteuner) 

 Kennismaken met de verenigingen in het district 
 Inventariseren en clusteren van de belangrijkste hulpvragen van verenigingen en 

doorspelen van hulpvragen aan bondsbureau 
 Opdoen van kennis en vaardigheden met betrekking tot activiteiten van de bond 

 
Pijler competitie (taak coördinator wedstrijdzaken) 

 Het organiseren van districtscompetities 

 Het ondersteunen van de toernooicommissie bij de organisatie van de NPC 
 Het afstemmen van verenigingstoernooien binnen het district (kalendermeeting) 
 Het inventariseren van wensen en behoeften met betrekking tot bestaande en nieuwe 

competitie(formats) binnen het district 
 
 
Het bondsbureau maakt in overleg met de kwartiermakers en toekomstige 

districtscoördinatoren een gezamenlijke planning waarin activiteiten per kwartaal opgenomen 
worden. Dit geldt ook voor de districtsbegroting. Er is een budget van € 4.000 beschikbaar per 
district. Het bondsbureau stelt in overleg de verschillende districtsteams een districtsbegroting 
op die gebaseerd is op de activiteiten in het districtsjaarplan.  
 



Bijlage 1 - Activiteitenplanning en begroting 2017
Budget:

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Pijler Bondsorganisatie 10.000

3.1 Contributiestructuur (implementatie) Opstarten x x 7.500

3.2 Ondersteuning districtteams Opstarten x 1.000

3.3 Vrijwilligersbeleid Opstarten x x 1.000

3.4 Jaarplan 2018 Opstarten x x 500

Pijler Competitie 7.500

3.5 Visie en Beleid m.b.t. Topsport Lopend x 500

3.6 Professionaliseren NPC Lopend 5.500

3.7 Professionaliseren NK's Lopend 1.500

Pijler Promotie 12.500

3.8 Doorontwikkeling websites Lopend 8.500

3.9 Marktverkenning Opstarten x x 1.500

3.10 Arrangementen Opstarten x x 2.500

Pijler  Verenigingsondersteuning 12.500

3.11
Ontwikkeling en afronding opleiding regionale 

wedstrijdleider (RWL)
Lopend x 5.000

3.12
Ontwikkeling en afronding opleiding basisinstructeur 

petanque (BIP)
Lopend x 5.000

3.13 Handboek competitieformats en toernooien Opstarten x x 2.500
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4

Opstarten in kwartaal en 

maand 2017

Op te leveren in kwartaal en 

maand 2017

Status:
1 2 3 4 1 2 3
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Agendapunt 8.2  Startnotitie visie 2017+ 
 
Doel bespreking agendapunt: ter kennisgeving 
 

Voorlegger 
Het huidige meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan de toekomst van de sport’ loopt eind 2016 af. 
Hoe nu verder? 
 
In het beleidsplan 2014-2016 is een nieuwe koers ingezet die is gericht op het positioneren 
van petanque als een competitiesport en het creëren van een fundament voor de 
georganiseerde sport. De afgelopen jaren is er onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van 
een nieuwe competitie, de communicatiestrategie, de herstructurering van de organisatie en 
de vernieuwing van de opleidingen. Dit proces is echter nog niet voltooid.  
 

Het Bondsbestuur vindt het van groot belang dat deze beleidsperiode een goed vervolg krijgt. 
In de startnotitie beschrijft het Bondsbestuur zijn visie op de koers en activiteiten van de bond 
in 2017 en de daaropvolgende jaren. Mede gezien de resultaten uit de afgelopen 
beleidsperiode, ziet het bestuur ziet geen aanleiding om de huidige koers te wijzigen en stelt 
voor om door te gaan op de ingeslagen weg. Het optimaliseren van o.a. de competities, de 
bondsorganisatie, de opleidingen en de communicatie vraagt ook de komende jaren nog de 
nodige aandacht. Tegelijkertijd ziet het Bondsbestuur dat er ontwikkelingen gaande zijn buiten 

de bond die van invloed zijn op de bond en onze sport in het algemeen. Om de belangen van 
de verenigingen te behartigen en de continuïteit van de sport, de verenigingen en de 
bondsorganisatie op de lange termijn te waarborgen, vragen ook deze ontwikkelingen 
aandacht.  
 
Het bondsbestuur heeft dit vertaald naar 3 centrale thema’s die de aandachtsvelden vormen in 
de komende jaren. In de startnotitie wordt dit uitgebreid beschreven.  

 
Op basis van de startnotitie gaat het Bondsbestuur tijdens de ledenraadplegingen in 2017 in 
gesprek met de verenigingen. Hoe vinden de verenigingen dat de bond de huidige 
beleidsperiode moeten vervolgen? Wat vinden de verenigingen van het voorstel van het 
Bondsbestuur voor de periode na 2016?  
 
Aan de Bondsraad wordt op dit moment geen besluit gevraagd. De bespreking in de 

afdelingsvergaderingen en in de bondsvergadering dient ter informatie, waarbij voorstellen, 
suggesties en commentaar uiteraard zeer welkom zijn.  
 
In onderstaande illustratie is het proces weergegeven. 
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Startnotitie 
ontwikkeling visie 2017+ 

 

 
Eind 2016 loopt de huidige beleidsperiode af.   

Hoe nu verder?  

Het bestuur doet een voorstel voor het beleid na 2016 
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1. Aanleiding  

 
De NJBB is in beweging! Samen met de verenigingen bouwt de bondsorganisatie aan de 
toekomst van de petanque sport in Nederland. Vanaf 2013 doorloopt de bond een intensief 
traject van organisatieverandering en beleidsontwikkeling. De gewenste koerswijziging is 
vertaald in een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014-2016. Het beleidsplan beschrijft de 
missie, de visie en de nieuwe koers die de bond richting geeft. Eind 2016 loopt de 
beleidsperiode af. De opdracht van de Bondsraad, om petanque te positioneren als een 

competitiesport en een stevig fundament te ontwikkelen voor de continuïteit van de sport, is 
echter nog niet voltooid. Tegelijkertijd verandert de (sport)wereld om ons heen, hetgeen van 
invloed is op onze sport en de bond. In deze startnotitie beschrijft het Bondsbestuur haar visie 
op de periode na 2016. Op welke manier wordt er, wat het bestuur betreft, een vervolg 
gegeven aan de huidige beleidsperiode? De notitie is het startpunt voor het gesprek met de 
verenigingen tijdens de ledenraadplegingen in 2017. 

 
2. Ontwikkeling visie 2017+  

 
De NJBB houdt koers. Het doel om petanque te positioneren als een competitiesport blijft het 
voornaamste uitgangspunt voor de activiteiten binnen de bond. Ook de missie en de visie (stip 
aan de horizon) van de bond1 verwoorden na 4 jaar nog steeds de uitgangspunten van de 
bond. Er is geen wijziging van beleid en intensieve periode van beleidsontwikkeling benodigd. 
De NJBB houdt immers koers. Het is wel benodigd om beleidslijnen te benoemen in een 
richtinggevend document; hoe kijkt de NJBB naar de toekomst? Het is immers aan de NJBB om 
richting te geven aan de toekomst van de petanque sport in Nederland met oog voor de 
veranderende omstandigheden.  
 
Noodzakelijkerwijs was de aandacht in de afgelopen beleidsperiode voornamelijk gericht op de 
bestaande ledenorganisatie en het sportaanbod voor de aangesloten verenigingen. Om de 

ledenorganisatie, het sportaanbod en de sportdeelname te behouden en verder te ontwikkelen, 
is het echter ook noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende omgeving. Niet alleen de 
maatschappij verandert, maar ook de manier waarop het Nederlandse sportlandschap is 
ingericht en functioneert, is in ontwikkeling.  
 
De startnotitie is ontwikkeld op basis van:  

 Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 
 Resultaten van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 

o organisatieontwikkeling 
o sportontwikkeling 

 Ervaringen opgedaan gedurende de beleidsperiode 2014-2016 
 Maatschappelijke ontwikkelingen  

 
Naast een richtinggevend document waarin de beleidslijnen zijn beschreven, wordt er ieder 

jaar een jaarplan opgesteld op basis van de startnotitie, de ontwikkelingen, de ervaringen 
gedurende het jaar en de ledenraadplegingen. In het jaarplan worden concrete projecten, 
producten, diensten en doelstellingen geformuleerd, inclusief de bijbehorende planning en 
begroting. Het Bondsbestuur heeft ervaren dat het niet wenselijk is om alle projecten 
voorafgaand aan een beleidsperiode van 4 jaar te benoemen. Dit maakt het lastig om in te 
spelen op veranderende omstandigheden. Door de combinatie van de notitie en jaarplannen 
kan de bond inspelen op actualiteit, trends en ontwikkelingen. Aan het eind van ieder jaar 

wordt de balans opgemaakt.  
 
 
  

 
                                                   
1 Het meerjarenbeleid 2014-2016 ‘Bouwen aan de toekomst van de sport’ is beschikbaar op de website van de NJBB 
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3. Terugblik 2014-2016 
 
Om een goed vervolg te kunnen geven aan de huidige koers is het waardevol om terug te 
blikken op de ontwikkelingen die gedurende de beleidsperiode hebben plaatsgevonden. Dit zijn 
zowel ontwikkelingen binnen de bond, als ontwikkelingen buiten de bond die van invloed zijn 
op de sport en de bond.  
 
3.1 Organisatorische ontwikkelingen 

Gedurende de beleidsperiode 2014-2016 is er binnen de bond een intensieve 
organisatieverandering ingezet. Een herstructurering en professionalisering van de 
bondsorganisatie waren benodigd om de kerntaken van de bond nog beter en constanter 
invulling te geven. Het motto ‘wat we doen, doen we goed’ is hierbij leidend. Vanaf 2017 zijn 
er 8 districten met elk een districtsteam. Het districtsteam heeft een uitvoerende taak en is de 
belangrijke schakel tussen de landelijke organisatie en de vereniging. Het is van belang dat de 

activiteiten van (verenigings-)bestuurders, werkgroepleden, commissieleden, medewerkers en 
verenigingen op elkaar aansluiten, elkaar versterken en zichtbaar zijn. Om die reden worden 
alle projecten ondergebracht in vier pijlers die het fundament van de bond vormen. De 
afgelopen periode heeft de bond een stap in de goede richting gedaan. De komende jaren blijft 
aandacht voor de kwaliteit van de bondsorganisatie en de implementatie van de nieuwe 
structuur echter nodig.  
 

3.2 Sportieve ontwikkelingen 
Ook op sportief gebied heeft de bond een ontwikkeling doorgemaakt. Er is een sportplatform 
(NLpetanque) gelanceerd waar alle informatie rondom competities en toernooien wordt 
gecommuniceerd. De Nationale Kampioenschappen zijn geprofessionaliseerd in de organisatie 
en de aankleding. De voornaamste ontwikkeling is de nieuwe Nationale Petanque Competitie 
(NPC) waar verenigingsteams het op verschillende niveaus tegen elkaar opnemen. In het 
eerste seizoen (2016-2017) gaan er maar liefst 291 teams verdeeld over 114 verenigingen van 

start2. Daarnaast zijn de opleidingen voor scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs 
opnieuw ontwikkeld. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de competities en toernooien, de 
sportbeoefening en het bouleplezier. 
 
3.4 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Naast de interne ontwikkelingen zijn er ook externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
bond en de sport. De manier waarop men sport beoefent en beleeft verandert en daarmee ook 

op de manier waarop de sport in Nederland georganiseerd wordt. Uit landelijke cijfers blijkt dat 
de sportdeelname ieder jaar stijgt, maar dat het aantal verenigingsleden langzaam daalt. De 
behoefte van de sporter verandert en mede daardoor toont de manier van sporten steeds 
meer diversiteit en flexibiliteit.  
 
De tendens is dat er in toenemende mate wordt gesport buiten de kaders van een bond of 
verenigingen. Zowel de sportbonden als de verenigingen zullen daarom opnieuw moeten 
bepalen welke waarden zij vertegenwoordigen en op welke manier daar invulling aangegeven 
wordt. De bijdrage van de bond en de vereniging moet zichtbaar en relevant zijn voor de 
sporter en zij dienen een duidelijke positie en identiteit te kiezen.  
 
Dit geldt ook voor de NJBB en de petanque verenigingen. Ook de NJBB ziet het ledenaantal 
gestaag dalen en ook binnen de petanque sport zijn er maatschappelijke initiatieven waarbij 
boulers zonder inmenging van een vereniging of bond succesvolle competities, toernooien en 

evenementen met elkaar organiseren. Van verenigingen en het bondsbestuur wordt gevraagd 
het blikveld te verbreden en te anticiperen op de veranderende maatschappij. Dit vraagt om 
flexibiliteit en slagkracht in de organisatie. 
 
 

                                                   
2 Actuele aantallen op het moment van schrijven (sept. ’16) 
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3.4 Subsidies  

De ontwikkeling in de sportwereld leidt ook tot verandering in de manier waarop de collectieve 
financiële middelen van de sport verdeeld worden. De NJBB ontvangt jaarlijks subsidie van 
NOC*NSF. Naast de contributie van verenigingen is dit de enige structurele inkomstenbron van 
de bond. Tot en met 2017 ontvangt de bond een basisbijdrage op basis van het ledenaantal. 
Vanaf 2018 wordt de subsidie niet verdeeld op basis van het ledenaantal, maar op basis van 
de impact van de bond op de sport en de collectieve doelen van de sport. In de loop van 2017 
wordt de precieze uitwerking bekend, maar het staat vast dat de subsidies van NOC*NSF 

afnemen en minder vanzelfsprekend zullen zijn.  
 
Dit betekent dat het verstandig is om te oriënteren op de ontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen om inkomsten te genereren buiten NOC*NSF of de ledenorganisatie (hieruit 
ontvangt de bond immers contributies en inschrijfgelden). Hiermee vermindert de bond 
tegelijkertijd de afhankelijkheidspositie.  
 

3.5 Betrokkenheid verenigingen 
Bij de realisatie van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 hebben de verenigingen en hun 
leden een actieve bijdrage geleverd. In werkgroepen en commissies hebben de leden hun 
kennis en ervaring ingezet om een nieuwe competitie, bondsorganisatie, 
communicatiestrategie en opleidingen te ontwikkelen. Verenigingsbestuurders namen deel aan 
de informatiebijeenkomsten en gaven reacties per mail en telefoon. Hieruit blijkt naast 
enthousiasme voor vernieuwing en verbetering ook dat verandering niet altijd makkelijk is. 

Gezamenlijk worden er keuzes gemaakt die voortkomen uit de positionering van petanque als 
een competitiesport en die horen bij de professionalisering van de bond. Dit heeft gewenste en 
ongewenste consequenties voor verschillende doelgroepen binnen de bond. Daarnaast is 
gebleken dat het lastig is om alle verenigingen mee te nemen in de vele veranderingen 
gedurende deze intensieve periode. De betrokkenheid van verenigingen is inhoudelijk van 
belang en onmisbaar in een vrijwilligersorganisatie. Daarom is de ledenraadraadpleging 
structureel opgenomen in de besluitvormingscyclus van de bond3.   
 
3.6 Concrete resultaten op een rij 
Aan het einde van de beleidsperiode zijn de volgende concrete resultaten bereikt: 
 

 Verenigingen zijn sterker betrokken geraakt bij de ontwikkeling binnen de bond  
(goed bezochte informatiebijeenkomsten, vraag naar opleidingen, deelname NPC) 

 Nieuwe organisatiestructuur  
 Nieuwe contributiestructuur  
 Nieuwe Nationale Petanque Competitie  

(291 deelnemende teams, 114 vertegenwoordigende verenigingen) 
 Professionalisering van Nationale Kampioenschappen 
 Nieuwe opleiding voor Regionaal Scheidsrechter, Regionaal Wedstrijdleider en Basis 

Instructeur Petanque 
 Communicatie- en promotiestrategie inclusief een nieuwe huisstijl 
 Lancering sportplatform ‘NLpetanque’ 
 Lancering promotielijn ‘Play Petanque’ 

                                                   
3 De besluitvormingscyclus is beschreven in de notitie ‘Herstructurering Bondsorganisatie’ en is beschikbaar op de 
website van de NJBB 
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4. Samen verder bouwen aan de toekomst van de sport 

 
Zoals geschreven krijgt het meerjarenbeleidsplan ‘Bouwen aan de toekomst van de sport’ een 
vervolg in 2017. Het doel om petanque te positioneren als een competitiesport blijft leidend. 
Ook de missie en de visie van de bond blijven gehandhaafd. Eveneens ongewijzigd blijft de 
centrale positie van de verenigingen. De NJBB is een ledenorganisatie en heeft als één van zijn 
kerntaken om de belangen van de verenigingen en de sport te behartigen. De activiteiten van 
de bondsorganisatie zijn dan ook gericht op de toegevoegde waarde voor de verenigingen.  
 
Om dit ook voor de lange termijn te waarborgen is het noodzakelijk om vanaf 2017 het vizier 
bij te stellen en naast het belang van de ledenorganisatie ook oog te hebben voor de 
veranderende omgeving en de kansen die dit biedt voor de sport. Daarbij is het aanspreken 
van nieuwe doelgroepen, het creëren van nieuwe aanwas van boulers en het ontwikkelen van 
nieuwe verdienmodellen van belang voor de voortgang van de verenigingen en de sport. 

Immers, voor het positioneren van petanque als een competitiesport zijn beoefenaars nodig.  
 
Vanaf 2017 is de focus daarom niet alleen intern gericht, maar ook extern. Om te anticiperen 
op een veranderend sportlandschap, het imago van de sport te verbeteren en nieuwe aanwas 
te creëren voor de verenigingen zal de bond ook buiten de ledenorganisatie actief moeten zijn. 
We gaan aan de slag vanuit drie centrale thema’s. De thema’s zijn een vertaalslag van de 
interne en externe ontwikkelingen naar de praktijk en de toekomst van de bond. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.1 Specialiseren 
Het Bondsbestuur, het bondsbureau, de commissies en de verenigingen gaan zich verder 
specialiseren op de uitvoering van de kerntaken en het versterken van het fundament van de 
sport. De activiteiten binnen de pijlers worden (door)ontwikkeld, de bondsorganisatie wordt 

verder geprofessionaliseerd en de meerwaarde voor de sport wordt versterkt. Hierbij geldt het 
credo ‘wat we doen, doen we goed’, waardoor het aanbod van de bond met kwalitatieve 
producten en diensten onderscheidend is en meerwaarde levert. De activiteiten zijn met name 
gericht op de ledenorganisatie; de verenigingen en de huidige en potentiële leden van de 
verenigingen staan centraal.  
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4.2 Oriënteren 
Er is een tendens zichtbaar waarbij er in toenemende mate wordt gesport buiten de kaders van 
de bond en verenigingen. Zowel de sportbonden als de verenigingen zullen opnieuw moeten 
bepalen welke waarden zij vertegenwoordigen en op welke manier daar invulling aangegeven 
wordt. Vanuit dit thema wordt er georiënteerd op de waarde die de bond kan creëren voor de 
verenigingen, de sport en de sporter. Wat is de behoefte van de (verenigings)bouler? Welke 
producten en diensten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling, beoefening, 

imagoverbetering en beleving van de sport voor de verschillende doelgroepen? Op welke 
manier komt dit de verenigingen en de ledenorganisatie ten goede? Op welke manier kan de 
NJBB door middel van de sport een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals 
vergrijzing, gezondheid en sociale cohesie? En daarbij, gezien de afnemende subsidiebijdrage, 
op welke manier kan de NJBB haar financiële onafhankelijkheid versterken?  
 
De bond heeft zich in de afgelopen jaren voornamelijk gericht op de interne organisatie en het 

sportaanbod voor en ondersteuning van de aangesloten verenigingen. Om de belangen van de 
sport en de verenigingen te behartigen, zal de bond zich vanaf 2017 ook buiten de 
ledenorganisatie moeten profileren. Waar mogelijk met partners om de impact van activiteiten 
te vergroten.  

 
4.3 Inspireren  
Wat is een sport zonder beoefenaars? Het ledenaantal van de aangesloten verenigingen neemt 

af en het blijkt moeilijk om nieuwe leden te werven. Om er in de toekomst ook voor te zorgen 
dat er gebould wordt, om de continuïteit van de sport te waarborgen en om de 
maatschappelijke betekenis van de sport te versterken, is het van belang om mensen te 
inspireren om de sport te beoefenen. In dit thema worden producten, diensten en activiteiten 
ontwikkeld om mensen binnen de verschillende doelgroepen te inspireren om deel te nemen 
aan activiteiten en evenementen of een bijdrage te leveren aan de sport. Positiviteit, 
enthousiasme en sportplezier staan in dit thema centraal. Het gaat hierbij niet alleen om 
nieuwe beoefenaars, maar ook om het inspireren van bestaande boulers om deel te nemen 
aan competities, toernooien en evenementen. Boulen is leuk en uitdagend! Op welke manier 
en op welk niveau dan ook.  
 
4.4 Voor bondsorganisatie én verenigingen 
De drie centrale thema’s zijn niet alleen relevant voor de bondsorganisatie, maar zijn ook 

toepasbaar op verenigingsniveau. De vereniging is een onmisbare schakel en staat in direct 
contact met de sporter. Op welke manier kan de vereniging er voor zorgen dat het 
sportaanbod, de accommodatie en de communicatie nog beter aansluiten op de wensen van de 
(potentiële) leden (thema: specialiseren)? Hoe ziet de omgeving van de vereniging er uit en op 
welke manier kan men de zichtbaarheid en relevantie vergroten (thema: oriënteren)? Kan de 
vereniging mensen inspireren om te gaan boulen door deel te nemen aan sportevenementen in 
de omgeving of activiteiten buiten de verenigingen te organiseren (thema: inspireren)? 
 
De activiteiten van de bondsorganisatie en de verenigingen kunnen elkaar versterken 
waardoor de impact en het resultaat vergroot wordt. De bondsorganisatie kan de verenigingen 
hierbij ondersteunen. Immers, samen bouwen we aan de toekomst van de sport.  
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5. Uitdagingen per pijler 

 
In het beleidsperiode 2014-2016 zijn alle projecten en activiteiten ondergebracht in vier 
pijlers. De pijlers vormen het fundament van de bondsorganisatie en zorgen voor overzicht, 
focus en samenhang in de activiteiten van de bond. Ook na 2016 blijven de pijlers 
gehandhaafd. Per jaar worden er in een jaarplan projecten geformuleerd die aansluiten bij de 
ontwikkelingen en uitdagingen van dat moment. Het jaarplan is gebaseerd op de beleidskoers 
‘Petanque als competitiesport’, interne en externe ontwikkelingen, de drie centrale thema’s en 

de input van verenigingen tijdens de ledenraadplegingen. Door ieder jaar opnieuw een jaarplan 
met projecten vast te stellen, wordt de flexibiliteit en slagkracht van de bondsorganisatie 
vergroot 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zoals geschreven worden in het jaarplan concrete projecten benoemd en de bijbehorende 
planning en begroting samengesteld. Wanneer de drie thema’s vertaald worden naar de pijlers 
komen de volgende uitdagingen de komende periode in ieder geval aan bod. 

 
Pijler Verenigingsondersteuning 

 Het versterken van de positie van de vereniging 
 Het praktisch en inhoudelijk ondersteunen van de verenigingsbestuurder 
 Betere afstemming van de VO-activiteiten op de wensen en behoeften van de 

verenigingsbestuurder 
 Het ondersteunen van verenigingen bij de activiteiten vanuit de drie centrale thema’s 

 
Pijlers Competitie 

 Het monitoren en optimaliseren van bestaand sportaanbod 
 Het ontwikkelen van nieuw sportaanbod naar behoefte van verschillende doelgroepen 
 Het ontwikkelen van een beleid op topsport 

 
Pijler Promotie 

 Het promoten van de sport vanuit het concept ‘Play Petanque’ 
 Het stimuleren van sportdeelname van huidige boulers 
 Het oriënteren in de “markt” naar behoefte van verschillende doelgroepen 
 Het oriënteren in de “markt” naar relevantie voor verschillende doelgroepen 
 Het oriënteren op mogelijke maatschappelijk bijdrage door middel van sport 
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Pijler Bondsorganisatie 

 Implementatie van de vernieuwde organisatiestructuur 
 Stimuleren van deelname van verenigingen aan het democratisch 

besluitvormingsproces 
 Optimaliseren van de dienstverlening 
 Het zoeken naar mogelijke partners die bijdragen aan de ambities van de bond 
 Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om de financiële onafhankelijkheid te 

vergroten  

 
5.1 Uitdaging voor verenigingen 
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn van invloed geweest op de verenigingen. Ook de 
veranderingen in de maatschappij en de sportwereld zijn van invloed. De komende jaren zal 
dat ook zo zijn. Naast de interne zaken staan de verenigingen vanaf 2017 in ieder geval voor 
de volgende uitdagingen: 
 

 De invoering van de districten en de samenwerking met de districtsteams 
 De deelname aan de NPC 
 De deelname aan het nieuwe democratisch proces binnen de bond 
 Het anticiperen om de veranderende maatschappij en sportwereld 

 Het ontwikkelen van ondernemerschap 
 

De bondsorganisatie biedt hierbij ondersteuning waar gewenst.  

 
Tot slot 
De NJBB heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De ontwikkeling van 
een nieuwe competitie en de veranderingen in de organisatie hebben een grote impact op de 
verenigingen en haar leden. Door intensief overleg tijdens de vele contactmomenten en grote 
inzet van alle betrokkenen maken de bondsorganisatie en de verenigingen stappen en worden 

er resultaten geboekt. De koers is gezamenlijk vastgesteld en er wordt gezamenlijk invulling 
gegeven aan de ontwikkelingen; samen bouwen we aan de toekomst van onze sport.  
 
Deze periode verdient een goed vervolg. Deze startnotitie beschrijft de visie van het 
Bondsbestuur op de periode na 2016. Hoe denk u hier als vereniging, als bestuurder, als 
vrijwilliger of als bouler over? Tijdens de ledenraadplegingen gaat het bestuur graag met u in 
gesprek om samen de juiste koers voor de toekomst van de sport te bepalen.  
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AGENDAPUNT 9:  Begroting 2017 
 
Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2017 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op 
pagina 38 t/m 41 zijn de kostenplaatsen toegelicht.  
 
 
Meerjarenbegroting 2018-2020 (ter informatie) 

Als aparte bijlage is, ter informatie, de meerjarenbegroting 2018-2020 bijgevoegd. De 
meerjarenbegroting geeft een globale doorkijk naar de komende jaren. In de 
meerjarenbegroting is met name doorgerekend wat de gevolgen bij ongewijzigd beleid zijn als 
een structurele verlaging wordt doorgevoerd m.b.t. de subsidies van NOC*NSF. De 
subsidietoekenning vanuit NOC*NSF gaat in 2018 veranderen en op basis van de huidige 
berichtgeving is het aannemelijk dat de “vaste” subsidies afnemen en dat er wordt ingezet op 

project/maatwerksubsidies. De exacte voorstellen worden de komende maanden uitgewerkt en 
de besluitvorming hierover dient echter nog plaatst te vinden. Het bondsbestuur zal deze 
ontwikkelingen uiteraard nauwgezet in de gaten houden. Bij het definitief opstellen van de 
begroting 2018 wordt bepaald of er aanleiding is tot wijzigingen m.b.t. het ingezette beleid.  



AGENDAPUNT 9.1 - Begroting 2017

Ontvangsten Uitgaven

100 Algemene Infrastructuur 510.912 436.101

200 Sportparticipatie 76.311 126.825

300 Wedstrijdsport 38.350 27.647

400 Topsport 0 35.000

Totaal: 625.573 625.573

100 ALGEMENE INFRASTRUCTUUR Ontvangsten Uitgaven

101 Bondsraad 2.915

102 Bondsbestuur 5.540

103 Districtsteams 0 32.000

110 Financiele commissie 390

114 Redactiecommissie 2.000

115 Reglementencommissie 2.121

116 Commissie wedstrijdsport nationaal 2.250

118 Tuchtcollege 2.165

119 Verkiezingscommissie 250

121 Ledenraadpleging 6.850

122 Strategisch beraad 1.725

125 Ledenadministratie 8.150

126 Lidmaatschapsgelden 8.480

130 Huisvesting HvdS 49.500

131 Organisatiekosten 24.805

132 Personeelskosten 273.460

140 Afschrijvingen 3.500

152 Pijler Bondsorganisatie 10.000

180 Contributie 400.162

181 Subsidies NOC*NSF - Infrastructuur 109.000

182 Ontvangen en betaalde rente 1.750

510.912 436.101
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200 SPORTPARTICIPATIE Ontvangsten Uitgaven

201 Instructeur Opleiding 2.800 2.800

202 Scheidsrechter Opleiding 4.800 4.800

204 Wedstrijdleider Opleiding 2.400 2.400

235 Verenigingsondersteuning 17.925

237 Sena 11.650 11.650

238 Buma 27.850 27.850

240 PetanQue 0 28.000

241 Promotie 800 2.400

242 Promotieartikelen 2.000 3.000

243 Relatiegeschenken 1.000

250 Pijler Promotie 12.500

251 Pijler Verenigingsondersteuning 12.500

281 Subsidies NOC*NSF - Sportparticipatie 24.011

76.311 126.825

300 WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL Ontvangsten Uitgaven

305 NPC Landelijk 8.960 6.775

306 NPC Regionaal 23.040 6.731

310 NK Doublette 1.400 1.195

312 NK Mix 1.200 939

313 NK Precisieschieten 600 1.261

314 NK Tête à Tête 1.150 931

315 NK Triplette 1.200 930

317 NK Beloften / Veteranen 800 710

322 NJBB Masters 675

350 Pijler Competitie 7.500

38.350 27.647

400 WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL Ontvangsten Uitgaven

403 Commissie wedstrijdsport internationaal 2.100

407 Mannen 5.000

409 Beloften Mannen 2.600

411 Vrouwen 7.700

413 Beloften Vrouwen 2.600

415 Jeugd 10.000

421 Veteranen 5.000

0 35.000
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Toelichting op de Begroting 2017 
 
 
KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100) 
 
101 De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten 

bestaan voornamelijk uit reiskosten van bondsraadleden, kosten m.b.t. catering, 
drukwerk en repro en verzendkosten.  

102 De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis- en representatiekosten 
van bondsbestuursleden.  

103 Vanaf 2017 kent de NJBB 8 districtteams. Voor de ondersteuning van de districtsteams is 
een gezamenlijk bedrag begroot.  

110 De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de 
financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten.  

114 De redactiecommissie draagt zorg voor de totstandkoming van het bondsblad petanque. 
De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. 

115 De reglementencommissie is een commissie van de bond. De kosten bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten m.b.t. commissievergaderingen.  

116 De commissie wedstrijdsport nationaal (voorheen toernooicommissie) is belast met de 
organisatie van de NPC, NK’s en NJBB Masters. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten voor vergaderingen.  

118 Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond en is belast met het 
behandelen van tuchtzaken. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten die worden 
gemaakt m.b.t. commissievergaderingen of het bijwonen van hoorzittingen. 

119 De verkiezingscommissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak om de 
verkiezing van de bondsraad te organiseren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten. 

121 De ledenraadpleging is onderdeel van de nieuwe besluitvormingscyclus. Per district wordt 
een ledenraadpleging georganiseerd waarvoor de bestuursleden van verenigingen in het 
district worden uitgenodigd. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit huur, catering en 
reiskosten van het bondsbestuur en het districtsteam.  

122 Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en 
dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. De 
kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van districtscoördinatoren, bondsraadsleden 
en bondsbestuursleden. 

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. 

126 De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die worden betaald aan de 
CEP, FIPJP, NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren en de werkgeversorganisatie 
sport (WOS). 

130 De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het bondsbureau in het 
Huis van de Sport te Nieuwegein. 

131 De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 
organisatie (accountants-, attentie,- bank-, automatisering-, drukwerk en repro-, 
telefoon-, verzekerings,- en verzendkosten en kosten voor de aanschaf van 
kantoormiddelen) 

132 De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten, 
reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van 
personeelsverzekeringen, personeelsbeleid en representatie.  

140 De afschrijvingen hebben met betrekking op de aanschaf van promotieartikelen, kleding, 
hardware en kantoormeubilair.  

150 De kosten binnen de pijler bondsorganisatie hebben betrekking op de projecten die 
geformuleerd zijn in het jaarplan 2017 m.b.t. de pijler bondsorganisatie (o.a. 
ondersteuning nieuwe bondsorganisatie en implementatie nieuwe contributiestructuur). 
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180 De contributie is begroot op een ledenaantal van 16.415 leden.  

181 De subsidie van NOC*NSF m.b.t. “Algemene Infrastructuur” (rubriek 3.1) is gebaseerd 
op een basisbedrag plus een bedrag per lid. Het huidige financieringsmodel staat ter 
discussie. In 2017 wordt in overleg met de sportbonden een nieuw financieringsmodel 
ontwikkeld. NOC*NSF heeft besloten om de subsidietoekenning voor 2017 te baseren op 
dezelfde bedragen die in 2016 aan elke sportbond zijn toegekend.  

182 Dit betreft de totale rente op de ABN, ING en SNS rekeningen.  
 

KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200) 
 
201 Het streven is in 2017 te starten met 2 reguliere opleidingen tot Basisinstructeur 

Petanque (BIP). De opleidingen worden tegen kostprijs aangeboden. 
202 De doelstelling is om in 2017 minimaal 4 reguliere opleidingen Regionaal Scheidsrechter 

(RSR) te organiseren. De opleidingen worden tegen kostprijs aangeboden. 
204 De doelstelling is om in 2017 minimaal 2 reguliere opleidingen Regionaal Wedstrijdleider 

(RWL) te organiseren. De opleidingen worden tegen kostprijs aangeboden. 
235 De kosten voor verenigingsondersteuning bestaan uit de collectieve aansprakelijkheid- en 

ongevallenverzekering voor leden, de bestuursaansprakelijkheids-verzekering, de 
monitoring tool, inschrijfgeld voor de Nationale Sportweek, de juridische adviesdesk en 
een kleine financiele bijdrage voor verenigingen die een nieuwe accommodatie 
realiseren.   

237 De NJBB heeft een collectiviteitscontract met SENA. SENA houdt zich bezig met het 

naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten 
(platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. Het bedrag dat de NJBB aan de 
SENA betaald wordt rechtstreeks doorbelast aan verenigingen die gebruik maken het 
collectiviteitscontract.  

238 De NJBB heeft een collectiviteitscontract met BUMA/STEMRA die de belangen van de 
bedenkers van muziek (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers) behartigt. Het 
bedrag dat de NJBB aan de SENA betaalt, wordt rechtstreeks doorbelast aan 
verenigingen die gebruik maken het collectiviteitscontract. 

240 De kosten voor het bondsblad bestaan uit druk- en verzendkosten.  
241 De kosten voor de website bestaan hoofdzakelijk uit hostingkosten. De kosten kunnen 

lager uitvallen door mogelijke inkomsten uit advertentie-inkomsten (banners)  
242 De kosten op kostenplaats “promotieartikelen” hebben betrekking op de inkoop van 

promotieartikelen. 

243 De kosten op kostenplaats “relatiegeschenken” hebben betrekking op de inkoop van 
relatiegeschenken t.b.v. representatieve activiteiten. 

250 De kosten binnen de pijler promotie hebben betrekking op de projecten die geformuleerd 
zijn in het jaarplan 2017 m.b.t. de pijler promotie (o.a. doorontwikkeling websites, 
marktverkenning en arrangementen). 

251 De kosten binnen de pijler verenigingsondersteuning hebben betrekking op de projecten 
die geformuleerd zijn in het jaarplan 2017 m.b.t. de pijler verenigingsondersteuning (o.a. 
ontwikkeling en afronding opleiding basisinstructeur petanque (BIP) en opleiding 
regionale wedstrijdleider (RWL) en de ontwikkeling voor een handboek met 
competitieformats en toernooien. 

281 Deze subsidie van NOC*NSF voor rubriek 1.1 is gebaseerd op een basisbedrag plus een 
bedrag per lid. NOC*NSF heeft besloten om de subsidietoekenning voor 2017 te baseren 
op dezelfde bedragen die in 2016 aan elke sportbond zijn toegekend. 
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KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL (300) 
  
305  De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) op landelijk niveau (top, 2e en 

3e divisie) bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van de toernooicommissie, 
reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur, automatiseringskosten, drukwerkkosten en 
betreffen het inschrijfgeld voor de EuroCup en de financiele bijdrage aan het team dat 
wordt uitgezonden naar de voorronde en/of finale van de EuroCup. De inschrijfgelden 

van deelnemende teams aan de NPC zorgen voor inkomsten.  
306 De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) op regionaal niveau (4e divisie 

en lager) bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten het districtsteam, 
automatiseringskosten en drukwerkkosten. De inschrijfgelden van deelnemende teams 
aan de NPC zorgen voor inkomsten. 

310 De kosten voor het NK Doublette bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 
wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie bondsbestuur. De 

kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden. 
312 De kosten voor het NK Mix bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 

wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie bondsbestuur. De 
kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

313 De kosten voor het NK Precisieschieten bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten 
van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie, representatie bondsbestuur en 
catering. Aangezien er bij het NK Precisieschieten veel scheidsrechters worden ingezet, 

worden de kosten niet gedekt door de inkomsten. Vanwege de grote inzet van 
functionarissen wordt bij dit kampioenschap de verzorging van functionarissen door de 
NJBB betaald.  

314 De kosten voor het NK Tête à Tête bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 
wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie bondsbestuur. De 
kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

315 De kosten voor het NK Triplette bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 
wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie bondsbestuur. De 
kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

317 De kosten voor het NK Beloften / Veteranen bestaan uit het inkopen van prijzen, 
reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie 
bondsbestuur. De kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

322 De kosten voor de NJBB Masters bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor 

wedstrijdleiders, scheidsrechters, toernooicommissie en representatie bondsbestuur. 
350 De kosten binnen de pijler competitie hebben betrekking op de projecten die 

geformuleerd zijn in het jaarplan 2017 m.b.t. de pijler competitie (o.a. 
professionalisering NPC, NK’s en Topsport). 
 

  
KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL (400) 
  
403 De commissie wedstrijdsport internationaal (voorheen sectie topsport) draagt zorgt voor 

een de topsportbegeleiding binnen de NJBB. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten van coaches/trainers. Daarnaast zijn in dit budget ook de bijscholingsdagen 
voor trainers opgenomen.  

407 De kosten op kostenplaats “Mannen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 

voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s (oneven jaren) of WK’s (even jaren). 
Daarnaast worden de inschrijfgelden aan toernooien, trainingskosten en kosten voor 
kleding op deze kostenplaats ondergebracht. In 2017 wordt het EK Mannen in St. Pierre 
Les Elbeuf (Frankrijk) gehouden.     
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409 De kosten op kostenplaats “Beloften Mannen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- 

en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s. Daarnaast worden de inschrijfgelden 
aan toernooien, kosten m.b.t. selectietrainingen en kosten voor kleding op deze 
kostenplaats ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het EK Beloften 
Mannen wordt gehouden. Er bestaat geen WK bij de Beloften Mannen. 

411 De kosten op kostenplaats “Vrouwen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 

voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s (even jaren) of WK’s (oneven jaren). 
Daarnaast worden de inschrijfgelden aan toernooien, kosten m.b.t. selectietrainingen en 
kosten voor kleding op deze kostenplaats ondergebracht. Het is op dit moment nog niet 
bekend waar het WK Vrouwen wordt gehouden. 

413 De kosten op kostenplaats “Beloften Vrouwen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- 
en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s. Daarnaast worden de inschrijfgelden 

aan toernooien, kosten m.b.t. selectietrainingen en kosten voor kleding op deze 
kostenplaats ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het EK Beloften 
Vrouwen wordt gehouden. Er bestaat geen WK bij de Beloften Vrouwen. 

415 De kosten op kostenplaats “Jeugd” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s (even jaren) /WK’s (oneven jaren). 
Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en selectietrainingen op 

deze post ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het WK Jeugd 
wordt gehouden. 

421 De kosten op kostenplaats “Veteranen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan het EK Veteranen. Daarnaast worden de 
inschrijfgelden aan toernooien en kosten voor kleding op deze kostenplaats 
ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het EK Veteranen in 2017 
wordt gehouden. Er bestaat geen WK bij de Veteranen. 

  
 
 



Meerjarenbegroting 2017-2020

Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

100 Algemene Infrastructuur 510.912 436.101 489.858 424.337 493.681 436.313 497.503 441.341

200 Sportparticipatie 76.311 126.825 84.302 135.743 92.104 139.680 98.614 147.237

300 Wedstrijdsport 38.350 27.647 39.597 27.949 41.508 28.256 44.207 28.567

400 Topsport 0 35.000 0 35.525 0 36.058 0 36.599

Totaal: 625.573 625.573 613.758 623.554 627.293 640.307 640.324 653.744

-9.796 -13.014 -13.420

100 ALGEMENE INFRASTRUCTUUR Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

101 Bondsraad 2.915 3.000 0 3.000 0 3.000

102 Bondsbestuur 5.540 6.000 0 6.000 6.000

103 Districtsteams 0 32.000 32.000 0 32.000 32.000

110 Financiele commissie 390 400 0 400 400

114 Redactiecommissie 2.000 2.000 0 2.000 2.000

115 Reglementencommissie 2.121 2.150 0 2.150 2.150

116 Commissie wedstrijdsport nationaal 2.250 2.300 0 2.300 2.300

118 Tuchtcollege 2.165 2.200 0 2.200 2.200

119 Verkiezingscommissie 250 250 250 250

121 Ledenraadpleging 6.850 6.500 6.500 6.500

122 Strategisch beraad 1.725 1.725 1.725 1.725

125 Ledenadministratie 8.150 8.200 0 8.250 8.300

126 Lidmaatschapsgelden 8.480 8.550 0 8.600 8.650

130 Huisvesting HvdS 49.500 40.000 0 40.000 40.000

131 Organisatiekosten 24.805 20.000 0 20.300 20.605

132 Personeelskosten 273.460 277.562 0 288.888 293.262

140 Afschrijvingen 3.500 4.000 0 4.250 4.500

152 Pijler Bondsorganisatie 10.000 7.500 0 7.500 7.500

180 Contributie 400.162 390.258 396.806 403.353

181 Subsidies NOC*NSF - Infrastructuur 109.000 98.100 95.375 92.650

182 Ontvangen en betaalde rente 1.750 1.500 1.500 1.500

510.912 436.101 489.858 424.337 493.681 436.313 497.503 441.341

Agendapunt 9.1 - BV 26 nov. 2016 42

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020



200 SPORTPARTICIPATIE Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

201 Instructeur Opleiding 2.800 2.800 5.600 5.600 8.400 8.400 11.200 11.200

202 Scheidsrechter Opleiding 4.800 4.800 7.200 7.200 9.600 9.600 9.600 9.600

204 Wedstrijdleider Opleiding 2.400 2.400 4.800 4.800 7.200 7.200 9.600 9.600

235 Verenigingsondersteuning 17.925 18.194 0 18.467 0 18.744

237 Sena 11.650 11.650 11.825 11.825 12.002 12.002 12.182 12.182

238 Buma 27.850 27.850 28.268 28.268 28.692 28.692 29.122 29.122

240 PetanQue 0 28.000 28.420 0 28.846 0 29.279

241 Promotie 800 2.400 1.000 2.436 1.200 2.473 1.500 2.510

242 Promotieartikelen 2.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 5.000 4.000

243 Relatiegeschenken 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000

250 Pijler Promotie 12.500 15.000 0 12.500 0 12.500

251 Pijler Verenigingsondersteuning 12.500 10.000 0 7.500 0 7.500

281 Subsidies NOC*NSF - Sportparticipatie 24.011 21.610 0 21.010 0 20.409 0

76.311 126.825 84.302 135.743 92.104 139.680 98.614 147.237

300 WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

305 NPC Landelijk 8.960 6.775 8.960 6.876 8.960 6.980 8.960 7.084

306 NPC Regionaal 23.040 6.731 24.192 6.832 26.006 6.934 28.607 7.038

310 NK Doublette 1.400 1.195 1.421 1.213 1.442 1.231 1.464 1.250

312 NK Mix 1.200 939 1.218 953 1.236 967 1.255 982

313 NK Precisieschieten 600 1.261 609 1.280 618 1.299 627 1.319

314 NK Tête à Tête 1.150 931 1.167 945 1.185 959 1.203 974

315 NK Triplette 1.200 930 1.218 944 1.236 958 1.255 972

317 NK Beloften / Veteranen 800 710 812 721 824 731 837 742

322 NJBB Masters 675 0 685 0 695 0 706

350 Pijler Competitie 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500

38.350 27.647 39.597 27.949 41.508 28.256 44.207 28.567
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400 WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

403 Commissie wedstrijdsport internationaal 2.100 0 2.132 0 2.163 0 2.196

407 Mannen 5.000 0 5.075 0 5.151 0 5.228

409 Beloften Mannen 2.600 0 2.639 0 2.679 0 2.719

411 Vrouwen 7.700 0 7.816 0 7.933 0 8.052

413 Beloften Vrouwen 2.600 0 2.639 0 2.679 0 2.719

415 Jeugd 10.000 0 10.150 0 10.302 0 10.457

421 Veteranen 5.000 0 5.075 0 5.151 0 5.228

0 35.000 0 35.525 0 36.058 0 36.599
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AGENDAPUNT 10.2 

 

Contributiestructuur 
 

 
Voorstel voor een nieuwe contributiestructuur voor het 

lidmaatschap van verenigingen bij de  

Nederlandse Jeu de Boules Bond 
 

 

Ingaande per 1 januari 2018 
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Samenvatting 

 
De bondsraad heeft het bondsbestuur bij het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 2014-

2016 de opdracht gegeven een nieuwe contributiestructuur te ontwikkelen. Er zijn 

verschillende scenario’s voor een nieuwe structuur ontwikkeld. Voor het ontwikkelen en 

toetsen van de verschillende scenario’s heeft het bondsbestuur gebruik gemaakt van de kennis 

en kunde van de werkgroep bondsorganisatie en advieskantoor InSector. In het voorjaar heeft 

het bondsbestuur alle afdelingen bezocht en de verschillende scenario’s met de verenigingen 

besproken tijdens informatiebijeenkomsten. Het beeld dat ontstaan is uit de 

informatiebijeenkomsten, is in een tussenrapportage teruggekoppeld aan alle verenigingen. Op 

basis van de feedback uit de informatiebijeenkomsten en de input die is voortgekomen uit de 

informatiebijeenkomsten, heeft het bondsbestuur een nieuwe contributiestructuur ontwikkeld.  

 

Het bondsbestuur doet een voorstel voor een nieuwe contributiestructuur en vraagt de 

bondsraad te besluiten:  

1. De contributiestructuur is gebaseerd op één type lidmaatschap waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt in type spelers. Elk lid van een vereniging ontvangt een 
spelerspas. De vereniging draagt hetzelfde bedrag per lid af. Het onderscheid tussen 

verenigingscontributie en licentiekosten vervalt.  
2. De nieuwe contributiestrictuur wordt ingevoerd per 01 januari 2018 
3. De hoogte van het contributiebedrag wordt vastgesteld op € 25,00 per lid 
4. Het contributiebedrag wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaar (2018 t/m 2021) 
5. Voor verenigingen waarvan het contributiebedrag 15% of meer stijgt (zie bijlage 1) 

t.o.v. het contributiebedrag in 2017 geldt een overgangsregeling voor een periode van 
3 jaar (2018, 2019 en 2020) 

6. Wanneer het ledenaantal onder een kritische grens zakt, wordt het tekort aan 
contributie als gevolg van de overgangsregeling gecompenseerd door de verenigingen 
die door de contributiestructuurwijziging vanaf 2018 minder contributie betalen  
t.o.v. 2017. Dit betreft alleen de verenigingen waarvan het contributiebedrag  t.o.v. 
2017 met 15% of meer daalt (zie bijlage 1).  

7. Het bondsblad Petanque wordt vanaf 2018 optioneel in abonnementsvorm aangeboden.  
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Hoofdstuk 1  De aanleiding 

 
In 2013 heeft de bondsraad een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode van 2014 t/m 
2016. In dit beleidsplan is een nieuwe koers ingezet die gericht is op het positioneren van 
petanque als een competitiesport. Tijdens de ontwikkeling van het meerjarenbeleid is gebleken 
dat de huidige contributiestructuur niet aansluit op de wensen en behoeften van de 
verenigingen en haar leden. Het volgende is geconstateerd:   
 

• Er wordt ongewenst onderscheid gemaakt op type speler  
• Spelers ervaren gebrek aan meerwaarde van de C-licentie  
• Het gebrek aan meerwaarde die leden ervaren, werkt niet opgeven van leden aan bond  

in de hand 
• Het onderscheid tussen verenigingscontributie en licentiekosten schept verwarring 
• Er heerst een gevoel van dubbele kosten bij de deelname competities en toernooien, 

namelijk de licentiekosten en het inschrijfgeld 

• Een gebrek aan transparantie in de meerwaarde van het lidmaatschap en de licentie 
• Er bestaan ingewikkelde administratieve processen voor de verenigingen 
• De verenigingen verzoeken een contributiestructuur te ontwikkelen op basis van één 

type licentie 
 
Daarnaast sluit de contributiestructuur niet aan op de genoemde nieuwe koers. Het 
bondsbestuur heeft daarom de opdracht gekregen om een nieuwe contributiestructuur te 

ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van de leden en die bijdraagt aan de positionering 
van petanque als een competitiesport. 
 
 
Hoofdstuk 2  Voortraject 
 
Het bondsbestuur heeft in samenwerking met de werkgroep Bondsorganisatie, bestaande uit 
leden van verenigingen, drie mogelijke scenario’s voor een nieuwe contributiestructuur 
ontwikkeld.  
Vanzelfsprekend is het van belang dat de nieuwe contributiestructuur breed gedragen wordt 
door de verenigingen. Het bondsbestuur heeft het proces om tot besluitvorming te komen dan 
ook zorgvuldig ingericht (zie figuur 1). Tijdens 12 informatiebijeenkomsten op verschillende 
locaties in het land zijn de drie mogelijke scenario’s besproken met bestuurders van de 

verenigingen. De bijeenkomsten hebben waardevolle argumenten voor verschillende scenario’s 
opgeleverd. Vervolgens is een tussenrapportage gemaakt waarin het bestuur een 
terugkoppeling heeft gegeven van de informatiebijeenkomsten. De verenigingen hebben hierbij 
de mogelijkheid gekregen om te reageren en suggesties te doen. Het bondsbestuur heeft 
mede daardoor een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van de verenigingen ten 
aanzien van de contributiestructuur en heeft dit vertaald in de uitgangspunten voor een nieuwe 
contributiestructuur. De uitgangspunten vormen de basis voor het voorstel.  
 
Uitgangspunten: 

 Er wordt in de contributiestructuur geen onderscheid gemaakt in type speler. Leden van 
verenigingen hoeven niet te kiezen of ze een club -of wedstrijdspeler zijn. Alle leden 
beoefenen de sport, op welk niveau en met welke intensiteit dan ook.  

 De contributiestructuur biedt geen beperking voor deelname aan competities en 
toernooien.  

Alle leden van verenigingen mogen deelnemen aan competities en toernooien.  
Al dan niet tegen betaling van inschrijfgelden. 

 De contributiestructuur is transparant in de opbouw van de kosten en in de waarde van 
het NJBB lidmaatschap voor de verenigingen en haar leden. 

 Er wordt één contributiebedrag gehanteerd. Het onderscheid tussen de contributie van 
de vereniging aan de bond en de kosten voor een licentie per verenigingslid vervalt.  
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 De vaste kosten voor het uitvoeren van de kerntaken (figuur 2) van de bond moeten 

worden gedekt, ongeacht de structuur waar de Bondsraad voor kiest.    
 
Ten slotte is het bij de ontwikkeling van een nieuwe structuur belangrijk om te realiseren dat 
het bij een herverdeling van kosten onvermijdelijk is, dat er leden zijn die meer of leden zijn 
die minder gaan betalen. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Figuur 1. Het proces van opdracht tot besluitvorming         Figuur 2. De kerntaken van de NJBB 
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Hoofdstuk 3  Voorstel contributiestructuur 

 
Op basis van de doelen en uitgangspunten van de contributiestructuur en de input van de 
verenigingen doet het bondsbestuur een voorstel voor een nieuwe contributiestructuur.  
 
Alle leden van verenigingen hebben in het voorstel dezelfde lidmaatschapsvorm. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen type spelers of licenties. Iedereen beoefent de sport. Op welke 
niveau en met welke intentie dan ook. Alle leden van verenigingen hebben de mogelijkheid om 

deel te nemen aan competities en toernooien. De verenigingen betalen voor alle leden 
hetzelfde contributiebedrag. Wanneer leden deelnemen aan competities en toernooien wordt 
hier apart inschrijfgeld voor betaald (you play, you pay). De leden die hier niet aan 
deelnemen, leveren dus geen financiële bijdrage aan de organisatie van competities en 
toernooien.  
 
3.1  De spelerspas 

Als bewijs van het lidmaatschap bij de bond ontvangen alle leden een spelerspas. Hierbij wordt 
dus geen onderscheid gemaakt in type spelerspas of niveau. Iedereen beoefent immers de 
sport. Met de spelerspas kunnen de leden, onder voorbehoud van inschrijfgelden, deelnemen 
aan competities en toernooien. Er zijn geen formele restricties voor sportdeelname, waardoor 
de sportbeoefening mogelijk wordt gestimuleerd.  
 
De spelerspas wordt ieder jaar opnieuw ontworpen, zodat hij afwijkt van de voorgaande jaren. 

Op de spelerspas staan de volgende gegevens vermeld: 
 

 Naam en voorletters 
 Geboortedatum 
 Geslacht 
 Lidmaatschapsnummer 
 Verenigingsnaam 
 Verenigingsnummer 
 Geldigheid licentie ten behoeve van CEP (Europese bond) en FIPJP (Wereld bond) 

 
In januari ontvangt de vereniging een spelerspas voor al haar leden.  
 
3.2  Opbouw contributiebedrag 

Transparantie in de opbouw van het contributiebedrag is één van de uitgangspunten voor de 
nieuwe contributiestructuur. De vereniging betaalt contributie aan de NJBB op basis van het 
aantal leden. Per lid krijgen de verenigingen te maken met vaste kosten en variabele kosten. 
De vaste kosten zijn voor ieder lid gelijk en dragen bij aan: 

 De bondorganisatie en organisatieontwikkeling 
 Sportontwikkeling 
 Promotie van de sport 
 Belangenbehartiging voor de sport 
 Verenigingsondersteuning 

 
De variabele kosten verschillen per lid en bestaan uit kosten voor: 

 Deelname aan districtscompetities (inschrijfgeld) 
 Deelname aan NC/NPC (inschrijfgeld) 
 Deelname aan NK’s (inschrijfgeld) 

 Deelname aan opleidingen (inschrijfgeld) 
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Op basis van het principe ‘You play, you pay’ is het contributiebedrag gebaseerd op de dekking 

van de vaste kosten van de bond. Alle leden dragen hier in gelijke mate aan bij. De organisatie 
van competities en toernooien is hier dus geen onderdeel van. Alleen wanneer een lid 
deelneemt aan competities en toernooien, wordt er voor het betreffende lid een bijdrage 
geleverd aan deze (variabele)kosten.  
 
Ieder jaar wordt het ledenaantal van de vereniging vastgesteld op de peildatum. Op basis van 
het feitelijke ledenaantal ontvangt de vereniging een factuur voor de bondscontributie.   

 
3.3 Het contributiebedrag 
Het contributiebedrag wordt vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Een uitzondering kan 
worden gemaakt wanneer de begroting onder grote druk komt te staan (zie verder hoofdstuk 
4). Het contributiebedrag wordt in deze periode niet jaarlijks geïndexeerd. Bij de berekening 
van het contributiebedrag is rekening gehouden met mogelijk schommelende ledenaantallen 
en subsidie inkomsten.  

 
Het bondbestuur stelt voor het contributiebedrag voor 4 jaar vast te stellen op  
€25,- per lid per kalenderjaar. 
 
3.4 Het 2e lidmaatschap 
Op dit moment zijn er +/- 250 spelers lid van 2 of meer NJBB verenigingen.  
Wanneer een speler in de nieuwe contributiestructuur lid is of wordt van een 2e vereniging, 

wordt 50% van het geldende contributiebedrag bij de 2e vereniging in rekening gebracht. 
Hoewel de betreffende speler al een keer volledig contributie betaalt bij de 1e vereniging, 
maakt de 2e vereniging eveneens gebruik van de faciliteiten van de bond zoals sportaanbod, 
verenigingsondersteuning en belangenbehartiging.  
 
De speler ontvangt voor het 2e lidmaatschap een aparte spelerspas met een afwijkend 
ontwerp. Alleen met de spelerspas behorend bij het 1e lidmaatschap kan een speler deelnemen 
aan de NPC.  
 
3.5  Een half jaar lidmaatschap 
Het lidmaatschap bij de NJBB loopt van januari t/m december. In de praktijk blijkt dat er 
gedurende het jaar ook nieuwe spelers lid worden bij verenigingen. Omdat het 
contributiebedrag gebaseerd is op één heel jaar lidmaatschap wordt na 1 juli 50% van het 

contributiebedrag in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor het 2e lidmaatschap.  
 
3.6  Korting op het contributiebedrag 
Om de sportbeoefening en het lidmaatschap bij verenigingen voor jeugdleden te bevorderen, 
wordt er voor spelers tot 18 jaar een gereduceerd tarief gehanteerd. Voor spelers tot 18 jaar 
wordt er 25% korting op het contributiebedrag gegeven. In het jaar dat de speler 18 wordt, 
betaalt de vereniging het volledige tarief.  
 
3.7 Overschrijven naar een andere vereniging 
Gedurende het jaar is het voor een speler mogelijk om over te stappen naar een andere 
vereniging. Beperkingen  met betrekking tot lopende competities worden in het desbetreffende 
competitiereglement geregeld.  
 
Er is sprake van een overschrijving als een speler gedurende het kalenderjaar overstapt van 

vereniging A naar vereniging B. Bij een overschrijving ontvangt de speler een nieuwe 
spelerspas. De productiekosten van de spelerspas worden in rekening gebracht bij vereniging 
B. De overschrijving geschiedt digitaal door middel van het online ledenadministratiesysteem.  
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Een overschrijving is mogelijk in de periode van februari t/m november. Echter, wanneer een 

speler die deelneemt aan de NPC gedurende de looptijd van de competitie overschrijft naar 
een andere vereniging, kan hij/zij de competitie i.v.m. mogelijke competitievervalsing niet 
vervolgen. Wel kan hij/zij voor of na afloop van de competitie overschrijven.  
 
3.8  Duplicaat aanvraag 
Wanneer een speler gedurende het kalenderjaar zijn of haar spelerspas verliest, kan de 
vereniging via het online ledenadministratiesysteem een nieuwe spelerspas aanvragen. De 

productiekosten van de spelerspas worden hiervoor in rekening gebracht.  
 
3.9 Bondsblad Petanque 
In verband met de verschillende wensen en behoeften van leden is het bondsblad Petanque 
niet opgenomen in het contributiebedrag. Het bondsblad wordt aangeboden in een 
abonnement van €10 per kalenderjaar. Het abonnement kan worden afgesloten door zowel 
verenigingen als individuen. 

 
3.10 Aanpassing van het digitale ledenadministratie systeem 
Als gevolg van de nieuwe contributiestructuur wordt het online ledenadministratiesysteem 
aangepast. Het bondsbestuur streeft er naar om alle verenigingen voor 1 november 2017 te 
informeren over het aangepaste systeem door middel van een instructiefilm en een 
handleiding.  
 

 
Hoofdstuk 4  Financiële consequentie 
 
Een nieuwe contributiestructuur heeft vanzelfsprekend consequenties voor de financiën van de 
bond. Belangrijk om te vermelden is dat de nieuwe contributiestructuur op geen enkele manier 
aanleiding of gevolg is van een bezuiniging of toename van kosten. Het betreft een 
herverdeling van kosten.  
 
Het contributiebedrag is gebaseerd op de vaste kosten die de bond maakt voor de uitvoering 
van de kerntaken en het aantal leden van verenigingen. Het contributiebedrag wordt niet 
jaarlijks geïndexeerd, maar wordt door de Bondsraad voor 4 jaar vastgesteld. Hierdoor weet 
de vereniging voor een langere periode op welke contributiekosten gerekend mag worden. Als 
de begroting echter dusdanig onder druk komt te staan en het bondsbestuur het niet mogelijk 

acht om een mogelijke tekort anderszins te dekken dan een aanpassing in het 
contributiebedrag, zal het bondsbestuur dit terugleggen bij de bondsraad. Er wordt dan ook 
gekeken naar de mogelijkheid om het begrotingstekort door middel van een verhoging van de 
variabele kosten (inschrijfgelden voor competities en toernooien) op te vangen. 
 
In de nieuwe contributiestructuur wordt geen onderscheid gemaakt tussen type licenties en/of 
lidmaatschap. Dat betekent dat voor alle leden van verenigingen hetzelfde contributiebedrag 
wordt gehanteerd (met uitzondering van eerdere genoemde kortingen). Het is daarmee 
onvermijdelijk dat het contributiebedrag voor de huidige clublicentiehouders omhoog gaat en 
het contributiebedrag voor de huidige wedstrijdlicentiehouders omlaag gaat. Als direct gevolg 
van de contributiestructuurverandering gaan verenigingen met voornamelijk 
wedstrijdlicentiehouders dus minder contributie betalen en gaan verenigingen met 
voornamelijk clublicentiehouders meer contributie betalen.  
 

Het bondsbestuur is zich bewust van de financiële consequenties voor laatstgenoemde 
verenigingen. Om de financiële consequenties bij de overgang van de huidige structuur naar 
de nieuwe structuur te beperken, is een overgangsregeling ontwikkeld.  
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4.1 Overgangsregeling naar de nieuwe contributiestructuur 

Het bondsbestuur stelt de bondsraad voor de nieuwe contributiestructuur per 1 januari 2018 in 
te voeren. Dit betekent dat een aantal verenigingen meer contributie gaat betalen. Het 
bondsbestuur is zich bewust van de financiële impact voor enkele verenigingen. Om deze 
verenigingen tegemoet te komen, is er een overgangsregeling ontwikkeld.  
 
De overgangsregeling is een financiële tegemoetkoming voor verenigingen die meer 
contributie gaan betalen en heeft als doel om het verschil tussen het contributiebedrag van 

2017 (laatste contributie in huidige structuur) en het contributiebedrag vanaf 2018  
(1e contributie in de nieuwe structuur) op te vangen en het bedrag geleidelijk op te bouwen. 
De regeling betreft dus alleen de verenigingen waarvan het contributiebedrag ten opzichte van 
de huidige contributiestructuur (peildatum 30 nov. 2017) gaat stijgen. In de regeling wordt 
een tijdelijke korting gegeven op het contributiebedrag, zodat de vereniging in staat wordt 
gesteld geleidelijk naar het nieuwe contributiebedrag toe te werken. De korting wordt gegeven 
op het verschil tussen het contributiebedrag van 2017 en het nieuwe bedrag.   

 
Overgangsregeling 
De regeling betreft alle verenigingen waarvan het contributiebedrag per 2018 met 15% of 
meer stijgt t.o.v. het contributiebedrag in 2017. De verenigingen kunnen 3 jaar lang gebruik 
maken van de regeling, waarbij in stappen wordt toegewerkt naar het volledige 
contributiebedrag. 
 

De verenigingen betalen als basis het contributiebedrag van 2017.  
Daarbij betalen de verenigingen: 
 
in 2018 25% van de toename van het contributiebedrag. 
in 2019 50% van de toename van het contributiebedrag. 
in 2020 75% van de toename van het contributiebedrag. 
 
In 2021 betalen de vereniging het volledige contributiebedrag. 
 
Door de overgangsregeling ontvangt de bond tijdelijk minder contributie dan de vaste kosten 
bedragen. Dit tijdelijke tekort wordt door de bond opgevangen uit eigen middelen. Dit is 
haalbaar tot een bepaald ledenaantal. De kritische grens is gerelateerd aan de verhouding van 
contributie inkomsten en de vaste kosten. Wanneer het ledenaantal onder een kritische grens 

zakt, wordt het tekort aan contributie als gevolg van de overgangsregeling gecompenseerd 
door de verenigingen waarvan het contributiebedrag (door de contributiestructuurwijziging per 
2018) daalt t.o.v. 2017. Dit betreft alleen de verenigingen waarvan het contributiebedrag  
vanaf 2018 met 15% of meer daalt  t.o.v. 2017 (peildatum 30 nov. 2017).  
 
In 2018 betalen deze verenigingen 20% van het verschil van de contributie t.o.v. 2017 
In 2019 betalen deze verenigingen 10% van het verschil van de contributie t.o.v. 2017 
 
In bijlage 1 is een overzicht van verenigingen opgenomen die in aanmerking komen voor een 
overgangsregeling. Daarnaast is een overzicht van verenigingen opgenomen op wie een 
beroep wordt gedaan als de kritische grens wordt bereikt.   
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Bijlage 1: Overzicht verenigingen die in aanmerking komen voor 

overgangsregeling 
 
In onderstaand overzicht zijn de verenigingen opgenomen die per 01 januari 2018  
15% of meer contributie gaan betalen t.o.v. 2017. 
 
01-160 Boulegoed 
01-178 La Boule au But 

01-299 Skarboule 
02-217 'n Boel Plezier 
02-257 JBV Coevorden 
02-307 Vledderboules 
02-308 Pekelder Biberon 
03-073 Pétanque Club Montferland 
03-131 JBV Enschede 

03-180 JBC Zevenaar 
03-184 OJBV 
03-190 L'Equipe 
03-230 Pétanque Club Doetinchem 
03-321 C'est Dubo 
04-040 't Zwijntje 
05-239 Jeu de Bouckles 

06-056 De Hakhorst 
07-077 De Bouledozers 
07-087 De Meteoor 
07-100 L'Autre Chemin-Alkmaar 
07-186 De Radboud Boulers 
09-035 Abcoude JdB 
09-069 Les Bohemiens de Petanque 
09-075 De Vaste Voet 
09-094 JdB vereniging OSB 
09-238 Petanque Union IJmond 
09-244 De Boulende Stier 
09-269 Les Boules Fleuries 
10-085 Grand Cru '82 

10-091 De Treffers - Hofstad 
10-210 JdB Westlandia 87 
10-285 Bleiswijkse JBC 
11-277 Allez Tirer  Maassluis 
13-003 CJB Middelburg 
13-090 Bre-Da-Boules 
13-213 Boulevaart 
13-216 Va Tout 
13-265 Petangeske 
13-273 La Crique JdB 
14-006 Petanque club Venlo 
14-038 JBC Jagershoef 
14-046 De Lammen Errem 
14-048 JdB Stiphout 

14-159 Cochonnetclub Loon op Zand 
14-167 JBV De Walnoot 
14-199 Littie of Littienie 
14-247 Jeu de Boules Club Dongen 
14-293 PV Sprang Capelle 
16-126 ’t Trefpunt 
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In onderstaand overzicht zijn de verenigingen opgenomen op wie een beroep wordt gedaan als 

de kritische grens wordt bereikt. Dit betreft verenigingen die 15% of minder gaan betalen  
t.o.v. 2017. 
 
01-104 Le Biberon 
01-142 De But 84 
01-267 JBV Lemsterland 
01-272 Boule Nocht 

01-316 JBV De Blêde Boulers 
02-028 JdB Vereniging Boules Doar 
04-150 Boul' Animo 
04-236 JBC Epetanque 
04-327 PV Gelre 
05-070 JBC Venray '80 
05-124 Jeu de Bommel 

05-220 JBV "Amicale Cuyk" 
05-309 L'Ammerzo 
06-014 DOSC 
06-039 Kets Up 
06-052 CdP Treize Points 
06-088 Succes Sans Soif 
06-163 Les Taxateurs 

06-320 C.O.V. Desto 
07-011 PCP "Zaanstad" 
07-101 JBV Schoorl 
07-242 CDP Bonne Chance 
07-287 Boel Skik 92 
07-294 ODIZ Frogs 
07-315 Atlantic Boules 
07-325 JBC Touché une Boule 
07-326 Jdb Onderhands 
09-065 ELPC Heleboule 
09-102 PU Badhoevedorp 
10-068 Amicale Boule d'Argent 
10-149 PV "Markeer" 

10-161 Le Bon Courage 
11-080 L'Esprit  
11-319 JBV Nederlek 
14-007 De Soepele Pols 
14-098 Jbv Helmond2010 
14-106 PV Tilburg 
14-194 Gemert de Boules 
14-228 't Lover 
16-032 Mosa Petanca 
16-059 Treech '42 
16-112 La Bonne Femme 
16-115 Terra 
16-211 JBC Aen de Wan 
16-312 Le But Borgharen  
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Voorlegger bij agendapunt 10.3 (statuten) en agendapunt 10.4 (huishoudelijk 

reglement) 
 
De invoering van de nieuwe organisatiestructuur, waartoe de bondsraad in de twee 
voorgaande bondsvergaderingen heeft besloten, maakt het noodzakelijk de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de bond aan te passen. Om dit voor te bereiden heeft het 
bondsbestuur een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit Ad van Helvoort (voorzitter 
van de reglementencommissie),  Adil Tariki  (een van de juristen uit het tuchtcollege), Twan 

Beckers (bondsdirecteur) en Sjoerd Pieterse (bondsvoorzitter). 
 
De werkgroep heeft als uitgangspunten gehanteerd - naast een correcte vertaling van de 
besluiten over de structuur - dat in de statuten niet meer moet worden vastgelegd dan 
juridisch noodzakelijk, en in het huishoudelijk reglement overige hoofdzaken m.b.t. de 
organisatie en verdeling van taken en bevoegdheden. Allerlei administratieve regelingen en 
procedures kunnen beter apart worden vastgelegd en bijvoorbeeld worden opgenomen in een  

'procedurehandboek'. Een en ander maakt de regelgeving van de bond overzichtelijker en 
minder rigide. 
 
Hiermee is de hele opzet van de statuten en het huishoudelijk reglement zo ingrijpend 
aangepast, dat het niet mogelijk is de wijzigingen afzonderlijk ter besluitvorming aan de 
bondsraad voor te leggen; dat zou een volkomen ondoorzichtig document opleveren waarin 
niet duidelijk wordt wat de voorgestelde tekst nu is. Zowel de statuten als het huishoudelijk 

reglement worden dan ook in hun geheel aan de bondsraad ter besluitvorming voorgelegd.  
 
Tegelijkertijd wordt aan de bondsraad voorgesteld om een tweetal regelingen die niet meer 
actueel zijn in te trekken. 
 
In de nu voorgestelde statuten en huishoudelijk reglement kon natuurlijk niet worden 
vooruitgelopen op de uitkomst van de besluitvorming over de contributiestructuur. Daarom is 
nog sprake van verschillende soorten licenties. Als de bondsraad de voorstellen over de 
contributiestructuur overneemt, wordt deze met ingang van 2018 van kracht en zal volgend 
jaar aan de bondsraad  een voorstel worden voorgelegd om de statuten en het huishoudelijk 
reglement op dit punt te wijzigen. Deze wijziging zal dan eveneens per 1 januari 2018 van 
kracht worden. 
 

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn voor advies voorgelegd aan de 
reglementencommissie. Het advies van de commissie zou nog aanleiding kunnen zijn voor 
wijzigingsvoorstellen van de kant van het bondsbestuur.  
 
Verder zal de tekst van de statuten vóór de bondsvergadering nog ter toetsing worden 
voorgelegd aan de notaris.  
 
Te nemen besluiten: 
 
Het bondsbestuur stelt de bondsraad voor de volgende besluiten te nemen: 

1. De bondsraad besluit de statuten van de NJBB vast te stellen conform het voorstel van 
het bondsbestuur. 

2. De bondsraad besluit het huishoudelijk reglement vast te stellen conform het voorstel 
van het bondsbestuur. 

3. De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement worden van kracht met ingang van  
1 januari 2017. 

4. De bondsraad besluit het directiestatuut (vastgesteld in 2008) en het redactiestatuut 
(vastgesteld in 2007) in te trekken. 
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AGENDAPUNT 10.3 
 
 

STATUTEN NJBB 

Vast te stellen door de Bondsraad op 26 november 2016 
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ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Naam, zetel en oprichtingsdatum 
 
1.  Naam 

De vereniging draagt de naam „Nederlandse Jeu de Boules Bond” en wordt in deze 
statuten en alle regelgeving nader aangeduid als „de bond”. De naam kan worden 
verkort tot „NJBB”. 

2.  Vestigingsplaats 
De bond is gevestigd te Nieuwegein. 

3. Oprichtingsdatum 
De bond is opgericht op één september negentienhonderd tweeënzeventig  
(01–09–1972) te Amsterdam. 

 
 
Artikel 2 Doel 
 
1.  Bevordering beoefening jeu de boules 

De bond stelt zich ten doel de jeu–de–boulessport in al haar verschijningsvormen in 
Nederland te bevorderen en te doen beoefenen. 

2. Bondsbeleid 

De wijze waarop de bond tracht zijn doel te verwezenlijken wordt hierna „bondsbeleid” 
genoemd. 

 
 
Artikel 3 Organisatie in hoofdlijnen 
 
1. Leden  

Leden van de bond zijn: 
a. jeu–de–boulesverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 
b. natuurlijke personen 

2. Districten 
Vanwege de gewenste territoriale spreiding van de activiteiten van de bond is 
Nederland verdeeld in kleinere gebieden, hierna te noemen „Districten”.  

3. Bondsraad, bondsbestuur en bondsbureau 

a. De algemene vergadering van de bond, hierna te noemen „bondsraad”, bestaat 
uit afgevaardigden van de verenigingsleden, hierna te noemen 
„bondsraadsleden”. De bond wordt bestuurd door het bondsbestuur. 

b. De administratie van de bond wordt gevoerd door het bondsbureau, waarvan 
aan het hoofd de bondsdirecteur staat. 

4. Tuchtcollege van de bond 
a. Alle leden van de bond zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de bond, 

welke tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst door de bond gedeeltelijk is 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. 

b Op de tuchtrechtspraak van de bond is het tuchtreglement van toepassing. Het 
tuchtrecht van de bond, in twee instanties, wordt uitgeoefend door het 
tuchtcollege. 

c. In afwijking van het onder b. bepaalde worden overtredingen seksuele 
intimidatie betreffende en dopingovertredingen, berecht door de tuchtcommissie 

en de commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak. 
Genoemde stichting wordt in deze statuten aangeduid als Instituut 
Sportrechtspraak. 
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5. Tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak 

Op de tuchtrechtspraak die is overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak, zijn de 
desbetreffende reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. Voor de 
duur van de in lid 4 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de bond. De 
tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de bond en 
hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond. De aanklager kan maatregelen 
nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement. De maatregel geldt 

als maatregel van de bond. 
6. Commissies en werkgroepen 

a. De bond heeft een reglementencommissie. 
b. De bondsraad, het bondsbestuur en het tuchtcollege kunnen een gedeelte van 

hun respectieve taken en bevoegdheden delegeren aan een door hen in te 
stellen commissie, die derhalve handelt onder eigen verantwoordelijkheid. 

c. De bondsraad, het bondsbestuur, het tuchtcollege en de bondsdirecteur kunnen 

een gedeelte van hun respectieve taken en bevoegdheden mandateren aan een 
door hen in te stellen werkgroep of commissie, die derhalve handelt onder 
verantwoordelijkheid van degene die haar heeft ingesteld. 

d. Indien een commissie of werkgroep uit één persoon bestaat, wordt die persoon 
aangeduid als functionaris. 

e. Nadere regels kunnen worden vastgelegd door degene die de werkgroep of 
commissie instelt, voor zover dat niet al in deze statuten of bij reglement is 

geschied. 
7. Onverenigbaarheid van functies 

Om verstrengeling van belangen te voorkomen zijn bepaalde functies binnen de bond 
onverenigbaar. De onverenigbaarheid van functies wordt in het huishoudelijk reglement 
nader geregeld. 

8. Informatie 
De bond geeft schriftelijk dan wel elektronisch een periodiek uit, waarin hij zijn formele 
uitingen en andere mededelingen doet. 

9. Externe (koepel)organisaties 
De bondsraad kan besluiten dat de bond zich als lid of anderszins betrokkene aansluiten 
bij andere organisaties. 
 

LEDEN 

 
Artikel 4 Leden 
 

a. Een lid als bedoeld in Artikel 3, lid 1 sub a wordt in deze statuten en elders, zulks 
ter onderscheiding van het hierna te definiëren verenigingslid, „lidvereniging“ 
genoemd. 

b. Natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging zijn 
tevens lid van de bond. Deze natuurlijke personen worden in deze statuten 
„verenigingsleden“ genoemd. 

c. Indien de lidvereniging een vereniging betreft met afdelingen of secties voor 
verschillende sporten, zijn uitsluitend de leden van de afdeling of sectie petanque 
of jeu de boules lid van de bond. 
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Artikel 5 Leden en licenties 

 
1. Toelating leden 

a. Het bondsbestuur beslist over de toelating van lidverenigingen.  
b. In het geval het bondsbestuur besluit een vereniging niet toe te laten als lid, kan 

op verzoek van de betrokken vereniging de bondsraad alsnog tot toelating 
besluiten. De vereniging heeft het recht de beraadslagingen over haar toelating 
bij te wonen en het verzoek tot toelating zo nodig toe te lichten. 

c. De toelatingsprocedure van lidverenigingen wordt in een reglement nader 
geregeld. 

d. De toetreding van verenigingsleden geschiedt door toetreding van het lid tot de 
lidvereniging. 

2. Licenties 
a. De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor elk van haar verenigingsleden 

een licentie. Een licentie fungeert als bewijs van lidmaatschap 

b. Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van de bond en kan door 
hem worden ingenomen. 

c. De inhoud van en de rechten en plichten die voortvloeien uit licenties kunnen 
nader worden geregeld door de bondsraad.  

 
 
Artikel 6 Verplichtingen van leden 

 
1. Verplichtingen van leden 

Leden zijn verplicht: 
a. te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van 

de bond; 
b. de statuten en reglementen van het Instituut Sportrechtspraak na te leven, voor 

zover deze betrekking hebben op doping of seksuele intimidatie; 
c. de belangen van de bond en van het jeu de boules in het algemeen niet te 

schaden; 
voorts zijn lidverenigingen verplicht: 

d. geen personen als verenigingslid te tolereren die niet of niet langer in het bezit 
zijn van een licentie; 

e. anderszins geen verenigingsleden te tolereren die door de bond definitief zijn 

uitgesloten van deelname aan onder zijn auspiciën georganiseerde wedstrijden, 
toernooien en evenementen; 

f. al het redelijkerwijs mogelijke te doen opdat door de bond opgelegde 
tuchtrechtelijke sancties ten uitvoer worden gebracht; 

g. hun (notarieel verleden) statuten en overigens hun verdere regelgeving en 
beleid zodanig vast te stellen dat de bij hen aangesloten verenigingsleden 
eveneens gehouden zijn tot naleving, voor zover op hen toepasselijk, van het in 
dit artikel bepaalde; 

h. op een door het bondsbestuur vastgestelde wijze opgave te doen van de bij de 
lidvereniging geregistreerde leden. 

2. Financiële verplichtingen 
a. Lidverenigingen zijn verplicht tot betaling van contributie en andere periodieke 

bijdragen die de bondsraad vaststelt. De bondsraad kan voor bepaalde groepen 
van lidverenigingen een verschillende contributie en andere periodieke bijdragen 

vaststellen. 
b. Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de 

lidvereniging de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. 
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3. Aanvullende rechten en verplichtingen 

a. De bond kan ten behoeve van de lidverenigingen rechten bedingen en te hunnen 
laste verplichtingen met betrekking tot sponsoring en mediarechten aangaan, de 
verplichtingen niet dan na voorafgaande goedkeuring door de bondsraad. 

b. De bond kan nakoming van bedongen rechten jegens een lidvereniging of 
schadevergoeding ten behoeve van een lidvereniging vorderen, tenzij de 
lidvereniging zich daartegen verzet. 

 

Artikel 7 Einde lidmaatschap 
 

1. Mogelijkheden einde lidmaatschap lidverenigingen 
Het lidmaatschap van de bond eindigt door: 

a. ontbinding van de lidvereniging, 
b. opzegging door de lidvereniging, 
c. opzegging door de bond, of 

d. ontzetting (royement). 
2. Mogelijkheden einde lidmaatschap verenigingsleden 

Het lidmaatschap van de bond eindigt door: 
a. overlijden van het verenigingslid, 
b. opzegging door het verenigingslid bij zijn lidvereniging, 
c. opzegging door de bond, of 
d. ontzetting (royement) 

3. Opzegging door de bond 
a. De bond kan het lidmaatschap opzeggen wanneer: 

- een lid zijn verplichtingen tegenover de bond niet of niet tijdig 
nakomt, doch niet dan nadat het lid schriftelijk op zijn 
tekortkoming is gewezen; 

- een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor 
het lidmaatschap gesteld, te voldoen; of 

- redelijkerwijs van de bond niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

b. Opzegging geschiedt door het bondsbestuur. 
4. Ontzetting door de bond (royement) 

a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid: 
- in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond 

handelt; of 
- de bond op onredelijke wijze benadeelt, daaronder begrepen het 

schaden van de reputatie of de belangen van de bond. 
b. Ontzetting van een lid geschiedt door het bondsbestuur. Het lid wordt ten 

spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, door 
middel van een aangetekend schrijven in kennis gesteld. Hem staat 
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit 
beroep open bij de bondsraad. 

c. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst, met dien verstande dat hij het recht heeft de beraadslagingen 
over zijn beroep bij te wonen en daar verweer te voeren. Bij het voeren 
van het verweer kan het lid zich doen bijstaan door een raadsman. 
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5. Royement door de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het 
Instituut Sportrechtspraak.  
In afwijking van het bepaalde in lid 4 geschiedt royement door de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak voor zover zij belast zijn met  
het berechten van overtredingen van het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak alsmede van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het 
Instituut Sportrechtspraak, of van een ander hierop van toepassing zijnde reglement 

van het Instituut Sportrechtspraak. 
6. Opzegging door een lidvereniging 

a. Opzegging door een lidvereniging kan slechts geschieden tegen het einde van 
een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging: 
- tegen het eind van het boekjaar, volgend op het jaar waarin wordt 

opgezegd; of 

- onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

b. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bondsbestuur 
c. Een opzegging in strijd met het onder a. en b. bepaalde, doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 
waartegen was opgezegd. Tot dan behoudt het lid zijn rechten en moet zijn 
verplichtingen nakomen. 

d. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen: 
- binnen één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of 

zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of 
medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze 
bevoegdheid tot opzegging geldt niet in het geval van wijziging van 
geldelijke rechten en verplichtingen.  

- binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de bond in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing 

 
BONDSRAAD 

 
Artikel 8 Samenstelling bondsraad 
 

1. Samenstelling 
Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan tien (10) procent van het aantal bij de 
bond aangesloten verenigingen. Het aantal zetels van de bondsraad wordt naar boven 
afgerond op een oneven aantal. Bij het bepalen van het aantal zetels geldt het aantal 
lidverenigingen aan het begin van het betreffende verkiezingsjaar. 

2. Duur lidmaatschap 
De gekozen leden van de bondsraad treden eens per drie (3) jaren tijdens de 
voorjaarsvergadering (mei-vergadering) in functie. 

3. Maximum per vereniging en per district 
Er kan maximaal één (1) lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad. Er 
kunnen per district maximaal vier (4) personen gekozen worden, welke allen lid zijn van 
verschillende verenigingen. 

4. Vertegenwoordiging 
De bondsraad vertegenwoordigt alle leden van de bond.  

5. Aftreden 
Een bondsraadslid defungeert: 
– indien hij niet langer verenigingslid is bij enige lidvereniging, of als zodanig is 

geschorst; 
– Bij het overlijden van het bondsraadslid 
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– Aan het einde van het lidmaatschap van de bondsraad 

– Indien het bondsraadslid vrijwillig aftreedt. 
– Op voordracht van 10% van het aantal lidverenigingen en na goedkeuring van de 

bondsraad.  
6. Tussentijds ontstaan van een vacature 

Indien een tussentijdse vacature ontstaat en de kieslijst niet voorziet in een vervulling 
daarvan, vindt een tussentijdse verkiezing plaatst, tenzij binnen twaalf (12) maanden 
een reguliere verkiezing plaatsheeft. 

 
 
Artikel 9 Verkiezingen bondsraad 
 
1. Verkiezingen 

Er vinden verkiezingen plaats om de zetels van de bondsraad toe te wijzen. 
2. Ingangseis  

Een als gekozen verklaarde kandidaat dient ten tijde van de verkiezing lid te zijn van 
een vereniging in het betreffende district. De kandidaten die voldoen aan het profiel 
voor bondsraadslid worden op de kieslijst geplaatst. 

3. Selectie na verkiezingen 
Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. 
Vervolgens worden de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als 
gekozen verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet, met inachtneming 

van art. 8 lid 3. Een kandidaat dient minstens één (1) stem te hebben gekregen om als 
gekozen te worden verklaard. 

4. Kiesreglement 
De wijze van benoeming en invulling van het functieprofiel van bondsraadsleden wordt 
door de bondsraad in een nader vast te stellen reglement geregeld. 

 
Artikel 10 Stemrecht en spreekrecht 
  
1. Stemrecht 

Slechts bondsraadsleden hebben stemrecht in de vergadering van de bondsraad. Ieder 
lid heeft één (1) stem. 

2. Delegatie 
Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggespraak zitting in de bondsraad en neemt 

besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. Hij handelt in het belang alle leden. 
3. Spreekrecht 

De leden van het bondsbestuur, de bondsdirecteur, de voorzitter van de 
reglementencommissie en de voorzitter van het tuchtcollege hebben het recht de 
vergadering van de bondsraad bij te wonen en daarin het woord te voeren. 

 
 
Artikel 11 Taken en bevoegdheden van de bondsraad 
 
1. Taken en bevoegdheden 

De bondsraad heeft, behoudens het elders in deze statuten bepaalde, de volgende 
taken en bevoegdheden: 
- hij stelt het beleid vast; 
- hij bewaakt de koers; 

- hij toetst de uitvoering van het beleid;  
- hij kan reglementen vaststellen met landelijke werking; en 

2. Overige bevoegdheden 
Aan de bondsraad komen voorts alle bevoegdheden toe die niet krachtens de wet of 
deze statuten aan het bondsbestuur of een ander orgaan toekomen. 
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Artikel 12 Vergaderingen van de bondsraad 

 
1. Reguliere vergadering 

Jaarlijks worden twee reguliere vergaderingen van de bondsraad gehouden: 
a. de voorjaarsvergadering, die de eerste helft van het kalenderjaar wordt 

gehouden; en 
b. de najaarsvergadering, die in de tweede helft van het kalenderjaar wordt 

gehouden. 

2. Buitengewone vergadering 
Een buitengewone vergadering van de bondsraad wordt gehouden indien: 
a. het bondsbestuur dit nodig acht; of 
b. Bondsraadsleden, tezamen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste één 

tiende gedeelte der stemmen in de bondsraad daarom verzoeken. 
3. Vergadering op verzoek van bondsraadsleden 

a. In het gevallen bedoeld in lid 2 onder b. bevat het verzoek een opgave van het 

te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. 
b. Indien het bondsbestuur niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg heeft 

gegeven door binnen vier weken een bondsvergadering te doen houden, kunnen 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het 
bondsbestuur de bondsraad bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen 
dan bondsbestuursleden belasten met de leiding van de bondsvergadering en het 
opstellen van de notulen. 

4. Plaats van de vergadering 
Behalve in het geval waarin de verzoekers zelf de bondsraad bijeenroepen, bepaalt het 
bondsbestuur waar een vergadering van de bondsraad wordt gehouden. 

5. Bijeenroeping reguliere vergadering 
a. De bijeenroeping van een reguliere vergadering van de bondsraad vindt, uiterlijk 

vier weken vóór de vergadering,  plaats door een publicatie, onder vermelding 
van de voorlopige agenda.  

6. Bijeenroeping buitengewone vergadering 
a. De bijeenroeping van een buitengewone vergadering van de bondsraad vindt, 

uiterlijk vier weken vóór die vergadering, plaats door een schriftelijke 
kennisgeving aan de lidverenigingen en de bondsraadsleden, vergezeld van de 
agenda en de overige vergaderstukken. Het bondsbestuur kan in uitzonderlijke 
gevallen deze termijn bekorten, maar niet tot korter dan twee weken. 

 
Artikel 13 Slechts besluiten over geagendeerde punten 
 
1. Slechts besluiten over geagendeerde punten 

De bondsraad kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet op de agenda zijn 
vermeld, tenzij de bondsraad anders beslist. 

2. Meerderheidseis niet-geagendeerde punten 
Voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld, maar waarover de bondsraad wel een 
besluit kan nemen op grond van de vorige bepaling, kunnen enkel aangenomen worden 
met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
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BONDSBESTUUR 

 
Artikel 14 Samenstelling en benoeming van het bondsbestuur 
 
1. Samenstelling en benoeming bondsbestuur 

a. Het bondsbestuur bestaat uit een door de bondsraad te bepalen aantal van ten 
minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen, van wie 
meer dan de helft verenigingslid moet zijn. 

b. De bondsbestuurders worden door de bondsraad benoemd, de voorzitter in 
functie. Het bondsbestuur kent voorts ten minste één secretaris en één 
penningmeester. 

c. Bij huishoudelijk reglement kan bepaald worden dat ook andere leden van het 
bondsbestuur in functie worden benoemd. 

2. Kandidaatstelling 
Het bondsbestuur, bondsraadsleden, lidverenigingen en vijfentwintig (25) 

verenigingsleden gezamenlijk  kunnen schriftelijk kandidaten stellen voor het 
bondsbestuur tot uiterlijk twee weken vóór de bondsvergadering waarin de betreffende 
benoeming aan de orde is. Indien een benoeming in functie dient te geschieden, 
geschiedt ook de kandidaatstelling in functie. 

3. Zittingstermijn 
a. De bondsbestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) 

jaar. Aftredende bondsbestuurders kunnen ten hoogste drie maal aansluitend 

voor een nieuwe periode worden benoemd. Na afloop van de vierde termijn kan 
de betrokkene niet opnieuw tot lid van het bondsbestuur worden benoemd dan 
nadat een daaropvolgende periode van ten minste drie (3) jaar is verstreken. 
Een periode tussen twee opeenvolgende voorjaarsvergaderingen dan wel 
najaarsvergaderingen van de bondsraad wordt in dit verband beschouwd als één 
(1) jaar. 

b. Bondsbestuurders treden de dag na hun benoeming in functie en treden af aan 
het einde van de dag van de bondsvergadering waarin de duur van hun 
benoeming eindigt of waarin zij aftreden. 

4. Voorziening in tussentijdse vacatures 
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet–voltallig 
bondsbestuur blijft echter bestuursbevoegd. 

5. Ontstentenis van het bondsbestuur 

a. Indien door enige oorzaak geen enkel lid van het bondsbestuur nog in functie is, 
roept de bondsdirecteur binnen twee weken na het ontstaan van deze situatie de 
bondsraad bijeen teneinde in de vacatures te voorzien. Indien de bondsraad 
alsdan niet voorziet in een nieuw bondsbestuur, doet de bondsdirecteur dit. 

b. Hangende de benoeming van een nieuw bondsbestuur is de bondsdirecteur 
belast met het besturen van de bond. 

 
Artikel 15 Einde bestuurslidmaatschap, schorsing 
 
1. Einde bestuurslidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van het bondsbestuur eindigt: 
- door het verstrijken van de periode waarvoor hij werd benoemd, met inachtneming 

van het bepaalde in lid 3 van Artikel 11; 
- door zijn overlijden; 

- wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
- door schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
- door ontslag door de bondsraad. 
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2. Schorsing bestuurslidmaatschap 

a. Een lid van het bondsbestuur kan te allen tijde door de bondsraad worden 
geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. 

b. Behalve indien de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, 
eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing 
van de schorsing. 

3. Stemverhouding besluiten bestuurslidmaatschap 
Een besluit van de bondsraad tot schorsing, opheffing daarvan of tot ontslag, behoeft 

een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin de betrokken bondsbestuurder de gelegenheid heeft gehad het 
woord te voeren. 

 
Artikel 16 Taken en bevoegdheden van het bondsbestuur 
 
1. Besturen van de bond 

Het bondsbestuur is, behoudens het elders in deze statuten bepaalde, belast met het 
besturen van de bond. 

2. Externe organisaties 
Het bondsbestuur benoemt de vertegenwoordigers van de bond naar externe 
organisaties. 

3. Aangaan van overeenkomsten met  derden  
a. Het bondsbestuur is bevoegd met het Instituut Sportrechtspraak een de leden 

bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het 
uitoefenen van de (tucht)rechtspraak in de bond geheel of gedeeltelijk wordt 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. 

b. Het bondsbestuur behoeft voor het aangaan en wijzigen van de overeenkomst 
met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de 
bondsraad. 

c. Het bondsbestuur doet van de onder a. genoemde overeenkomst schriftelijk 
mededeling aan alle leden van de bond. 

d. Het bondsbestuur is voorts, slechts na voorafgaande goedkeuring van de 
bondsraad, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het 
aangaan van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
 

Artikel 17 Vertegenwoordiging van de bond 
 
1. Vertegenwoordiging van de bond 

a. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de bond. Het bondsbestuur kan de 
bondsdirecteur machtigen om namens het bondsbestuur te handelen. 

b. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan niet worden beperkt of aan 
voorwaarden worden gebonden. 

2. Volmacht 
Het bondsbestuur en de bondsdirecteur kunnen een bondsbestuurslid of een derde 
schriftelijk machtigen om de bond te vertegenwoordigen in de aard en omvang en 
onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. 

 

Artikel 18 Erfenissen 
 
1. Erfenissen 

Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 
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TUCHTRECHTSPRAAK VAN DE BOND 

 
Artikel 19 Tuchtrechtspraak en tuchtcollege 
 
1. Algemeen 

a. Het tuchtcollege van de bond, in twee instanties, is het bevoegde orgaan tot het 
uitoefenen van tuchtrechtspraak, voor zover deze rechtspraak niet is 
voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak. 

b. De artikelen Artikel 16 tot en met Artikel 28 zijn niet van toepassing op de 
tuchtrechtspraak inzake dopingovertredingen en overtredingen seksuele 
intimidatie betreffende, welke tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst is 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Op de aan het Instituut 
Sportrechtspraak opgedragen tuchtrechtspraak is artikel 29 en verder van 
toepassing. 

2. Omvang 

Het tuchtcollege bestaat uit minstens zeven (7) natuurlijke personen. 
3. Samenstelling 

a. De voorzitter van het tuchtcollege is een academisch gevormde jurist die op 
(niet–bindende) voordracht van het bondsbestuur wordt benoemd door de 
bondsraad. 

b.  De overige leden van het tuchtcollege worden op (niet–bindende) voordracht van 
de voorzitter van het tuchtcollege benoemd door het bondsbestuur, met 

inachtneming van het onder c. bepaalde. 
4. Zittingstermijn 

a. De leden van het tuchtcollege worden benoemd voor een periode van maximaal 
drie (3) jaar. Aftredende leden kunnen ten hoogste drie (3) maal aansluitend 
voor een nieuwe periode worden benoemd. Na afloop van de vierde termijn kan 
de betrokkene niet opnieuw tot lid van het tuchtcollege worden benoemd dan 
nadat een daaropvolgende periode van ten minste drie (3) jaar is verstreken. 

b. Leden van het tuchtcollege treden de dag na hun benoeming in functie en treden 
af aan het einde van de dag waarop de duur van hun benoeming eindigt of 
waarop zij bedanken. 

c. De voorzitter treedt de dag na zijn benoeming in functie en treedt af op de 
eerstvolgende vergadering na het einde van de duur benoeming. 

5. Einde lidmaatschap 

Een lid van het tuchtcollege defungeert: 
- door zijn overlijden; 
- wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
- door schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
- door ontslag door de bondsraad. 

6. Ontslag door de bondsraad 
Een besluit van de bondsraad tot ontslag behoeft een meerderheid van ten minste twee 
derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin het betrokken 
lid de gelegenheid heeft gehad het woord te voeren. 

 
Artikel 20 Taken en bevoegdheden tuchtcollege 
 
1. Taken en bevoegdheden 

Het tuchtcollege heeft, behoudens het elders in deze statuten bepaalde, als taken en 

bevoegdheden: 
- het uitoefenen van het tuchtrecht van de bond, waaronder begrepen het (doen) 

uitvoeren en toezien op een juiste uitvoering van het hierna te noemen 
tuchtreglement, alsmede het in dat verband beslechten van geschillen; 
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- het adviseren van de organen van de bond aangaande het tuchtrecht van de bond; 

en 
- het adequaat (doen) opleiden van zijn leden of potentiële leden 

 
Artikel 21 Tuchtrecht 
 
1. Reikwijdte 

Aan het tuchtrecht van de bond zijn – binnen de grenzen der wet – onderworpen de 

lidverenigingen en de verenigingsleden en eenieder die binnen de bond een functie 
vervult, een en ander onverminderd de eventuele sancties die de lidverenigingen hun 
eigen verenigingsleden kunnen opleggen. 

2. Overtredingen 
a. Lidverenigingen, de verenigingsleden en het bondsbestuur kunnen bij de 

voorzitter van het tuchtcollege schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen als 
zij van mening zijn dat een tuchtrechtelijke overtreding is begaan. 

b. Onder een „tuchtrechtelijke overtreding” wordt in het tuchtrecht van de bond 
verstaan een handeling of nalatigheid: 
- in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond, of 
- waardoor de bond op onredelijke wijze wordt benadeeld, daaronder begrepen 

het schaden van de reputatie of de belangen van de bond. 
Onder „tuchtrechtelijke overtreding” wordt uitdrukkelijk niet verstaan een overtreding 
van de spelregels tijdens de beoefening van het spel, tenzij in het hierna te noemen 

internationaal spelreglement petanque het tuchtcollege wordt genoemd als het orgaan 
dat de uiteindelijke beslissing neemt. 

3. Samenvoegen van klachten 
Klachten die naar het oordeel van de voorzitter van het tuchtcollege nauw met elkaar 
samenhangen, worden, zelfs indien er ter zake meerdere beklaagden zijn, gezamenlijk 
behandeld. 

4. Seponeren door de voorzitter 
De voorzitter kan een klacht: 

- niet–ontvankelijk verklaren; of 
- aan het tuchtcollege ter beoordeling voorleggen. 

Alvorens tot zijn beslissing te komen kan de voorzitter de klager verzoeken mondeling 
of schriftelijk zijn klacht toe te lichten. 
Tegen de beslissing van de voorzitter staat geen beroep open. 

5. Seponeren door het tuchtcollege 
Het tuchtcollege kan een aan hem voorgelegde klacht: 
- niet–ontvankelijk verklaren; of 
- in behandeling doen nemen door een tuchtcommissie, of 
- aanmerken als een klacht over een administratief verzuim; het begrip 'administratief 

verzuim' wordt in het tuchtreglement nader ingevuld. 
Alvorens tot zijn beslissing te komen kan het tuchtcollege de klager verzoeken 
mondeling of schriftelijk zijn klacht toe te lichten. 
Tegen de beslissing van het tuchtcollege staat geen beroep open. 

 
Artikel 22 Tuchtcommissie 
 
1. Samenstelling 

a. Indien het tuchtcollege besluit de klacht in behandeling te doen nemen, benoemt 

het voor de behandeling daarvan uit zijn midden een commissie van drie 
personen, hierna te noemen „tuchtcommissie” (zijnde een commissie als bedoeld 
Artikel 3, lid 6 onder a.), of wijst het de behandeling van de klacht toe aan een 
eerder ingestelde tuchtcommissie, mits aan de voorwaarde onder b. tweede zin 
van dit lid voldaan blijft worden. 
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b. De voorzitter van de tuchtcommissie is zo mogelijk een academisch gevormde 

jurist en wordt in functie benoemd.  
c. Een lid van het tuchtcollege kan deel uitmaken van meerdere tuchtcommissies. 

2. Opleggen van sancties 
a. De tuchtcommissie kan de klacht al dan niet gegrond verklaren en de beklaagde 

al dan niet een sanctie opleggen. De beklaagde heeft het recht een 
verweerschrift bij de tuchtcommissie in te dienen en door deze gehoord te 
worden. De beklaagde kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. 

Alvorens tot zijn beslissing te komen kan de tuchtcommissie de klager verzoeken 
mondeling of schriftelijk zijn klacht toe te lichten. 

b. De uitspraak wordt terstond schriftelijk aan de beklaagde bekend gemaakt en 
indien naar het oordeel van het tuchtcollege noodzakelijk, gepubliceerd in het 
Informatiebulletin. 

3. Aantekenen van beroep 
Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat de beklaagde binnen één maand na 

ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij het tuchtcollege, tenzij 
een sanctie is opgelegd waarvan in deze statuten of in het tuchtreglement is bepaald 
dat daartegen geen beroep mogelijk is. 

4. Ontbinding 
Een tuchtcommissie is automatisch ontbonden indien en zodra zij uitspraak inzake de 
aan haar voorgelegde klacht casu quo de laatste daarvan heeft gedaan. 

 

Artikel 23 Commissie van beroep 
 
1. Samenstelling 

a. Indien een beklaagde bij het tuchtcollege in beroep is gegaan benoemt het voor 
de behandeling daarvan uit zijn midden een commissie van drie personen, hierna 
te noemen „commissie van beroep” (zijnde een commissie als bedoeld in artikel 
3 lid 6 onder a.), of wijst het de behandeling van de klacht toe aan een eerder 
ingestelde commissie van beroep, mits aan de voorwaarde onder b. van dit lid 
voldaan blijft worden. 

b. De voorzitter van de commissie van beroep is zo mogelijk een academisch 
gevormde jurist en wordt in functie benoemd. Een lid van het tuchtcollege kan 
deel uitmaken van meerdere commissies van beroep. 

2. Opleggen van sancties 

a. De commissie van beroep kan het beroep al dan niet gegrond verklaren en de 
beklaagde al dan niet een sanctie opleggen. Deze sanctie kan een andere zijn 
dan die, die in eerste instantie was opgelegd door de tuchtcommissie. De 
beklaagde heeft het recht een verweerschrift bij de commissie van beroep in te 
dienen en door deze gehoord te worden. De beklaagde kan zich daarbij doen 
bijstaan door een raadsman. 
Alvorens tot zijn beslissing te komen kan de commissie van beroep de klager 
verzoeken mondeling of schriftelijk zijn klacht toe te lichten. 

b. De uitspraak wordt terstond schriftelijk aan de beklaagde bekendgemaakt en 
indien naar het oordeel van het tuchtcollege noodzakelijk, gepubliceerd. 

3. Aantekenen van beroep 
Tegen de uitspraak van de commissie van beroep is geen beroep mogelijk. 

4. Ontbinding 
Een commissie van beroep is automatisch ontbonden indien en zodra zij uitspraak 

inzake het aan haar voorgelegde beroep casu quo het laatste daarvan heeft gedaan. 
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Artikel 24 Verschoning 

 
1. Verschoningsplicht 

Een lid van de tuchtcollege dient zich te verschonen bij feiten of omstandigheden die de 
onpartijdigheid van de tuchtcommissie dan wel commissie van beroep kan schaden. 

 
Artikel 25 Op te leggen sancties 
 

1. Sancties voor lidverenigingen 
Aan lidverenigingen en verenigsleden kunnen voor een tuchtrechtelijke overtreding, 
sancties worden opgelegd. 

2. Sancties 
In een nader reglement wordt een lijst van mogelijk op te leggen sancties vastgesteld. 
 

Artikel 26 Tuchtreglement 

 
1. Tuchtreglement 

In het door de bondsraad, gehoord hebbende het tuchtcollege, vast te stellen 
tuchtreglement worden nadere regels gegeven inzake de organisatie en werkwijze van 
het tuchtcollege, de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 
Tevens kan in dit reglement het begrip „tuchtrechtelijke overtreding” – binnen de 
grenzen van de wet en deze statuten – nader worden ingevuld. 

 
Artikel 27 Reglementencommissie 
 
1. Omvang 

De reglementencommissie bestaat uit een door de bondsraad te bepalen aantal van ten 
minste drie personen. 

 
2. Samenstelling 

a. De voorzitter van de reglementencommissie wordt op (niet–bindende) 
voordracht van het bondsbestuur benoemd door de bondsraad. 

b. De overige leden van de reglementencommissie worden op (niet–bindende) 
voordracht van de voorzitter van de reglementencommissie benoemd door het 
bondsbestuur, met inachtneming van het onder c. bepaalde. 

c. De leden van de reglementencommissie zijn tevens verenigingslid. 
3. Zittingstermijn 

a. De leden van de reglementencommissie worden benoemd voor een periode van 
maximaal drie (3) jaar. Aftredende leden kunnen ten hoogste drie (3) maal 
aansluitend voor een nieuwe periode worden benoemd. Na afloop van de vierde 
termijn kan de betrokkene niet opnieuw tot lid van de reglementencommissie 
worden benoemd dan nadat een daaropvolgende periode van ten minste drie (3) 
jaar is verstreken. 

b. Leden van de reglementencommissie treden de dag na hun benoeming in functie 
en treden af aan het einde van de dag waarop de duur van hun benoeming 
eindigt of waarop zij bedanken. 

c. De voorzitter treedt de dag na zijn benoeming in functie en treedt af op de 
eerstvolgende vergadering na het einde van de duur benoeming. 

4. Einde lidmaatschap 

Een lid van de reglementencommissie defungeert: 
- door zijn overlijden; 
- wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
- door schriftelijke ontslagneming (bedanken); of 
- door ontslag door de bondsraad. 
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5. Ontslag door de bondsraad 

Een besluit van de bondsraad tot ontslag, behoeft een meerderheid van ten minste 
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin het 
betrokken lid de gelegenheid heeft gehad het woord te voeren. 

 
Artikel 28 Taken en bevoegdheden reglementencommissie 
 
1. Taken en bevoegdheden 

De reglementencommissie heeft, behoudens het elders in deze statuten bepaalde, als 
taken en bevoegdheden: 
- het adviseren van de bondsraad bij de vaststelling van de statuten of enig 

reglement; 
- het adviseren van andere organen van de bond bij de vaststelling en uitvoering van 

overige regelgeving; 
- het vaststellen van de vertaling van het internationaal spelreglement petanque 

(„ISP"); 
- het bindend interpreteren van (de vertaling van) het internationaal spelreglement 

petanque; 
- het bindend interpreteren van het toernooireglement petanque en die gericht zijn op 

de uitvoering van de sport. 
  

TUCHTRECHTSPRAAK VAN HET INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK 

 
Artikel 29 Reikwijdte en algemene bepalingen tuchtrechtspraak van het Instituut 

Sportrechtspraak 
 

1. Algemeen 
a. De in dit artikel bedoelde tuchtrechtspraak heeft uitsluitend betrekking op doping 

en/of seksuele intimidatie en is op de leden van de bond van toepassing, indien 
en voor zover de bond met Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft 
gesloten waarin de bond zijn tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het Instituut 
Sportrechtspraak heeft opgedragen. 

b. Overtredingen betreffende seksuele intimidatie betreffende worden berecht door 
de tuchtcommissie en door de commissie van beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak met inachtneming van Tuchtreglement seksuele intimidatie van 

het Instituut Sportrechtspraak.  
c. Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak 

maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van het Tuchtreglement 
dopingzaken, het Dopingreglement en het Reglement Seksuele Intimidatie van 
het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende 
Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de 
Bijlage Whereabouts, alsmede de eventueel door de Fédération Internationale de 
Pétanque et Jeu Provençal sportfederatie, waarbij de bond is aangesloten, op de 
bond van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. Wanneer het 
Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden overtredingen 
van het Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het 
Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken, het 
Dopingreglement of het Reglement Seksuele Intimidatie in bepaalde gevallen 

wordt verwezen naar de toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement is in 
die gevallen het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak 
van toepassing.  

d. De in sub b. en c. Bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak 
is op alle leden van de bond van toepassing, omdat de bond met het Instituut 
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Sportrechtspraak een overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek heeft gesloten waarin de bond deze tuchtrechtspraak aan het 
instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen. 

e. De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk 
secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. 

2. Reglementen seksuele intimidatie en doping 
a. In gevallen van seksuele intimidatie en doping gelden de in lid 1 b en c 

genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de bond, 

welke reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden 
vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak 
regelen de bevoegdheden en werkwijze van de tuchtcommissie en van de 
commissie van beroep, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de 
procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. 

b. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden 
in de bond in werking op de door het bondsbestuur met het Instituut 

Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het bondsbestuur 
aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de 
desbetreffende reglementen treden in werking op de door het bestuur van het 
Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het bondsbestuur doet van deze 
datum alsmede van de wijzigingen in een van toepassing zijnde reglement via 
een publicatie mededeling aan de leden. De bond is niet bevoegd zelf een 
wijziging in een van toepassing zijnde reglement van het Instituut 

Sportrechtspraak aan te brengen. 
c. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, 

zijn de in lid 1 b en c genoemde zijnde reglementen op de leden van de bond 
van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van het 
Instituut Sportrechtspraak.  

d. Wanneer de reglementering van de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu 
Provençal sportfederatie, waarbij de bond is aangesloten, daarin voorziet, 
kunnen leden van de bond die door de commissie van beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court 
of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne in Zwitserland. Op deze laatste 
beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. 
De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn op deze 

beroepsprocedure niet van toepassing. 
3. Ordemaatregel 

Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bondsbestuur 
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een 
ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement 
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. Deze 
ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. 

4. Verplichtingen 
a. De bond en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud 

volledig de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het 
Instituut Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de bond. De verplichting 
om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden 
tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als 
een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 
b. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de bond de in dit 

artikel te hunnen laste door de bond in de overeenkomst met het Instituut 
Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de 
beëindiging van hun lidmaatschap van de bond wanneer zij alsdan betrokken zijn 
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bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat 

in die zaak onherroepelijk is beslist. 
c. Alle leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mede te werken 

aan het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de 
commissie van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten 
uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen. 

 
Artikel 30 Tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak 
 

1. Samenstelling, toepasselijke regelgeving Internationale federatie en 
bindend karakter uitspraak 
a. De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van 

beroep worden benoemd door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en 

de commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen hun 
algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en 
het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. 

b. De in art. 29 lid 1 sub c genoemde reglementen regelen de wijze van het 
benoemen van de leden van de tuchtcommissie en van de commissie van 
beroep, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 
overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en 

verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  
c. De in art. 29 lid 1 sub c genoemde reglementen regelen de wijze van het 

benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan 
moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke 
maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en voorstellen die de 
aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en 
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

d. Wanneer in een door de bond aanhangig te maken zaak regelgeving van 
toepassing is van de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu 
Provençal doet de bond hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het 
aanhangig maken van een zaak en legt de bond de juiste versie van de 
desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en geeft 
het bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van 

toepassing is/zijn. 
e. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is 

bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond als 
voor de bond zelf. De in artikel 29 lid 3 genoemde ordemaatregel van het 
bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel. 

 
 

Artikel 31 Aansprakelijkheidsstelling en schadeloosstelling 
 

1. Aansprakelijkheidsstelling en schadeloosstelling 
a. Indien een beslissing van de aanklager tot gevolg heeft dat een besluit 

nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door 
derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin 
aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het 

opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 
b. De door het Instituut Sportrechtspraak in de bond krachtens een 

overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting 
geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de 
bond. De bond vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, 
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zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend 

adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch 
secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke 
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut 
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met 
betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en 
nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het 
Instituut Sportrechtspraak in de bond. 

 
Artikel 32 Onverenigbaarheid 
 
1. Onverenigbaarheid van functies 

Een aanklager treedt af indien hij tot lid van het bondsbestuur, van de bondsraad of van 
het tuchtcollege wordt benoemd. 

 

Artikel 33 Schikkingsvoorstel 
 
1. Beslissingen aanklager 

Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, 
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond als voor de bond zelf. Alle 
leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mee te werken aan het ten 
uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). 

 
ADMINISTRATIE EN DIRECTIE 

 
Artikel 34 Bondsbureau 
 
1. Bondsbureau 

Er is een bondsbureau. Het bondsbureau is belast met de administratie van de bond en 
ondersteunt het bondsbestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het bondsbeleid. 

 
Artikel 35 Bondsdirecteur, overige werknemers 
 
1. Bondsdirecteur 

Aan het hoofd van het bondsbureau staat de bondsdirecteur. 

2. Taken en bevoegdheden 
De bondsdirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de bond. 

3. Aanstelling, schorsing en ontslag 
De bondsdirecteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bondsbestuur. Zulk 
een besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Vervanger 
Het bondsbestuur kan een vervangend bondsdirecteur benoemen, die de bondsdirecteur 
bij afwezigheid, daaronder begrepen schorsing, vervangt en alsdan in diens 
bevoegdheden treedt. 

5. Overige medewerkers bondsbureau 
a. De overige medewerkers van het bondsbureau worden benoemd, geschorst en 

ontslagen door de bondsdirecteur. Hij stelt binnen een door het bondsbestuur in 
overleg met hem gesteld kader de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden 

van deze medewerkers vast. 
b. Deze medewerkers zijn slechts aan de bondsdirecteur verantwoording 

verschuldigd. 
  



 

Agendapunt 10.3 – BV 26 nov. 2016   77 

 

6. Directiestatuut  
De taken en bevoegdheden van de directeur worden nader geregeld in een 
directiestatuut. Het directiestatuut mag niet in strijd zijn met de arbeidsovereenkomst 
van de bondsdirecteur. 

 
FINANCIËN 

 

Artikel 36 Jaarverslag, jaarrekening 
  
1. Boekjaar 

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarverslag en jaarrekening 

a. Zo mogelijk op de voorjaarsvergadering, doch uiterlijk binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met drie 

maanden door de bondsraad, brengt het bondsbestuur zijn jaarverslag uit over 
de gang van zaken in de bond en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en 
de staat van baten en lasten met een toelichting (de jaarrekening) ter 
goedkeuring aan de vergadering voor. 

b. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de 
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt. 

3. Decharge 
a. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de bondsraad, doch niet dan 

nadat kennis genomen is van de accountantsverklaring en het verslag van de 
financiële commissie conform, genoemd in Artikel 34. 

b. Vaststelling strekt het bondsbestuur tot decharge. 
 
Artikel 37 Controle jaarrekening en financiële commissie 
 
1. Financiële commissie 

a. Op de najaarsvergadering benoemt de bondsraad drie personen die gezamenlijk 
de financiële commissie vormen. 

b. Op de voorjaarsvergadering volgend op haar benoeming brengt zij verslag uit 
over haar bevindingen bij het onderzoek naar de jaarrekening van het 

voorafgaande boekjaar. 
c. Het bondsbestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de bond te geven. 

2. Accountant 
a. De bondsraad verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een 

bevoegd accountant. 
b. De accountant legt aan de bondsraad een verklaring voor waarin hij verslag doet 

van zijn bevindingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk 
Wetboek. 
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OVERIGE BEPALINGEN 

 
Artikel 38 Statutenwijziging 
 
1. Geen onaangekondigde statutenwijziging 

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de bondsraad 
in een bondsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Indien sprake is van een 

buitengewone bondsvergadering kan het bondsbestuur, in tegenstelling tot het 
bepaalde in artikel 12, de termijn voor de bijeenroeping niet bekorten. 

2. Publicatie voorstel 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 12 moeten zij die de oproeping tot de 
bondsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan ten minste vier weken vóór de bondsvergadering een afschrift van dat voorstel, 
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en dat is voorzien van een 

toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor alle verenigingsleden ter inzage leggen 
tot na afloop van de dag waarop de bondsvergadering wordt gehouden. 
Aan de lidverenigingen en de bondsraadsleden moet het voorstel ten minste vier weken 
vóór de bondsvergadering worden verstuurd. 

3. Gekwalificeerde meerderheid 
Tot wijziging van de statuten kan door de bondsraad slechts worden besloten met een 
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Publicatieplicht 
Het bondsbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, 
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
gehouden handelsregister. 

5. Inwerkingtreding 
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is eenieder bevoegd die bevoegd is de 
bond te vertegenwoordigen, zoals bepaald in Artikel 14. 

 
Artikel 39 Ontbinding en vereffening 
 
1. Aankondiging, publicatie en meerderheid 

Het bepaalde in Artikel 35, lid 1, lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing op 
een besluit van de bondsraad tot ontbinding van de bond. 

2. Bestemming batig saldo 
De bondsraad stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor 
het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de bond. 

3. Vereffenaar 
De vereffening geschiedt door het bondsbestuur, tenzij de bondsraad de vereffening 
aan een derde opdraagt. 

4. Liquidatie 
Na de ontbinding blijft de bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de bond uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden „in liquidatie”. 

5. Einde van de bond 
De bond houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet/doen van de 
beëindiging opgave aan het in Artikel 35 lid 4 vermelde register 
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6. Bewaring archief 

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 
vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

 
Artikel 40 Reglementen 
 
1. Huishoudelijk reglement (HR) 

De bond kent een huishoudelijk reglement („HR"), waarin zaken die in deze statuten 
niet worden geregeld nader kunnen worden geregeld. 

2. Vaststellen en wijzigen van reglementen 
a. De bondsraad kan, naast de in deze statuten met name genoemde reglementen, 

één of meer andere reglementen vaststellen en wijzigen. 
b. In afwijking van a. kunnen de door het Instituut Sportrechtspraak vast te stellen 

en krachtens overeenkomst van toepassing verklaarde reglementen alleen 

worden gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De Bond 
doet van elk door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing verklaard of 
nadien gewijzigd reglement via een publicatie mededeling aan de leden. 

c. In reglementen worden onderwerpen geregeld waarin door deze statuten niet of 
niet volledig wordt voorzien. 

d. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten. 

3. Aankondiging en publicatie 
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde 
in Artikel 35 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 41 Overgangsbepalingen 
 
1. Nieuwe reglementen 

Voor zover reglementen die op grond van deze statuten of het huishoudelijk reglement 
moeten bestaan nog ontbreken, worden deze zo spoedig mogelijk door de bondsraad 
vastgesteld, volgens de voorgeschreven procedures. Tot dan is het bondsbestuur 
bevoegd naar bevinden te handelen, in de geest van het bondsbeleid. 

2. Bestaande reglementen 
Voor zover reglementen op grond van deze statuten of het huishoudelijk reglement 

noodzakelijk aanpassing behoeven, worden deze zo spoedig mogelijk door de 
bondsraad opnieuw vastgesteld. Tot dan blijven bestaande reglementen waar mogelijk 
in werking; bij twijfel beslist de reglementencommissie over de interpretatie hiervan. 

3. Bestaande statuten van lidverenigingen 
Voor zover bestaande statuten van lidverenigingen op grond van deze statuten 
noodzakelijk aanpassing behoeven, worden deze aanpassingen bij de eerstvolgende 
wijziging van die statuten verwerkt. 

 
Artikel 42 Slotbepaling 
 
1. Onvoorziene omstandigheden 

In aangelegenheden waarin de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, 
beslist het bondsbestuur, gehoord hebbende de reglementencommissie. Het maakt 
hiervan melding in de eerstvolgende bondsvergadering en legt van deze beslissing 

verantwoording af aan de bondsraad. 
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Leden (Lidverenigingen) en Verenigingsleden 

 

Artikel 1 Rechten van de lidverenigingen 
 

1. Rechten 
Lidverenigingen hebben recht op: 
a. Het organiseren van toernooien onder auspiciën van de bond, van publicatie van de 

aankondiging daarvan, op de inzet van wedstrijd technische functionarissen daarbij 
en op het beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van toernooien van de 
bond en kampioenschappen van de bond; 

b. Ondersteuning van de lidvereniging op bestuurlijk en wedstrijd technisch gebied; 
c. Het aanschaffen van bondsmaterialen. 

 
Artikel 2 Plichten van de lidverenigingen 

 
1. Verplichtingen 

a. Lidvereniging zijn verplicht te voorkomen, dat aan anderen dan verenigingsleden 
speelrechten worden verleend, behoudens hetgeen anderzijds door de bond wordt 
geregeld. 

b. een goede en volledige administratie te houden. 
c. Lidverenigingen zijn verplicht door het bondsbestuur te bepalen functies slechts te 

laten bekleden door verenigingsleden; indien de lidvereniging een omnivereniging 
met afdelingen of secties voor verschillend sporten is, geldt deze verplichting slechts 
voor zover deze functionarissen uitsluitend de belangen van de jeu–de–boules sport 
behartigen; 

2. Ledenopgave 
a.  Jaarlijks verstrekken de lidverenigingen aan het bondsbureau een opgave van alle 

verenigingsleden op de door het bondsbureau aangegeven wijze. 
b. Indien de lidvereniging een „omnivereniging” met afdelingen of secties voor 

verschillende sporten is, betreft de opgave uitsluitend de verenigingsleden die 
behoren tot de afdeling of sectie petanque of jeu–de–boules. 

c. Binnen twee weken nadat zich een wijziging van deze gegevens heeft voorgedaan, 
verstrekken de lidverenigingen aan het bondsbureau een opgave van deze wijziging. 

3. Portefeuilleverdeling 
Binnen twee weken nadat zich een wijziging in de bezetting van de portefeuilles van 

voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdsecretaris (of een vergelijkbare 
functie) heeft voorgedaan, verstrekken de lidverenigingen aan het bondsbureau een 
opgave van deze wijziging. 

4. Handhaving 
a. Het bondsbestuur is bevoegd door lidverenigingen verstrekte informatie op juistheid 

en volledigheid te (doen) controleren. 

b. Indien een lidvereniging onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is de 
lidvereniging een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd. Het bondsbestuur doet 
hiervan ten spoedigste schriftelijk mededeling aan de betrokken lidvereniging, met 
opgave van de datum waarvóór de boete op de bankrekening van de bond moet zijn 
bijgeschreven. De betreffende lidvereniging kan hiertegen een klacht indienen bij 
een voor de klacht in te stellen klachtencommissie, wat de opeisbaarheid van de 
boete opschort. 
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Artikel 3 Afwikkeling van verplichtingen 

 
1. Afwikkeling verplichtingen van lidverenigingen 

a. Een lidvereniging is verplicht haar financiële of materiële verplichtingen ten laatste 
op de door de bond aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. 

b. Indien de lidvereniging een maand na de vervaldatum niet geheel aan haar financiële 
verplichtingen heeft voldaan, is zij vanaf die datum zonder recht van beroep 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de bond totdat zij geheel aan haar 

financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan de lidvereniging 
in de bond geen rechten uitoefenen en blijft zij verplicht alle verplichtingen te 
voldoen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Het bondsbestuur doet hiervan ten 
spoedigste, met opgave van redenen, schriftelijk mededeling aan de betrokken 
lidvereniging. 

2. Afwikkeling verplichtingen namens verenigingsleden 
a. Het vorige lid geldt niet voor sancties die zijn opgelegd door een commissie van het 

Instituut Sportrechtspraak of de aanklager daarvan. Op die gevallen zijn bij 
uitsluiting de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten, reglementen en 
besluiten van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. 

b. Indien een verenigingslid financiële of materiële verplichtingen bij de bond heeft, of 
indien aan een lidvereniging door een tuchtcommissie of een commissie van beroep 
van de bond (niet zijnde de tuchtcommissie en commissie van beroep van het 

Instituut Sportrechtspraak) een boete wordt opgelegd in verband met het gedrag 
van een verenigingslid, worden het betrokken verenigingslid en zijn lidvereniging 
hiervan ten spoedigste, met opgave van redenen, in kennis gesteld, 

c. De lidvereniging is verplicht al het mogelijke te doen opdat het betrokken 
verenigingslid de genoemde verplichtingen ten laatste op de door de bond 
aangegeven datum (de vervaldatum) nakomt. 

d. Indien het verenigingslid op de vervaldatum genoemde verplichtingen niet geheel is 
nagekomen, is het vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van 
deelname aan alle activiteiten van de bond totdat genoemde verplichtingen geheel 
zijn nagekomen. Gedurende genoemde periode kan het verenigingslid bovendien in 
de bond geen functies vervullen of anderszins rechten uitoefenen. 

e. Zijn lidvereniging is in dit geval gehouden in zijn plaats en voor zover dit 
redelijkerwijze van haar kan worden gevergd alle genoemde verplichtingen na te 
komen, met dien verstande dat het verenigingslid of de lidvereniging voor het 

voeren van verweer toegang heeft tot de zitting van de tuchtcommissie of commissie 
van beroep (niet zijnde de tuchtcommissie en commissie van beroep van het 
Instituut Sportrechtspraak) gedurende welke de betreffende zaak wordt behandeld. 
Bij het voeren van het verweer kan het verenigingslid of de lidvereniging zich doen 
bijstaan door een raadsman. 

f. Het bondsbestuur doet bij toepassing van de vorige bepaling  ten spoedigste, met 
opgave van redenen, schriftelijk mededeling aan het betrokken verenigingslid en de 
betrokken lidvereniging. 

3. Rechten 
Verenigingsleden hebben naast de rechten waarin de wet en de statuten voorzien, 
eventueel tegen betaling, recht op: 
a. Verstrekking door de bond van een door de FIPJP erkende licentie, zoals bedoeld in 

Artikel 233; 
b. Deelname aan bepaalde activiteiten, georganiseerd door of onder auspiciën van de 

bond; 
c. Een verzekering tegen de gevolgen van ongevallen onder de condities van de 

verzekeraar; 
d. Een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid onder de condities van de 

verzekeraar; 
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e. Het zich kandidaat kunnen stellen voor functies in de bond; 

f. Deelname aan door de bond aangeboden opleidingen op sporttechnisch en 
bestuurlijk terrein; 
 
De bond dan wel de lidvereniging waarbij het verenigingslid is aangesloten kan 
bepalen dat het verenigingslid één of meer van deze rechten slechts via tussenkomst 
van zijn lidvereniging kan uitoefenen. 
 

Artikel 4 Verplichtingen verenigingsleden 
 

1. Plichten 
Verenigingsleden zijn ertoe verplicht 
a. Desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 

verstrekken aan het bondsbestuur, het desbetreffende afdelingsbestuur, het 
tuchtcollege, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak, dan wel aan een door genoemd orgaan aangewezen commissie of 
persoon; 

b. Zich tijdens onder auspiciën van de bond georganiseerde activiteiten tegenover 
anderen te onthouden van elke vorm van gedrag — in verbale, non–verbale of 
fysieke zin — die door degene die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 
ervaren; 

c. Volledige en tijdige medewerking te verlenen aan dopingcontroles; 
d. Wanneer hun verenigingslidmaatschap om enige reden tussentijds eindigt, de door 

de bond verstrekte licentie in te leveren. 
 

Artikel 5 Aanmelding en toelating lidverenigingen 
 

1. Aanvraag lidmaatschap 
Lidverenigingen dienen bij het bondsbestuur een aanvraag in op een door het 
bondsbureau aangegeven wijze. 

2. Bevestiging aanvraag 
De vereniging ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanvraag. 

3. Publicatie aanvraag 
Een aanvrage tot toelating wordt gepubliceerd. 

4. Bezwaarprocedure 

Binnen twee weken na de publicatie zoals bedoeld in de vorige bepaling hebben de 
lidverenigingen de gelegenheid schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen de toelating 
van de nieuwe vereniging in te dienen bij het bondsbestuur. 

5. Beslissing tot al dan niet toelaten 
Het bondsbestuur beslist over de toelating van verenigingen en kan aan de toelating 
voorwaarden verbinden. De beslissing over toelating wordt gemeld aan de vereniging en 
gepubliceerd. 
 

Artikel 6 Ereleden 
1. Ereleden 

Op voordracht van het bondsbestuur kan de bondsraad een natuurlijk persoon die zich 
in het kader van de doelstelling van de jeu–de–boules sport in het algemeen en voor de 
bond in het bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het 
predicaat „erelid” verlenen. Het erelidmaatschap van de bond eindigt door overlijden 

dan wel door een daartoe strekkend besluit van de bondsraad.  
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Artikel 7 Externe betrekkingen 

 
1. Opsomming 

De bond is aangesloten bij de volgende externe organisaties: 
a. De „Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal” (FIPJP), 
b. De „Confédération Européenne de Pétanque” (CEP), en 
c. Het „Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie” (NOC*NSF). 
 

Het bondsbestuur licht de bondsraad in omtrent belangrijke ontwikkelingen binnen deze 
organisaties. 
 

2. Vertegenwoordigers 
De bond wordt in de algemene vergadering van deze organisaties vertegenwoordigd 
door een of meer door het bondsbestuur benoemde vertegenwoordigers. In het 
benoemingsbesluit stelt het bondsbestuur ook de voorwaarden en verplichtingen 

verbonden aan de benoeming in vast. 
 

Procedure en werkwijze bondsraad 

 
Artikel 8 Toegankelijkheid en organisatie bondsraad 

 
1. Formaliteiten 

a. Toegang tot een vergadering van de bondsraad hebben: 
o Leden van de bondsraad; 
o Leden van het bondsbestuur; 
o De bondsdirecteur; 
o De voorzitter van de reglementencommissie en de voorzitter van het 

tuchtcollege; 

o Anderen, op uitnodiging van de bondsraad of van het bondsbestuur. 
b.  De voorzitter van de bond is voorzitter van de vergaderingen van de bondsraad. 

In voorkomende gevallen kan hij zich laten vervangen. 
c.  De vergaderingen van de bondsraad vinden jaarlijks plaats in de maand mei en in de 

maand november op een centrale locatie in het land. 
d.  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 dat één district, wordt een agendapunt toegevoegd. 
2. Recht op informatie 

Aan een bondsraadslid wordt door het bondsbestuur, op zijn verzoek, alle beschikbare 
informatie verstrekt die hij redelijkerwijs voor het goed vervullen van zijn taken nodig 
heeft. 

3. Voorbereiding vergadering 
a. De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke vergadering van 

de bondsraad een verslag wordt gemaakt én dat de besluiten en toezeggingen 
worden gepubliceerd op de website van de NJBB. 

b. De organisatie van de vergaderingen van de bondsraad is een taak van het 
bondsbureau. 

c. Verzending van de vergaderstukken vindt plaats 4 weken voor de bondsvergadering. 
Het bondsbestuur stuurt gelijktijdig de voorlopige agenda en overige 
vergaderstukken aan de lidverenigingen en de bondsraadsleden. 

d. Het bondsbestuur stuurt de definitieve agenda en overige vergaderstukken uiterlijk 
één week vóór die vergadering, aan de lidverenigingen, en de bondsraadsleden.  
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Artikel 9 Agenda bondsraad 
 

1. Samenstelling agenda 
a. De agenda voor de vergadering van de bondsraad wordt door het bondsbestuur 

afgestemd in het strategisch beraad.  
b. Op verzoek van een tiende van de verenigingen, afkomstig uit meer dat één district, 

wordt een agendapunt toegevoegd. 

 
Artikel 10 Verslaglegging bondsraad 

 
1. Bekendmaken besluiten 

De door de bondsraad genomen besluiten worden binnen vier weken na afloop van 
de vergadering gepubliceerd. 

2. Notulen 

a. Van elke vergadering van de bondsraad worden door of namens het bondsbestuur 
notulen gemaakt. 

b. De conceptnotulen van een bondsvergadering worden binnen acht weken ter kennis 
gebracht van de bondsraadsleden, het bondsbestuur en alle aanwezigen op de 
bondsvergadering die toegang hadden tot die betreffende vergadering. 

3. Automatische goedkeuring 

a. Indien binnen vier weken na de bekendmaking geen schriftelijke aanmerkingen zijn 
gemaakt door de spreekgerechtigde aanwezigen op de bondsvergadering worden de 
conceptnotulen geacht te zijn goedgekeurd. 

b. Een mededeling met deze strekking wordt gestuurd aan allen aan wie eerder de 
conceptnotulen gestuurd waren. Bovendien wordt aan diegenen die toegang hadden 
tot de betreffende vergadering maar niet aanwezig waren een exemplaar gestuurd 
van de goedgekeurde notulen. 

4. Amendering notulen 
a. Indien binnen vier weken na de bekendmaking schriftelijke opmerkingen op de 

conceptnotulen zijn gemaakt door spreekgerechtigde aanwezigen, worden deze na 
overleg met de indieners ter kennis gebracht van allen aan wie eerder de 
conceptnotulen gestuurd waren. 

b. Wenst het bondsbestuur de voorgestelde veranderingen niet over te nemen, dan 
wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de bondsraad beslist over het 

aanbrengen van deze veranderingen. 
 

Artikel 11 Verkiezingen 
 

1. Stemgewicht 
a. Elke bij de NJBB aangesloten vereniging brengt maximaal drie (3) stemmen uit, 

waarbij zij vrij is in de verdeling van het aantal stemmen over de kandidaten. 
b. 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. 
Bij de weging van de stemmen geldt voor de bepaling van het aantal leden van een 

vereniging als peildatum 30 november voorafgaande aan de voorjaarsvergadering 
(mei-vergadering) van de bondsraad. 
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Artikel 12 Verkiezingscommissie 

De bondsraad stelt in de voorjaarsvergadering in het jaar voorafgaand aan een 
verkiezingsjaar een verkiezingscommissie in die verantwoordelijk is voor de organisatie 
en de uitvoering van de verkiezing van leden van de bondsraad. 
 

Artikel 13 Verkiezingsreglement 
De werkwijze van de commissie en de te volgen procedure worden vastgelegd in een 
verkiezingsreglement dat door de bondsraad wordt vastgesteld. 

 
Artikel 14 Strategisch beraad 

 
1. Doel 

Het strategisch beraad is onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en dient 
ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. Het 
strategisch beraad is geen orgaan van de bond, maar een door het bondsbestuur 

georganiseerde bijeenkomst van bestuurders en functionarissen. 
2. Functie 

In het strategisch beraad worden de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur getoetst 
aan de input van de ledenraadplegingen, ten behoeve van de besluitvorming op een 
vergadering van de bondsraad; 

3. Toegankelijkheid 

Toegang tot het strategisch beraad hebben: 
1. Leden van de bondsraad; 
2. Leden van het bondsbestuur;  
3. Districtscoördinatoren; 
4. Medewerkers van het bondsbureau; 
5. Interne en externe gasten op uitnodiging van het bondsbestuur. 

4. Organisatie 
a. Het strategisch beraad vindt ten minste 1x per jaar plaats op een nader aan te 

wijzen locatie, welke centraal in het land ligt, in de maand oktober.  
b. De voorzitter van de NJBB is voorzitter van het strategisch beraad. In voorkomende 

gevallen kan hij zich laten vervangen. 
c. Op verzoek van het bondsbestuur vindt een extra strategisch beraad plaats. 
d. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het strategisch beraad berust bij 

het bondsbestuur. 

e. De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elk strategisch 
beraad de belangrijkste bevindingen worden gepubliceerd op of in een daarvoor 
geschikt medium en worden teruggekoppeld aan de bondsraad, het bondsbestuur en 
de districtscoördinatoren. 
 

Artikel 15 Ledenraadpleging 
 

1. Doel 
De ledenraadpleging is geen orgaan van de Bond, maar een onderdeel van de 
besluitvormingscyclus. In de ledenraadpleging wordt aan de lidverenigingen een 
platform geboden voor inhoudelijke inbreng in het te ontwikkelen dan wel voorgenomen 
beleid van de bond.  

2. Functie 
a. De functie van de ledenraadpleging is het verkrijgen van input van de 

lidverenigingen in het proces van oordeels- en meningsvorming ter voorbereiding op 
de besluitvorming door de bondsraad, en het verkrijgen van draagvlak voor in gang 
gezette ontwikkelingen en voorgenomen plannen.  

b. De ledenraadpleging wordt per district georganiseerd. 
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3. Toegankelijkheid 

Voor deelname aan de ledenraadpleging worden uitgenodigd: 
a. Bestuursleden van verenigingen in het betreffende district met een maximum van 

twee (2) per vereniging; 
b. Leden van het betreffende districtsteam; 
c. Leden van de bondsraad; 
d. Leden van het bondsbestuur; 
e. Medewerkers van het bondsbureau; 

f. Interne en externe gasten op uitnodiging van het bondsbestuur, al dan niet op 
verzoek of voorstel van de coördinatoren van de districtsteams. 

4. Organisatie 
a. De ledenraadpleging vindt ten minste een maal per jaar plaats in de maanden april 

of mei per district;  
b. Op verzoek van een kwart van het aantal lidverenigingen in een district of op 

verzoek van het bondsbestuur vindt in dat district een extra ledenraadpleging plaats; 

c. De organisatie van de ledenraadpleging in elk district is een taak van de betreffende 
districtscoördinator in samenwerking met het bondsbureau. 

d. De volgorde waarin districten aan de beurt komen wisselt per jaar. Het bondsbestuur 
stelt jaarlijks een schema vast, dat in januari van het betreffende jaar wordt 
gepubliceerd. 

e. Een lid van het bondsbestuur is voorzitter; 

f. De districtscoördinator draagt zorg voor een kort verslag van het besprokene en 
stuurt dat toe aan de lidverenigingen in het betreffende district. 

g. Het bondsbureau draagt er – zo nodig na overleg met de districtscoördinator of met 
districtscoördinatoren – zorg voor dat de uitkomsten van een ledenraadplegingen 
over het gehele land worden vastgelegd ten behoeve van het bondsbestuur en de 
bondsraad. Dat verslag wordt gepubliceerd op de website van de NJBB. 
 

werkgroepen en commissies 

 
Artikel 16 Werkgroepen 

 
1. Functie en organisatie 

Werkgroepen: 
- Werken projectmatig; 

- Hebben een afgebakende opdracht; 
- Werken beleidsvoorbereidend; 

2. Aansturing en ondersteuning 
Aansturing en eventuele ondersteuning worden in het betreffende instellingsbesluit 
geregeld. 
 

Artikel 17 Commissies 

 
1. Commissies 

Commissies: 
- Zijn structureel; 
- Zijn beleidsuitvoerend; 
- Hebben afgebakende taken en verantwoordelijkheden; 
- Zijn ingesteld door bondsbestuur; 

- Worden aangestuurd door de bondsdirecteur. 
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2. Aansturing en ondersteuning 

Aansturing en eventuele ondersteuning worden in het betreffende instellingsbesluit 
geregeld. 
 

Artikel 18 Districtsteams 
a. Districtsteams worden benoemd en aangestuurd door de bondsdirecteur; 
b. Districtsteams ondersteunen het bondsbestuur bij de uitvoering van het beleid, 

zowel organisatorisch als uitvoerend. 

c. Elk districtsteam heeft een districtscoördinator en enkele districtsteamleden 
 

Artikel 19 Districtsindeling 
a. De bondsraad stelt voor het hele land een districtsindeling vast, waarin alle 

lidverenigingen worden ingedeeld.  
b. Lidverenigingen die binnen een afstand van 5 km van een districtsgrens gelegen zijn, 

krijgen op basis van gegronde reden, de mogelijkheid om over te stappen naar een 

ander district.  
 

Onverenigbaarheid van functies 

 
Artikel 20 Onverenigbaarheid van functies 

 
1. Bondsraad 

Het lidmaatschap van de bondsraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van: 
a. Het bondsbestuur, 
b. Het tuchtcollege, 
c. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak 

belast met tuchtrechtspraak van de bond 
d. Een districtsteam 

e. De reglementencommissie, en 
f. Enige andere commissie met uitzondering van de verkiezingscommissie en de 

financiële commissie. 
2. Bondsbestuur 

Het lidmaatschap van het bondsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van: 
a. De bondsraad, 
b. Het tuchtcollege 

c. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak 
belast met tuchtrechtspraak van de bond, 

d. Een districtsteam 
e. De reglementscommissie en 
f. Enige andere commissie. 

3. Tuchtcollege 
Het lidmaatschap van het tuchtcollege is onverenigbaar met het lidmaatschap van: 

a. De bondsraad,  
b. Het bondsbestuur  
c. Een districtsteam en 
d. Enige commissie. 
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4. Reglementencommissie 

Het lidmaatschap van de reglementencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap 
van: 
a. De bondsraad, 
b. Het bondsbestuur en  
c. Enige commissie behoudens de verkiezingscommissie en de financiële commissie 

5. Personeelsleden 
Personeelsleden van het bondsbureau, al dan niet in loondienst, zijn uitgesloten van alle 

andere functies. Zij kunnen wel tot lid van een werkgroep worden benoemd. 
 

Belangenverstrengeling 

 
Artikel 21 Belangenverstrengeling 

 

1. Wraking 
Indien het voorkomt dat een orgaan een beslissing moet nemen in een aangelegenheid 
waarbij een van zijn leden, of in belangrijke mate de lidvereniging waarvan hij lid is, 
betrokken is of is geweest, dan vinden de beraadslagingen en besluitvorming over deze 
aangelegenheid plaats buiten zijn aanwezigheid.  
Evenzo wordt gehandeld indien niettegenstaande alle betrachte zorgvuldigheid een lid 
van het orgaan uit anderen hoofde in belangrijke mate betrokken is of is geweest bij de 
besluitvorming over deze aangelegenheid.  
De beslissing dat hiervan sprake is kan worden genomen door het lid zelf of door de 
voorzitter van het betreffende orgaan. 
 

Artikel 22 Leeftijdscategorieën 
 

1. Verenigingsleden  

De verenigingsleden worden naar leeftijd onderscheiden in: 
a. seniorleden: verenigingsleden die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van ten 

minste 18 jaar hebben bereikt of hopen te bereiken, en 
b. jeugdleden: verenigingsleden die geen senior lid zijn. 

2. Deelnemers toernooien 
Deelnemers aan een toernooi worden naar de leeftijd die zij in het lopende kalenderjaar 
hebben bereikt of hopen te bereiken onderscheiden in: 

a. senioren: deelnemers van ten minste 18 jaar, 
b. veteranen: deelnemers van ten minste 55 jaar, 
c. beloften: deelnemers van 18, 19, 20, 21, 22 of 23 jaar, 
d. jeugdspelers:deelnemers van ten hoogste 17 jaar, 
e. junioren: deelnemers van 15, 16 of 17 jaar, 
f. aspiranten: deelnemers van 12, 13 of 14 jaar, en 
g. pupillen: deelnemers van ten hoogste 11 jaar. 

 
 

Artikel 23 Licenties 
 

1. Definitie en voorwaarden 
a. Een licentie is een persoonsgebonden bewijs van aansluiting bij de FIPJP, afgegeven 

door de bond of door een ander lid van de FIPJP. 

b. Een licentie voldoet ten minste aan de eisen die de FIPJP aan een licentie stelt. 
Voorts vermeldt de licentie de naam van de lidvereniging aan wie zij is verstrekt. 
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c. Indien een licentie wordt aangevraagd voor een niet-Nederlands ingezetene dient de 

aanvrage te worden vergezeld van een door hem getekende schriftelijke verklaring 
waarin hij aangeeft niet in het bezit te zijn van een licentie afgegeven door een 
ander lid van de FIPJP. De bond is gerechtigd navraag te doen bij andere leden van 
de FIPJP omtrent de juistheid van deze opgave. 

d. Een door de bond verstrekte licentie heeft een geldigheidsduur van een kalenderjaar.  
e. De bond heeft het recht een door hem uitgegeven licentie in te nemen of in te doen 

nemen. 

2. Categorieën 
De bond kent verschillende categorieën licenties: 
a. Wedstrijdlicenties: voor de senioren, gemerkt met de letter „W”, 
b. Jeugdlicenties: voor de jeugdspelers, gemerkt met het woord „Jeugd”, en 
c. Clublicenties: voor de clubleden, gemerkt met de letter „C”. 
De bond verstrekt per persoon ten hoogste één Wedstrijd– of Jeugdlicentie, ongeacht 
het aantal lidverenigingen waarbij iemand als verenigingslid is aangesloten. 

3. Buitenlandse licenties 
Licenties, afgegeven door een ander lid van de FIPJP dan de bond, worden beschouwd 
als: 
a. Wedstrijdlicentie indien de houder in het lopende kalenderjaar de leeftijd van ten 

minste 18 jaar heeft bereikt of hoopt te bereiken, en 
b. Jeugdlicentie in het andere geval. 

4. Speelrechten 
a. De houder van een geldige Wedstrijd– of Jeugdlicentie is gerechtigd deel te nemen 

aan alle door, namens of onder auspiciën van de bond en haar lidverenigingen 
georganiseerde wedstrijden, toernooien en competities, overeenkomstig de 
bepalingen van de desbetreffende reglementen („speelrechten”); 

b. Een verenigingslid dat niet beschikt over een geldige Wedstrijd- of Jeugdlicentie is 
uitsluitend gerechtigd deel te nemen aan door zijn eigen vereniging voor de eigen 
verenigingsleden georganiseerde wedstrijden, toernooien en competities voor zover 
die niet onderworpen zijn aan het toernooireglement petanque; 

c. De bondsraad kan besluiten de speelrechten verbonden aan de afzonderlijke 
categorieën licenties nader vast te stellen. 
 

Bescherming persoonsgegevens 
 

Artikel 24 Bescherming persoonsgegevens 
 

1. Wet bescherming persoonsgegevens 
De bond houdt zich in haar administratie strikt aan de „Wet bescherming 
persoonsgegevens”. Hij registreert slechts die gegevens die voor de realisatie van het 
doel van de bond noodzakelijk zijn. 

2. Gebruik binnen de bond 

a. De bond publiceert als algemene regel geen persoonlijke gegevens van 
verenigingsleden in elektronische vorm. Het doorgeven van deze gegevens aan 
organen en werkgroepen van de bond is echter toegestaan, voor zover hiermee een 
redelijk doel is gediend. 

b. Het doorgeven van deze gegevens aan lidverenigingen is slechts toegestaan waar 
het de eigen verenigingsleden betreft. 

3. Verstrekking aan derden 

Na voorafgaande toestemming van de bondsraad kan het bondsbestuur 
geregistreerde gegevens, al dan niet tegen betaling, aan derden verstrekken. 
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Financiën 

 
Artikel 25 Begrotingsdiscipline 

 
1. Handelen binnen begroting 

Het bondsbestuur is gehouden te handelen binnen de door de bondsraad vastgestelde 
begroting, met inachtneming van de afwijkingsmogelijkheden die zijn opgenomen in lid 
2. 

2. Overschrijdingen op bondsniveau 
a. Het bondsbestuur is bevoegd financiële verplichtingen aan te gaan tot maximaal 

10% van de voor dat boekjaar vastgestelde begroting. 
b. Voor het aangaan van financiële verplichtingen die 10% van de totale begroting 

overschrijden is vooraf toestemming nodig van de bondsraad. 
 

Artikel 26 Sponsoring 
Het bondsbestuur kan namens de bond sponsorovereenkomsten aangaan. 
 

Artikel 27 Invordering 
 

1. Betalingsachterstanden 
a. Indien een lidvereniging niet tijdig voldoet aan haar financiële verplichtingen 

tegenover de bond, is de lidvereniging vanaf de vervaldatum over het verschuldigde 
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

b. Blijft de lidvereniging geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat haar een nieuwe 
termijn voor betaling is gegund, dan is zij behalve de wettelijke rente ook 15% aan 
buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.  

c. Volhardt zij in haar verzuim, dan is zij naast de wettelijke rente en 
buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van haar schuld aan 

de bond door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd. 
 

Reglementen 

 
Artikel 28 Toepassingsbereik 

 

1. Toepassingsbereik 
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op (de tuchtcommissie en de commissie van beroep 
van) het Instituut Sportrechtspraak. Voor de tuchtcommissie en de commissie van 
beroep van het Instituut Sportrechtspraak zie artikel 36 van de statuten en de statuten, 
reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak met betrekking tot de aan 
het Instituut krachtens overeenkomst opgedragen tuchtrechtspraak. 
 

Artikel 29 Internationaal Spelreglement Petanque 
 

1. Inhoud 
In de bond wordt een spelreglement gebruikt, dat inhoudelijk nauw aansluit bij van het 
internationaal spelreglement petanque (ISP) zoals dat door de FIPJP wordt vastgesteld. 

2. Vertaling 
De vertaling van de FIPJP–versie van het internationaal spelreglement petanque in het 

Nederlands wordt vastgesteld door de reglementencommissie. 
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3. Afwijkingen 

a. Indien een specifiek Nederlandse omstandigheid een inhoudelijk geheel identieke 
vertaling niet toelaat, kan de reglementencommissie (in afwijking van het bepaalde 
in lid 1) besluiten, gemotiveerd en na melding aan het bondsbestuur, van een 
letterlijke vertaling af te wijken. 

b. De Bondsraad kan besluiten reglementen inhoudelijk af te doen wijken van het 
internationaal spelreglement. Het voorziet zich alvorens het tot zulke afwijkingen 
besluit van het advies van de toernooi- en de reglementencommissie. De 

reglementencommissie vermeldt in het spelreglement in welk opzicht en in hoeverre 
het afwijkt van het internationaal spelreglement. 

4. Reikwijdte 
Het spelreglement is met in achtneming van het voorgaande van dwingende toepassing 
op alle toernooien georganiseerd door en onder auspiciën van de bond. 
 

Artikel 30 Publicatie en inwerkingtreding 

 
1. Publicatie en inwerkingtreding 

Een uitvoeringsbesluit, reglement, of wijziging van een reglement treedt niet eerder in 
werking dan op de twintigste dag na publicatie in een daarvoor geschikt en voor 
lidverenigingen en verenigingsleden toegankelijk medium van de woordelijke tekst, met 
vermelding van de datum van inwerkingtreding. 

2. Iedereen wordt geacht de regels te kennen 
Iedere lidvereniging wordt geacht de publicaties van de bond en alle regelgeving die op 
haar verenigingsleden van toepassing zijn, aan deze verenigingsleden bekend te maken. 
Ieder verenigingslid wordt geacht de mededelingen uit het en alle regelgeving die op 
hem van toepassing zijn, te kennen en na te leven. 

3. Noodvoorziening 
Het bondsbestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter 
die een nadere regeling vereisen een noodvoorziening vast te stellen. Dit besluit is voor 
alle leden bindend vanaf de datum van bekendmaking en dient in de eerstvolgende 
bondsvergadering te worden bekrachtigd, dan wel alsdan als bepaling in de statuten of 
in een reglement te worden opgenomen. Indien een zulke bekrachtiging uitblijft vervalt 
de noodvoorziening. 
 

Slotbepalingen 

 
Artikel 31 Slotbepalingen 

 
1. Administratieve organisatie 

a. Het bondsbestuur draagt zorg voor de totstandkoming en instandhouding van 
adequate procedures die de uitvoering van het beleid en de controle op de uitvoering 
mogelijk maken en de goede werking van de organisatie bevorderen. 

b. Een overzicht van de geldende procedures wordt op de website gepubliceerd en is te 
allen tijde up-to-date en raadpleegbaar. 

2. Onvoorziene omstandigheden 
In aangelegenheden waarin de regelgeving niet voorziet, behoudens die, die genoemd 
zijn in lid 2, beslist het bondsbestuur, gehoord de reglementencommissie. Het maakt 
hiervan melding in de eerstvolgende de bondsraad. 
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AGENDAPUNT 11.1 Voorstel tot aanpassing TRP bijlage 8 NK precisieschieten 

 

Aanleiding: 

De reglementencommissie heeft geconstateerd dat de FIPJP het internationale reglement voor 

precisieschieten heeft aangepast. Het betreft een eenvoudige aanpassing in de puntentoekenning bij 

het onderdeel but schieten. In de oude situatie werd voor het raken van het but zonder dat deze 

verplaatst werd 1 punt toegekend. Bij het raken van het but waarbij deze ook verplaatst wordt, 

maar niet de cirkelen van 1 meter verlaat werden 3 punten toegekend. Eigenlijk zijn deze twee 

situaties gelijk en dat heeft de FIPJP ook ingezien, vandaar de toekenning van 3 punten bij een 

reglementair geraakt but, waarbij deze de cirkel niet verplaatst. (artikel 9 van het TRP bijlage 8). 

De reglementencommissie heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om het reglement 

beter leesbaar te maken door een andere opmaak. 

 

Hieronder een overzicht van de aanpassingen versus de oude situatie: 

 

Oude situatie 

Artikel 6 Inrichting 
6.1 Op het terrein bevinden zich ten minste acht strijdperken, elk bestaande uit een doelcirkel 

met een diameter van 1 meter waarin doelwitten en hindernissen worden gelegd, en 
bijbehorende werpcirkels met een diameter van 50 centimeter op afstanden van 6, 7, 8 en 9 

meter van de doelcirkel, aan éénzelfde kant daarvan; de middelpunten van alle cirkels in 
eenzelfde strijdperk liggen op één lijn, hierna te noemen de hartlijn. 

6.2 De strijdperken hebben per speelvak evenwijdige hartlijnen met een onderlinge 
tussenruimte van ten minste 4 meter en elk met de werpcirkels aan eenzelfde kant van de 
doelcirkel. Alle werpcirkels bevinden zich op ten minste 1 meter van obstakels in de zin van 
het spelreglement. Op een afstand van ten minste 1 meter achter de doelcirkel is een 
afzetting aangebracht. 

6.3 De bond beheert het te gebruiken materieel. In overleg met de organisator levert hij deze 
tijdig het benodigde materiaal. 

Voorgestelde situatie 

Artikel 6  Inrichting  
6.1  Op het terrein bevinden zich ten minste acht strijdperken, elk bestaande uit een doelcirkel 

met een diameter van 1 meter waarin doelwitten en hindernissen worden gelegd, en 
bijbehorende werpcirkels met een diameter van 50 centimeter op afstanden van 6, 7, 8 en 9 

meter van de doelcirkel, aan éénzelfde kant daarvan; de middelpunten van alle cirkels in 
eenzelfde strijdperk liggen op één lijn, hierna te noemen de hartlijn.  

 
6.2  De strijdperken hebben per speelvak evenwijdige hartlijnen met een onderlinge tussen-

ruimte van ten minste 4 meter en elk met de werpcirkels aan eenzelfde kant van de 
doelcirkel. Alle werpcirkels bevinden zich op ten minste 1 meter van obstakels in de zin van 
het ISP. Op een afstand van ten minste 1 meter achter de doelcirkel is een afzetting 
aangebracht. 
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Oude situatie 

Artikel 7 Configuraties 
7.1 In de doelcirkel worden configuraties neergelegd met een doelwit, een te treffen boule of 

but met een lichte kleur, en hindernissen gevormd door boules en een but met een donkere 
kleur. Als doelwit of hindernis te gebruiken boules moeten glad zijn en — voor het gehele 
toernooi — eenzelfde diameter en massa bezitten (van respectievelijk 74 millimeter en 700 
gram); deze eisen zijn van overeenkomstige toepassing op de te gebruiken buts. 

7.2 De doelwitten en hindernissen worden achtereenvolgens in de volgende configuraties 

neergelegd: 
1. een te treffen boule; 
2. een te treffen boule achter een but; 
3. een te treffen boule tussen twee andere boules aan weerszijden; 
4. een te treffen boule achter een andere boule; en 
5. een te treffen but. 

7.3 De in dit artikel bedoelde strijdperken en configuraties zijn weergegeven in de bij dit 
reglement behorende figuren (zie aanhangsels A en B). De onderlinge afstanden tussen 
objecten in de doelcirkel bedragen telkens 10 centimeter, met uitzondering van die in 
configuratie 3, waarin deze afstand 3 centimeter bedraagt. Het but in configuratie 5 wordt 
op 20 centimeter van de rand van de doelcirkel gelegd, aan de kant van de werpcirkels; in 
de andere configuraties bevindt zich het doelwit in het middelpunt van de doelcirkel, dat als 
zodanig vast is aangegeven. 

Voorgestelde situatie 

Artikel 7  Gebruikte Materialen 
7.1 De doelwit boules (configuratie 1,2,3, en 4) hebben alle een diameter van 74 mm en een 

gewicht van 700 gram. Ze zijn licht van kleur en identiek voor alle strijdperken. 
7.2 Het doelwit but (configuratie 5) heeft een diameter van 30 mm, weegt meer dan 10 gram, is 

van hout, en heeft een lichte kleur. 
7.3 De hindernis boules (configuratie 3 en 4) hebben dezelfde karakteristieken als de doelwit 

boules maar hebben een donkere kleur. Ze dienen identiek te zijn voor alle strijdperken. 
7.4  De NJBB beheert het te gebruiken materieel. In overleg met de organisator levert hij deze 

tijdig het benodigde materiaal. 

 

Oude situatie 

Artikel 8 Spelregels 
8.1 In de serie en in de herkansing treedt iedere deelnemer alleen in het strijdperk. De 

bepalingen over zijn tegenstander zijn dan niet van toepassing. 
8.2 In de finaleronden komen de deelnemers in koppels tegen elkaar uit; een dergelijke 

ontmoeting wordt in het vervolg aangeduid als tweestrijd. Winnaar van een tweestrijd is de 
deelnemer met de hoogste score bij zijn werpproef. Als de scores gelijk zijn is de winnaar 
degene die als eerste een tussenronde zoals bedoeld in artikel 8.9 tussen beide deelnemers 
wint. 

8.3 In het bijzijn van de waarnemer loten zij wie van hen de keuze heeft of hij dan wel zijn 

tegenstander begint. 
8.4 Na een teken van de waarnemer bij zijn strijdperk dat configuratie 1 in de doelcirkel correct 

is neergelegd, neemt de eerste deelnemer plaats in de werpcirkel die op 6 meter van de 
doelcirkel is verwijderd. Vervolgens werpt hij een boule met de bedoeling het doelwit uit de 
doelcirkel te verwijderen. 

8.5 Nadat de waarnemer hem het teken heeft gegeven dat dezelfde configuratie opnieuw 
correct in de doelcirkel is neergelegd, neemt de tegenstander plaats in dezelfde werpcirkel 

en werpt ook hij een boule om het doelwit te verwijderen. 
8.6 Voor elk schot heeft de deelnemer 30 seconden de tijd, gemeten tussen het teken van de 

waarnemer en het moment dat de boule neerkomt. 
8.7 Nadat beide deelnemers vanuit de eerste werpcirkel hebben geschoten, neemt de eerste 

deelnemer plaats in de volgende werpcirkel. Hij en vervolgens zijn tegenstander schiet op 
deze configuratie. Zo worden de vier afstanden in volgorde afgewerkt. 
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8.8 Vervolgens wordt de volgende configuratie in de doelcirkel neergelegd. De eerste deelnemer 
betreedt het strijdperk en hij en zijn tegenstander schieten op deze configuratie weer vier 
keer, vanuit elke werpcirkel één keer. Deze werkwijze wordt herhaald tot beide deelnemers 
op de vijf configuraties ieder vier keer hebben geschoten, hierna gezamenlijk aan te duiden 
als werpproef. 

8.9 Als een tussenronde moet worden gespeeld bestaat deze uit een reeks van vijf schoten 
vanuit de werpcirkel op een afstand van 7 meter van de doelcirkel, te beginnen met 
configuratie 1. Indien noodzakelijk, wordt deze procedure herhaald tot ten aanzien van de te 

bepalen volgorde uitsluitsel is verkregen. 

Voorgestelde situatie 

Artikel 8 Plaatsing van doelwitten en hindernissen  
Zij worden geplaatst in een cirkel met een diameter van 1 m binnen de buitenlijn op vaste 
markeringspunten overeenkomstig de normen in de configuraties 1, 2, 3, 4, en 5 (Bijlage 1) 
Afstand tussen de verschillende objecten: 
- Als er twee objecten zijn (configuratie  2 en 4) 10 cm tussen de dichtstbijzijnde buitenkant van 

doelwit en van de hindernis; 
- Als er 3 objecten zijn (configuratie 3) is de tussenafstand 3 cm. 
Doelwitten in de vorm van boules worden altijd in het midden van de doelcirkel geplaatst, dat is 
op resp. 6,5 meter, 7,5 meter, 8,5 meter en 9.5 meter van de dichtstbijzijnde rand van de 
werpcirkels. 
Het doelwit in de vorm van een but wordt geplaatst op 20 cm van de rand van de doelcirkel die 
het dichtst bij de werpcirkels gelegen is. Het ligt dan op resp. 6,2 meter, 7,2 en 9,2 meter van de 
dichtstbijzijnde rand van de werpcirkels. 

 

Oude situatie 

Artikel 9 Puntentelling 
9.1 Een schot is ongeldig als de boule waarmee wordt geschoten de grond buiten de doelcirkel, 

de doelcirkel zelf, of een hindernis raakt, alvorens het doelwit te treffen, of als het doelwit 

niet wordt getroffen. Een schot is eveneens ongeldig wanneer de deelnemer tijdens het 
schieten niet met zijn voeten aan de grond en geheel binnen de werpcirkel blijft. Voor een 
ongeldig schot worden geen punten toegekend. 

9.2 Voor het treffen van een doelwit worden punten toegekend. Het totaal per deelnemer van 
deze punten is de score van de werpproef. 

9.3 Voor een geldig schot wordt de hoogst toepasselijke van de volgende punten toegekend: 
a. 5 punten in elk der configuraties 1, 2, 3 en 4 indien de boule waarmee wordt geschoten zelf 

de doelcirkel niet geheel verlaat en bovendien geen hindernis wordt geraakt; 
b. 5 punten in configuratie 5 indien het doelwit de doelcirkel geheel verlaat; 
c. 3 punten in elk der configuraties 1, 2, 3 en 4 indien het doelwit de doelcirkel geheel verlaat 

en bovendien geen hindernis wordt geraakt; 
d. 3 punten in configuratie 5 indien het doelwit de doelcirkel niet geheel verlaat; 
e. 1 punt in elk der configuraties 2 en 4 indien het doelwit de doelcirkel geheel verlaat doch 

een hindernis wordt geraakt; 

f. 1 punt in elk der configuraties 1, 2 en 4 indien het doelwit de doelcirkel niet geheel verlaat; 
g. 1 punt in configuratie 3 indien het doelwit de doelcirkel niet geheel verlaat en bovendien 

geen hindernis wordt geraakt; 
h. 1 punt in configuratie 3 indien een hindernis wordt geraakt; en 
i. 1 punt in configuratie 5 indien het but wordt geraakt maar zijn plaats niet verlaat. 
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Voorgestelde situatie 

Artikel 9 Geldigheid van de worp en telling van de punten 
Een worp is geldig als de inslag van het schot binnen de cirkel ligt waar zich het doelwit en de 
hindernissen bevinden. Hij is ongeldig als ook maar een fractie van de buitenlijn van de cirkel 
geraakt wordt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Score van 1 punt 
- Als het doelwit reglementair wordt geraakt zonder de cirkel te verlaten 
- Als in de configuraties 2 en 4 een hindernis wordt geraakt door de geworpen boule na het 

raken van het doelwit ongeacht de positie van de andere objecten 
- Als in configuratie 3 een hindernis wordt geraakt na het raken van het doelwit 
 
Score van 3 punten 

- Als het doelwit (boule) reglementair wordt geraakt en het doelwit en de geworpen boule de 
cirkel verlaten zonder - als die er zijn – daarbij een hindernis te raken. 

- Als het doelwit (but) in configuratie 5 reglementair wordt geraakt, maar de cirkel niet verlaat 
 
Score van 5 punten 
- Als het doelwit (boule) reglementair wordt geraakt en de cirkel verlaat terwijl de geschoten 

boule in de cirkel blijft en – als die er zijn – daarbij geen hindernis wordt geraakt 
- Als het doelwit (but) reglementair geraakt wordt en de cirkel verlaat  
 
Maximum score voor een serie 100 punten (zie in bijlage 1 de configuraties 1 tot en met 5) 

 

Oude situatie 

Artikel 10 Administratie 
10.1 Bij melding aan de wedstrijdtafel krijgt iedere deelnemer een door de bond vastgesteld 

wedstrijdformulier. Het vermeldt de naam en het licentienummer van de deelnemer, het 
strijdperk waar hij dient aan te treden, en het tijdstip waarop hij zich voor de volgende 
wedstrijdronde moet melden (de meldingstijd). 

10.2 Na elke ronde, ook na een tussenronde, wordt de behaalde score op het wedstrijdformulier 
genoteerd, door de waarnemer geparafeerd en door de deelnemer aan de wedstrijdleiding 
ter verwerking voorgelegd. Indien de betreffende deelnemer niet is uitgeschakeld, wordt 

hem opnieuw een wedstrijdformulier verstrekt. 
10.3 De taken van de wedstrijdleider zijn: 

a. een deugdelijke administratie bijhouden van de behaalde scores; 
b. de deelnemers op een juiste wijze in een tussenklassement zetten; 
c. lotingen verrichten; 
d. voor zover noodzakelijk tussenronden organiseren; 
e. meldingstijden vaststellen; 
f. deelnemers wedstrijdformulieren verstrekken; en 
g. informatie geven omtrent tussenklassementen. 

10.4 De deelnemers worden geacht mee te werken aan een vlotte afwikkeling van het 
kampioenschap. Zij dienen zich vóór het op het wedstrijdformulier aangegeven tijdstip naar 
het juiste strijdperk te begeven, dan wel op eerste oproep naar de wedstrijdtafel. 

Cirkel van 1 m doorsnee Doelwit 

Figuur B 

Geldigheid van de worp 

 

Een worp is geldig als de inslag van de boule 
geheel binnen de grenzen van de cirkel ligt 
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10.5 Een deelnemer die 5 minuten na de meldingstijd of een oproep zich te melden nog niet 
aanwezig is, wordt nog één maal opgeroepen; komt hij zich alsnog melden dan begint hij 
met een achterstand van 5 punten. Als hij zich 10 minuten na de eerste meldingstijd of 
oproep nog steeds niet heeft gemeld wordt hij van verdere deelname uitgesloten. 

Voorgestelde situatie 

Artikel 10  Spelregels  
10.1  In de serie en in de herkansing treedt iedere deelnemer alleen in het strijdperk. De 

bepalingen over zijn tegenstander zijn dan niet van toepassing.  

10.2  In de finaleronden komen de deelnemers in koppels tegen elkaar uit; een dergelijke 
ontmoeting wordt in het vervolg aangeduid als tweestrijd. Winnaar van een tweestrijd is de 
deelnemer met de hoogste score bij zijn werpproef. Als de scores gelijk zijn is de winnaar 
degene die als eerste een tussenronde zoals bedoeld in artikel 10.9 tussen beide 
deelnemers wint.  

10.3  In het bijzijn van de waarnemer loten zij wie van hen de keuze heeft of hij dan wel zijn 
tegenstander begint.  

10.4  Na een teken van de waarnemer bij zijn strijdperk dat configuratie 1 in de doel-cirkel correct 
is neergelegd, neemt de eerste deelnemer plaats in de werpcirkel die op 6 meter van de 
doelcirkel is verwijderd. Vervolgens werpt hij een boule met de bedoeling het doelwit uit de 
doelcirkel te verwijderen.  

10.5  Nadat de waarnemer hem het teken heeft gegeven dat dezelfde configuratie opnieuw 
correct in de doelcirkel is neergelegd, neemt de tegenstander plaats in dezelfde werpcirkel 
en werpt ook hij een boule om het doelwit te verwijderen.  

10.6  Voor elk schot heeft de deelnemer 30 seconden de tijd, gemeten tussen het teken van de 
waarnemer en het moment dat de boule neerkomt.  

10.7  Nadat beide deelnemers vanuit de eerste werpcirkel hebben geschoten, neemt de eerste 
deelnemer plaats in de volgende werpcirkel. Hij en vervolgens zijn tegenstander schiet op 
deze configuratie. Zo worden de vier afstanden in volgorde afgewerkt.  

10.8  Vervolgens wordt de volgende configuratie in de doelcirkel neergelegd. De eerste deelnemer 

betreedt het strijdperk en hij en zijn tegenstander schieten op deze configuratie weer vier 
keer, vanuit elke werpcirkel één keer. Deze werkwijze wordt herhaald tot beide deelnemers 
op de vijf configuraties ieder vier keer hebben geschoten, hierna gezamenlijk aan te duiden 
als werpproef.  

10.9  Als een tussenronde moet worden gespeeld bestaat deze uit een reeks van vijf schoten 
vanuit de werpcirkel op een afstand van 7 meter van de doelcirkel, te beginnen met 
configuratie 1. Indien noodzakelijk, wordt deze procedure herhaald tot ten aanzien van de te 
bepalen volgorde uitsluitsel is verkregen. 

 

Oude situatie 

Artikel 11 Discipline 
11.1 Terwijl een deelnemer zich opmaakt om te schieten bevindt zijn tegenstander zich achter de 

werpcirkel op 9 meter van de doelcirkel, en op ten minste 2 meter van die deelnemer. 
11.2 Ieder ander dan de deelnemer, en met name de tegenstander en het publiek, dient zich 

gedurende de uitvoering van de werpproef van commentaar te onthouden, en mag geen 
bewegingen maken of anderszins de deelnemer uit zijn concentratie halen, zolang deze zich 
in een werpcirkel bevindt. Gebeurt dat naar het oordeel van de waarnemer toch of vindt 
naar het oordeel van de scheidsrechter een van buiten komend incident plaats, dan wordt 
de reeks schoten vanuit de werpcirkels op de voorliggende configuratie door de deelnemer 
opnieuw doorlopen. 

Voorgestelde situatie 

Artikel 11 Administratie 
11.1 Bij melding aan de wedstrijdtafel krijgt iedere deelnemer een door de bond vastgesteld 

wedstrijdformulier. Het vermeldt de naam en het licentienummer van de deelnemer, het 
strijdperk waar hij dient aan te treden, en het tijdstip waarop hij zich voor de volgende 
wedstrijdronde moet melden (de meldingstijd). 
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11.2 Na elke ronde, ook na een tussenronde, wordt de behaalde score op het wedstrijdformulier 
genoteerd, door de waarnemer geparafeerd en door de deelnemer aan de wedstrijdleiding 
ter verwerking voorgelegd. Indien de betreffende deelnemer niet is uitgeschakeld, wordt 
hem opnieuw een wedstrijdformulier verstrekt. 

11.3 De taken van de wedstrijdleider zijn: 
a. een deugdelijke administratie bijhouden van de behaalde scores; 
b. de deelnemers op een juiste wijze in een tussenklassement zetten; 
c. lotingen verrichten; 

d. voor zover noodzakelijk tussenronden organiseren; 
e. meldingstijden vaststellen; 
f. deelnemers wedstrijdformulieren verstrekken; en 
g. informatie geven omtrent tussenklassementen. 

11.4 De deelnemers worden geacht mee te werken aan een vlotte afwikkeling van het 
kampioenschap. Zij dienen zich vóór het op het wedstrijdformulier aangegeven tijdstip naar 
het juiste strijdperk te begeven, dan wel op eerste oproep naar de wedstrijdtafel. 

11.5 Een deelnemer die 5 minuten na de meldingstijd of een oproep zich te melden nog niet 
aanwezig is, wordt nog één maal opgeroepen; komt hij zich alsnog melden dan begint hij 
met een achterstand van 5 punten. Als hij zich 10 minuten na de eerste meldingstijd of 
oproep nog steeds niet heeft gemeld wordt hij van verdere deelname uitgesloten. 

 

Oude situatie 

Artikel 12 Arbitrage 
12.1 Het nationaal kampioenschap precisieschieten wordt geleid door een door de bond 

aangewezen scheidsrechter. Deze vergewist zich vooraf van de aanwezigheid en 
geschiktheid van het te gebruiken materieel en de correcte opstelling van de strijdperken. 
Indien hij dit noodzakelijk oordeelt, verstrekt hij de organisator bindende aanwijzingen ter 
verbetering. 

12.2 De scheidsrechter wijst voor elk strijdperk een officiële waarnemer aan. Hij ziet toe op het 

juist handelen van de waarnemers en beslist zo nodig in twijfelgevallen. 
12.3 De taken van de waarnemer zijn: 

a. beoordelen of doelwitten zijn getroffen en de doelcirkel hebben verlaten en of 
hindernissen zijn bewogen; 

b. controleren of de deelnemer tijdens het schieten met zijn voeten aan de grond en geheel 
binnen de werpcirkel blijft; 

c. treffen van de maatregelen uit artikel 11.2 bij eventuele storende gedragingen van de 
tegenstander of het publiek; 

d. toezien op het correct neerleggen van de configuraties; en 
e. bijhouden van de puntentelling. 

12.4 De waarnemer houdt zich, gedurende de tijd die een deelnemer heeft om te schieten, op ter 
hoogte van de doelcirkel, op een afstand van 2 meter terzijde van de hartlijn. 

Voorgestelde situatie 

Artikel 12 Discipline 

12.1 Terwijl een deelnemer zich opmaakt om te schieten bevindt zijn tegenstander zich achter de 
werpcirkel op 9 meter van de doelcirkel, en op ten minste 2 meter van die deelnemer. 

12.2 Ieder ander dan de deelnemer, en met name de tegenstander en het publiek, dient zich 
gedurende de uitvoering van de werpproef van commentaar te onthouden, en mag geen 
bewegingen maken of anderszins de deelnemer uit zijn concentratie halen, zolang deze zich 
in een werpcirkel bevindt. Gebeurt dat naar het oordeel van de waarnemer toch of vindt 
naar het oordeel van de scheidsrechter een van buiten komend incident plaats, dan wordt 

de reeks schoten vanuit de werpcirkels op de voorliggende configuratie door de deelnemer 
opnieuw doorlopen. 
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Oude situatie 

-- 

Voorgestelde situatie 

Artikel 13 Arbitrage 
13.1 Het nationaal kampioenschap precisieschieten wordt geleid door een door de bond 

aangewezen scheidsrechter. Deze vergewist zich vooraf van de aanwezigheid en 
geschiktheid van het te gebruiken materieel en de correcte opstelling van de strijdperken. 
Indien hij dit noodzakelijk oordeelt, verstrekt hij de organisator bindende aanwijzingen ter 
verbetering. 

13.2 De scheidsrechter wijst voor elk strijdperk een officiële waarnemer aan. Hij ziet toe op het 
juist handelen van de waarnemers en beslist zo nodig in twijfelgevallen. 

13.3 De taken van de waarnemer zijn: 

a. beoordelen of doelwitten zijn getroffen en de doelcirkel hebben verlaten en of 
hindernissen zijn bewogen; 

b. controleren of de deelnemer tijdens het schieten met zijn voeten aan de grond en geheel 
binnen de werpcirkel blijft; 

c. treffen van de maatregelen uit artikel 12.2 bij eventuele storende gedragingen van de 
tegenstander of het publiek; 

d. toezien op het correct neerleggen van de configuraties; en 
e. bijhouden van de puntentelling. 

13.4 De waarnemer houdt zich, gedurende de tijd die een deelnemer heeft om te schieten, op ter 
hoogte van de doelcirkel, op een afstand van 2 meter terzijde van de hartlijn. 

 

Oude situatie 

Aanhangsel A en B 
De afbeelding in aanhangsel A is opgenomen in artikel 6 
Aanhangsel B wordt vervangen door onderstaande bijlage 1 Configuraties 

Voorgestelde situatie 

Zie volgende pagina 
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Bijlage 1 Configuraties 
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AGENDAPUNT 11.2  

 
In het reglement NJBB Masters blijkt een lacune te zitten m.b.t. de puntentoekenning bij de 
kwalificatietoernooien. 
 
Als bij minder dan 32 deelnemers, na de voorronde, naast het hoofdtoernooi een 
complementaire A wordt gehanteerd dan worden er volgens het huidige reglement geen 
punten toebedeeld. Deelnemers aan het troosttoernooi daarentegen (een niveau lager) 

ontvangen wel punten. Hierdoor wordt een groep deelnemers door het reglement benadeeld. 
 
In onderstaande bijlage (roodgedrukte gedeelte onder het submenu bij voorronde en poules, 
blz. 105) is de puntentoekenning aangepast. Het bondsbestuur vraagt de bondsraad 
goedkeuring voor deze aanpassing. 
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AANHANGSEL A: VERDELING VAN DE KWALIFICATIEPUNTEN 

 
Indien door minder dan 16 equipes aan een kwalificatietoernooi wordt deelgenomen worden 
geen kwalificatiepunten toegekend. 
 
Directe eliminatie 
De puntentelling op basis van de eindstand is: 
 

16-32   32-64  65-128  
Hoofdtoernooi  Hoofdtoernooi  Hoofdtoernooi 

1 25 punten  1 30 punten  1 35 punten 

2 20 punten  2 25 punten  2 30 punten 

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 

 

Troosttoernooi  Complementaire A  Complementaire A 

1 12 punten  1 21 punten  1 25 punten 

2 9 punten  2 17 punten  2 21 punten 

3 en 4 6 punten  3 en 4 13 punten  3 en 4 17 punten 

5 t/m 8 3 punten  5 t/m 8 9 punten  5 t/m 8 13 punten 

   9 t/m 16 5 punten  9 t/m 16 9 punten 

      17 t/m 32 5 punten 

 

   Troosttoernooi  Troosttoernooi 

   1 15 punten  1 18 punten 

   2 12 punten  2 15 punten 

   3 en 4 9 punten  3 en 4 12 punten 

   5 t/m 8 6 punten  5 t/m 8 9 punten 

   9 t/m 16 3 punten  9 t/m 16 6 punten 

     
 17 t/m 32 3 punten 

 

   Complementaire B  Complementaire B 

   1 8 punten  1 10 punten 

   2 6 punten  2 8 punten 

   3 en 4 4 punten  3 en 4 6 punten 

   5 t/m 8 2 punten  5 t/m 8 4 punten 

   9 t/m 16 0 punten  9 t/m 16 2 punten 

   
   17 t/m 32 0 punten 
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Bij voorronde Franse poules 

Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi en een troosttoernooi worden 
voor de puntentoekenning bij 32 of meer deelnemers de tabel hoofdtoernooi en 
complementaire A gebruikt. 
Bij 16-32 deelnemers worden de tabel hoofdtoernooi en troosttoernooi gebruikt voor de 
puntentoekenning 
 

Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi, een troosttoernooi, een 
complementaire A en complementaire B worden voor de puntentoekenning bovenstaande 
tabellen gebruikt. Bij 16-32 deelnemers worden geen punten toegekend in de complementaires 
A en B. 
 
Bij voorronde en poules 

Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi en een troosttoernooi worden 
voor de puntentoekenning  bij 32 of meer deelnemers de tabel hoofdtoernooi en 
complementaire A gebruikt. Bij 16-32 deelnemers worden de tabel hoofdtoernooi en 
troosttoernooi gebruikt voor de puntentoekenning. 
 
Indien bij 16-32 deelnemers na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi met 
complementaire A en een troosttoernooi worden de volgende punten toegekend: 
 

Hoofdtoernooi  Complementaire A  Troosttoernooi 

1 25 punten  1 18 punten  1 12 punten 

2 20 punten  2 15 punten  2   9 punten 

3 en 4 15 punten  3 en 4 12 punten  3 en 4   6 punten 

5 t/m 8 10 punten  5 t/m 8   7 punten  5 t/m 8   3 punten 

 
 Bij voorronde en daarna drie toernooien 

Hoofdtoernooi  Troosttoernooi B  Troosttoernooi C 

1 35 punten  1 18 punten  1 6 punten 

2 30 punten  2 15 punten  2 4 punten 

3 en 4 25 punten  3 en 4 12 punten  3 en 4 2 punten 

5 t/m 8 20 punten  5 t/m 8 9 punten  5 t/m 8 0 punten 

9 t/m 16 15 punten  9 t/m 16 6 punten  9 t/m 16 0 punten 

        
Complementaire A  Complementaire B  Complementaire C 

1 25 punten  1 10 punten  Geen punten 

2 21 punten  2 8 punten    
3 en 4 17 punten  3 en 4 6 punten    
5 t/m 8 13 punten  5 t/m 8 4 punten    
9 t/m 16 9 punten  9 t/m 16 2 punten    

 

Indien na de voorronde in een poule verder gespeeld wordt met voorgelote partijen, worden 
aan deze poule geen punten toegekend. 
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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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