
 

Agenda BV – d.d. 20 mei 2017   

 

AGENDA VERGADERING BONDSRAAD (VOORJAAR) 
 
Datum:  20 mei 2017 
Locatie:  Huis van de Sport (Ine Schalkwijk Zaal) 
Aanvang:  10:30 
Genodigden: Bondsraadsleden, leden bondsbestuur, voorzitter reglementencommissie 

en voorzitter tuchtcollege. 
 

 
1. Opening 

Berichten van verhindering 
 

2.    Mededelingen 
 

3.    Verslag van de bondsvergadering d.d. 26 november 2016 (pag. 1 t/m 11) 

 
4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling van de agenda 
 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen d.d. 26 november 2016 (pag. 12) 

 

7.   Vacatures 
Bondsbestuur 

• Aftredend en herkiesbaar Jan Willem Meerwaldt (bestuurslid pijler 
 bondsorganisatie) 
• Vacature bestuurslid pijler competitie1 (pag. 13) 
• Vacature penningmeester bondsbestuur2  

 

8. Beleidsverantwoording 2016 
 8.1  Jaarverslag 2016 (pag. 14 t/m 32) 
 8.2 Financieel jaarverslag 2016 (pag. 33 t/m 57)3 
 
9. Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 2018 (pag. 58 en 59) 
 
10.  Toernooireglement (TRP) en bijlagen 
  10.1 Reglement NPC (60 t/m 69) 

10.2 Bijlagen NK’s (70 t/m 72) 
 
11. Tuchtreglement (stuk wordt nagezonden) 
  
12. Rondvraag  

  
13. Sluiting 
 
 
 
 
 

                                            
1 Het bondsbestuur draagt Jan Paashuis voor als bestuurslid voor de pijler competitie 
2 De vacature voor penningmeester is geplaatst. Tot op heden heeft het bondsbestuur nog geen sollicitaties  

ontvangen. 
3 De accountantsverklaring wordt uiterlijk 12 mei nagezonden. 
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Verslag vergadering bondsraad d.d. 26 november 2016 1 
 2 
1. Opening. 3 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt de leden van het bestuur en de aanwezige 4 
medewerkers van het bondsbureau voor. Het bestuurslid Floris van Lelyveld is verhinderd. Het 5 
is de laatste bondsvergadering in deze opzet. De volgende bondsraad zal bestaan uit door de 6 
verenigingen gekozen vertegenwoordigers.  7 
De eerste stukken zijn verspreid begin oktober. Daarna zijn er veel vragen en opmerkingen 8 
gekomen vanuit de afdelingen. Deze hebben geleid tot antwoorden en wijzigingen die al eerder 9 
zijn verstuurd. 10 
In deze vergadering zal eenmaal een schriftelijke stemming worden gehouden. Tot leden van 11 
het stembureau voor vandaag zijn benoemd Theo Vos, Anette van Eijk en Thuur Meertens. 12 
 13 
2. Mededelingen 14 
Er is bericht van verhindering van het bestuurslid Floris van Lelyveld en van de voorzitter van 15 
het Tuchtcollege. 16 
 17 
3. Verslag bondsraad 28 mei 2016. 18 
Op het verslag zijn binnen de gestelde termijn geen wijzigingsvoorstellen gekomen en 19 
daarmee is het verslag formeel goedgekeurd. 20 
Besluit. De Bondsraad neemt kennis van het vastgestelde verslag. 21 
 22 
4. Ingekomen stukken. 23 
Er is binnengekomen een brief van Afdeling 10 met een voorstel om vergoedingen toe te 24 
kennen aan functionarissen. Het bestuur wil dit punt toevoegen aan de agenda. 25 
 26 
5. Vaststelling van de agenda. 27 
Het voorstel van Afdeling 10 wordt opgenomen op de agenda als punt 10.5.  28 
De voorzitter wijst er op dat aan deze agenda is toegevoegd punt 9.2 Benoeming leden 29 
financiële commissie. Dit punt was bij de eerder toegezonden agenda vergeten. 30 
De vergadering stelt de agenda met deze toevoeging vast. 31 
 32 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 28 mei 33 
2016.  34 
Besluit: Bondsraad neemt deze stand van zaken voor kennisgeving aan. 35 
 36 
7. Vacatures bondsbestuur. 37 
- Het bestuurslid Henk van Rekum treedt vandaag af. Helaas is er nog geen nieuwe kandidaat 38 
voor deze functie. 39 
- Aftredend en herkiesbaar is de voorzitter.  40 
De voorzitter wil overgaan tot een schriftelijke stemming.  41 
De vertegenwoordiger van Afdeling 13, zegt alle vertrouwen te hebben in Sjoerd Pieterse als 42 
voorzitter van de bond en stelt voor aan de vergadering om Sjoerd bij acclamatie te 43 
benoemen. De vergadering ondersteunt dit met applaus.  44 
Besluit: de bondsraad benoemt Sjoerd tot voorzitter van de bond. 45 
 46 
8. Jaarplan 2017 en Startnotitie 2017+. 47 
8.1 Jaarplan 2017 48 
Afdeling 10 heeft een opmerking (zie vraag nummer 2) gemaakt over professionalisering van 49 
de NPC die het bondsbestuur afdoende heeft beantwoord. De vertegenwoordiger van Afdeling 50 
10 stelt voor om het antwoord in het Jaarplan op te nemen.  51 
De voorzitter zegt toe dat het Bondsbestuur dit voorstel welwillend in overweging zal nemen.  52 
Besluit: de Bondsvergadering stelt het jaarplan 2017vast. 53 
 54 
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8.2 Startnotitie 2017+ 55 
De voorzitter licht het punt kort toe. Aan het einde van het jaar 2016 sluiten we de lopende 56 
beleidsperiode af. De afgelopen jaren zijn veel zaken in gang gezet. In deze periode is veel 57 
besproken en overlegd met verenigingen en Afdelingen. Nog niet alle onderwerpen zijn 58 
afgerond. In de volgende periode zullen we een aantal onderwerpen verder uitvoeren en 59 
uitwerken. 60 
Er ligt nu alleen een startnotitie voor omdat er verschillende ontwikkelingen zijn die de 61 
verenigingen zullen raken. De startnotitie is bedoeld om te gaan overleggen met de 62 
verenigingen over de vraag hoe zien we de toekomst en hoe pakken we dit op. De notitie is 63 
weliswaar ter kennisneming maar is geen vrijblijvend stuk. 64 
Besluit. De Bondsvergadering neemt kennis van de Startnotitie 2017+. 65 
 66 
9. Financiën 67 
9.1 Begroting 2017  68 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de antwoorden op de vragen. De grootste 69 
kostensoort bij de NPC zijn de kosten van het bondsbureau. Bij de volgende begroting komt 70 
wellicht een ander voorstel voor de inschrijfgelden van de NPC.  71 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 snapt dat de begroting niet alle gelden precies 72 
weergeeft. Hij mist echter enig inzicht in de verhouding inkomsten en uitgaven voor de NPC. 73 
Kan het zijn dat andere posten worden gefinancierd uit deze inschrijfgelden? Volgend jaar 74 
lagere inschrijfgelden? Of komt er een retributie aan het einde van het seizoen? 75 
De penningmeester, Hetty Tindemans, antwoordt dat we pas bij het vaststellen van de 76 
jaarrekening in het voorjaar precies kunnen zien wat het resultaat is en dan pas voorstellen 77 
kunnen doen. Het bestuur streeft ernaar om de kosten o.a. van het bondsbureau zichtbaar te 78 
maken. Zij wijst er op dat het lastig is om op basis van de ervaringen van een jaar in te 79 
schatten wat van de kosten of opbrengsten structureel is. In elk geval vindt het bestuur het nu 80 
te vroeg om al conclusies te kunnen trekken. Het moment is de vaststelling van de 81 
jaarrekening. 82 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 verwacht dat een begroting is gebaseerd op de 83 
gegevens van het afgelopen jaar. Hij neemt genoegen met de toelichting van het bestuur. Het 84 
voorstel bij vraag nummer 4 is ingetrokken. 85 
Vraag 6. Waarom ontbreekt de post sponsoring? Afdeling 10 begrijpt het antwoord maar stelt 86 
voor om in de begroting een post op te nemen met inkomsten € 0 en in de toelichting van de 87 
post een verduidelijking op te nemen.  88 
Het bestuur zegt toe dit te gaan doen. 89 
Vraag 7. Afdeling 10 vraagt wat de reden is, dat in het geval dat de contributie voor vier jaar is 90 
vastgesteld en het ledenaantal gelijk is gehouden, de bedragen per jaar in de 91 
meerjarenbegroting verschillen.  92 
Het antwoord is dat dit komt door het toepassen van de overgangsregeling.  93 
Afdeling 16 stelt voor om voortaan in de begroting de cijfers van de begroting van het 94 
voorafgaande jaar en van het resultaat van het jaar daarvoor te presenteren. 95 
Het bestuur zegt toe dit voorstel over te nemen. 96 
Afdeling 10 vraagt naar de onderbouwing van het begrote bedrag van €32.000 voor de 97 
districtsteams. De penningmeester antwoordt dat het bedrag een inschatting is zonder directe 98 
onderbouwing. Het kan zijn dat de uitgaven hoger of lager zullen zijn.  99 
Besluit: de bondsvergadering stelt de begroting 2017vast. 100 
 101 
9.2 Benoeming leden financiële commissie 102 
Het bondsbestuur heeft drie kandidaten voorgesteld. Deze drie hadden ook zitting in de 103 
commissie die de rekening 2015 heeft beoordeeld. 104 
Besluit: de bondsvergadering benoemt Arnold van der Pol, Rob van der Zwet en Ton Reedijk 105 
tot lid van de financiële commissie. 106 
 107 
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10. Pijler Bondsorganisatie 108 
10.1 Stand van zaken vorming districtsteams 109 
De portefeuillehouder Jan Willem Meerwaldt licht toe. De kwartiermakers zijn al een aantal 110 
maanden bezig met de voorbereidingen. De kwartiermakers hebben drie opdrachten. Het 111 
opstellen van een concept jaarplan, het inventariseren van de huidige competities en het 112 
zoeken naar kandidaten voor de districtsteams. Het districtteam is een groeimodel gericht op 113 
de situatie per district. In het team dienen drie functies in elke geval vervuld te zijn, nl. 114 
districtscoördinator, coördinator wedstrijdzaken en verenigingsondersteuner.  115 
Dit blijkt ondanks alle inspanningen geen eenvoudige opgave te zijn. Er is op dit moment niet 116 
overal sprake van een optimale bezetting. Hierna schetst hij in het kort de stand van zaken per 117 
district. De afgelopen week is nog een nieuwsbrief naar alle verenigingen per district gestuurd 118 
met daarin de stand van zaken. De bemensing van de teams is gelukkig wel zodanig dat per 1 119 
januari alle teams aan de slag kunnen.  120 
De vertegenwoordiger van Afdeling 5 vult aan dat bij district zuidoost op dit moment alleen de 121 
functie van webmaster is ingevuld. Hij vindt dit zorgelijk.  122 
De portefeuillehouder bespreekt dit binnenkort met de kwartiermaker. 123 
 124 
10.2 Voorstel nieuwe contributiestructuur 125 
De portefeuillehouder Jan Willem Meerwaldt licht het agendapunt toe. Het voorstel dat het 126 
bondsbestuur gedaan heeft, komt niet zomaar uit de lucht vallen. De opdracht om een voorstel 127 
te maken voor de contributiestructuur kwam van de bondsraad. Het bestuur heeft als 128 
vertrekpunt voor de voorstellen het beleidsplan genomen waarin centraal staat de petanque 129 
als competitie - en wedstrijdsport.  130 
Dit bestuur hecht aan het overleg met de verenigingen over de voorstellen. In de 131 
informatiebijeenkomsten die in het voorjaar zijn gehouden zijn de scenario’s besproken. De 132 
input uit deze informatiebijeenkomsten heeft geleid tot dit voorstel. Niet iedereen zal tevreden 133 
zijn, sommigen betalen meer en anderen betalen minder. Daarom is ook een voorstel gedaan 134 
voor een overgangsregeling. 135 
Hierna geeft hij met een presentatie verdere toelichting. (De presentatie is als bijlage 136 
toegevoegd.) 137 
De vertegenwoordiger van Afdeling 13 beschrijft de weerbarstige werkelijkheid van de 138 
sportbond vs de verenigingen. Bij veel verenigingen zijn jeu-de-boulesspelers die niets meer 139 
willen dan een balletje gooien bij de club. Zij zien de waarde van het lidmaatschap van de 140 
bond niet in en zullen afhaken als de contributie daadwerkelijk zal worden verhoogd zoals het 141 
voorstel is. Hij stelt voor een differentiatie aan te brengen voor deze spelers waarin deze 142 
minder gaan betalen en geen spelerskaart krijgen. Hiermee kunnen deze mensen en 143 
verenigingen behouden blijven voor de bond. 144 
De portefeuillehouder begrijpt de zorgen zoals die geuit zijn. Toch is het voorstel gehandhaafd 145 
omdat deze keuzes voortvloeien uit de eerder gemaakte keuzes waarin petanque als 146 
wedstrijdsport centraal staat. Daarbij was mede ook het doel de spelers met een c-licentie bij 147 
de competitie te betrekken. 148 
Het uitgangspunt was om zo min mogelijk belemmeringen te hebben, om mee te doen aan de 149 
competitie. Met de spelerspas mag iedereen overal aan mee doen.  150 
Het bestuur heeft ook gekeken of het mogelijk was om het bedrag van € 25 te verlagen. Dat 151 
kan echter niet zonder gevolgen voor de begroting. Het bestuur vindt de begroting zoals die nu 152 
is waardevol en een goede weergave van wat we hebben afgesproken te doen aan activiteiten. 153 
Met minder inkomsten moeten we gaan schrappen in de activiteiten of overgaan tot verhoging 154 
van de variabele kosten. Dit laatste vindt het bestuur niet wenselijk want dan kunnen de 155 
kosten voor deelname aan de NPC een drempel worden voor deelname.  156 
Sommige verenigingen hebben aangegeven wel mogelijkheden te zien om binnen een 157 
vereniging te differentiëren. De vereniging betaalt het bedrag aan de bond en kan zelf 158 
besluiten hoe de contributie binnen de vereniging geregeld wordt. 159 
Afdeling 13 herhaalt de zorg voor de spelers die alleen maar bij de club iets willen doen.  160 
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Hij vreest dat de verenigingen veel mensen kwijt gaan raken. Eén bedrag voor iedereen is 161 
prima alleen het bedrag moet lager en er moet een onderscheid komen naar leden met en 162 
zonder licentie.  163 
Afdeling 09 reageert dat in de Afdelingsvergadering was gebleken dat de meeste 164 
verenigingsbestuurders te weinig tijd hadden om met de eigen leden te overleggen over de 165 
voorstellen. Wel waren de verenigingen voor één licentiestructuur. 166 
Afdeling 10 ondersteunt niet het voorstel over het weer invoeren van verschillende licenties. 167 
Wel vindt de afdeling dat het voorgestelde bedrag te hoog is. De afdelingsvertegenwoordiger 168 
merkt op dat met de keuze tot petanque als wedstrijdsport we ons kennelijk onvoldoende 169 
hebben gerealiseerd dat er veel leden zouden gaan afhaken. Toch blijft de afdeling voorstander 170 
van één licentiestructuur.  171 
De vertegenwoordiger van afdeling 10 stelt de vraag waarom vier jaar vasthouden aan een 172 
contributiebedrag dat geeft de gelegenheid dat er gedurende vier jaar mensen weglopen. 173 
De afdeling stelt voor om de inkomsten uit de NPC te gebruiken voor een geleidelijke 174 
verhoging van de contributie. 175 
De vertegenwoordiger van afdeling 09 vraagt aan de vertegenwoordiger van afdeling 13 waar 176 
de mensen heengaan die volgens hem gaan weg lopen. Deze antwoordt dat deze dan “grijze” 177 
leden worden of vertrekken naar verenigingen buiten de bond.  178 
Afdeling 16 steunt het betoog van Afdeling 13. Hij noemt als voorbeeld dat is gebleken dat er 179 
heel weinig spelers met een c-licentie meedoen met de eigen toernooien van de verenigingen. 180 
Ook hij herkent de geluiden dat veel spelers aangeven ergens anders te gaan spelen als de 181 
contributie zal worden verhoogd. 182 
Afdeling 4 wijst er op dat veel verenigingen in aanmerking komen voor de overgangsregeling. 183 
Hij pleit voor een geleidelijke verhoging van de contributie.  184 
De portefeuillehouder stelt de vraag of een gefaseerde invoering wenselijk is. Willen we 185 
allemaal naar 1 spelerspas of toch een onderscheid?  186 
Veel afdelingen zijn voorstander van één spelerspas, maar pleiten voor een meer geleidelijke 187 
verhoging van de contributie voor de huidige houders van een c-licentie. 188 
De vertegenwoordiger van afdeling 10 wijst er op dat dit het onderscheid tussen de c- en w-189 
licenties in stand houdt. Hij pleit nogmaals voor een geleidelijke opbouw met bijdragen uit de 190 
NPC inkomsten. 191 
Afdeling 11 belicht de andere kant. Er zijn nu ruim 200 verenigingen die lid willen zijn van de 192 
bond. De kosten die de bond maakt zijn de door de leden geaccepteerde kosten. Dit geeft de 193 
verenigingen de plicht om zelf naar oplossingen te zoeken. Hij stelt dat de genoemde €25 een 194 
laag bedrag is waar we ons toch niet druk over hoeven te maken. 195 
De voorzitter vraagt zich af of we ons niet teveel focussen op het bedrag per lid i.p.v. op het 196 
bedrag per vereniging. De €25 vragen we niet aan de leden van de verenigingen maar aan de 197 
verenigingen zelf. De spelerspas kost de leden zelf niets, de €25 per lid is de bijdrage van de 198 
vereniging aan de bond. Hij stelt de vraag of bij een lager bedrag van bv. €20 we zeker weten 199 
dat er minder of geen leden zullen weglopen. Waarbij er wel sprake is van een tekort in de 200 
begroting van ongeveer €80.000. 201 
Afdeling 13 verwacht dat dit bedrag beter over zal overkomen en er minder leden zullen 202 
weglopen.  203 
 204 
De vertegenwoordiger van afdeling 5 geeft een voorbeeld van zijn eigen vereniging. Een aantal 205 
jaren geleden is binnen de vereniging een bedrag ingesteld voor de contributie inclusief de 206 
bondsbijdrage. Hij erkent dat het bondsbureau alles wel moet kunnen faciliteren, daar is het 207 
geld voor nodig. De vertegenwoordiger geeft als voorbeeld dat zijn vereniging de contributie 208 
met €20 heeft verhoogd maar wel met een duidelijke onderbouwing/uitleg. Dit leidde tot een 209 
open discussie binnen de vereniging. M.a.w. geef een goede uitleg, geef ruimte aan een open 210 
discussie. Hij pleit voor het doorgaan op de ingeslagen weg. 211 
Afdeling 16 wijst er op dat we te maken hebben met de portemonnees van de leden. Sommige 212 
mensen hebben het zeer krap en kunnen niets meer missen. 213 
 214 
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De voorzitter geeft aan dat uit de discussie nog geen helder beeld te vormen is en wil over 215 
zeven onderdelen van het voorstel de mening van de vergadering peilen.  216 
Peiling 1 één lidmaatschapsvorm, één contributiebedrag geeft 86 stemmen voor, 3 stemmen 217 
tegen. 218 
Peiling 2 Contributie wordt telkens voor vier jaar vastgesteld geeft 34 stemmen voor, 40 219 
stemmen tegen en 15 onthoudingen.  220 
Peiling 3 geen korting op de contributie 2e leden geeft 89 stemmen tegen. 221 
Peiling 4 100% korting op de contributie van 2e leden geeft 27 stemmen voor, 62 stemmen 222 
tegen. 223 
Peiling 5 50% korting voor 2e leden geeft 74 stemmen voor en 15 stemmen tegen. 224 
Peiling 6 Bondsblad Petanque los als abonnement geeft 60 stemmen voor, 9 stemmen tegen 225 
en 20 onthoudingen. 226 
Peiling 7 de contributie begint met €20 per lid, het tekort op de begroting wordt gedekt uit de 227 
variabele inkomsten (zoals NPC) geeft 18 stemmen voor, 60 stemmen tegen en 11 228 
onthoudingen. 229 
Peiling 8 Contributiebedrag: € 25,- levert op 25 stemmen voor, 47 stemmen tegen en 17 230 
onthoudingen. 231 
 232 
PAUZE 233 
 234 
De voorzitter hervat de vergadering om 13.35.  235 
Het bestuur heeft nagedacht over welke conclusies uit de discussie kunnen worden getrokken. 236 
We zien een royale meerderheid voor een systeem met een gelijke contributie. Er is een 237 
meerderheid voor korting op 2e licentie. Ook meerderheid voor los abonnement Petanque. Er is 238 
een meerderheid tegen het bedrag van €25. Dit geldt ook voor een geleidelijke opbouw van 239 
€20 naar €25 met compensatie uit de variabele inkomsten. Het lijkt er op dat we wel een 240 
verandering willen maar daar niet voor willen betalen. Er is geen eenduidigheid hoe we het 241 
voorstel moeten financieren.  242 
Het bestuur concludeert dat het voorstel niet moet worden voorgelegd voor besluitvorming. In 243 
de komende periode moeten we allen nadenken over de vraag hoe we verder zullen gaan. 244 
Zolang er geen alternatief is, gaan we verder met het huidige systeem. “Briljante” ideeën zijn 245 
welkom. 246 
Het bondsbestuur trekt het voorstel voor de nieuwe contributiestructuur in. 247 
 248 
10.5 Voorstel Afdeling 10. 249 
Het voorstel van afdeling 10 is om functionarissen zoals scheidsrechters en wedstrijdleiders 250 
zoals vroeger een onbelaste onkostenvergoeding toe te kennen binnen het kader van de 251 
huidige belastingwetgeving. Deze vergoeding is alleen bedoeld voor aanwezigheid van 252 
vrijwilligers bij activiteiten van of namens de NJBB, dus bij competities, kampioenschappen, 253 
trainingen e.d. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling onkostenvergoedingen (anders dan 254 
reiskosten) te geven voor aanwezigheid bij vergaderingen e.d. of voor werkzaamheden thuis. 255 
De NJBB dient hierbij de fiscaal toegestane maximale vergoedingen per kalendermaand en -256 
jaar in acht te nemen. 257 
De NJBB kan niet aangesproken worden voor het feit dat een vrijwilliger in combinatie met 258 
onbelaste vergoedingen die hij of zij van andere instanties ontvangt boven de gestelde 259 
maxima uitkomt. Dat is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zelf. 260 
 261 
De vertegenwoordiger van afdeling 10 licht toe. In diverse afdelingen wordt het niet geven van 262 
een vergoeding als een handicap ervaren om scheidsrechters te krijgen. Er bestaan in de 263 
praktijk al verschillende regelingen om wel een compensatie te geven. De afdeling geeft de 264 
voorkeur aan een landelijke regel om waardering te uiten in de vorm van een vergoeding. 265 
Doen we dat niet, ontstaan er weer sluikregels. Zie ook het huidige tekort aan scheidsrechters. 266 
Gaat niet om betalen maar aan waardering. Ander sportbonden hanteren een vergoeding van 267 
€4,50 per uur. 268 
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De voorzitter licht het standpunt van het bestuur toe. We zijn een bond die drijft op de 269 
vrijwilligers en dat zijn niet alleen de scheidsrechters en de wedstrijdleiders. Het gaat om 270 
opleiders, commissieleden, leden van de districtsteams, trainers en coaches. Het bestuur wil 271 
geen onderscheid maken tussen de verschillende soorten vrijwilligers.. Allen krijgen een 272 
vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten en niemand krijgt een uurvergoeding.  273 
Hij wijst er ook op dat er vrijwilligers zijn die dermate veel werk verrichten en heel veel 274 
kilometers rijden dat een uurvergoeding zou gaan betekenen dat zij met de 275 
onkostenvergoeding boven het door de belastingdienst toegestane maximum uit zouden 276 
komen. Ook dit heeft meegespeeld bij het eerdere besluit geen uurvergoeding toe te kennen. 277 
 278 
De voorzitter legt het voorstel van afdeling 10 voor aan de vergadering. Uit de stemming blijkt 279 
dat er 15 stemmen voor zijn, 62 stemmen tegen en 1 onthouding. Hiermee is het voorstel 280 
verworpen. 281 
Besluit: de bondsvergadering verwerpt het voorstel om aan scheidsrechters en wedstrijdleiders 282 
bij wedstrijden georganiseerd door de bond een onbelaste uurvergoeding te geven. 283 
 284 
10.3 Wijziging Statuten NJBB 285 
Bij de bespreking van agendapunt 10.3 wordt de vergadering voorgezeten door het bestuurslid 286 
Jan Willem Meerwaldt. Bij dit onderwerp is Sjoerd Pieterse de portefeuillehouder en geeft 287 
Sjoerd reactie op vragen en voorstellen. 288 
 289 
De vergadering gaat akkoord met de reactie van het bondsbestuur op de vragen genummerd 290 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 291 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 292 
Bij vraag 33, afdeling 10 of het hier gaat om financiële of verstandelijke vermogen. De 293 
portefeuillehouder antwoordt dat het bij deze regels altijd gaat over het financiële vermogen. 294 
 295 
Besluit:  296 
De bondsraad besluit de statuten van de NJBB vast te stellen conform het voorstel van het 297 
bondsbestuur met inachtneming van de aangenomen amendementen: 298 
Artikel 3, lid 1a  299 
“jeu-de-boulesverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid” vervangen door: 300 
jeu-de-boulesverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of jeu-de-boules verenigingen die 301 
als afdeling of sectie behoren tot een omnisportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 302 
Artikel 3 lid 6e 303 
Toevoegen aan artikel 3 lid 6e: “Deze regels mogen niet strijdig zijn met de statuten of 304 
reglementen van de bond.” 305 
Artikel 3 lid 9 306 
De bondsraad kan besluiten dat de bond zich als lid of anderszins betrokkene aansluit bij 307 
andere organisaties. 308 
Artikel 6 lid 1 309 
Na artikel 6.1.c wordt een nieuw lidnummer ingevoegd: “2. Overige verplichtingen van 310 
lidverenigingen”, waaronder d t/m h wordt omgenummerd naar a t/m e. Het kopje “2. 311 
Financiële verplichtingen” vervalt en de subleden a en b worden omgenummerd naar f en g 312 
onder het nieuwe lid 2. 313 
Artikel 6 lid 1d en 1e 314 
Artikel 6.1.d en 6.1.e worden vervangen door een nieuw artikel 6.1.d: “Lidverenigingen zijn 315 
verplicht het lidmaatschap op te zeggen van verenigingsleden waarvan het lidmaatschap door 316 
de bond is opgezegd, of die anderszins door de bond definitief zijn uitgesloten van deelname 317 
aan onder zijn auspiciën georganiseerde wedstrijden, toernooien en evenementen.” 318 
Artikel 6 lid 2a  319 
Lidverenigingen zijn verplicht tot betaling van contributie en andere periodieke bijdragen die 320 
de bondsraad vaststelt. De bondsraad kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende 321 
contributie en andere periodieke bijdragen vaststellen 322 
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Artikel 7 lid 6d  323 
Het woord “lid᾽᾽ wijzigen in:᾽᾽lidvereniging᾽᾽. 324 
Artikel 8 lid 1  325 
Wijziging eerste twee volzinnen in. “Het aantal zetels is gelijk aan 10 % van het aantal 326 
lidverenigingen, afgerond naar boven op een oneven aantal.” 327 
Artikel 8 lid 3  328 
De tweede volzin van artikel 8 lid 3 wordt: “Het aantal leden dat per district kan worden 329 
gekozen bedraagt niet meer dan eenvijfde van het aantal zetels in de bondsraad.” 330 
Artikel 10 lid 2, tweede regel  331 
Toevoegen tussen ᾽᾽belang᾽᾽ en ᾽᾽alle᾽᾽: ᾽᾽van᾽᾽. 332 
Artikel 12 lid 5 en Artikel 12.6 333 
In de eerste regel van zowel artikel 12.5 als 12.6 tussen “bondsraad” en “vindt” invoegen: 334 
“door het bondsbestuur”. 335 
Artikel 12.5 en Artikel 12.6  336 
Er is alleen een sub a.; ᾽᾽a᾽᾽ kan vervallen. 337 
Artikel 19 lid 3b  338 
In artikel 19 lid 3b na “door het bondsbestuur” een punt plaatsen. De rest van de zin vervalt. 339 
Artikel 22 lid 1a 340 
In artikel 22 lid 1a het gedeelte tussen haakjes wijzigen in: “zijnde een commissie als bedoeld 341 
in artikel 3 lid 6 onder b”. 342 
Artikel 23 lid 1a 343 
Na de eerste volzin de zin toevoegen: “De leden van de commissie van beroep mogen niet deel 344 
uitgemaakt hebben van de tuchtcommissie die uitspraak in eerste instantie heeft gedaan.”  345 
De laatste volzin van dit artikel (“Een lid van het tuchtcollege kan deel uitmaken van meerdere 346 
commissies van beroep”) onder te brengen in een nieuw sub c. 347 
Artikel 28 lid 1  348 
Laatste streepje “het bindend interpreteren van het toernooireglement petanque en alle 349 
overige reglementen die gericht zijn op de uitvoering van de sport.” 350 
Artikel 29 lid 1c, zevende regel en Artikel 29.2.d, tweede regel  351 
Schrappen het woord ᾽᾽sportfederatie᾽᾽. 352 
Artikel 34  353 
De herhaling “1. Bondsbureau” vervalt. 354 
Artikel 36 lid 3a  355 
De woorden “conform, genoemd in artikel 34” wijzigen in “genoemd in artikel 37”. 356 
Artikel 40 lid 3 357 
De verwijzing naar artikel 35 wordt verwijzing naar artikel 38. 358 
Het besluit wordt genomen met 55 stemmen voor en 9 stemmen tegen.1 359 
 360 
Afdeling 10 vraagt om een uitleg over het volgende. Er staat een paar keer “d.m.v. een 361 
publicatie” De portefeuillehouder zegt dat er zijn verschillende mogelijkheden voor publicatie 362 
zijn. Het bestuur wil zich niet vastpinnen op een bepaald medium. Kern is dat de juiste mensen 363 
of organen worden geïnformeerd. 364 
 365 
10.4 Wijziging Huishoudelijk reglement NJBB 366 
De vergadering gaat akkoord met de reactie van het bondsbestuur op de vragen genummerd 367 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 368 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 369 
Bij vraag 50 wordt op voorstel van afdeling 10 besloten om het huidige artikel 3.2a  er uit te 370 
halen en de overige artikelen te hernummeren en een nieuw artikel 3.3. toe te voegen met de 371 
voorgestelde tekst van 3.2.a. 372 
Bij vraag 59. Een correctie in artikel 8.1.d laatste regel. Wijzig “dan” in “dat”.  373 

                                                
1 De vertegenwoordigers van de afdelingen 3, 6 en 14 hebben intussen de vergadering verlaten. 
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Vraag 67 Afdeling 10 is het niet eens met de beperking tot 4 of 5 functionarissen. Het bestuur 374 
antwoordt dat er werkgroepen kunnen worden ingesteld om de werkzaamheden te 375 
ondersteunen. Een districtteam heeft geen bevoegdheid om commissies ed. in te stellen. Dit 376 
kan alleen de bondsdirecteur. Het bondsbestuur hecht er niet aan om alle functies te 377 
benoemen. Het kan ook zijn “enkele functionarissen”. 378 
Vraag: kunnen ook de onkosten worden vergoed van de extra leden van een werkgroep? Ja. 379 
We vergoeden de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden. 380 
Het bondsbestuur trekt het amendement bij vraag 67 in. 381 
 382 
Vraag 68. Op enkele gestelde vragen antwoordt de portefeuillehouder dat de grenzen van de 383 
districten worden vastgelegd op een kaart. Dit doet de Bondsraad. Een vraag om indeling in 384 
een ander district wordt beantwoord door het bondsbestuur. Als het besluit genomen is, is dit 385 
een blijvende situatie. 386 
Vraag 69. Afdeling 09 stelt dat de districtscoördinator onderdeel is van het 387 
besluitvormingstraject en daarom geen lid kan zijn van de bondsraad. Dit geldt niet voor de 388 
overige leden van het districtteam. Deze zijn zeer geschikt voor de bondsraad omdat zij de 389 
praktijk goed kennen. 390 
De portefeuillehouder wijst er op dat de achtergrond van dit voorstel is het tegengaan van een 391 
ophoping van functies. Bondsraadleden moeten wel voeling hebben met wat er leeft binnen de 392 
districten. Contacten met de verenigingen zoals in de ledenraadplegingen is zeer gewenst. Het 393 
bondsbestuur wil de scheiding van functies in stand houden. Leden van een districtteam zijn 394 
onderdeel van de werkorganisatie, zij zijn uitvoerend. Het is niet transparant om uitvoerende 395 
in het besluitvormingsproces op te nemen. Het bestuur vindt een vermenging van uitvoering 396 
en besluitvorming niet juist.  397 
Afdeling 09 deelt mening van bestuur niet.  398 
De vergadering stemt over het voorstel van afdeling 09. Dit voorstel wordt met 24 stemmen 399 
voor, 34 stemmen tegen en 6 onthoudingen afgewezen. 400 
 401 
Besluiten: 402 
2. De bondsraad besluit het Huishoudelijk Reglement vast te stellen conform het voorstel van 403 
het bondsbestuur en met inachtneming van de aangenomen amendementen: 404 
45. Artikel 1 lid 1a en Artikel 1 lid 1b  405 
᾽᾽wedstrijdtechnisch᾽᾽ schrijven als één woord. 406 
Artikel 2, lid 1a  407 
beginnen met “lidverenigingen zijn verplicht” en dan  verder met a.,b.,c.  408 
Artikel 2 lid 1b (afd. 06) 409 
Het artikel wordt als volgt gewijzigd. Beginnen met “Lidverenigingen zijn verplicht:” en dan a., 410 
b., c., waarbij in die subartikelen de woorden “Lidverenigingen zijn verplicht” komen te 411 
vervallen. 412 
Artikel 2 lid 1c, vierde regel 413 
De woorden᾽᾽boules᾽᾽ en ᾽᾽sport᾽᾽ worden aan elkaar geschreven. 414 
Artikel 2 lid 1c  415 
Vervalt. 416 
Artikel 3 lid 2a  417 
“Het vorige lid” vervangen door “Artikel 3 lid 2”.  418 
Artikel 3.2a  vervalt. De overige artikelen worden vernummerd. Een nieuw artikel 3.3. wordt 419 
toegevoegd met de voorgestelde tekst van 3.2.a. 420 
Artikel 3 lid 3 (reglementencommissie) 421 
“3. Rechten” wijzigen in: “Artikel 4 Rechten van verenigingsleden”. De hierna volgende 422 
artikelen worden vernummerd. 423 
Artikel 3 lid 3a  424 
Artikel 233 wijzigen in artikel 23. 425 
Artikel 4 lid 1a  426 
De woorden “het desbetreffende afdelingsbestuur, “ vervallen. 427 
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Artikel 4 lid 1b, derde regel 428 
Eerste ᾽᾽die᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽dat᾽᾽. 429 
Artikel 5 lid 3  430 
Wordt als volgt. “Een aanvraag tot toelating wordt door middel van een publicatie aan de 431 
lidverenigingen bekendgemaakt.” 432 
Artikel 6 lid 1, tweede regel  433 
De woorden ᾽᾽boules᾽᾽ en ᾽᾽sport᾽᾽ aan elkaar. 434 
Artikel 7 lid 2, vierde regel  435 
Het woord ᾽᾽in᾽᾽vervalt. 436 
Artikel 8.1.d. 437 
In de laatste regel wijzigt “dat” in “dan”. 438 
Artikel 8 lid 3c  439 
Gewijzigd in: ᾽᾽Het bondsbestuur stuurt de voorlopige agenda en de vergaderstukken 4 weken 440 
voor de vergadering aan de lidverenigingen en de bondsraadsleden.᾽᾽ 441 
Artikel 9 lid 1  442 
Het kopje vervalt. 443 
Artikel 10.3 444 
᾽᾽goedkeuring᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽vaststelling᾽᾽. 445 
Artikel 10 lid 3a, derde regel  446 
᾽᾽goedgekeurd᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽vastgesteld᾽᾽. 447 
Artikel 15 lid 1, eerste regel 448 
᾽᾽Bond᾽᾽ met kleine letter. 449 
Artikel 15 lid 4g, tweede regel  450 
De woorden “…de uitkomsten van een ledenraadplegingen over het gehele land worden 451 
vastgelegd…” wijzigen in: “…een samenvattend overzicht wordt opgesteld van de uitkomsten 452 
van de ledenraadplegingen…”. 453 
Kopje boven artikel 16 454 
᾽᾽werkgroepen᾽᾽ wijzigen in “Werkgroepen”. 455 
Artikel 19.b  456 
᾽᾽over te stappen naar een ander district᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽te ressorteren onder een aanpalend 457 
district᾽᾽. 458 
Artikel 23 lid 4a, tweede regel en Artikel 24 lid 1, eerste regel  459 
᾽᾽haar᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽zijn᾽᾽. 460 
Artikel 24 lid 3 461 
Vervalt 462 
Artikel 29 lid 1 463 
᾽᾽nauw aansluit bij van᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽gelijk is aan᾽᾽. 464 
Artikel 29 lid 3b, eerste regel  465 
᾽᾽Bondsraad᾽᾽ wijzigen in “bondsraad”. 466 
Artikel 29 lid 3b  467 
᾽᾽Het voorziet zich ᾽᾽ wijzigen in: ᾽᾽Hij voorziet zich᾽᾽. 468 
Artikel 30 lid 2 derde regel 469 
 “uit het” wijzigen in “uit deze publicaties”. 470 
Artikel 31 lid 2 (afd. 06) 471 
De woorden “, behoudens die, die genoemd zijn in lid 2, “ vervallen. 472 
 473 
Het besluit wordt genomen met 55 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 474 
 475 
3. De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement worden van kracht met ingang van 1 476 
januari 2017.  477 
Het besluit wordt genomen met 55 stemmen voor en 9 onthoudingen. 478 
 479 
4. De bondsraad besluit het redactiestatuut (vastgesteld in 2007) in te trekken. 480 
 481 
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Sjoerd Pieterse bedankt de leden van de werkgroep Ad van Helvoort (voorzitter 482 
reglementencommissie), Adil Tariki (lid van het tuchtcollege) en Twan Beckers voor het vele 483 
werk. Hij bedankt ook de Afdelingen en de Reglementencommissie voor hun inbreng.  484 
 485 
 486 
11. Pijler Competitie 487 
11.1 Wijziging reglement NK precisieschieten. 488 
De vergadering gaat akkoord met de reactie van het bondsbestuur op de vragen genummerd 489 
81 – 109.  490 
Het lid van de toernooicommissie, Paul Wagenaar wijst er op dat in art 8 ontbreekt de afstand 491 
van 8,2 meter. Tevens ontbreekt een minimum aan het aantal deelnemers.  492 
Het bondsbestuur zegt toe dit bij een volgende wijziging mee te nemen.  493 
Afdeling 07 stelt voor om bij deelname van een of slechts enkele jeugdleden deze te laten 494 
deelnemen en in de uitslag te noemen als de hoogst geëindigde in de categorie jeugd.  495 
 496 
Besluit:  497 
De bondsvergadering besluit tot wijziging van het reglement NK precisieschieten met 498 
inachtneming van de aangenomen amendementen. 499 
 500 
11.2. Wijziging reglement Masters, aanhangsel A, verdeling kwalificatiepunten 501 
Besluit  502 
De bondsvergadering besluit tot wijziging van het reglement Masters, aanhangsel A, verdeling 503 
kwalificatiepunten.  504 
 505 
12. Rondvraag. 506 

• Vraag 110 van Afdeling 11 is voldoende beantwoord. Afdeling 09 stelt voor om de datum 507 
van de bondsvergadering in 2017 niet te laten samen vallen met de NPC.  508 
De voorzitter antwoordt dat hij de gevolgen nu niet kan overzien. Beide zijn afhankelijk van 509 
bepaalde schema’s. Het bondsbestuur probeert te vermijden dat het samen valt. 510 

• Vraag 111 van Afdeling 5 is afdoende beantwoord. 511 
 512 

• Vraag 112. is afdoende beantwoord 513 
 514 

• Vraag 113. Desgevraagd bevestigt de voorzitter dat als de 10 meter om het but uit te 515 
werpen niet gehaald kan worden, daar niet kan worden gespeeld. 516 
 517 

• Vraag 114. Afdeling 5 vraagt wat er geregeld gaat worden voor kwaliteitsbehoud. 518 
Namens het bondsbestuur antwoordt de medewerker van het bondsbureau dat een voorstel 519 
voor terugkomdagen in voorbereiding is. Accreditatie wordt gegeven voor vier jaar en kan 520 
indien nodig ook niet worden verlengd. 521 
 522 

• Vraag 115 is afdoende beantwoord. 523 
 524 

• Vraag 116. Afdeling 10 vindt dat er op het uitslagenformulier van de NPC een ruimte 525 
moet zijn voor het uiten van meldingen. Er komen in de praktijk heel veel rare dingen voor.  526 
De voorzitter reageert dat bondsbestuur geïnteresseerd is de bedoelde meldingen maar vindt 527 
het uitslagenformulier niet het juiste middel. Eventuele opmerkingen kunnen heel goed via 528 
een mail naar het bondsbureau.  529 
 530 
Sjoerd Pieterse neemt tot slot van de vergadering afscheid van het bestuurslid Henk van 531 
Rekum. Hij betreurt het afscheid van Henk als lid van het bondsbestuur. Sinds 2009 zat Henk 532 
in het bondsbestuur. Dit lijkt veel langer. Henk heeft heel veel kennis over zaken die gespeeld 533 
hebben en over verschillende aspecten van het petanque. Zijn hart ligt bij de wedstrijdsport, 534 
en dan vooral bij de topsport.  535 
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Hij heeft Henk ervaren als iemand die altijd bereid is om noodzakelijke werkzaamheden op te 536 
pakken. Voorbeeld is dat Henk enige jaren de redactie van “petanque” heeft gevoerd. Zonder 537 
zijn inzet had het bondsblad niet meer bestaan.  538 
Hij roemt Henk als een geweldig steunpunt en rustpunt binnen het bestuur. Hij hoopt dat het 539 
bestuur een waardige opvolger kan vinden. 540 
Hierna gaat Sjoerd over tot uitreiking van de gouden NJBB speld.  541 
 542 
Henk bedankt allen voor de prettige samenwerking. Hij heeft het lidmaatschap van het 543 
bondsbestuur met veel plezier gedaan. 544 
 545 
13. Sluiting 546 
De voorzitter bedankt de collega’s in het bestuur, de commissies en werkgroepen en de 547 
medewerkers van het bondsbureau voor het vele werk. Zij tonen een zeer grote betrokkenheid 548 
bij het werk van de bond. Dankzij hen zijn wij in staat om ons beleid te maken en uit te 549 
voeren. 550 
 551 
Zoals al eerder gezegd was dit de laatste bondsvergadering in deze vorm. Het aantal leden van 552 
de nieuwe bondsraad is ongeveer even veel. De voorbereidingen zullen echter anders gaan 553 
lopen. Dit geldt ook voor het traject van de besluitvorming.  554 
De voorzitter doet nogmaals een oproep voor kandidaten voor de bondsraad.  555 
 556 
Sluiting om 15.55 uur. 557 

 558 
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6. Besluiten en toezeggingen bondsraad 
 
De volgende besluiten zijn genomen in de bondsvergadering van 25 november 2016.  
De bondsraad: 
 
1) Neemt de stand van zaken van de besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering 

d.d. 28 mei 2016 voor kennisgeving aan. 
2) Herbenoemt Sjoerd Pieterse tot voorzitter van de bond. 
3) Stelt het jaarplan 2017 vast. 
4) Neemt kennis van de Startnotitie 2017+. 
5) Stelt de begroting 2017 vast. 
6) Benoemt Arnold van der Pol, Rob van der Zwet en Ton Reedijk tot lid van de financiële  

commissie. 
7) Verwerpt het voorstel van afdeling 10 om scheidsrechters en wedstrijdleiders bij  

wedstrijden georganiseerd door de bond een onbelaste uurvergoeding te geven. 

8) Stelt de statuten van de NJBB vast conform het voorstel van het bondsbestuur met  
inachtneming van de aangenomen amendementen. 

9) Stelt het Huishoudelijk Reglement vast conform het voorstel van het bondsbestuur en met  
inachtneming van de aangenomen amendementen.  

10) Besluit dat de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement van kracht worden met  
ingang van 1 januari 2017.  

11) Trekt het redactiestatuut (vastgesteld in 2007) in. 
12) Wijzigt het reglement NK precisieschieten met inachtneming van de aangenomen  

amendementen. 
13) Wijzigt het reglement Masters, aanhangsel A, verdeling kwalificatiepunten. 

 
Toezeggingen van het bondsbestuur: 
 

1) In de begroting wordt opgenomen de kostenpost sponsoring. Deze post wordt toegelicht  
ook als het een nulpost is.  

 
2) In de begroting zal het bestuur de cijfers van de begroting van het voorgaande jaar en van  

de rekening van het jaar daarvoor presenteren. 
 
3) Het bondsbestuur zal zich opnieuw beraden over de contributiestructuur en de  

licentiekosten. Het bondsbestuur heeft besloten om het onderwerp in 2017 te laten rusten 
aangezien het bondsbestuur een aantal andere prioriteiten heeft.  
 

4) In art 8 van het reglement precisieschieten ontbreekt de afstand van 8,2 meter. Tevens  
ontbreekt een minimum aan het aantal deelnemers. Beide omissies zullen bij een volgend 
voorstel worden meegenomen. Een aangepast voorstel wordt door het bondsbestuur in de 
vergadering van november voorgelegd. 

 
5) Het bondsbestuur probeert te vermijden dat de datum van de bondsvergadering samenvalt  

met die van de NPC, maar kan dit niet uitsluiten. 
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Jan Paashuis 
 
Geboortedatum:  20-02-1951 
Woonplaats:  Berlicum 
Lid bij:   JBC ’t Dupke (Sint Michielsgestel) 
 
 
Management ervaring: de laatste 14 jaren ben ik beheerder geweest van diverse 
landgoederen. Sinds 2010 ben ik beheerder van het landgoed de wamberg te Berlicum. Hier 
zorg ik o.a voor de publieke toegangkelijkheid van het gebied, het onderhoud van de natuur en 
onroerende goederen op een gebied van ca 400 ha. 
 
Waarom ik een positie in het NJBB Bondsbestuur ambieer. 
 

Petanque beschouw ik als een volwaardige sport. Wil je deze sport in de schijnwerpers zetten 
dan moet je zorgen voor aansprekende resultaten. Mijn visie om tot die aansprekende 
resultaten te komen, wil ik graag verder en samen met het bondsbestuur uitwerken. Dat zal 
mogelijk leiden tot veranderingen. Ik wens graag op resultaten beoordeeld te worden. 

 



 

Agendapunt 8.1 – BV 20 mei 2017  14 
 

 

 
 
 

AGENDAPUNT 8.1 
 

 

Jaarverslag 2016 

 
Nederlandse Jeu de Boules Bond 
  



 

Agendapunt 8.1 – BV 20 mei 2017  15 
 

INHOUDSOPGAVE 

 
Voorwoord          16  

 
1 INTERNE ONTWIKKELINGEN       17  
 
1.1 Meerjarenbeleidsplan        17 
    
1.1.1 Het laatste jaar van het MJB 2014-2016      17  
1.1.2 Pijler Bondsorganisatie        18 
1.1.3 Pijler Competitie         19  
1.1.4 Pijler Promotie         19 
1.1.5 Pijler Verenigingsondersteuning       20 
1.1.6 Financiën          21  
 

1.2 Bondsbestuur         21  
 
1.3 Bondsbureau         22  
 
1.4  Afdelingen          22  
 
1.5  Commissies van de bond        23  
1.5.1 Reglementencommissie        23 
1.5.2  Tuchtcollege          23 
1.5.3 Verkiezingscommissie        23  
 
1.6  Commissies van het bestuur       24  
1.6.1 Sectie Topsport         24  

1.6.2 Toernooicommissie         27  
 
2  EXTERNE ONTWIKKELINGEN       28 
2.1 Huis van de Sport         28  
2.2 NOC*NSF          28  
2.3 Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP)    30  
2.4 Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP)   30  
 
3.  BIJLAGEN            
3.1 Ledencijfers          31 

http://www.cep-petanque.com/home/index.htm
http://www.fipjp.com/


 

Agendapunt 8.1 – BV 20 mei 2017  16 
 

Voorwoord  

 

 
2016 was het laatste jaar van de beleidsperiode waarvoor de bondsraad in 2013 een 
omvattend beleidsplan vaststelde. En ook in dit jaar werkten wij met elkaar consequent aan de 
uitvoering van de voorgenomen plannen. Commissies, werkgroepen, bondsbureau, 
bondsbestuur, verenigingsbestuurders: alle geledingen van de bond waren daarbij betrokken. 
Er is veel gerealiseerd en in gang gezet. Zo kon de besluitvorming over de ingrijpende 

vernieuwing van de bondsorganisatie worden afgerond met de vaststelling door de bondsraad 
van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement. Na de pilot voor de nieuwe competitie 
in de hoogste twee divisies, werd dit jaar de start gemaakt van de NPC in het hele land op alle 
niveaus; een groot aantal verenigingen en teams schreven zich daarvoor in. Er kon een start 
gemaakt worden met de uitvoering van de nieuwe opleiding voor regionaal scheidsrechter.  
 

Niet alles is gelukt. Er lag een opdracht van de bondsraad om te komen tot een nieuwe 
licentie- en contributiestructuur. Veel tijd en energie heeft het bondsbestuur – ondersteund 
door de werkgroep bondsorganisatie en het bondsbureau – gestoken in discussies met 
verenigingsbestuurders over een drietal mogelijke scenario's. In alle afdelingen werden 
bijeenkomsten belegd. Daardoor kregen wij een duidelijk beeld welke oplossing de voorkeur 
genoot, maar ook welke zorgen er waren. Het voorstel dat wij daarover aan de bondsraad 
voorlegden, hield daarmee rekening, maar kon niet tot een besluit leiden: de bondsraad voelde 
in meerderheid wel voor de voorgestelde opzet, maar vond het daarbij behorende 
contributiebedrag te hoog. Het bondsbestuur heeft daarop besloten om het voorstel terug te 
nemen. 
 
Op sportief gebied konden wij een mooi succes vieren. Het NJBB veteranenteam won het 
Europees kampioenschap en werd Europees kampioen veteranen. Een fantastisch resultaat! Bij  
het EK Vrouwen heeft Ellen Walrave de 2e plaats behaald bij het precisieschieten.  

 
Competitie, opleidingen, bondsblad, informatiebulletins, website, bondsstructuur, 
dienstverlening aan verenigingen: veel is gerealiseerd, maar het is zeker nog niet af! De 
ontwikkeling van opleidingen gaat nog wel even door, net als de verbetering van de website, 
en de ontwikkeling van producten voor de verenigingen. De districtsteams zijn gestart, maar 
zullen hun plek in samenspraak met de verenigingen nog verder moeten uitwerken; 
ledenraadplegingen, strategisch beraad, de nieuwe bondsraad: het moet allemaal nog wel 
vorm krijgen in de praktijk. 
 
Het bestuur heeft daarnaast de ‘Startnotitie Visie 2017+’ opgesteld en ter kennisname aan de 
leden van de bondsraad toegestuurd. De uitwerking van deze notitie zal met name vorm 
krijgen in de jaarplannen voor de komende jaren. De sportomgeving verandert in razend 
tempo en het bondsbestuur wil samen met onze verenigingen bespreken hoe we elkaar hierin 
kunnen versterken.  

 
Er is nog veel te doen, en op veel punten kunnen verbeteringen worden gerealiseerd. Daaraan 
blijven het bondsbestuur en het bondsbureau, samen met de vele vrijwilligers, keihard werken. 
 
Het bondsbestuur 
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1 INTERNE ONTWIKKELINGEN 
 
 
1.1 MEERJARENBELEIDSPLAN 
 
1.1.1 Het laatste jaar van het MJB 2014-2016 
 
Drie jaar geleden (november 2013) is na een intensief traject van voorbereiding het 
meerjarenbeleidsplan 2014–2016 vastgesteld door de bondsraad. Inmiddels zijn er 3 jaar 
verstreken en wordt teruggekeken op alweer het laatste jaar van de huidige beleidsperiode. 
Waar in 2014 de focus lag op het starten van de verschillende projecten binnen de vier pijlers, 
in 2015 de nadruk lag op het daadwerkelijk realiseren van projecten binnen de pijlers, lag in 
2016 de focus op het afronden van projecten binnen de verschillende pijlers en het overdragen 
van de diverse reguliere werkzaamheden.  
 

2016 was net als 2015 een jaar waarbij in alle pijlers behoorlijke resultaten zijn geboekt. 
Binnen de pijler bondsorganisatie is een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe 
contributiestructuur. Het functieprofiel voor leden van de bondsraad, het verkiezingsreglement, 
de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement zijn vastgesteld in de bondsraad. 
 
Binnen de pijler competitie is de Nationale Petanque Competitie (NPC) voor het eerst in het 

hele land uitgerold. Ook is het reglement voor de NPC vastgesteld en zijn er wijzigingen 
doorgevoerd in het TRP reglement en de reglementen van de NK’s en Masters. Verder is 
binnen de pijler competitie een start gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarenbeleid op 
het gebied van internationale wedstrijdsport.  
 
Het positioneren van de nieuwe digitale mediakanalen was de belangrijkste prioriteit binnen de 
pijler promotie. Naast de digitale nieuwsbrieven NJBB nieuwsbouletin en NLpetanque is in 2016 

gestart met het ontwikkelen van 2 nieuwe websites en het ontwikkelen van een huisstijl voor 
de districtsteams. Daarnaast is het concept Monsjeu de Boules gelanceerd en is een promobox 
voor verenigingen “Play Petanque” ontwikkeld.  
 
Binnen de pijler verenigingsondersteuning stond alles in het teken van het afronden van de 
pilotopleiding regionale scheidsrechter (RSR) en het ontwikkelen van een opleiding voor 
regionaal wedstrijdleider (RWL) en basisinstructeur petanque (BIP).  

 
De afgelopen 3 jaar heeft het bondsbestuur in samenwerking met het bondsbureau en talloze 
vrijwilligers ontzettend veel werk verzet en zijn de belangrijkste Cat 1 projecten uit de 
verschillende pijlers (herstructurering bondsorganisatie, ontwikkelen nieuwe competitie, 
positioneren petanque als sport en het vernieuwen van opleidingen) gerealiseerd. Dit betekent 
echter niet, nu deze beleidsperiode voorbij is, dat het traject is afgerond. Een aantal zaken uit 
bovenstaande projecten zal in 2017 nog een vervolg krijgen of moeten worden afgerond.  
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1.1.2 Pijler Bondsorganisatie 

 
De pijler bondsorganisatie kende in 2016 – naast andere zaken-  twee belangrijke projecten: 
het voorbereiden van een voorstel voor een nieuwe contributiestructuur en het voorbereiden 
van de overgang van afdelingen naar districtsteams.  
 
Bij het uitwerken van beide projecten heeft het bondsbestuur dankbaar gebruik gemaakt van 
de input van de in 2014 ingestelde ‘werkgroep bondsorganisatie’, bestaande uit leden van de 
NJBB (Cees van de Linde, Gerard Mellegers, Guillaume Spiering en Rob van de Zwet). De 
werkgroep is ondersteund door het bondsbureau en geadviseerd door het 
organisatieadviesbureau InSector. 
 
Het bondsbestuur wist dat het aanpassen van de huidige contributiestructuur een gevoelig en 
complex project was. Het bondsbestuur heeft er mede daarom bewust voor gekozen om in 
2016 alle afdelingen te bezoeken en in gesprek te gaan met de verenigingen over de scenario’s 

die op dat moment waren uitgewerkt. Uit de gesprekken met verenigingen bleek dat er een 
sterke voorkeur was voor het scenario “You Play, You Pay”. In dat scenario draagt elke 
vereniging een vast bedrag af per lid (bijdrage vaste kosten) aan de landelijke organisatie en 
betaalt de vereniging daarnaast een variabel bedrag dat gebaseerd is op deelname aan 
competities en kampioenschappen. De ervaringen die uit de gesprekken met verenigingen naar 

voren zijn gekomen, zijn gedeeld middels een korte tussenrapportage. Het bestuur heeft in 
deze tussenrapportage aangegeven het voorstel voor de vergadering van de bondsraad te 
baseren op het scenario ‘You Play, You Pay’. Tegelijkertijd gaf een groot aantal verenigingen 
aan het voorgestelde contributiebedrag van 25,00 per lid te hoog te vinden, omdat veel leden 
uitsluitend spelen bij hun eigen vereniging met een Club-licentie en daarvoor nu een veel lager 
bedrag betalen. Het bestuur heeft die bezwaren wel overwogen, maar heeft toch besloten om 
in het voorstel het contributiebedrag van 25 euro per lid te handhaven. Dit bedrag is nl. 
minimaal benodigd om de vaste kosten voor de NJBB-organisatie te dekken. In de praktijk 

bleek echt echter lastig goed te beagumenteren wat de meerwaarde van het lidmaatschap is in 
relatie tot het voorgestelde contributiebedrag. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 30 november 2016 heeft de voorzitter de mening over een 
aantal uitgangspunten van het voorstel gepeild: 
1.   Staat de bondsraad achter de voorgestelde structuur van 1 spelerspas? 
2.   Is de bondsraad het eens dat voor een 2e lidmaatschap 50% in rekening wordt 

  gebracht? 
3.   Staat de bondsraad achter de keuze om het bondsblad uit de vaste kosten te halen? 
4.   Staat de bondsraad achter een afdracht van 25 euro per lid van de vereniging aan de 
  landelijke organisatie? 
 
De eerste drie vragen werden alle met “Ja” beantwoord. Tegen vraag 4 heeft de bondsraad 
uiteindelijk in meerderheid “Nee” gezegd. Het bondsbestuur heeft daarop besloten om het 

voorstel in te trekken en zich in 2017 verder te beraden over deze materie en het mogelijke 
vervolgtraject.  
 
Voor de overgang van de afdelingen naar de districtsteams heeft het bondsbestuur in 2016 
een aantal kwartiermakers benoemd. De belangrijkste taken voor de kwartiermaker waren het 
creëren van draagvlak om een soepele overgang van afdelingen naar districten te 
bewerkstelligen, het opstellen van een concept-jaarplan en het samenstellen van een 

districtsteam. In samenwerking met het bondsbureau is hier invulling aan gegeven. De 
kwartiermakers zijn direct en vol enthousiasme aan de slag gegaan. In de praktijk bleek het 
soms lastiger dan gedacht om voldoende vrijwilligers te werven voor de districtsteams. Eind 
2016 was de situatie zodanig dat in alle districten met een districtsteam kon worden gestart, 
zij het dat nog niet in alle districten sprake is van een volledig districtsteam.   
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Verder heeft een werkgroep bestaande uit Adil Tariki, Ad van Helvoort, Sjoerd Pieterse en de 
bondsdirecteur het nieuwe huishoudelijke reglement en de nieuwe statuten voorbereid. Deze 
zijn door de bondsraad van november 2016 vastgesteld.  
Ook is het verkiezingsreglement en het functieprofiel voor de leden van de nieuwe bondsraad 
in november 2016 door de bondsraad vastgesteld. 
 
Tenslotte is eind 2016 de ‘werkgroep bondsorganisatie’ opgeheven, aangezien deze werkgroep 
haar opdracht heeft afgerond. Dit uiteraard onder grote dankzegging aan de leden voor hun 
niet aflatende deskundige inbreng en inzet.   
 
1.1.3 Pijler Competitie 
 
In vervolg op de succesvolle pilot in 2015 voor de NPC in de top en 2e divisie, stond 2016 in 
het teken van het lanceren van de Nationale Petanque Competitie op alle niveaus en in alle 

regio’s. De werkgroep competitie heeft in 2016 parallel aan de informatievonden in alle 
afdelingen over de contributiestructuur uitleg gegeven over de NPC. Daarnaast heeft het 
bondsbestuur eenmalig het tarief voor het upgraden van een Club-licentie naar Wedstrijd-
licentie aantrekkelijker gemaakt. In totaal hebben uiteindelijk 300 teams van 113 verschillende 
verenigingen zich voor de NPC in 6 verschillende divisies ingeschreven. Dat was een groter 
aantal dan het bondsbestuur van te voren had ingeschat, op basis van de eerste reacties uit 
het land. Dit succes heeft er echter ook toe geleid dat het qua voorbereiding meer voeten in de 
aarde had dan vooraf was gedacht. Deze leerzame ervaring wordt, evenals de resultaten van 
de evaluatie van het eerste volledige seizoen, meegenomen bij de voorbereiding van het 
seizoen 2017/2018.  
 
Het reglement voor de NPC is in de vergadering van de bondsraad van mei vastgesteld. Voor 
deze bondsraad zijn eveneens enkele wijzigingen in het TRP voorbereid. De uitvoering van het 

TRP wordt belegd bij het bondsbestuur en het bondsbestuur kan dit mandateren aan een ander 
orgaan. Daarnaast is de verplichting voor het hebben van een EHBO’er uit het reglement 
gehaald en is een alcoholverbod opgenomen voor spelers die deelnemen in de Top, 2e en 3e 
divisie van de NPC en de NK’s. In de vergadering van de bondsraad van november is het 
reglement NK Precisieschieten aangepast o.b.v. de wijzigingen die zijn doorgevoerd door de 
FIPJP. Verder is een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het behalen van 
kwalificatiepunten bij de NJBB Masters.  
 
Binnen de pijler competitie heeft het bondsbestuur in 2016 een start gemaakt met het  
ontwikkelen van een meerjarenbeleid op het gebied van de internationale wedstrijdsport. In 
2017 wordt hier door het bondsbestuur een vervolg aan gegeven. De werkgroep competitie 
heeft haar opdracht voltooid waardoor deze werkgroep is opgeheven. 
 
1.1.4 Pijler Promotie 

 
Binnen de pijler promotie is veel aandacht besteed aan het promoten van de NPC. Op basis 
van het aantal inschrijvingen, kan worden geconcludeerd dat de inzet van diverse 
communicatiekanalen zijn doel heeft bereikt. Om de zichtbaarheid van de sport te vergroten 
en aandacht te krijgen van de landelijke sportmedia, is gebruik gemaakt van een landelijke 
perslijstdienst. 
 
Na de vergadering van de bondsraad in mei, is het bondsbureau direct gestart om samen met 
de leverancier Onsweb, twee nieuwe websites te ontwikkelen. Het streven was om beide 
websites (www.njbb.nl en www.nlpetanque.nl) in 2016 te lanceren. Dit bleek echter al vrij snel 
niet haalbaar waardoor het bondsbureau zich primair heeft gericht op het lanceren van NJBB.nl 
met bijbehorende districtspagina’s.  

http://www.njbb.nl/
http://www.nlpetanque.nl/
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Om de sport Petanque onder de aandacht te brengen van een bredere doelgroep, ook buiten 
het verband van de verenigingen (onze ‘fanbase’), is het product ‘Monsjeu de Boules’ 
ontwikkeld. ‘Monsjeu de Boules’ haakt aan op bestaande events en festivals. Topspelers van de 
NJBB geven tips en tricks en leggen strategie en techniek uit aan bezoekers. Ze laten de 
bezoekers zien dat Petanque een échte sport is. Tijdens het ‘Mooie Boules-event’ op het 
Westergasterrein in Amsterdam is ‘Monsjeu de Boules’ gelanceerd. De reacties van bezoekers 
waren erg positief. Naast het product ‘Monsjeu de Boules’, dat zoals gezegd gericht is op de 
fanbase, heeft het bondsbureau een promobox ‘Play Petanque’ ontwikkeld voor verenigingen. 
Op deze manier kan elke vereniging zijn/haar toernooi een professionele uitstraling geven. Elk 
district is uitgerust met een “Play Petanque” promobox zodat verenigingen zonder al te veel 
reistijd een promobox bij de vereniging in de buurt kunnen ophalen.   
 
In 2016 zijn 3 bondsbladen (nr. 87, 88 en 89) gerealiseerd, is een (externe) partij 
ingeschakeld om de NJBB te ondersteunen bij het aantrekken van lange termijn partners en is 

op basis van de communicatiestrategie een duidelijk onderscheid gemaakt in de positionering 
van de digitale nieuwsbrieven: NJBB Nieuwsbouletin en NLpetanque. 
 
Tevens zijn voor de districtsteams diverse communicatiemiddelen ontwikkeld zoals een aparte 
districts subwebsite, een uniforme huisstijl, sjablonen, nieuwsbrieftemplate en social media 
kanalen (Facebook, Twitter en Instagram).  
 
Pijler Verenigingsondersteuning 
 
Binnen de pijler Verenigingsondersteuning is alle aandacht gevestigd op het project 
opleidingen. In 2016 is de opleiding tot regionaal scheidsrechter (RSR) afgerond. Voor de 
reeds gediplomeerde scheidsrechters is een intakedag ontwikkeld, waardoor zij door middel 
van een verkort opleidingstraject het diploma van Regionaal Scheidsrechter kunnen verkrijgen. 

In 2016 zijn er 3 intakedagen voor het verkorte opleidingstraject georganiseerd (OSB 
Bodegraven, But’84 in Steenwijk en Plop Uden). Hier hebben 26 scheidsrechters aan 
deelgenomen. In 2017 volgen nog 2 intakedagen. Daarnaast is één reguliere opleiding in Zeist 
voltooid en is een opleiding in Grave gestart.  
Ook heeft de werkgroep de opleiding voor Regionaal Wedstrijdleider (RWL) afgerond en is een 
pilot gestart bij PUK in Haarlem. Begin 2017 vindt de Proeve van Bekwaamheid plaats. Om 
mogelijk te maken dat scheidsrechters en wedstrijdleiders kennis en ervaringen onderling met 
elkaar te delen is in 2016 is de facebookgroep “Inside Petanque” gelanceerd. Deze 
facebookgroep heeft inmiddels 80 leden. De voornaamste uitdaging op het gebied van 
opleidingen is het gebrek aan opleiders. 
 
De opleiding tot Basis Instructeur Petanque is nog in ontwikkeling. In 2017 zal een pilot 
worden georganiseerd om de opleiding in de praktijk te toetsen.  
 

Het bevorderen van de zichtbaarheid van bestaande VO producten en diensten wordt 
ondergebracht in het VO-portaal op de nieuwe website www.njbb.nl.  
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1.1.6 Financiën 

 
In 2014, 2015 en 2016 heeft het bondsbestuur hard gewerkt om de financiele situatie verder 
op orde te brengen. De afgelopen jaren is het vermogen aangevuld tot het niveau waaraan het 
bondsbestuur dient te voldoen, vanuit de richtlijnen van NOC*NSF. De geconsolideerde 
jaarrekening 2016 laat enerzijds zien dat de hoofdorganisatie een positief resultaat heeft 
geboekt en anderzijds dat er een verlies is geleden door de afdelingen. In dit laatste jaar van 
de afdelingen zijn minder inkomsten ontvangen uit afdelingsactiviteiten en zijn extra kosten 
gemaakt voor afsluitende activiteiten binnen de afdeling.  
 
Op landelijk niveau zijn de totale inkomsten door o.a. de introductie van de NPC gestegen, 
maar zijn de contributie inkomsten en subsidie inkomsten vanuit NOC*NSF gelijk gebleven. 
Het bondsbestuur staat voor een belangrijke uitdaging om de inkomsten de komende jaren op 
peil te houden. De gegarandeerde subsidie inkomsten vanuit NOC*NSF worden structureel 
minder en de continue daling van het ledenaantal zorgt eveneens voor een inkomstendaling. 

Op landelijk niveau zijn de totale kosten lager uitgevallen dan in 2015. 
 
Het boekjaar 2016 is na consolidatie afgesloten met een negatief exploitatieresultaat,  
€ -14.960. De uitgebreide verantwoording van het gevoerde financiële beleid is te lezen in het 
financieel jaarverslag. 
 
1.2  BONDSBESTUUR 
 
Op 31 december 2016 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt: 

▪ Sjoerd Pieterse, voorzitter; 
▪ Ton Roos, secretaris; 
▪ Hetty Tindemans, penningmeester; 
▪ Jan Willem Meerwaldt, bestuurslid pijler bondsorganisatie; 

▪ Floris van Lelyveld, bestuurslid pijler verenigingsondersteuning 
 

In 2016 hebben Maarten Stramrood (bestuurslid, pijler promotie) en Henk van Rekum 
(bestuurslid, pijler competitie) na respectievelijk 2 en 7,5 jaar afscheid genomen van het 
bondsbestuur. Henk van Rekum heeft bij zijn afscheid de gouden bondsspeld ontvangen voor 
zijn grote verdiensten voor de NJBB. Sjoerd Pieterse (voorzitter) en Ton Roos (secretaris) zijn 
beiden voor een termijn van 3 jaar herkozen.  

 
In 2016 heeft bondsbestuur 8 keer met het voltallige bestuur vergaderd. Naast de Algemene 
Bestuursvergadering (AB) komt het dagelijks bestuur (DB) 2 weken voorafgaand aan het AB 
bij elkaar om de Algemene Bestuursvergadering voor te bereiden. In het DB worden eveneens 
de lopende zaken m.b.t. de bedrijfsvoering met de directeur afgestemd. In 2016 zijn 2 interne 
themamiddagen georganiseerd waarin uitgebreid gesproken is over o.a. een toekomstige visie 
op internationale wedstrijdsport. Daarnaast hebben bondsbestuursleden nagenoeg alle 
afdelingsvergaderingen en NK’s bezocht en zijn door het bondsbestuur extra 
informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom het thema contributiestructuur.  
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1.3 BONDSBUREAU 

 
Het gemiddeld aantal FTE over 2016 bedroeg 4,1 FTE. Eind maart 2016 heeft Jolanda van 
Groeningen (administratief medewerker) de NJBB verlaten. Per 15 april 2016 is Eric de Reuver 
als medewerker leden- en projectondersteuning gestart. Daarnaast zijn de uren (36 uur per 
week) van de beleidsmedewerker uitgebreid naar een full-time dienstverband van  
38 uur. 
 
In 2016 heeft het bondsbureau naast de reguliere bedrijfsvoering vooral de werkgroepen 
Bondsorganisatie (o.a. contributie, bondsraad) en Verenigingsondersteuning (opleiding BIP, 
RSR, RWL) intensief ondersteund bij het meedenken en/of uitwerken van beleidsstukken en de 
vertaling van beleid naar uitvoering. De medewerkers hebben zich daarnaast ingespannen om 
de door verenigingen gestelde vragen zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden. 
Daarnaast heeft het bondsbureau zich in 2016 o.a. ingespannen om in samenwerking met de 
kwartiermakers de districtsteams vorm te geven, de toernooicommissie ondersteund bij de 

organisatie van de NPC, een nieuw 3-jarig kledingcontract afgesloten met Erima, een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met DAS Rechtsbijstand, een pilotproject gestart met 
SRXP voor het indienen van declaraties, de verkiezing van de bondsraad voorbereid met 
WebElect, de ontwikkeling van 2 nieuwe websites i.s.m. Onsweb en de trends en 
ontwikkelingen binnen het transitieproject van de sport vertaald naar een Startnotitie 2017+.  
Daarnaast is geparticipeerd in diverse bijeenkomsten van NOC*NSF om op de hoogte te blijven 
van de landelijke ontwikkelingen in de sport. 
 
Voor 01 december 2016 zijn de jaarlijkse subsidieaanvragen inclusief ondersteunende plannen 
bij NOC*NSF voor het jaar 2016 ingediend. Er is een aanvraag ingediend om in aanmerking te 
komen voor de “basisbijdrage sportparticipatie” en de “basisbijdrage algemeen functioneren 
sportbonden”.  
 

1.4  AFDELINGEN 
 
De belangrijkste activiteit van de afdelingen betrof het organiseren van afdelingscompetities, 
afdelingskampioenschappen en het afstemmen van de organisatie van categorie 3 toernooien. 
In totaal werden in 2016 binnen de verschillende afdelingen 35 afdelingscompetities 
georganiseerd waaraan 1.316 equipes hebben deelgenomen t.o.v. 43 afdelingscompetities met 
1.545 equipes in 2015. Het aantal competities en deelnemende equipes is lager omdat enkele 
wintercompetities in 2016 niet meer georganiseerd zijn vanwege de overstap naar de nieuwe 
organisatiestructuur per 01 januari 2017. Het aantal georganiseerde categorie 3 toernooien is 
daarentegen wel gestegen. In totaal zijn er 785 toernooien georganiseerd t.o.v. 765 in 2015. 
In totaal hebben 20.786 equipes deelgenomen t.o.v. 17.205 in 2015.   
 
In totaal neemt 82,27% van het totaal aantal verenigingen deel aan activiteiten op 
afdelingsniveau t.o.v. 83,33% in 2015.  

 
Het contact met verenigingen en de beantwoording van vragen vond met name plaats  
per e-mail. Reguliere afdelingsvergaderingen, vergaderingen met wedstrijdleiders 
(kalendermeetings), de organisatie van de Bestuurderscup of het bezoeken van toernooien 
binnen de afdeling zijn andere contactmomenten waardoor het afdelingsbestuur contact 
onderhield met de verenigingen. 
 
Bij gelegenheid van de laatste afdelingsvergaderingen, zijn de afdelingsbesturen door de 
aanwezige bondsbestuursleden bedankt voor hun inzet en activiteiten.  
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1.5  COMMISSIES VAN DE BOND 

 
1.5.1 Reglementencommissie 
 
In 2016 bestond de reglementencommissie uit 5 personen en 1 aspirant lid (Robert 
Karreman). Ad van Helvoort is in 2016 benoemd tot voorzitter. Naast Jac Vuurpijl (secretaris) 
en Rob van der Meer zijn Henk Lacourt en Ruben van Stockum in 2016 tot de 
reglementencommissie toegetreden. 
 
De reglementencommissie heeft in 2016 in totaal 5 keer vergaderd. Twee vergaderingen zijn 
geannuleerd wegens het geringe aantal te behandelen agendapunten en een vergadering werd 
geannuleerd omdat slechts 2 leden van de commissie aanwezig konden zijn. Vele 
agendapunten konden door veelvuldige e-mailcontacten afgehandeld worden. De 
reglementencommissie heeft zich hierbij met vele onderwerpen beziggehouden, die kunnen 
worden ingedeeld in de volgende categorieën:  

- enkele reglementswijzigingen, waaronder Statuten en Huishoudelijk Reglement 
- het ISP en het ISP Plus; 
- het TRP; rompreglement en 10 bijlagen; 
- spotting van de reglementen onder het kopje Forum op de site van het Petanque 

Forum, Inside Petanque, alsmede die van het Engelse en Amerikaanse Forum; 
- vragen over reglementen; 
- bondszaken algemeen. 

 
 
1.5.2  Tuchtcollege 
 
Het tuchtcollege bestond begin 2016 uit 10 personen: N. Spapen (voorzitter), C. Calis 
(secretaris), B. Achterhof (lid), S. Dijkstra (lid), L. Hauwert (lid), A. Tariki (lid), M. Vrolijk (lid), 

J. Waasdorp (lid), B. Waijers (lid) en F. Peeters (lid). Dhr. F. Peeters heeft gedurende het jaar 
aangegeven te willen stoppen.  
 
In 2016 zijn 8 tuchtzaken gemeld. Dit is een verdubbeling van het aantal tuchtzaken t.o.v. 
2015. Er zijn 2 tuchtzaken geseponeerd. 5 tuchtzaken hadden betrekking op het thema “niet 
op komen dagen/te vroeg vertrek” en 1 tuchtzaak had betrekking op het thema “kleding”. In 4 
tuchtzaken is een administratieve boete opgelegd en in 1 tuchtzaak is een royement 
overgenomen.  
   
Het tuchtcollege heeft 4 keer in 2016 vergaderd. Er is in totaal 1 hoorzitting gehouden. 
 
 
1.5.3 Verkiezingscommissie 
 

Voor de verkiezing van de bondsraad is een aparte verkiezingscommissie benoemd tijdens de 
vergadering van de bondsraad op 27 mei 2016. Deze commissie is belast met de organisatie 
en uitvoering van verkiezingen van leden van de bondsraad. De verkiezingscommissie bestond 
uit F. Krol, C. van de Linde en P. Bleekrode. In 2016 is de verkiezingscommissie 1x bij elkaar 
geweest om de profielen van de kandidaten te beoordelen op basis van de criteria in het door 
de bondsraad vastgestelde functieprofiel. 
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1.6  COMMISSIES VAN HET BESTUUR 

 
1.6.1 Sectie Topsport 

 
De sectie Topsport bestond in 2016 uit drie functionarissen (Henk van Rekum, Toon van 
Alebeek en Wim van der Meer) en uit 5 selectietrainers: 
 

• Fred Lagerwaard Trainer/coach juniorenselectie en heren beloften 
• Joop Pols  Trainer/coach kweekvijver 
• Christian Saurel Trainer/coach Kweekvijver 
• Huub van de Broek Trainer/coach vrouwenselecties 
• Toon van Alebeek Trainer/coach vrouwenselectie 

 
Christian Saurel is in 2016 toegevoegd aan de trainersstaf als trainer/coach voor talenten uit 
de kweekvijver. Rajen Koebeer (Beloftenselectie en mannen) en Huub van de Broek 

(vrouwenselectie) zijn in 2016 gestopt.  
 
Jeugdselectie 
De jeugdselectie bestond in 2016 uit 25 personen waarvan 17 junioren (8 jongens en 7 
meisjes), 2 pupillen (1 jongen en 1 meisje) en 8 aspiranten (5 jongens en 3 meisjes). Er zijn 8 
trainingen voor de jeugdselectie verzorgd. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie 
spelers: 

Resultaat: 

Apr. De Generale 9 ½ finale C-toernooi 

Apr. NK Tête-à-Tête Jeugd   
1e Jobbi Schefferlie,  
2e Valentino Peeters  
3e Roby van Rooijen en 

Jun. NK tripletten  

Junioren  12 
1e Valentino, Wessel en Kenny 
2e Roby, Niels en Jobbi 
3e Colin, Mauro en Gideon 

Aspiranten  
1e Sanne, Rachel en Rens 
2e Sam, Jordan en Tristan 

3e Quinten, Lars en Michelle   

Jul. 4 Federatie toernooi 18 
1e bij de aspiranten  
Wessel, Valentino en Niels 
3e overall. 

Jul. 
Frasnes Internationaal 

jeugdtoernooi 
 

6e NJBB 1  
7e NJBB 2 

Sep. NK doubletten 

Junioren   

1e Wessel en Jobbi  

2e Roby en Mauro 
3e Niels en Lotte 
3e Martijn en Noa 

Aspiranten  

1e Rens en Sanne 
2e Koen en Sam 
3e Rachel en Michelle 

3e Quinten en Lars (Pupillen) 

Okt. EK jeugd (Monaco) 4 Kwartfinale Coupe des Nations 

Dec. NK precisieschieten jeugd  
1e Valentino Peeters 
2e Roby van Rooijen 
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Mannen Beloftenselectie 

De mannen beloftenselectie bestond in 2016 uit 6 personen. Er zijn 3 trainingen voor de 
mannen beloftenselectie verzorgd. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie

spelers: 

Resultaat: 

Sep. 
EK beloften (Spanje) 4 12e plaats 

EK precisieschieten (Spanje) 1 8e plaats 

 
 
Vrouwen Beloftenselectie 
De vrouwen beloftenselectie bestond in 2016 uit 4 personen. De leden van de beloftenselectie 
hebben regelmatig samen met de vrouwenselectie toernooien gespeeld in afwisellende 
samenstellingen (als beloftenteam of gemend). Er zijn 8 trainingen voor de vrouwen 
beloftenselectie verzorgd. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie

spelers: 

Resultaat: 

Sep. 
EK beloften (Spanje) 4 9e plaats 

EK precisieschieten (Spanje) 1 
2e plaats (zilver) voor 
Ellen Walrave 

 
 

Vrouwenselectie 
De vrouwenselectie bestond in 2016 uit 8 personen. Er zijn 8 trainingen voor de  
vrouwenselectie verzorgd. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selectie

spelers: 

Resultaat: 

Apr. NK Tête-à-Tête 5 Nationaal Kampioen 

Jun. NK Tripletten 9 2e en 3e plaats 

Sep. NK Doubletten 10 2e plaats 

Sep. EK vrouwen te Bratislava Slowakije 4 
Winnaar Coupe des 
Nations 

 
Diverse internationale toernooien met 

goede resultaten. 
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Mannen 

Voor de mannen bestaat er geen selectie. De winnaar van de NJBB Masters wordt uitgezonden 
naar het EK/WK Mannen in het jaar daaropvolgend. Door een onoplettendheid heeft aan de 
NJBB Masters 2015 een speler deelgenomen, die niet gerechtigd was om voor Nederland uit te 
komen op het WK. De samenstelling van de WK-equipe is gevormd door twee spelers van het 
winnende team (Edward Vinke en Wietse van Keulen) twee veelbelovende jonge spelers (Tom 
van der Voort en Joey van Doorn) uit de beloftenequipe van 2015. 
 

Deelname en resultaten aan (inter)nationale evenementen 

Maand: Naam evenement: 
Aantal 
selecties
pelers: 

Resultaat: 

Dec. 

WK mannen, Antananarivo  
(Madagaskar) 

4 8e finale (plaats 9-12) 

WK precisieschieten Madagaskar, 
Antananarivo (Madagaskar) 

1  

 

Deelnemende vereniging EuroCup 2016: PU Kennemerland (Haarlem) 

Klassering vereniging EuroCup 2016: 7e plaats in het finaletoernooi 

 

Winnaar NJBB Masters 2016: 
Essa Agzoul, Kees Koogje, Mark 
Wildeboer en Noël Kempeneers 

 

 
Veteranen 
In 2016 werd een NK tripletten voor de veteranen gehouden, omdat zowel in 2016 als in 2017 
een EK plaats zal vinden. De equipe Bert van Dijk, Martin Bakker en Henri Calvetti veroverden 
de titel en hebben zich gekwalificeerd voor het EK 2017. Deze equipe, uitgebreid met Rajen 
Koebeer heeft in oktober 2016 deelgenomen aan het EK veteranen in Monaco. Zij hebben daar 
als eerste Nederlandse equipe de Europese titel veroverd. 
 
EK Tête-à-Tête 
In november vond voor het eerst een EK tête-à-tête plaats voor zowel mannen als vrouwen. 
Bij de mannen werd deelgenomen door de Nationaal kampioen Tête-à-Tête 2016, Kees 

Koogje. Hij eindigde op een gedeelde vijfde plaats. Bij de vrouwen werd Nederland 
vertegenwoordigd door Sandy Rikkers, de Nationaal kampioen in 2016. Zij werd uitgeschakeld 
in de achtste finale. 
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1.6.3 Toernooicommissie 

 
De toernooicommissie bestond in 2016 uit 6 personen: Huub van den Broek (voorzitter), 
Paul Wagenaar (secretaris), Hans Tijssen (scheidsrechterszaken), Wim Flecken 
(wedstrijdzaken), Frank Wevers (zonecoördinator B) en Liliane Welten (zonecoördinator D). 
 
De toernooicommissie is in het verslagjaar 8 maal bijeen geweest. De belangrijkste 
onderwerpen waren: 
  

• Toewijzen van accommodaties en wedstrijdfunctionarissen voor NK’s en Masters; 
• Ontwikkelen van software met handboek en draaiboek voor NK’s; 
• Organiseren en evalueren van NK’s en Masters in overleg met verenigingen; 
• Afronden van de pilot NPC met evaluaties; 
• Organiseren van de NPC alle divisies; 
• Informeren van wedstrijdleiders en scheidsrechters over wijzigingen in de regelgeving; 

• Beoordelen en aanpassen van relevante reglementen in overleg met de 
Reglementencommissie; 

• Beoordelen en aanpassen van relevante formulieren; 
• Volgen van tuchtzaken naar aanleiding van rapportages; 
• Bijhouden van ranglijst en teamranking; 
• Deelnemen aan vergaderingen van de Bondsraad; 
• Opstellen begroting Toernooicommissie; 
• Opstellen jaarverslag Toernooicommissie.   

 
Nationale Kampioenen 2016 
 
NPC:     PU Kennemerland 
NJBB Masters:   Kees Koogje, Essa Agzoul, Noël Kempeneers en  

Mark Wildeboer 
 
NK tête-à-tête, Mannen:  Kees Koogje 
NK tête-à-tête, Vrouwen  Sandy Rikkers 
NK tête-à-tête, Jeugd  Jobbi Schefferlie 
NK doubletten, Mannen:  Kees Koogje en Noël Kempeneers 
NK doubletten, Vrouwen:  Lieke van der Voort en Lynsay Bakens 
NK doubletten, Junioren:  Wessel Geertse en Jobbi Schefferlie 
NK doubletten, Aspiranten:  Rens de Roos en Sanne van Ieperen 
NK doubletten, Pupillen:  Geen deelnemers 
NK triplette, Mannen:  Kees Koogje, Essa Agzoul en Noël Kempeneers 
NK tripletten, Vrouwen: Karin Zantingh, Judith van den Eijnden en  

Selena van der Hoef 
NK tripletten, Junioren:  Valentino Peeters, Wessel Geertse en Kenny Andermach 

NK tripletten, Aspiranten:  Rachel van Rooijen, Rens Roos en Sanne van Ieperen 
NK tripletten, Pupillen:  Geen deelnemers 
NK mix:    Josefien Koogje en Kees Koogje 
NK veteranen tripletten:  Bert van Dijk, Henry Calvetti en Martin Bakker 
NK beloften mannen:  Geen deelnemers 
NK beloften vrouwen:  Geen deelnemers 
NK precisieschieten, Mannen: Joey van Doorn 
NK precisieschieten, vrouwen: Ellen Walrave 
NK precisieschieten, jeugd:  Valentino Peeters 
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2  EXTERNE ONTWIKKELINGEN 
 
2.1 HUIS VAN DE SPORT 

 
In november 2017 loopt het huidige huurcontract van het Huis van de Sport af. De afgelopen 
1,5 jaar heeft het sportbondencollectief van het Huis van de Sport de intentie uitgesproken om 
met elkaar een nieuw onderkomen te vinden. Het sportbondencollectief heeft een 
subsidieaanvraag ingediend bij NOC*NSF om in dit traject ondersteund te worden door het 
bedrijf Solved (bedrijfsmakelaar). Op basis van een vastgestelde lijst met criteria zijn in 2016 
een aantal panden binnen een straal van 30 km rondom Nieuwegein bezocht. Gedurende het 
traject bleek dat enkele sportbonden een andere koers wilden varen. Uiteindelijk heeft dit 
ertoe geleid dat in november 2016 de hockeybond (KNHB), de volleybalbond (Nevobo) en het 
Watersportverbond (KNWV) hebben aangegeven uit het huidige collectief te stappen. Deze 
bonden gaan samen met de Ned. Golf Federatie (NGF) en Nederlandse Skivereniging (NSKIV) 
een pand betrekken in Papendorp (Nieuwegein). De Wielrenunie (KNWU) en Triathlonbond 

(NTB) hadden al in een eerder stadium aangegeven te zullen verhuizen naar Papendal 
(Arnhem). Vanuit het huidige collectief bleven nog de Zwembond (KNZB), Basketballbond 
(NBB), Base-en-Softballbond (KNBSB), Badmintonbond (NBB), Cricketbond (KNCB), Special 
Olympics, Gehandicaptensport Nederland en de Jeu de Boules Bond over. In eerste instantie 
leek ook dit collectief uit elkaar te vallen maar uiteindelijk hebben deze bonden afgesproken 
om gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting en het collectief voort te zetten en/of 

(indien mogelijk) uit te breiden met andere sportorganisaties.  
 
Het huidige pand aan de Wattbaan 31-49 is door de eigenaar verkocht, hetgeen betekent dat 
langer huren ook niet mogelijk is. Daarnaast was het om fiscale reden niet meer mogelijk om 
de huidige constructie binnen het Huis van de Sport (aparte stichting en maatschap) voort te 
zetten.  
 

 
2.2 NOC*NSF 

 
2016 stond voor een groot deel in het teken van het traject “transitie in de sport”. Steeds 
meer Nederlanders sporten op ongeorganiseerde basis (zonder lidmaatschap bij een 
sportclub), op tijdstippen en locaties die voor hen het prettigst zijn. De rol van sportbonden en 
NOC*NSF verandert hiermee. De vraag hierbij is: welke rol willen en kunnen NOC*NSF en 

sportbonden innemen in deze veranderende wereld? Het afgelopen jaar is binnen het project 
transitie in de sport gekeken naar toekomstbeelden voor de sport. Hieruit is voorgekomen dat 
sportbonden en NOC*NSF het voor iedereen in Nederland mogelijk willen maken om op zijn of 
haar manier te kunnen sporten, waar en wanneer dan ook. De sporter, die zich steeds meer op 
nieuwe en eigen manieren gaat ‘verenigen’, staat hierin centraal. De sport is niet (langer) 
exclusief van sportbonden en NOC*NSF, maar van iedereen.  
 

In deze visie zullen de sportbonden en de verenigingen zich niet alleen dienen te richten op het 
‘traditionele’ aanbod, maar op iedereen die een betreffende sport zou willen beoefenen, dus 
ook buiten het bestaande verenigingsverband. NOC*NSF en sportbonden willen daarbij 
inzetten op een op eigen benen staande sportinfrastructuur, waarbij vanuit de kracht en 
betekenis van de sport in de huidige samenleving, een duurzame financiering en een netwerk 
van flexibele (open) sportorganisaties wordt gerealiseerd. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk 
mensen actief en duurzaam gaan sporten, ongeacht of dat in georganiseerd 

verenigingsverband gebeurt, in een ander (individueel) verband, met partnerships met andere 
aanbieders of hoe dan ook. 
 
In het traject “transitie in de sport” wordt ook gekeken naar het aanpassen van het huidige 
subsidiebeleid. In de voorjaarsvergadering van 2017 komt NOC*NSF met een voorstel om het 



 

Agendapunt 8.1 – BV 20 mei 2017  29 
 

huidige subsidiebeleid aan te passen. In de regel ontvangen sportbonden structureel een 

subsidie op basis van het aantal leden. Het ziet er naar uit dat het subsidiëren o.b.v. het aantal 
leden verdwijnt en dat er een maatwerk/projectfinanciering voor de in plaats komt. NOC*NSF 
zet daarnaast sterk in op samenwerkingsverbanden met andere takken van sport die 
voordelen bieden voor het gehele collectief aan sportbonden.  
Deze ontwikkelingen zullen nadrukkelijk ook gevolgen hebben voor de NJBB. Niet alleen omdat 
er beleidsmatig veel aandacht voor is, maar vooral vanwege de gevolgen voor de financiering 
van de sportbonden. Die beide zaken gecombineerd, zouden er bijvoorbeeld toe kunnen leiden 
dat ook de NJBB zich in de komende tijd veel meer dan tot nu toe zal moeten gaan richten op 
projecten die passen in de visie rond het thema ‘transitie’. Mede om die reden is hieraan ook 
aandacht besteed in de Startnotitie Visie 2017+. Het bestuur zal deze ontwikkelingen zeer 
nauwgezet volgen en daarover de leden informeren op het moment dat daar aanleiding toe is.    
 
 
Code Goed Sportbestuur 

Als het gaat om ‘goed bestuur’ wordt verwacht dat het bestuur een visie heeft op de toekomst 
en op een open en transparante wijze als eenheid namens de sportorganisatie optreedt. De 
Code Goed Sportbestuur is een middel voor sportbonden om te toetsen of een sportbond 
heldere afspraken heeft beschreven. Eenmaal in de twee jaar dient de NJBB de toets uit te 
voeren en daar waar nodig werkprocessen te optimaliseren. In 2016 heeft het bondsbestuur de 
“code goed sport bestuur” opnieuw ingevuld. Een aantal punten die uit de analyse komen, 
worden door het bondsbestuur de komende periode aangescherpt. Het gaat dan met name 
over de vragen m.b.t. topsportbeleid, het borgen van minderheidsbelangen, directiestatuut, 
quorumeisen bij bestuursvergaderingen en beleid bij het tussentijds aftreden van 
bondsbestuursleden. 
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2.3 Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP) 

 
Het jaarlijkse congres vond plaats tijdens het EK Vrouwen in Bratislava, Slowakije. De NJBB 
werd vertegenwoordigd door het bestuurslid competitie, Henk van Rekum. 
 
De belangrijkste punten op de agenda waren aanpassingen m.b.t. reglementen, verkiezing 
bestuursleden CEP, wijziging opzet EK Jeugd en het vaststellen van data voor de 
kampioenschappen in 2017 en 2018.  
 
Reglementen EK & EuroCup 
Algemeen werd gesteld dat een deelnemer aan een EK tenminste zes maanden in het bezit  
dient te zijn van een internationale licentie.  
 
Bij de EuroCup is het toegestaan om tijdens de triplettenronde en de doublettenronde één 
speler te wisselen tussen twee werpronden. Een gewisselde speler mag in die ronde niet meer 

uitkomen in ander tripletten of doubletten. Met ingang van 2017 wordt aan de EuroCup een  
extra speelronde toegevoegd. In deze speelronde spelen de zes spelers/speelsters een partij  
tête-à-tête. De puntentelling per speelronde wordt: tête-à-tête 2 punten per winstpartij;  
doublette 3 punten per winstpartij en tripletten 5 punten per winstpartij. 
 
Verkiezing bestuursleden CEP 
Vier leden waren herkiesbaar, twee leden waren niet herkiesbaar en er waren twee vacatures. 
Voor de acht functies waren tien kandidaten. Herkozen werden: Mike Pegg, Tony Smith, Bruno 
Fernandez en Fabio Ballauco. Nieuw in het bestuur zijn gekozen: Henrik Toft, Signe Hovind, 
Ralf Krähmer en Lionel Doutaz. 
 
EK Jeugd 
Op basis van een onderzoek eind 2015 zal het CEP-bestuur mogelijk met een voorstel komen 

om het EK-jeugd te splitsen in een EK-junioren jongens en een EK-junioren meisjes. De 
achterliggende gedachte is dat het zelden voorkomt dat er meisjes deelnemen aan het EK-
junioren. Israël had dit vorig jaar aangekaart. In 2017 worden de betreffende landen hierover 
door de CEP geïnformeerd. 
 
EK’s 2017/2018 
 
2017 
• Voor het EK beloften heeft zich nog geen gastland aangemeld. 
• Voor het EK veteranen heeft zich nog geen gastland aangemeld. 
• EK-mannen (winnaar Masters): 21-24 september in St. Pierre Les Elbeuf, Frankrijk.  
• Finale EuroCup: 01 t/m 03 december in Saarbrücken, Duitsland. 
 
2018 

• Voor het EK tête-à-tête, EK-jeugd en de EuroCup heeft zich nog geen gastland aangemeld. 
• EK-vrouwen: 27-30 september in Palavas les Flots, Frankrijk. 
 
2.4 Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) 
 
Het FIPJP congres vond plaats in Madagascar tijdens het WK Petanque voor mannen. Er is 
vooraf geen agenda verstuurd en er is eveneens geen verslag ontvangen. De communicatie 
met de FIPJP verloopt moeizaam. Dit is door het bondsbestuur inmiddels aangekaart bij de 
CEP en de FIPJP. 
  

http://www.cep-petanque.com/home/index.htm
http://www.fipjp.com/
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BIJLAGE 1 LEDENCIJFERS 

 
Lidverenigingen en licentiehouders 
     

 Jaar Aantal leden 
(verenigingen) 

Aantal 
licentiehouders 

Verloop 
t.o.v. 

voorgaande 
jaar 

     

 2016 202 16.985 -80 

 2015 204 17.065 -180 

 2014 203 17.245 -379 

 2013 203 17.624 -558 

 2012 204 18.182 -56 

 2011 207 18.238 -114 

 2010 215 18.352 98 

 2009 222 18.254 -394 

 2008 223 18.648 106 

 2007 227 18.542 662 

 2006 221 17.880 395 

 2005 221 17.485 -253 

 

Leden per afdeling          

               

  2016  2015     

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

absoluut 

 Verloop 
in % 

               

1  291 5 307 603  278 3 316 597  6  0,01 

2  408 2 315 725  409 3 317 729  -4  -0,01 

3  527 0 285 812  501 0 300 801  11  0,01 

4  545 9 499 1053  544 10 530 1.084  -31  -0,03 

5  772 8 975 1755  770 9 1.030 1.809  -54  -0,03 

6  996 8 1075 2079  927 17 1.110 2.054  25  0,01 

7  875 12 804 1691  852 10 871 1.733  -42  -0,02 

9  1029 12 686 1727  1.023 11 702 1.736  -9  -0,01 

10  854 12 819 1685  842 13 818 1.673  12  0,01 

11  588 9 561 1158  578 8 553 1.139  19  0,02 

13  798 9 363 1170  765 13 364 1.142  28  0,02 

14  1165 6 837 2008  1.118 11 931 2.060  -52  -0,03 

16  209 7 303 519  174 10 324 508  11  0,02 

               

  9.057 99 7.829   8.781 118 8.166      

  16.985   17.065      
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Verdeling type licenties    

       

  Club Jeugd Wedstrijd  Totaal: 

       

2016  9.057 99 7.829  16.985 

2015  8.781 118 8.166  17.065 

2015  8.781 118 8.166  17.065 

2014  8.673 121 8.451  17.245 

2013  8.557 128 8.939  17.624 

2012  8.148 189 9.845  18.182 

2011  7.666 207 10.365  18.238 
 
 

Leden per leeftijdscategorie 

   

  2016 

Leeftijdscategorie:  Man: Vrouw: 

0-3  3 6 

4-11  17 5 

12-17  69 26 

18-24  72 27 

25-34  173 74 

35-44  352 113 

45-65  2497 1466 

>65  7202 4883 

    

Totalen:  10.385 6.600 

    

  16.985 
 
 

Licenties per geslacht       

           

Jaar: Club   Jeugd  Wedstrijd  Totaal: 

 Man Vrouw  Man Vrouw  Man Vrouw   

           

2016 4.998 3.779  78 31  5.312 2.787  16.985 

2015 4.892 3.675  90 32  5.477 2.899  17.065 

2014 4.826 3.642  92 44  5.622 3.019  17.245 

2013 4.748 3.612  89 46  5.939 3.190  17.624 
 
 

Gemiddelde leeftijd leden       

  

Jaar: Leeftijd:    

2016 68,28    

2015 67,61    

2014 67,02    
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AGENDAPUNT 8.2 
 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2016 
 

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND 
 

Wattbaan 31-49 

3439 ML Nieuwegein 
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Inhoudsopgave 
 
 
Algemene toelichting bestuur        
 
 

Jaarrekening 2016 
 
* Balans per 31 december 2016         
 
* Staat van Baten en Lasten         
   
* Waarderingsgrondslagen        
 
* Toelichting balans activa        
 
* Toelichting balans passiva          
 
* Kostendrager 100 incl. toelichting      
 

* Kostendrager 200 incl. toelichting       
 
* Kostendrager 300 incl. toelichting       
 
* Kostendrager 400 incl. toelichting 
 
* Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (volgt later)    
  
 
BIJLAGEN 
 
1.  Overzicht afdelingen         
 
2. Verslag financiële commissie       
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Algemene toelichting bestuur jaarrekening 2016 

 
Hierbij biedt het bondsbestuur u het financieel verslag over het boekjaar 2016 aan. 
 
Algemeen 
In deze jaarrekening zijn de cijfers van de NJBB afdelingen opgenomen. 

 
Vergelijk t.o.v. begroting 2016 
Het boekjaar is afgesloten met een resultaat van de hoofdorganisatie van € 36.175. Voor elke 
kostendrager is een toelichting per kostenplaats gegeven op pag. 12 t/m 21 met betrekking tot 
het verschil tussen begroting en realisatie. 
 
Op hoofdlijnen wordt het positieve exploitatieresultaat in belangrijke mate veroorzaakt doordat 
op enkele kostenposten binnen kostendrager 100 (€14.061) en kostendrager 200 (€3.219) 
minder is uitgegeven dan begroot. Daarnaast is een hogere opbrengst ontvangen op 
kostendrager 300 “Wedstrijdsport”. Dit is te verklaren door het hoge aantal teams dat heeft 
ingeschreven voor de Nationale Petanque Competitie (NPC).  
 
Het exploitatieresultaat van de afdelingen is een stuk lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat de inkomsten een stuk lager zijn uitgevallen.  

 
Het resultaat van de afdelingen is verwerkt in het totale exploitatieresultaat. Hierdoor heeft de 
NJBB boekjaar 2016 afgesloten met een negatief resultaat van (€-14.960) 
 
Vergelijk t.o.v. realisatie 2015  
Ten opzichte van de realisatie 2015 zijn de totale kosten met €57.580 gestegen. De uitbreiding 
van het aantal FTE op het bondsbureau zorgt voor hogere personeelskosten. Het feit dat 
enkele sportorganisaties het Huis van de Sport tussentijds hebben verlaten, zorgt voor hogere 
huisvestingskosten. Verder is flink geinvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe competitie 
waardoor de kosten voor wedstrijdsport zijn gestegen.  
De opbrengsten zijn t.o.v. 2015 met €32.704 gedaald. De daling van het aantal leden en de 
daling van het rentepercentage zorgt voor respectievelijk minder contributieopbrengsten en 
renteopbrengsten. Dit heeft ook te maken met het wegvallen van de Ecotaks en het 
collectiviteitscontract met de BUMA/STEMRA. 

  
Bij de afdelingen zijn de kosten t.o.v. 2015 flink gestegen en de opbrengsten gedaald. Het feit 
dat de afdelingen per 01 januari 2017 worden opgeheven, heeft geresulteerd in extra kosten 
voor afsluitende activiteiten. 
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat van de NJBB over 2016 bedraagt €-14.960. Het resultaat wordt ten 

laste gebracht van het eigen vermogen, waardoor het eigen vermogen per 31 december 2016 
€ 439.441 bedraagt.   
 
Voorstel resultaatverdeling 
Het bondsbestuur stelt de leden van de bondsraad in de bondsraadvergadering van 20 mei 
2017 voor het negatief saldo van €-14.960 ten laste te brengen van het eigen vermogen 
volgens de verdeling die door het bondsbestuur wordt voorgesteld op pagina 9. 
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Nieuwegein, 20 mei 2017 
 
 
Sjoerd Pieterse   Ton Roos   Hetty Tindemans 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Meerwaldt  Floris van Lelyveld  
Bestuurslid    Bestuurslid 
 

 



BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

* Hoofdorganisatie 5.930 6.692

* Afdelingen 0 0

5.930 6.692

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

* Aandeel Huis van de Sport CV 2.000 2000

SOM DER VASTE ACTIVA 7.930 8.692

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

* Hoofdorganisatie 1.981 1.273

* Afdelingen 0 250

1.981 1.523

VORDERINGEN

* Debiteuren Hoofdorganisatie 753 145

* Debiteuren Afdelingen 580 370

* Overige vorderingen en 

* overlopende activa

  Hoofdorganisatie 7.210 9.558

8.543 10.073

VOORUITBETAALDE KOSTEN

* Hoofdorganisatie 27.220

* Afdelingen 0 750

27.220

LIQUIDE MIDDELEN

* Hoofdorganisatie 378.861 378.680

* Afdelingen 63.660 116.287

442.521 494.967

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 480.265 507.313

TOTAAL 488.195 516.005
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BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

PASSIVA

VERMOGEN

Continuiteitsreserve hoofdorg. 260.000 231.869

Bestemmingsreserves hoofdorg. 119.044 111.000

Overige reserves (afdelingen) 60.397 111.533

SOM DER EIGEN VERMOGEN 439.441 454.402

KORTLOPENDE SCHULDEN

* Crediteuren hoofdorg. 10.072 1.647

* Crediteuren afdelingen 428 152

10.500 1.799

* Belastingen en premies soc. verz. 8.380 7.513

* Schulden ter zake van pensioenen 542 1.813

* NOC*NSF 2.774 20.774

11.696 30.100

* Overige schulden en 

* overlopende passiva hoofdorg. 23.143 23.734

* Overige schulden en 

* overlopende passiva afdelingen 3.415 5.970

26.558 29.704

48.754 61.603

TOTAAL 488.195 516.005
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Staat van Baten en Lasten

BATEN HOOFDORGANISATIE Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

100 - Algemene infrastructuur 512.739 519.378 530.853

200 - Sportparticipatie 70.224 59.008 98.139

300 - Wedstrijdsport 37.100 14.700 23.775

400 - Topsport 0 0 0

620.063 593.086 652.767

BATEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 1.982 3.770 -11.343

200 - Sportparticipatie 0 60 24

300 - Wedstrijdsport 32.723 42.805 53.028

400 - Topsport 0 0 0

34.705 46.635 41.709

LASTEN HOOFDORGANISATIE

100 - Algemene infrastructuur 378.913 392.974 314.579

200 - Sportparticipatie 129.946 133.165 149.221

300 - Wedstrijdsport 29.167 26.530 18.173

400 - Topsport 45.862 40.129 44.335

583.888 592.798 526.308

LASTEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 32.417 22.267 18.013

200 - Sportparticipatie 8.122 11.807 4.248

300 - Wedstrijdsport 45.301 47.770 44.231

400 - Topsport 0 0 0

85.840 81.844 66.490

Resultaat Hoofdorganisatie 36.175 288 126.459

Resultaat Afdelingen -51.135 -35.209 -24.781

Totaal Resultaat -14.960 -34.921 101.678
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging RJk C1. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en verminderd met 
afschrijvingen, die bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur. 
 
De afschrijvingen zijn berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of, indien deze lager is, op de 
marktwaarde per balansdatum. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden en 
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 
 

De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor al 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar zijn. 

 

 

 



TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015

Boekwaarde per 01 januari Hoofdorganisatie 6.692 4.570

Boekwaarde per 01 januari Afdelingen 0 835

Investeringen Hoofdorganisatie 4.969 6.611

Investeringen Afdelingen 0 0

11.661 12.016

Afschrijvingen Hoofdorganisatie 5.731 4.489

Afschrijvingen Afdelingen 0 835

Boekwaarde per 31 december 5.930 6.692

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

Financiële vaste activa

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

Voorraden

Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

Overige vorderingen en overlopende activa

* Waarborgsommen Hoofdorganisatie 3.924 3.924

** Overige vorderingen Hoofdorganisatie 3.286 5.141

*** Overlopende activa Hoofdorganisatie 493

7.210 9.558

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

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

*** kleding topsport

Vooruitbetaalde kosten

* Huis van de Sport 1e kwartaal 2017 12.922 0

* Verzekeringen 2017 14.298 0

27.220 0

Liquide Middelen

* Betaalrekening Hoofdorganisatie 2.151 5.180

* Betaalrekening Afdelingen 12.756 40.214

* Spaarrekeningen Hoofdorganisatie 376.710 373.500

* Spaarrekening Afdelingen 50.904 76.073

442.521 494.967
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Eigen Vermogen 31-12-2016 31-12-2015

Algemene reserve

* Stand per 1 januari boekjaar Hoofdorganisatie 342.869 216.410

* Stand per 1 januari boekjaar Afdelingen 111.533 136.316

* Resultaat boekjaar Hoofdorganisatie 36.175 126.459

* Resultaat boekjaar Afdelingen -51.135 -24.783

Stand per 31 december 439.441 454.402

Overzicht Eigen Vermogen 31-12-2016

* Continuiteitsreserve: 260.000

* Bestemmingsreserves:

** Reserve Pijlers 34.044

** 50-jarig jubileum NJBB (2022): 20.000

** Huisvesting 20.000

** Inventaris (hardware en meubilair): 20.000

** Reserve Topsport (EK/WK's): 15.000

** Tuchtzaken ISR: 10.000

* Vermogen afdelingen 60.397

Vermogen per 31 december 2016 439.441

Overzicht Eigen Vermogen 31-12-2015

* Continuiteitsreserve: 231.869

* Bestemmingsreserves:

** 50-jarig jubileum NJBB (2022): 15.000

** Uitbreiding FTE 10.000

** Inventaris (hardware en meubilair): 12.500

** Tuchtzaken ISR: 5.000

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

** Pijler Bondsorganisatie: 16.000

** Pijler Competitie: 10.000

** Pijler Promotie: 10.000

** Pijler Verenigingsondersteuning: 20.000

** Toernooicommissie 2.500

Vermogen Afdelingen 111.533

454.402
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015

* Crediteuren Hoofdorganisatie 10.072 1.647

* Crediteuren Afdelingen 428 152

* Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.380 7.513

* Schulden ter zake van pensioenen 542 1.813

* NOC*NSF 2.774 20.774

22.196 31.899

Overige schulden en  overlopende passiva 

* Accountantskosten 7.733 12.000

* Websiteontwikkeling (Onsweb 40%) 3.474 0

* Opleiding RSR-02 Grave 705 0

* Retributie afdeling 16 (2013) 0 1.170

* Reservering vakantiegeld 7.870 7.059

* Reservering vakantiedagen 3.361 2.828

* Overige schulden en overlopende passiva Hoofdkant. 0 677

* Overige schulden en overlopende passiva Afdelingen 3.415 5.970

26.558 29.703

48.754 61.603

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huur Huis van de Sport, jaarlijks: 16.590

Maatschapkosten (personeel) Huis van de Sport: 19.001

Stichtingkosten (materieel) Huis van de Sport: 23.475

Toelichting staat van baten en lasten

In 2016 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 4,1 t.o.v. 3,48 in 2015. 

De personeelskosten zijn opgebouwd uit:

* Salarissen 175.583 149.611

* Sociale lasten 30.122 25.112

* Pensioenpremies 16.638 14.085

* Vakantiegeldreservering 13.429 11.378

* Woon-werkverkeer 1.722 863

* Ziekengeldontvangsten -8.394

* Overige personeelskosten 10.459 8.052

247.953 200.707

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 
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Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
100 - Alg. infrastructuur 411.330 514.721 415.241 523.148 332.592 519.510

200 - Sportparticipatie 138.069 70.224 144.972 59.068 153.469 98.163

300 - Wedstrijdsport 74.468 69.823 74.300 57.505 62.404 76.803

400 - Topsport 45.862 0 40.129 0 44.335 0

Totaal: 669.729 654.768 674.642 639.721 592.800 694.476

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
101 Bondsvergadering 2.411 2.800 1.915

102 Bondsbestuur 4.933 7.620 5.908

103
Retributie NJBB afdelingen 2.476 5.000 11.900

110 Financiële Commissie 158 895 461

112 Opleidingscommissie 310

113 Promotiecommissie   

114 Redactiecommissie 269 2.800 429

115 Reglementencommissie 618 1.480 690

116 Toernooicommissie 3.618 4.000 2.253

117 Sectie Topsport 920

118 Tuchtcollege 1.040 1.622 362

119 Vertrouwenscommissie 500

121 Voorzittersoverleg 630 1.342 419

125 Ledenadministratie 8.310 7.700 7.506

126 Lidmaatschapsgelden 7.565 7.907 7.025

130 Huisvesting 53.651 53.750 43.141

131 Organisatiekosten 20.455 20.225 22.811

132 Personeelskosten 248.486 243.048 203.535

140 Afschrijvingen 5.731 7.285 4.489

142 Voorzieningen 7.500

152 Pijler Bondsorganisatie 18.562 17.500 12.405

180 Contributie 401.045 400.878 406.155

181 Subsidies Infrastr. Noc*Nsf 110.110 115.000 109.359

182 Rente 1.436 3.500 3.292

183 Overige Baten 148 147

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 378.913 512.739 392.974 519.378 314.579 530.853

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
Afdelingsbestuur 19.862 15.915 12.389
Afdelingsvergaderingen 11.090 5.050 4.073
Bankkosten 1.216 977 1.351
Financiele commissie 249 325 200
Renteopbrengsten 452 770 547
Retributie 1.530 3.000 -11.890

Totaal: 32.417 1.982 22.267 3.770 18.013 -11.343
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Toelichting jaarrekening 2016 
 

KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100) 
 
100 De kosten op  kostendrager 100 zijn €3.911 lager dan begroot. De opbrengsten op 

kostendrager 100 zijn € 8.427 lager dan begroot.  
 

De kosten zijn op bijna alle kostenplaatsen (behalve personeelskosten, ledenadministratie 
pijler bondsorganisatie en afdelingen) lager uitgevallen dan begroot. Aan de 
opbrengstenkant is de subsidie van NOC*NSF en de renteopbrengst lager uitgevallen dan 
begroot. Dit geldt ook voor de afdelingen. Er is minder rente ontvangen. Het budget dat 
de landelijke organisatie heeft gereserveerd voor de overgang van afdelingen naar 
districten, is niet volledig besteed.  
 
De kosten voor het afdelingsbestuur zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft met 
name te maken met het feit dat veel afdelingen een afsluitingsactiviteit hebben 
georganiseerd. De overige kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De opbrengsten zijn 
gedaald dit komt met name door lagere rente opbrengsten. 
 
 

101 In 2016 zijn 2 bondsvergaderingen in het Huis van de Sport gehouden. De kosten op 

kostenplaats “Bondsvergadering” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 
bondsraadleden, catering, drukwerk en repro. De reiskosten van bondsraadleden zijn lager 
uitgevallen dan begroot. 

102 De kosten op kostenplaats “Bondsbestuur” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 
bondsbestuursleden, representatiekosten, cateringkosten m.b.t. vergaderingen en kosten 
voor bestuursbeleid. De reiskosten van het bondsbestuur zijn lager uitgevallen dan 
begroot en ditzelfde geldt voor de representatiekosten. Het internationale congres van de 
FIPJP in Madagascar is niet apart door een bondsbestuurslid bijgewoond.  

103 In 2016 is een bedrag gereserveerd voor afdelingen die in de financiële problemen komen 
door het niet uitkeren van de retributie. Dit bedrag is gedeeltelijk aangewend.  

110 De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de financiën 
van de NJBB te controleren. De kosten op de kostenplaats “financiële commissie” bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten. De financiele commissie is in 2016 1x bij elkaar geweest en 
de samenstelling van de commissie is gewijzigd waardoor de reiskosten lager zijn 

uitgevallen dan begroot. 
114 De kosten op kostenplaats “redactiecommissie” zijn bedoeld voor de leden van de 

redactiecommissie die zorgen voor de redactie van het bondsblad petanque. Momenteel is 
er geen redactiecommissie. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten en zijn 
gemaakt door leden die zijn betrokken bij de realisatie van het bondsblad. 

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

commissievergaderingen. In 2016 is door de reglementencommissie 5x vergaderd 
waardoor met name de reiskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. 

116 De kosten op kostenplaats “toernooicommissie” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten van leden van de toernooicommissie. De reiskosten zijn iets lager uitgevallen 
dan begroot.  

117 De kosten van sectie Topsport zijn vanaf 2016 ondergebracht op kostenplaats 403 
“Technische begeleiding”. 

118 De kosten op kostenplaats “tuchtcollege” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 
reiskosten. Het tuchtcollege is in 2016 4x bij elkaar geweest. 

119 De kosten op de kostenplaats “vertrouwenscommissie” zijn bedoeld voor de 
vertrouwenspersoon, die binnen de NJBB is aangesteld. In 2016 zijn geen kosten gemaakt 
door de vertrouwenspersoon.  
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121 Het voorzittersoverleg is een overleg tussen de voorzitter van het bondsbestuur en de 

voorzitters van de afdelingen voorafgaand aan de bondsraad. De kosten bestaan 
voornamelijk uit reis- en cateringkosten. Omdat niet alle afdelingsvoorzitters bij dit 
overleg in 2016 aanwezig waren, zijn deze kosten lager uitgevallen dan begroot. 

125 De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online 
omgeving en de kosten voor het maken en versturen van de licentiepasjes. De kosten zijn 
iets hoger uitgevallen dan begroot vanwege hogere verzendkosten en een nabestelling van 
extra licentiepasjes. 

126 De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die betaald worden aan de CEP, FIPJP, 
NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren, Reprorecht en de Werkgeversorganisatie 
Sport (WOS). Op deze kostenplaats zijn de kosten iets lager uitgevallen omdat de 
contributie van NOC*NSF gebaseerd is op het ledenaantal in 2015. Het ledenaantal is 
gedaald waardoor de contributie lager uitviel.   

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

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

organisatie (accountantskosten, automatisering, drukwerk en repro, kantoormiddelen, 
telefoonkosten, verzekeringen en verzendkosten).  

132 De personeelskosten bestaan uit salariskosten, sociale lasten, pensioenpremies, 
vakantiegeldreservering en kosten die worden gemaakt in het kader van 
personeelsverzekeringen, personeelsbeleid (opleidingen personeel) en 
representatiekosten. In april 2016 heeft de NJBB een medewerker leden- en 
projectondersteuning full-time aangetrokken en is het dienstverband van de 
beleidsmedewerker uitgebreid naar een full-time dienstverband. Hierdoor is het bedrag op 
deze kostenplaats iets hoger uitgevallen dan begroot.  

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

142 Op deze post is een voorziening getroffen voor het 50-jarig jubileum in 2022 en het 
doorzetten van tuchtzaken m.b.t. doping en seksuele intimidatie naar het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR). Vanuit het resultaat wordt, dit bedrag aan de balans toegevoegd. 

152 De kosten binnen de pijler bondsorganisatie bestaan grotendeels uit de reiskosten van de 
werkgroep bondsorganisatie en de inhuur van adviesbureau Insector. In 2016 zijn 13 
informatiebijeenkomsten georganiseerd m.b.t. de contributiestructuur. De kosten zijn iets 
hoger uitgevallen omdat gedurende het jaar kwartiermakers zijn aangesteld die als 
belangrijkste taak hadden om districtsteams samen te stellen. De kosten van de 
kwartiermakers zijn eveneens op deze kostenplaats geboekt.   

180 De contributieinkomsten zijn nagenoeg gelijk aan het bedrag in de begroting.  
181 De NJBB ontvangt van NOC*NSF o.b.v. de verdeling van de Lotto gelden in het kader van 

het bestedingsplan sportagenda een subsidie in rubriek 3.1 “algemeen functioneren 
sportbonden”. De subsidie is lager uitgevallen dan begroot.  

182 De opbrengsten op kostenplaats 182 hebben betrekking op renteopbrengsten. Door het 

lage rentepercentage op spaarrekeningen is de rente lager uitgevallen dan begroot.  
183 De opbrengsten op kostenplaats 183 hebben betrekking op opbrengsten van Lotto 

abonnees die een gedeelte van hun winst schenken aan de NJBB.  
 

 

  



200 - Kostendrager Sportparticipatie, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

201 Instructeur Opleding 7.500 7.500

202 Scheidsrechter Opleiding 2.747 2.475 7.500 7.500

203 Trainer/Coach Opleiding

204 Wedstrijdleider Opleiding 7.500 7.500

235 Verenigingsondersteuning 17.439 19.465 15.549

236 Ecotaks 57.688 58.388

237 Sena 12.008 12.120 12.000 12.000 11.916 12.038

238 Buma 30.003 30.003

240 PetanQue 30.233 36.500 30.179

241 Promotie 1.750 4.200 3.615

242 Promotieartikelen 6.930 1.615 5.000 1.000 548

243 Relatiegeschenken 619 1.500 1.208

250 Projecten Pijler Promotie 18.524 19.500 16.376

251
Projecten Pijler 

Verenigingsondersteuning
9.693 12.500 9.916

281
Subsidies Sportparticipatie 

Noc*Nsf 
24.011 23.508 2.774 27.165

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 129.946 70.224 133.165 59.008 149.221 98.139

200 - Kostendrager Sportparticipatie, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

Opleidingen 995 1480 428

Verenigingsondersteuning 670 3.050 1035

Promotie 6.457 7.277 2.785

Cursusgelden opleidingen 0 60 24

Sponsorinskomsten

Totaal: 8.122 0 11.807 60 4.248 24
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KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200) 

 
200 De kosten op kostendrager 200 zijn € 6.904 lager dan begroot.  De opbrengsten op 

kostendrager 200 zijn € 11.156 hoger dan begroot. 
 
De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat met name op kostenplaats 235 
“verenigingsondersteuning”, kostenplaats 240 “bondsblad” en kostenplaats 251 “projecten 
pijler verenigingsondersteuning” minder uitgegeven is dan begroot. Op kostenplaats 235 is 
het budget dat gereserveerd was voor het openen van een accommodatie niet volledig 
aangewend. Op kostenplaats 240 zijn de kosten voor het bondsblad lager uitgevallen dan 
begroot en op kostenplaats 251 is minder uitgegeven aan de ontwikkeling van opleidingen 
voor technisch kader. De opbrengstenkant geeft een vertekend beeld door het bedrag dat 
is opgenomen bij de BUMA. Als dit bedrag niet wordt meegeteld dan zouden de inkomsten 
lager liggen dan begroot en dit komt omdat er minder reguliere opleidingen zijn 
georganiseerd dan verwacht.  

 
Op kostendrager 200 zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. In de begroting is een 
flink bedrag door enkele afdelingen opgenomen voor promotie en 
verenigingsondersteuning. Met name voor verenigingsondersteuning is door afdeling 6, 7, 
9, 10 en 16 een bedrag begroot dat niet of nauwelijks is aangewend.  
 

  
201  
 

In 2016 is de werkgroep gestart met de ontwikkeling van de opleiding Basis Instructeur 
Petanque (BIP). Er zijn echter nog geen reguliere opleidingen in 2016 georganiseerd. 

202 In 2016 zijn 3 intakedagen (OSB Bodegraven, But’84 Sneek en Plop Uden) voor de 
opleiding Regionaal Scheidsrechter (RSR) georganiseerd en zijn 2 reguliere opleidingen 
(Zeist en Grave) georganiseerd. 

203 In 2016 is de werkgroep gestart met de ontwikkeling van de Regionaal Wedstrijdleider 

(RWL). Er zijn echter nog geen reguliere opleidingen in 2016 georganiseerd. 
235 Op deze kostenplaats worden de kosten m.b.t. de collectieve aansprakelijkheid- en 

ongevallenverzekering, de bondsbestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de kosten 
m.b.t. de nationale sportweek en accommodatieopeningen geboekt. In 2016 hebben 3 
verenigingen een bedrag van €500,00 ontvangen voor het openen van een accommodatie. 
Hiervoor was een hoger bedrag begroot waardoor de kosten op deze kostenplaats lager 
zijn uitgevallen. 

236 De regeling van de Ecotaks is per 2016 door het ministerie afgeschaft.   
237 De NJBB heeft een collectief contract afgesloten met SENA. Via SENA betaalt de vereniging 

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

238 In 2016 heeft de NJBB een collectief contract afgesloten met BUMA. Via BUMA betaalt de 
vereniging een vergoeding aan de bedenkers van muziek (componisten, tekstdichters en 
muziekuitgevers) die recht hebben op een vergoeding op het moment dat de vereniging 
muziek openbaar maakt. Het bedrag dat de NJBB aan de BUMA betaalt wordt één op één 
doorgezet naar de verenigingen. 

240 In 2016 zijn 3 edities van het bondsblad verschenen. De kosten zijn behoorlijk lager 
uitgevallen dan begroot.  

241 Onder de kostenplaats promotie vallen de hostingkosten van de website en het KPN 
livestream abonnement voor Petanqueforum. Er zijn inkomsten ontvangen voor het 
plaatsen van een banner op de website en advertentieruimte in digitale nieuwsbrief 
waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot.  
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242 De inkoop van promotieartikelen voor verenigingen wordt op deze kostenplaats geboekt 

en de aanschaf van nieuwe promotieartikelen. In 2016 is extra voor elk districtsteam een 
play petanque promotiepakket aangeschaft. 

243 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de inkoop van 
relatiegeschenken ten behoeve van het bondsbestuur (uitreiking bij jubileum of opening 
accommodatie) en topsport (cadeautjes bij uitwisseling met tegenstander). Het budget 
voor 2016 is niet volledig gebruikt.   

250 Op kostenplaats 250 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 
de pijler Promotie. In 2016 is een nieuwe lijn Play Petanque ontwikkeld, is Monsjeu de 
Boules gelanceerd en heeft de NJBB o.a. meegedaan aan de Open Studio Dagen en is een 
samenwerking gestart met Brand Proposition voor het ontwikkelen van een 
sponsorpropositie.  

251 Op kostenplaats 251 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 
de pijler Verenigingsondersteuning. De kosten in 2016 hebben voornamelijk betrekking op 
de het ontwikkelen van de nieuwe opleidingsstructuur (project V1).  

281 De NJBB ontvangt van NOC*NSF o.b.v. de verdeling van de Lotto gelden in het kader van 
het bestedingsplan sportagenda een subsidie in rubriek 1.1 “basisbijdrage 
sportparticipatie”. Het bedrag in 2016 lag iets hoger dan begroot.  

 
 
 



300 - Kostendrager Wedstrijdsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

305 Nationale Petanque 

Competitie

16.938 30.380 7.200 8.800 6.435 14.369

310 NK Doublette 1.267 1.400 1.100 1.300 204 2.245

311 NK Jeugd 50

312 NK Mix 581 1.180 580 1.240 150 1.405

313 NK Precisieschieten 1.232 550 1.430 460 603 555

314 NK Tête à Tête 1.166 1.400 820 1.000 130 1.720

315 NK Triplette 1.270 1.500 1.300 990 24 1.065

316 NK Verenigingen 128 1.343

317 NK Veteranen 726 690 850 910 50 585

318 NK Vrouwen 50 420

320 NJBB International Open 1.060

321 Ranglijsttoernooien 1.353

322 NJBB Masters 290 750 140 68

350 Projecten Pijler Competitie 5.697 12.500 7.796

Totaal: 29.167 37.100 26.530 14.700 18.173 23.775

300 - Kostendrager Wedstrijdsport, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

Afdelingscompetities 36.041 35.995 38.184

Afdelingstoernooien 7.800 8.625 4.024

NJBB toernooien 0 600 677

Wedstrijdcommissie 1.460 2.550 1.346

Inschrijfgelden 

afdelingscompetities

31.743 40.365 51.572

Inschrijfgelden 

afdelingstoernooien

980 2.440 1.456

Sponsorinkomsten 0 0 0

Totaal: 45.301 32.723 47.770 42.805 44.231 53.028
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KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT (300) 
  

300 De kosten op  kostendrager 300 zijn € 168 hoger dan begroot. De opbrengsten op 
kostendrager 300 zijn € 12.318 hoger dan begroot. De totale kosten van de 
hoofdorganisatie zijn hoger dan begroot. Binnen de projecten in de pijler competitie zijn 
minder kosten gemaakt dan begroot terwijl er meer is geinvesteerd in het 
professionaliseren van de NPC. Het hoge aantal inschrijvingen voor de NPC (308 teams) 
heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten hoger zijn dan begroot.  

 
In 2016 zijn in totaal door alle afdelingen gezamenlijk 35 afdelingscompetities 
georganiseerd. De organisatiekosten van de afdelingscompetities zijn conform begroting 
terwijl de kosten voor de organisatie van afdelingstoernooien en wedstrijdcommissies 
lager zijn uitgevallen dan begroot.  

  
305 Op kostenplaats 305 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor de Nationale 

Petanque Competitie (NC) geboekt. In 2016 is de NPC voor het eerst georganiseerd. De 
inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot en heeft te maken met het feit dat zich 
meer teams hebben ingeschreven dan vooraf werd verwacht. De kosten hebben met name 
betrekking op de aanschaf van prijzen, informatiebijeenkomsten die zijn georganiseerd 
i.h.k.v. de NPC, aanschaf van software, automatiseringskosten, inschrijfgeld EuroCup en 
de bijdrage die de NJBB levert aan de winnaar van de NPC voor deelname aan de 
EuroCup. Het verschil tussen opbrengsten en kosten bedraagt € 13.442. Hierin zijn echter 

de personeelskosten die worden gemaakt ter ondersteuning van de NPC nog niet in 
meegenomen.  

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

311 De NK’s voor jeugd zijn gekoppeld aan de overige NK’s.  

312 Op kostenplaats 312 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Mix 
geboekt. De inschrijfgelden zijn lager uitgevallen dan begroot en de kosten (prijzen, 
prijzengeld en reiskosten) zijn conform begroting. 

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

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

Tête geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot. De kosten (met name 
reiskosten) zijn eveneens hoger uitgevallen dan begroot. 

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

316 Het NK Verenigingen wordt vanaf 2016 niet meer georganiseerd. Hiervoor is de NPC in de 

plaats gekomen.  
317 Op kostenplaats 317 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 

Beloften/Veteranen geboekt. Zowel de opbrengsten (inschrijfgelden) en kosten (prijzen en 
prijzengeld) zijn lager uitgevallen dan begroot. 

318 De NK’s voor de Vrouwen zijn gekoppeld aan de overige NK’s. Vanaf 2016 worden in elke 
categorie NK’s voor mannen en vrouwen gelijktijdig in hetzelfde weekend georganiseerd.  

322 Op kostenplaats 322 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de NJBB Masters. De 
winnaar van de NJBB Masters wordt uitgezonden naar het EK/WK Mannen in het jaar 
daaropvolgend. De reiskosten van functionarissen zijn een lager uitgevallen dan begroot. 

350 Op kostenplaats 350 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 
de pijler Competitie. Dit betreft met name kosten van de werkgroep competitie, de 
aanschaf van materialen voor de toernooicommissie en materialen voor de aankleding van 
NK’s. De kosten zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot. 

 



400 - Kostendrager Topsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

403 Technische Begeleiding 1.239 2.029

407 Mannen 7.662 8.000 5.732

409 Beloften Mannen 5.954 2.850 3.455

411 Vrouwen 9.602 7.700 9.992

413 Beloften Vrouwen 5.013 2.850 3.654

415 Jeugd 13.005 9.400 11.005

420 Deelname EK Verenigingen 3.300 2.330

421 Veteranen 3.387 4.000 413

435 Organisatie EK Beloften 7.754

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 45.862 0 40.129 0 44.335 0
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KOSTENDRAGER TOPSPORT (400) 

  
400 De kosten op kostendrager 400 zijn € 5.733 hoger dan begroot.  

 
 De kosten voor het EK Beloften Mannen en Vrouwen in Spanje en de kosten voor het EK 

Jeugd in Monaco zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot.  
  
403 De technisch begeleiding draagt zorgt voor de topsportbegeleiding van de selecties. De 

kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van coaches/trainers. De kosten zijn lager 
uitgevallen dan begroot omdat gebruik is gemaakt van trainingsaccommodaties waar 
nauwelijks huur voor werd betaald.  

407 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt met betrekking tot de voorbereiding op 
en deelname aan het EK/WK Mannen. In 2016 werd het WK Mannen georganiseerd in 
Madagascar. Op deze kostenplaats zijn eveneens de kosten voor het EK Tête-à-Tête in 
Halmstad geboekt.  

409 Op kostenplaats 409 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 
op en deelname aan het EK Beloften Mannen in Torrelavega (Spanje). In de 
voorbereiding op dit EK heeft de selectie deelgenomen aan toernooien bij PUK, PVN, 
MIDI, Batavia Les Cailloux, enkele NK‘s, Düsseldorf, Lummen en Malmedy. De kosten zijn 
hierdoor een stuk hoger uitgevallen dan begroot.  

411 Op kostenplaats 411 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 
op en deelname aan het EK Vrouwen in Bratislava (Slowakije). In de voorbereiding op dit 
EK heeft de selectie deelgenomen aan toernooien bij PUK, PVN, Waddinxveen, Midi, 
Batavia Zeist, enkele NK‘s, Düsseldorf, Lummen, Maaseik en Palavas. Op deze 
kostenplaats zijn eveneens de kosten voor het EK Tête-à-Tête in Halmstad geboekt 
waardoor de kosten op deze kostenplaats hoger zijn uitgevallen dan begroot.   

413 Op kostenplaats 413 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 
op en deelname aan het EK Beloften Vrouwen in Torrelavega (Spanje). In de 

voorbereiding op dit EK heeft de selectie deelgenomen aan toernooien bij PUK, PVN, 
MIDI, enkele NK‘s, Düsseldorf en Malmedy. De kosten zijn hierdoor een stuk hoger 
uitgevallen dan begroot. 

415 Op kostenplaats 415 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben de voorbereiding op 
en deelname aan het EK/WK Jeugd. In 2016 heeft het EK Jeugd plaatsgevonden in 
Monaco. In de voorbereiding op dit EK heeft de selectie deelgenomen aan toernooien bij 
ABA, PVN, MIDI, diverse NK’s, Jeugdcircuit Dilbeek en Weinegem (België), 4-Federatie 
toernooi, Palavas en Valence. 

421 Op kostenplaats 421 zijn de kosten geboekt m.b.t. de voorbereiding op en deelname aan 
het EK Veteranen in Monaco.  

  
  
  
  

 



Bijlage 1: Overzicht NJBB afdelingen per kostendrager 2016

Afdeling 01

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 1.125 0 760 30 576 -436 3.880 4.906

200 - SP 0 0 0 0 0 0

300 - WS 1.109 846 660 1.060 459 1.116

400 - TS

Totaal: 2.234 846 1.420 1.090 1.035 680

Afdeling 02

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 1.377 5 700 0 846 0 512 1.028

200 - SP 24 0 450 0 480 0

300 - WS 624 1.488 1.010 1.050 954 1.286

400 - TS

Totaal: 2.025 1.493 2.160 1.050 2.280 1.286

Afdeling 03

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 385 0 170 10 595 10 3.765 4.773

200 - SP 240 0 0 0 0 0

300 - WS 1.308 621 500 660 674 804

400 - TS

Totaal: 1.933 621 670 670 1.269 814

Afdeling 04

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 1.174 23 802 50 401 -944 1.373 8.616

200 - SP 81 0 75 0 75 0

300 - WS 6.555 0 5.985 0 1.187 1.621

400 - TS

Totaal: 7.810 23 6.862 50 1.663 677

Afdeling 05

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 1.453 1.503 1.125 20 1.999 -1.226 707 7.084

200 - SP 87 0 87 0 87 0

300 - WS 8.397 2.016 8.375 1.980 8.917 8.284

400 - TS

Totaal: 9.937 3.519 9.587 2.000 11.003 7.058

Afdeling 06

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 10.656 300 4.130 300 3.907 -1.538 8.976 19.943

200 - SP 1.137 0 1.450 0 1.224 0

300 - WS 6.288 9.501 7.860 12.025 9.282 12.670

400 - TS

Totaal: 18.081 9.801 13.440 12.325 14.413 11.132
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Afdeling 07

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 3.064 18 4.400 30 1.959 -1.170 5.751 8.350

200 - SP 248 0 2.300 0 400 0

300 - WS 4.920 5.580 3.200 6.000 4.705 6.803

400 - TS

Totaal: 8.232 5.598 9.900 6.030 7.064 5.633

Afdeling 09

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 2.911 39 3.105 70 844 -1.465 7.680 12.011

200 - SP 588 0 960 0 890 0

300 - WS 5.446 4.990 6.410 5.950 7.338 7.242

400 - TS

Totaal: 8.945 5.029 10.475 6.020 9.072 5.777

Afdeling 10

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 2.836 20 1.155 3.075 886 -394 1.860 4.878

200 - SP 0 0 900 0 48 24

300 - WS 3.928 3.083 3.980 3.420 3.472 3.346

400 - TS

Totaal: 6.764 3.103 6.035 6.495 4.406 2.976

Afdeling 11

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 2.647 27 1.550 0 1.776 -1.000 8.216 11.506

200 - SP 1.483 0 50 0 0 0

300 - WS 1.033 1.830 1.390 4.500 1.223 4.658

400 - TS

Totaal: 5.163 1.857 2.990 4.500 2.999 3.658

Afdeling 13

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 1.090 8 1.010 20 580 28 487 2.020

200 - SP 102 0 235 60 255 0

300 - WS 466 500 1.300 1.200 763 770

400 - TS

Totaal: 1.658 508 2.545 1.280 1.598 798

Afdeling 14

Uitgaven Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr. 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 2.943 32 2.530 150 2.181 -1.743 13.592 22.447

200 - SP 4.132 0 4.000 0 702 0

300 - WS 4.097 2.268 4.550 3.000 3.806 4.428

400 - TS

Totaal: 11.172 2.300 11.080 3.150 6.689 2.685
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Afdeling 16

Uitgaven Inkomsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 31-12-2016 31-12-2015

100 - AI 756 7 830 15 1.464 -1.466 6.861 8.723

200 - SP 0 0 1.300 0 87 0

300 - WS 1.130 0 2.550 1.960 1.452 0

400 - TS

Totaal: 1.886 7 4.680 1.975 3.003 -1.466

100 - AI 32.417 1.982 22.267 3.770 18.014 -11.343

200 - SP 8.122 0 11.807 60 4.248 24 31-12-2016 31-12-2015

300 - WS 45.301 32.723 47.770 42.805 44.231 53.028

400 - TS 0 0 0 0 0 0

85.840 34.705 81.844 46.635 66.493 41.709 63.660 116.286

Legenda:

AI = Algemene Infrastructuur

SP = Sportparticipatie

WS = Wedstrijdsport

TS = Topsport
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Bijlage 2: Verslag van de Financiële Commissie over het boekjaar 2016 

 
De leden van de financiële commissie 2016-2017 t.w. de heren Arnold van der Pol, Rob van 
der Zwet en Ton Reedijk, als zodanig benoemd in de Bondsraadvergadering van 26 november 
zijn op 30 maart 2016, ten kantore van de NJBB in Nieuwegein, bijeen gekomen om op grond 
van artikel 38 van de Statuten een onderzoek in te stellen naar de jaarrekening van de bond 
en daarbij voor zover mogelijk te kijken naar de algemene financiële situatie van de NJBB over 
het boekjaar 2016. 
 
Zij deed dat aan de hand van het overgelegde ‘concept Financieel Verslag 2016’, sluitend op 
een negatief exploitatieresultaat van € 14.960,- en een vermogen ultimo 2016 van € 
439.441,- Voorts beschikte zij over de specificatie van een aantal kostenplaatsen en werd 
steekproefsgewijze onderzoek gedaan naar de juistheid van de uitgaven aan de hand van 
declaraties en daarop volgende betalingen. 
 

In aanvulling op de in het verslag vermelde toelichtingen zijn er nadere verklaringen gevraagd 
bij significante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016. 
Het resultaat is negatief beïnvloed door extra kosten die in de afdelingen gemaakt zijn in 
verband met het afronden van de werkzaamheden en vervolgens het opheffen van de 
afdelingen. Het beperkte negatieve resultaat achten wij acceptabel in relatie tot de grote 
organisatie veranderingen die dit boekjaar zijn gerealiseerd en tot de hoogte van vermogen 
van de bond. 
 
Dit jaar zijn voor de laatste keer de cijfers van de afdelingen integraal opgenomen. Op het 
moment van onze controle waren al een aantal van de overgebleven banksaldo’s van de 
afdelingen overgemaakt naar de centrale organisatie en door de directeur is toegezegd dan die 
van de overige afdelingen op korte termijn worden overgeheveld en afgesloten. 
 

De commissie heeft geconstateerd dat er door de directeur en medewerkers nauwgezet is 
geadministreerd en de financiële administratie op orde is. Waar nodig heeft de directeur en de 
financieel medewerkster voldoende uitleg kunnen geven bij vragen of aanmerkingen 
onzerzijds. 
 
Bij haar onderzoek heeft de commissie vastgesteld dat bij de hoofdorganisatie: 
* De saldi van de liquide middelen in overeenstemming zijn met de balans per ultimo 2016. 
* De resultatenrekening een juist beeld geeft van de baten en lasten over het jaar 2016. 
* De overige activa en passiva, inclusief de bestemmingsreserves correct in de balans zijn 

opgenomen. 
* De continuïteitsreserve voldoet aan de eisen van NOC/NSF. 
 
Ons onderzoek geeft geen aanleiding tot het maken verder opmerkingen. 
 

Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 30 maart 2017. 
 
De financiele commisise van de NJBB, 
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Vaststelling contributie 2018 

 
Bij de vaststelling van de contributie is rekening gehouden met het Consumenten Prijs Index 
cijfer (gemiddelde CPI 2016: 0,32%). 
 
 
Verenigingscontributie 
 
Het bondsbestuur stelt voor de verenigingscontributie voor 2018 vast te stellen op:  
 

Categorie: 2018  2017 

    

0 – 24 leden: € 56,25  € 56,00 

25 – 49 leden: € 112,50  € 112,00 

50 – 99 leden: € 168,75   € 168,00 

100 – 199 leden: € 225,00  € 224,00 

200 – 399 leden: € 281,25  € 280,00 
 
Bij elke verdubbeling per categorie geldt een verhoging van € 56,25 
 
 

Licentiekosten 
 
Het bondsbestuur stelt voor de inflatiecorrectie alleen toe te passen op de Club-licentie en 
Wedstrijd-licentie. De kosten voor de jeugd-licentie blijven ongewijzigd.  
 

Categorie: 2018  2017 
  

 
 

Club-licentie € 12,55  € 12,50 

Jeugd-licentie € 16,50  € 16,50 

Wedstrijd-licentie: € 32,60  € 32,50 
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Voorstel reglementswijzigingen NPC 

 
De afgelopen periode heeft het bondsbestuur de Nationale Petanque Competitie (NPC) op 
diverse momenten geëvalueerd. Gedurende het seizoen 2015/2016 heeft bij de start, 
tussentijds en na afloop van de pilot in de Top en 2e divisie een evaluatie plaats gevonden 
onder de deelnemende spelers. Het bondsbestuur heeft begin 2017 een enquête uitgezet 
onder alle verenigingen met het verzoek om deze enquête door te sturen naar deelnemende 
spelers. De enquête had betrekking op alle divisies in de NPC. In totaal hebben 565 
respondenten de enquête volledig ingevuld. Het overgrote deel van de respondenten betrof 
spelers.  
 
Landelijk wordt de NPC beoordeeld met een 7,4. In District Oost scoort de NPC het laagst met 
een 7,2 en in district Noordwest scoort de NPC het hoogst met een 7,9. De scores van de 
overige districten liggen tussen het cijfer 7,2 en 7,9. De uitkomst van de enquête is besproken 
met alle districtsteams en de feedback die hieruit naar voren is gekomen, is verwerkt. 

 
Op hoofdlijnen zijn de onderstaande resultaten uit de enquête gekomen: 
• De meeste respondenten komen uit District Zuidoost 
• Er wordt goed gescoord op de competitieonderwerpen (aantal speeldagen, gekozen 

speelvormen, aantal partijen, duur van een speeldag, puntenverdeling en flexibele 
teamsamenstelling) 

• De opzet van de formulieren wordt goed beoordeeld. Dit geldt eveneens over de 
snelheid waarop de uitslagen op de website worden gepubliceerd. 

• Als verbeterpunten worden aangedragen: verbetering van richtlijnen rondom binnen 
en/of buiten spelen, de temperatuur, inzet scheidsrechters en de verduidelijking van het 
reglement. 

 
Het bondsbestuur heeft op basis van de feedback uit de enquête, districtsteam en overige 

gesprekken met verenigingen besloten om enkele wijzigingen in het reglement voor te leggen 
waarin de onderstaande zaken zijn opgenomen: 
 

- Duidelijke splitsing tussen landelijke (top, 2e en 3e) en regionale divisies (4e en lager) 
 

- Een bepaling opnemen dat alle namen van de spelers die staan opgesteld voor een 
ontmoeting niet alleen zijn vermeld op het opstellingsformulier maar ook aanwezig zijn 
voor de aanvang van de eerste wedstrijd. Hiermee wordt voorkomen dat de aanvang 
van partijen wordt vertraagd omdat spelers nog van elders moeten komen.  
 

- Gemengd spelen in de 4e en lagere divisies niet meer wordt voorgeschreven.  
 

- Het opstellen van duidelijke richtlijnen rondom binnen- en buiten spelen. 
 

Dit heeft geleid tot een aangepast reglement dat aan de bondsraadleden wordt voorgelegd.  
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BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE 
 

Vastgesteld door de bondsvergadering van 20 mei 2017; 
Inwerking tredend op 1 juli 2017 

 
INLEIDING 
Behoudens de in dit reglement opgenomen afwijkingen is het Reglement voor de  
Petanquesport (RPS) en het Toernooireglement Petanque (TRP) in zijn geheel van toepassing. 
 
 
ARTIKEL 1 DE NATIONALE PETANQUE COMPETITIE 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 
 
1.1 De Nationale Petanque Competitie (hierna te noemen NPC) is een jaarlijks te houden 

toernooi voor verenigingsteams. Er is geen beperking in het aantal teams dat kan 

worden ingeschreven. 
 
1.2 De NPC wordt gespeeld in divisies, elk bestaande uit een of meer poules. Elke poule 

bestaat uit maximaal acht teams. 
 

1.2.1 De hoogste divisie heet de topdivisie en bestaat uit één poule. Daaronder volgt 
de tweede divisie, die in twee poules is verdeeld. De derde divisie bestaat uit vier 
poules en zo verder.  

 
1.2.2 De NPC is een landelijk toernooi voor de topdivisie tot en met de derde divisie en 

een regionaal toernooi voor de vierde divisie en lager. 
 
1.3 De NPC vindt plaats op veertien speeldagen in de periode van 15 september van enig 

jaar tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. De totale periode noemen we “het seizoen”. 
 
1.4 Het is niet toegestaan om tijdens het seizoen vergelijkbare competities te  

organiseren. 
  

1.4.1 Als een vergelijkbare competitie wordt gezien, een competitie waarbij de teams 
uit meerdere equipes bestaan . 

 
1.5 Op de richtspeeldag van de NPC mogen geen andere competities of toernooien 

georganiseerd worden. 
 
Alleen van toepassing op landelijke 
(Top, 2e en 3e divisies) 

Alleen van toepassing op regionale (4e, 
5e, 6e etc.) divisies 

 1.7.1 De competitieleiding deelt de 
verenigingsteams naar vermogen in 
op basis van de kleinst mogelijke 
reisafstanden. 

1.6 Een vereniging kan in iedere divisie 
slechts één teamplaats bezetten 

1.7.2 Het aantal verenigingsplaatsen per 
divisie is onbeperkt. 

 1.7.3 Indien er onvoldoende inschrijvingen 
zijn om alle plaatsen in een divisie te 
bezetten, of indien door een laag 
aantal inschrijvingen in een divisie de 
reisafstanden naar de mening van de 
competitieleiding onredelijk groot 
worden, kan door de competitie-

leiding, na overleg met de coördinator 
wedstrijdzaken van het district 
worden afgeweken van de strikt 
piramidale structuur van de 
competitie. Hiertoe kan het aantal 
poules per divisie worden  
teruggebracht. 
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ARTIKEL 2 VERENIGINGSTEAMS 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
2.1 Een teamplaats in de NPC komt niet toe aan een ingeschreven team, maar aan de  

lidvereniging die het team heeft ingeschreven. 
 
2.2 Een lidvereniging kan meerdere teams inschrijven. 
 
2.3 Een team heeft geen vaste samenstelling. Per speeldag kan de teamsamenstelling 

geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden.  
 

2.4 De deelnemende vereniging verplicht zich om gedurende de looptijd van de competitie 

voor elke wedstrijd en voor elke teamplaats een volledig team op te stellen. 
 

2.5 De kosten van deelname aan de NPC worden door het bondsbestuur vastgesteld en bij 
de deelnemende vereniging in rekening gebracht. De kosten kunnen verschillen 
afhankelijk van het niveau waarop men speelt.  

 

Alleen van toepassing op landelijke 
(Top, 2e en 3e divisies) 

Alleen van toepassing op regionale (4e, 
5e, 6e etc.) divisies 

2.6 Een team van zes of zeven 
deelnemers bevat ten minste één 
vrouw en ten minste één man. Een 
team van acht of negen deelnemers 
bevat ten minste twee vrouwen en 
ten minste twee mannen.  

2.8 Een team kan bestaan uit vrouwen, 
mannen of een mix. 
 

2.7 Een team kan bovendien een coach 
aanwijzen. Voor het aanstellen en 
functioneren van de coach gelden de 
regels van het TRP. 

2.9 Het is mogelijk om met zogenaamde  
combiteams deel te nemen. Dit zijn  
teams die zijn samengesteld uit  
deelnemers van meer dan één  
lidvereniging (in afwijking van 3.4).  
Voor elk van deze verenigingen is het  

combiteam het laagst deelnemende  
team in de competitie. Eén van deze  
verenigingen dient te worden  
aangewezen als aanspreekpunt voor  
de competitieleiding, en is  
verantwoordelijk voor het informeren  
van de overige verenigingen die aan  
het team bijdragen. Een vereniging  
mag met ten hoogste één combiteam  
deelnemen. De aan het combiteam  
deelnemende verenigingen dienen  
gezamenlijk een binnen- en een  
buitenlocatie te kiezen. Een  
combiteam kan alleen promoveren  

naar maximaal de vierde divisie  
wanneer daarna nog altijd aan alle  
aan een combiteam gestelde  
voorwaarden wordt voldaan. 
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ARTIKEL 3 DEELNEMERS 

 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
3.1 Gedurende een seizoen kan een licentiehouder namens slechts één lidvereniging aan de 

NPC deelnemen. 
 

3.2 Een team bestaat per speeldag uit ten minste zes en ten hoogste negen deelnemers. 
 
3.3 De teamsamenstelling kan per wedstrijd gewijzigd worden. 
 
3.4 Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een lidvereniging met een geldige 

Nederlandse wedstrijdlicentie afgegeven door de NJBB. De speelgerechtheid vervalt 
wanneer tijdens het NPC seizoen een speler van vereniging wisselt.  

 
3.5 Een speler die aan ten minste één speelronde heeft deelgenomen wordt gezien als  

deelnemer van het team waarin hij speelde.  
 
3.5.1 Indien meer teams van een lidvereniging aan de NPC deelnemen, mag een speler die 

drie maal of vaker in hetzelfde team heeft deelgenomen niet meer uitkomen voor een 
ander team in dezelfde of een lagere divisie. 

 
3.5.2 Overtreding van deze regel leidt tot sancties als bedoeld in artikel 5.3.3. 
 
3.5.3 Bij herhaalde overtreding kan de competitieleider besluiten tot diskwalificatie van het  

betreffende team hetgeen leidt tot sancties als bedoeld in artikel 5.3.5. 
 
3.6 Een team wijst een teamcaptain aan die zich voorafgaand aan de wedstrijd als zodanig  

meldt bij de scheidsrechter. 
 
3.6.1 De teamcaptain overhandigt het opstellingsformulier van zijn team aan de  

teamcaptain van de tegenpartij, ingevuld voor de eerste speelronde, alsmede de 
wedstrijdlicenties van alle aan de wedstrijd deelnemende spelers.  

 
3.6.2 Alle spelers van het team die op het opstellingsformulier staan dienen bij het begin van  

de wedstrijd aanwezig te zijn.  
 
3.6.3 Tijdig voor het begin van een nieuwe speelronde overhandigt de teamcaptain het   

opstellingsformulier met de opstelling van zijn team voor de volgende speelronde aan 
de teamcaptain van de tegenpartij. 

 
3.7 De NPC kent geen invallers en vervangers als bedoeld in artikel 30 van het  

TRP. 
 
 
ARTIKEL 4 COMPETITIESCHEMA 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
4.1 Binnen iedere poule wordt een volledige competitie gespeeld, met uit– en  

thuiswedstrijden. 
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4.2 De wedstrijden worden gespeeld volgens een door de competitieleiding vastgesteld 

schema. Zij houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met de beschikbaarheid van de 
speellocaties op de afzonderlijke wedstrijddagen. De competitieleiding maakt uiterlijk 
één maand voor de eerste speeldag dit speelschema bekend. 

 
4.3 Indien twee of meer teams van een vereniging in dezelfde poule zijn ingedeeld, 

ontmoeten zij elkaar zo spoedig mogelijk. 
 
4.4 De zaterdag is richtspeeldag. In overleg met de teamcaptain tegenstander kan hiervan 

worden afgeweken. Indien wordt afgeweken, dient dit te worden gemeld bij de 
competitie-leiding. 

 
4.4.1 De eerste speelronde van iedere speeldag begint om 12:00 uur. In overleg met 

de teamcaptain van de tegenstander kan hiervan worden afgeweken.  
 

4.4.2 Afgelasting van een competitieronde kan alleen gebeuren door de 
competitieleiding en wordt onmiddellijk bekend gemaakt via een e-mail aan alle 
NPC contactpersonen van lidverenigingen en teamcaptains. Tevens wordt een 
bericht op de website www.nlpetanque.nl geplaatst. 

 
4.5 Indien één of meer leden van een team van een lidvereniging op een geplande 

speeldatum verplichtingen heeft of hebben in het kader van een door de FIPJP of de 
CEP georganiseerd evenement, heeft hun vereniging het recht om – in overleg met de 
competitieleiding en de tegenstander – de wedstrijd voor dat team naar een andere 
datum te verplaatsen. Bij voorkeur naar een eerdere datum, maar in ieder geval vóór 
de volgende speelronde. 

 
 

ARTIKEL 5 AFWEZIGHEID EN TERUGTREKKEN 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
5.1 Een team heeft het recht om, bij overmacht, een wedstrijd af te zeggen.  
 
5.2 Het niet kunnen opstellen van spelers om welke reden ook kan niet als overmacht 

geaccepteerd worden. 
 
5.3 De afzegging dient zo spoedig mogelijk aan de competitieleiding en aan de  

tegenstander te worden gemeld.  
 

5.3.1 De competitieleiding beoordeelt of er inderdaad sprake is van overmacht, en of 
de afzegging inderdaad zo spoedig mogelijk is gedaan.  
 

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

5.3.3 Bij een negatief oordeel dan wel het niet opdagen zonder geldige afzegging wordt de 
uitslag van de wedstrijd die het betreft een 0-8 verlies genoteerd. Voor de 8 

afzonderlijke partijen wordt een uitslag van 6-13 verlies vastgelegd. 
 
5.3.4 Een team dat tweemaal zonder geldige afzegging niet is komen opdagen, wordt 

uitgesloten van de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen 
van wedstrijden die door dat team zijn gespeeld komen te vervallen. Daarnaast is de 
vereniging overeenkomstig artikel 5.4.2 een boete ter hoogte van twee maal het 
volledige inschrijfgeld verschuldigd.   

http://www.nlpetanque.nl/
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5.3.5 Een team dat zich terugtrekt uit de competitie, of wordt gediskwalificeerd, wordt 
uitgesloten voor de rest van de competitie en degradeert reglementair. Alle uitslagen 
van wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld komen te vervallen. 
 

5.4 In afwijking van de regels uit artikel 31, leden 2 en 3 van het TRP, gelden de volgende 
regels:  

 
5.4.1 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na de uiterste 

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

5.4.2 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na de eerste 
speeldag is (naast het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van 

twee maal het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  
 

5.5 Artikel 31.4 van het TRP is van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel 
genoemde regels. 

 
ARTIKEL 6 ACCOMMODATIES EN SPEELLOCATIES 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
6.1 De accommodatie waar de thuiswedstrijden plaatsvinden dient te voldoen aan de door 

de competitieleiding gestelde eisen, vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier.  
 
6.1.1 De temperatuur in binnen accommodaties bedraagt op speeldagen ten minste 

15° Celsius.  
 

6.1.2 Er dient per afzonderlijke wedstrijd een speelvlak (afgebakend deel van het 
speelterrein) beschikbaar te zijn van ten minste 9 × 12 meter bedoeld voor 3 
banen tenzij hiervan is afgeweken met toestemming van de competitieleiding. 
 

6.1.3 Alle partijen in een wedstrijd worden op dat speelvlak gespeeld. Op dat speelvlak 

worden geen andere partijen gespeeld.  
 

6.1.4  Een overzicht van de goedgekeurde accommodaties wordt gepubliceerd op de 
website NLPetanque. 

 
6.2 Voor aanvang van de competitie geeft iedere deelnemende vereniging voor elk van haar 

teams aan wat de thuislocatie wordt voor de thuis te spelen wedstrijden. 
  
6.2.1 Indien wordt afgeweken van de opgegeven thuislocatie, geeft de vereniging 

uiterlijk 48 uur vóór de speeldag bij haar tegenstander(s) en de competitieleiding 
aan welke de vervangende accommodatie is.  

 
6.3 Teams hebben het recht om, voorafgaand aan iedere speelronde, gedurende minimaal 

vijf minuten in te gooien op de aangewezen banen.  

 
6.4 Tijdens een competitiewedstrijd mogen elders op de speellocatie andere activiteiten 

worden georganiseerd voor zover deze de NPC wedstrijden naar het oordeel van de 
scheidsrechter niet verstoren. 

 
6.5 Binnen spelen is de richtlijn. In overleg en overeenstemming tussen beide teamcaptains 

kan hiervan worden afgeweken per speelronde. 



 

Agendapunt 10.1 - BV 20 mei 2017  67 

 

 

Alleen van toepassing op landelijke 
(Top, 2e en 3e divisies) 

Alleen van toepassing op regionale (4e, 
5e, 6e etc.) divisies 

6.6 Bij alle partijen wordt gebruik 
gemaakt van kunststof werpcirkels, 
waarvan de ligging vóór het uitwerpen 
van het but eenduidig wordt 
gemarkeerd, bij voorkeur op vier 
punten langs de horizontale en 
verticale as (artikel 6 RPS). 

6.7 Als in de regionale divisies de 
thuisspelende vereniging niet beschikt 
over een overdekte accommodatie, 
kiest de thuisspelende vereniging of 
er thuis (buiten) of binnen (in een hal 
van een andere vereniging) wordt 
gespeeld.  

 6.7.1 Uiterlijk 48 uur voordat de ontmoeting 
plaats vindt, maakt de thuisspelende 
vereniging de keuze waar gespeeld 
wordt, bekend aan de tegenstander 
en competitieleiding.  

 6.7.2 Als de weersverwachting 
(www.buienradar.nl) 48 uur voor 
aanvang van de ontmoeting, 
voorspelt dat de temperatuur lager is 
dan 10 graden en de kans op neerslag 
meer dan 20% bedraagt, wordt 

uitgeweken naar een overdekte 
accommodatie.  

 6.7.3 Indien is gekozen voor een overdekte 
accommodatie, geldt dat bij 
onverwachts mooi weer (minimaal 10 
graden en kans op neerslag minder 
dan 20%) in overleg en 
overeenstemming tussen beide 
teamcaptains per speelronde kan 
worden gekozen om buiten te spelen.  

 6.8 Indien buiten wordt gespeeld, bepaalt 
de scheidsrechter in geval van 
noodweer, eventueel na overleg met 
de teamcaptains, of de speellocatie 

nog tijdens een speelronde naar 
binnen wordt verplaatst. Artikel 36 
van het RPS is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
 
ARTIKEL 7 OVERIGE VERPLICHTINGEN LIDVERENIGINGEN 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
7.1 De thuisspelende vereniging draagt zorg voor de aanwezigheid van een gediplomeerd 

scheidsrechter. 

 
7.2 De scheidsrechter mag niet aan de wedstrijd deelnemen. 
 
7.3 Aan de scheidsrechter komen de taken en bevoegdheden toe die in de artikel 35 en 36 

van het TRP aan de wedstrijdleider worden toegekend. 
 
7.4 Als er op één locatie meer dan één ontmoeting tegelijkertijd plaatsvindt, kan worden 

volstaan met één scheidsrechter. 
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Alleen van toepassing op landelijke 
(Top, 2e en 3e divisies) 

Alleen van toepassing op regionale (4e, 
5e, 6e etc.) divisies 

7.5 Voor de topdivisie moet de 
scheidsrechter ten minste op niveau 3 
gediplomeerd zijn. 

 

7.6 De scheidsrechter mag geen deel 
uitmaken van de competitieleiding of 
het bondsbestuur. 

 

 
 
ARTIKEL 8 WEDSTRIJDSYSTEEM EN RANGSCHIKKING 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 
8.1 De wedstrijden worden gespeeld in drie speelronden: 

• de 1e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen, 
• de 2e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit twee triplettenpartijen, 
• de 3e speelronde van elke wedstrijd bestaat uit drie doublettenpartijen. 

 
8.2 De puntentelling per wedstrijd is als volgt: 

• elke winstpartij levert 1 partijpunt op, in één wedstrijd zijn dus 8 partijpunten te 
verdelen; de eindstand in partijpunten is dus: 8–0, 7–1, 6–2, of 5–3 (of vice versa), 
of 4–4; 

• het team dat de meeste partijen wint, wint de wedstrijd. Ook gelijkspel is mogelijk; 
 
8.3 Puntenverdeling; 

• winst van een wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op,  

• verlies van een wedstrijd 0 wedstrijdpunten; 
• gelijkspel beide teams 1 wedstrijdpunt 

 
8.4 Rangschikking geschiedt op volgorde van: 

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

punten. 
 
8.5 Een verenigingsteam dat winnaar wordt van een poule in een van de lagere divisies 

komt in aanmerking voor promotie. 
 

8.5.1 Promotie is niet verplicht 
 

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

 
8.5.3 Indien ook dat team niet kan of wil promoveren, vervalt het recht op promotie 

voor de betreffende poule. 
 

8.5.4 Nadat de promoties zijn bepaald en de verenigingen hebben aangegeven of zij 
de hun toekomende plaatsen wensen te gebruiken, degraderen uit iedere divisie 
zoveel teams als nodig is om in het volgend seizoen weer te komen tot het 
vastgestelde aantal deelnemende teams per divisie, zoals bedoeld in art. 1.2 

 
8.6 De vereniging ontvangt een aandenken voor teams die kampioen zijn geworden. 
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Alleen van toepassing op landelijke 
(Top, 2e en 3e divisies) 

Alleen van toepassing op regionale (4e, 
5e, 6e etc.) divisies 

8.7 In elke speelronde wordt één equipe  
aangemerkt als “gemengd”; de 
overige equipes worden “vrije” 
equipes genoemd. In de gemengde 
equipe dient ten minste één man en 
één vrouw te zijn opgesteld. In elke 
speelronde spelen de gemengde 
equipes tegen elkaar. 

8.11 De verplichting om gemengde equipes 
tegen elkaar te laten spelen geldt niet 
in deze divisies. 

 

Alleen van toepassing op landelijke 
(Top, 2e en 3e divisies) 

Alleen van toepassing op regionale (4e, 
5e, 6e etc.) divisies 

8.8 Het verenigingsteam dat winnaar  
wordt van de topdivisie wordt namens 
zijn vereniging houder van de titel 
„Nederlands kampioen”. Het ontvangt 
de wisselbeker waarin de naam van 
de vereniging gegraveerd wordt, en 
een kampioensbeker als blijvende 
herinnering. 

8.12 Een team van een vereniging in de 
vierde divisie kan niet promoveren 
naar de derde divisie als zijn 
vereniging daar al vertegenwoordigd 
is. 

8.9  De Nederlands Kampioen neemt deel 
aan de Eurocup in het kalenderjaar 
van zijn kampioenschap. 

 

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

vertegenwoordigd. 

 

 
 
ARTIKEL 9 ADMINISTRATIEVE TAKEN 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 

9.1 Alle administratieve taken worden in een afzonderlijke procedure geregeld. 
 
9.2 De in 9.1 bedoelde procedure en alle voor de NPC benodigde formulieren worden op de 

website NLPetanque beschikbaar gesteld. 
 
 

ARTIKEL 10 SLOTBEPALINGEN 
 

Van toepassing op landelijke (Top, 2e, 3e) en regionale (4e, 5e, 6e etc) divisies 

 

10.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleiding 

10.2 Tegen de beslissing van de competitieleiding is geen beroep mogelijk. 
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Bijlagen NK’s 
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Op uitdrukkelijk verzoek van de commissie wedstrijdsport nationaal (CWN) n.a.v. de 
ervaringen met betrekking tot de organisatie van de NK’s in 2016 stelt het bondsbestuur 
onderstaande twee onderstaande wijzigingen voor:  
 

1. Het was zo dat bij bijvoorbeeld 9 deelnemers een NK over twee dagen moest worden 
gespeeld. Dat is in dit voorstel gewijzigd 1 dag. Dit geldt voor maximaal 32 
deelnemers. Er worden dan 4 ronden Zwitsers gespeeld en de beste 4 spelen daarna 
halve finales en daaropvolgend de finale. Hierdoor duurt een dag 1 ronde langer en 
wordt het dus 20:00 uur in plaats van 18:00 uur. 
 

2. Doordat de finales (vrouwen, mannen) niet meer afzonderlijk achter elkaar worden 
gespeeld, komt er voor de finaledag meer tijd beschikbaar. Vanaf 33 deelnemers gaan 
er dan standaard 16 equipes door in plaats van 8. 

 

Deze 2 voorstellen hebben betrekking op alle NK’s uitgezonderd van het NK precisieschieten. 
 
Er wordt voorgesteld om onderstaande artikelen aan te passen: 
 
 

Artikel 1.2 NK mix, Artikel 1.3 NK tête-a-tête, NK doubletten, NK tripletten, NK 
veteranen 

Oud: ….. wordt gespeeld op twee aaneensluitende dagen; Indien …. 
Nieuw: ….. wordt gespeeld op twee aaneensluitende dagen. Bij minder dan 33 deelnemers 

wordt op 1 dag gespeeld. De 2e speeldag wordt dan aansluitend aan de 
voorronden gespeeld. Indien …. 

Artikel 5.6: 
Oud: ….. speelt bij acht deelnemers de nummer 1 uit de voorronde tegen de nummer 8 

uit de voorronde, de nummer 2 tegen de nummers 7, 3 tegen 6 en 4 tegen vijf. 
Bij vier deelnemers is dat 1 tegen 4 en 2 tegen 3. 

Nieuw: ….. speelt nummer 1 tegen de laagst gekwalificeerde equipe, de nummer 2 tegen 
de één na laatst gekwalificeerde equipe, enzovoorts. 

 
Artikel 6.1: Toevoegen de tekst ‘De wedstrijdleiding kan besluiten dat op tijd wordt gespeeld.’ 
 Een opsommingspunt toevoegen met de tekst: ‘Bij 4, 5 en 6 deelnemers eindigen 

de nummers 3 en 4 beiden op de 3e plaats.’. 
 
Artikel 6.2 NK mix, NK veteranen, NK beloften, Artikel 7.2 NK tête-a-tête, NK doubletten, NK 

tripletten: 
 Verwijderen (artikel 6 van het RPS). 
 
Artikel 6.5 NK mix, NK veteranen, NK beloften, Artikel 7.5 NK tête-a-tête, NK doubletten, NK 

tripletten: 
 Verwijderen (artikel 6 van het RPS). 
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NK tête-à-tête 

Artikel 5.3: ‘wijst de’ en ‘de’ verwijderen. 
Artikel 5.4: ’17 t/m 64’ vervangen door ’33 t/m 64’ en ‘9 t/m 16’ vervangen door ‘9 t/m 32’. 

De tekst ’bij 9 tot en met 12 equipes’ vervangen door ’bij 9 tot en met 32 
equipes’. 
De tekst ‘bij 13 tot en met 32 equipes kwalificeren zich 8 equipes voor de 
finaledag’ verwijderen. 

Artikel 6.1: de letters ‘acht’ verwijderen. 
 Bij het eerste opsommingspunt het woord ‘als’ verwijderen. 
 
NK doubletten, NK tripletten, NK mix, NK veteranen, NK beloften 
Artikel 3.1: Het woord ‘spelreglement’ vervangen door ‘toernooireglement petanque’. 
Artikel 5.4: ’17’ vervangen door ‘33’ en ‘9 t/m 16’ vervangen door ‘9 t/m 32’. 

De tekst ’12 equipes’ vervangen door ’32 equipes’. 
De tekst ‘vanaf 13 equipes kwalificeren zich 8 equipes voor de finaledag’ 

vervangen door ‘vanaf 33 equipes kwalificeren zich 16 equipes voor de finaledag’. 
NK mix 
Artikel 4.2: De tekst ‘om 10.00 uur’ verwijderen 
Artikel 5.3: Gelijk maken aan NK doubletten en NK tripletten. 
 
NK veteranen 
Artikel 5.3: Gelijk maken aan NK doubletten en NK tripletten. 
 
NK beloften 
Artikel 1.3: De tekst wijzigen in ‘Er wordt in de spelvorm tripletten gespeeld.’. (EK’s worden 

elk jaar gespeeld.) 
Artikel 1.4: De tekst ‘minder dan 9 deelnemers’ vervangen door ‘minder dan 33 deelnemers’. 
Artikel 4.2: De tekst ‘om 10.00 uur’ verwijderen 

Artikel 5.3: Gelijk maken aan NK doubletten en NK tripletten. 
 
NK precisieschieten 
Artikel 1.4 Geen aantallen noemen bij de definitie van serie en herkansing. Deze staan al in 

artikel 5.4. Nu staat bij serie een verkeerd aantal voor de herkansing (24) en 
wordt zowel bij serie als herkansing alleen uitgegaan van meer dan 32 
deelnemers. 
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