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VERGADERING BONDSRAAD   
 
Datum:  24 november 2018 
Locatie:  Bondsbureau Nieuwegein, Kelvinbaan 48 (1e verdieping) 
Aanvang:  10:30 
 
Zaal:   Fairplay en Respect 
 
Genodigden:  Bondsraadsleden, leden bondsbestuur, medewerkers bondsbureau, 

voorzitter reglementencommissie en voorzitter tuchtcollege. 
 
DEFINITIEVE AGENDA 
 

1. Opening 
Berichten van verhindering 

 
2.    Mededelingen 

  
3.    Vaststelling van het verslag van de vergadering van de bondsraad  
 d.d. 02 juni 2018, pag. 2-9  
 
4.  Ingekomen stukken 

 
5. Stand van zaken besluiten en toezeggingen aan de bondsraad 

d.d. 02 juni 2018, pag. 10-11   
 
6. Vacature bondsbestuur  

 
7. Jaarplan 2019, pag. 12-18   
 

8. Financien 
8.1 Begroting 2019, pag. 19-28   
8.2 Benoeming leden financiele commissie1  
 
9. Voorstel contributiestructuur, pag. 29-49 
 
10. Toernooireglementen 
10.1 TRP en NK’s (technische wijzigingen), pag. 50-57 
10.2 TRP en NK’s (inhoudelijke wijzigingen), pag. 58-59  
10.3  Masters, pag. 60-65   
 
11. Rondvraag  

  
12. Sluiting 

 

 
1  Het bondsbestuur draagt Dhr. Rob van der Zwet, Ton Reedijk en Arnold van der Pol voor als leden van de 
 financiële commissie.   
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3. Verslag vergadering bondsraad d.d. 2 juni 2018 1 

 2 

1. Opening 3 

De voorzitter, Sjoerd Pieterse opent de vergadering om 10:30 uur en heet de aanwezigen 4 

welkom. Het is de eerste keer dat in de nieuwe lokatie van de NJBB wordt vergaderd. Hij hoopt 5 

dat vergaderen op deze lokatie net zo prettig wordt ervaren als het werken hier. 6 

Een speciaal welkom aan Miranda en Bart de medewerkers van het Bondsbureau, het 7 

kandidaat bestuurslid Lex van Rootselaar en Dody Henze die, bij afwezigheid van de secretaris, 8 

de notulen zal verzorgen. 9 

 10 

2. Mededelingen 11 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de bondsraadleden Arend Nijborg, Cor van 12 

Vloten, Frank Versluis, Gerard Mellegers, Hans Kusters, Riemer Haagsma en André de Kort. 13 

Tevens van de voorzitter van de tuchtcollege, de secretaris Ton Roos en de directeur van het 14 

Bondsbureau Twan Beckers. 15 

 16 

3. Verslag vergadering bondsraad d.d. 25 november 2017 17 

Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen reacties binnen gekomen, waarmee het 18 

verslag conform het HHR is vastgesteld.  19 

Besluit: De bondsraad neemt kennis van het vastgestelde verslag d.d. 25 november 2017. 20 

 21 

4. Ingekomen stukken 22 

De ingekomen stukken bestaan uit vragen en amendementen van de leden van de bondsraad, 23 

met het antwoord daarop van het bondsbestuur. 24 

Deze vragen en antwoorden zullen worden behandeld bij de desbetreffende agendapunten. 25 

De vragen van Willy van Kilsdonk zijn helaas te laat ontvangen waardoor daar geen reactie 26 

van het bondsbestuur op is gegeven. De vragen zullen bij het betreffende agendapunt worden 27 

behandeld. 28 

 29 

5. Vaststellen van de agenda 30 

Het toegezonden stuk met vragen van de bondsraadleden en de reactie daarop van het 31 

bondsbestuur maken deel uit van deze agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 32 

 33 

6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de vergadering van de bondsraad d.d. 25 34 

november 2017 35 

De hierop binnengekomen vragen worden behandeld. 36 

Vraag 1 is afdoende beantwoord. 37 

Vraag 2 bij afwezigheid van Frank Versluis beslist de bondsraad dat de vraag afdoende 38 

beantwoord is. 39 

Vraag 3 is afdoende beantwoord. 40 

Vraag 4 is afdoende beantwoord. 41 

Besluit: De bondsraad neemt kennis van de stand van zaken van de besluiten en 42 

toezeggingen van de bondsraad van 25 november 2017. 43 

 44 

7. Vacatures 45 

Voor een van de twee bestaande vacatures heeft zich een kandidaat gemeld; Lex van 46 

Rootselaar.  47 

Lex van Rootselaar meldt dat hij sinds 2,5 jaar petanque speelt. Hij is lid geweest van het 48 

districtsteam in de functie van verenigingsondersteuner en wil graag zijn ervaring in dezelfde 49 

vacature in het bondsbestuur inzetten.  50 

Besluit: De bondsraad benoemt Lex van Rootselaar tot lid van het bondsbestuur.  51 

Lex van Rootselaar gaat in het bondsbestuur de portefeuille verenigingsondersteuning doen, 52 

de vacature promotie blijft voorlopig bij de voorzitter. 53 

54 
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8. Beleidsverantwoording 2017 55 

 56 

8.1 Jaarverslag 2017 57 

De vragen 5, 6, 7 en 8 van Frank Versluis en Jacques Claessen zijn afdoende beantwoord. 58 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over het jaarverslag. 59 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2017  60 

 61 

8.2 Financieel jaarverslag 2017 62 

De penningmeester heeft er geen behoefte aan om een verdere toelichting te geven op het 63 

jaarverslag, maar wil wel van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van het 64 

bondsbureau een compliment te maken over de wijze waarop zij hun werkzaamheden hebben 65 

verricht. Tevens een compliment aan de nieuwe accountant.  66 

Vraag 9 van Frank Versluis is afdoende beantwoord.  67 

Vraag 10 van Frank Versluis, hier stelt hij om het positief resultaat dat ontstaan is doordat er 68 

minder opleidingen zijn gegeven dan begroot is, te reserveren voor extra opleidingen. 69 

De voorzitter legt uit dat er minder opleidingen zijn gegeven omdat er niet genoeg opleiders 70 

zijn. Als het begrote bedrag uit de begroting 2018 niet gebruikt wordt, zal dit bedrag in de 71 

jaarrekening 2018 gereserveerd worden zodat dit bedrag aangewend kan worden als zich 72 

komend jaar meer opleiders aandienen.   73 

Het voorstel van Frank Versluis moet in stemming worden gebracht omdat het bondsbestuur 74 

een andere mening heeft dan de indiener. 75 

 76 

Arthur Meertens is van mening dat wanneer in 2018 het benodigde bedrag wel besteed gaat 77 

worden er dan een tekort in de begroting komt. De voorzitter antwoordt dat er, mocht het 78 

nodig zijn, ruimte is in de begroting zonder dat er gereserveerd moet worden.   79 

 80 

Besluit: Het voorstel om de niet uitgegeven € 8.500,00 bij de post opleidingen te bestemmen 81 

voor extra opleidingen wordt door de bondsraad niet aangenomen. 82 

 83 

De vragen 11, 12 en 13 van Frank Versluis zijn afdoende beantwoord. 84 

 85 

Vraag 14: Jacques Claessen wil hier nog wel op reageren. Hij is van mening dat de 86 

opbrengsten en kosten in de districten gelijk horen te zijn. De penningmeester legt uit dat in  87 

verschillende districten de reisafstanden, die ook betrekking hebben op de kosten, nu eenmaal 88 

veel verder zijn dan in andere districten. 89 

 90 

Over het financieel verslag moeten 2 besluiten worden genomen. 91 

Het eerste besluit gaat over de voorgestelde resultaatverdeling. Peter van Wermeskerken heeft 92 

eerst nog een opmerking over de omschrijving van de reservepost “inhuur project 93 

medewerker”. Hij is van mening dat dit geen doel is. Beter zou zijn als deze post wordt 94 

omschreven als “reserve projecten”. 95 

 96 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met de resultaatverdeling in het financieel jaarverslag 97 

2017, met inachtneming van het voorstel dat de tekst “inhuur projectmedewerkers” wordt 98 

gewijzigd in “reserve projecten”. 99 

 100 

Het tweede besluit dat genomen moet worden is dat de bondsraad, mede op basis van het 101 

verslag van de financiële commissie en het rapport van de accountants, het bestuur decharge 102 

veleent over boekjaar 2017.  103 

 104 

Besluit: De bondsraad verleent het bestuur decharge over het boekjaar 2017. 105 

 106 

107 
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9. Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 2019 108 

Er zijn geen vragen van de bondsraadleden binnengekomen over dit voorstel. Later is alsnog 109 

een voorstel van Willy van Kilsdonk ingebracht. Het bestuur heeft hier niet meer schriftelijk op 110 

kunnen reageren.  111 

Willy van Kilsdonk wil het voorstel alsnog inbrengen. De voorzitter stelt dat hier dan eerst door 112 

de bondsraad een besluit over genomen moet worden. 113 

Na stemming blijkt dat de meerderheid ervoor stemt om het voorstel nu niet te behandelen. 114 

 115 

Besluit: De bondsraad besluit het voorstel van Willy van Kilsdonk met betrekking tot de 116 

contributie niet in deze vergadering te behandelen. 117 

 118 

De voorzitter vraagt of er ondanks dit besluit toch nog behoefte is aan bespreking van dit 119 

onderwerp. 120 

Peter van Wermeskerken is van mening dat over dit onderwerp gesproken gaat worden in de 121 

najaarsvergadering. Dan komt toch de contributie- en licentiestructuur op de agenda.  122 

De voorzitter beaamt dit maar legt uit dat het dan zal gaan over de kosten in 2020 en dat het 123 

voorstel van Willy van Kilsdonk gaat over 2019. 124 

 125 

Willy van Kilsdonk vindt het jammer dat zijn voorstel niet besproken wordt, toch wil hij kwijt 126 

dat het systeem waarop de verenigingscontributie wordt vastgesteld niet eerlijk is. 127 

In dit systeem betaalt, in het gunstigste geval, een kleine vereniging per lid € 2,38 en een 128 

grote vereniging € 0,71.  129 

 130 

De vraag wordt gesteld wat op dit moment, na de ledenraadplegingen, de status is over de 131 

licentie- constributiestructuur. 132 

De voorzitter stelt voor dat, na de behandeling van dit agendapunt, Jan Willem Meerwaldt 133 

hierover een korte toelichting zal geven.  134 

 135 

Er zijn verder geen vragen en opmerkingen over het vaststellen van de verenigingscontributie. 136 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde verenigingscontributie: 137 

0-24 leden  € 57,00 138 

25-49 leden   € 114,00 139 

50-99 leden  € 171,00 140 

100-199 leden € 228,00 141 

200-399 leden € 285,00 142 

 143 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde licentiekosten 144 

Club-licentie  € 12,75 145 

Jeugd-licentie  € 16,50 146 

Wedstrijd-lientie € 33,00 147 

 148 

Jan Willem Meerwaldt geeft een tussenrapportage over de stand van zaken licentie- en 149 

contributiestructuur. Wat betreft de deelname van de verenigingen aan de ledenraadplegingen 150 

laat deze ten opzichte van 2017 een lichte stijging zien. 93 verenigingen in 2017 en 102 in 151 

2018. Wat betreft de deelname van het aantal bestuurders eenzelfde tendens; in 2017 140 152 

bestuurders en in 2018 159 bestuurders.  Er is een constructieve discussie ontstaan, maar er 153 

is nog geen eenduidig beeld ontstaan naar aanleiding van de gepresenteerde modellen. Nadruk 154 

is wel gelegd op een beleidsmatige insteek naar de grote groep C-licentiehouders. Deze 155 

moeten behouden blijven voor de NJBB en de verenigingen. Daarnaast is er ook aangedrongen 156 

op een beleidsmatige insteek naar de wedstrijdsport. Verrassend was dat in een aantal 157 

bijeenkomsten het model van 2016 weer op tafel kwam, wat men eigenlijk toch niet zo’n 158 

verkeerd model vond. Men vond dat dat model in ieder geval voldeed aan de uitgangspunten 159 

van een sportbond; promotie en stimuleren van het spelen van petanque als wedstrijdsport en 160 

één licentie voor iedereen. 161 
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Er is dus naar aanleiding van de ledenraadplegingen géén eenduidig beeld ontstaan.  162 

Het bestuur zal zich, met behulp van een werkgroep, hierover beraden. Het vervolgproject is 163 

hierdoor nog onduidelijk. Gezien de uitkomsten van de ledenraadplegingen zou het kunnen zijn 164 

dat er meer tijd nodig is, maar de intentie blijft om in november 2018 met een voorstel te 165 

komen.  166 

Er is aan de verenigingen beloofd dat, voordat het voorstel naar de bondsraad gaat, de 167 

verenigingen nog een tussenrapportage krijgen, daardoor zou er meer tijd nodig zijn. 168 

De verenigingen krijgen in ieder geval deze zomer nog een tussenbericht. 169 

 170 

De voorzitter stelt dat er alleen vragen gesteld kunnen worden over wat net verteld is, maar 171 

dat in deze vergadering er geen discussie over gevoerd gaat worden. 172 

Henny van Schaik vraagt of de huidige situatie wordt gecontinueerd als het bestuur het niet 173 

redt om in november met een voorstel te komen. 174 

De voorzitter antwoordt dat dit niet automatisch zo gebeurt maar dat het risico er wel inzit. 175 

Ad Wagenaars adviseert, dat mocht november niet gehaald worden, er dan ook een extra 176 

vergadering voor de bondsraadleden ingelast kan worden om zodoende de voortgang te 177 

bespoedigen. 178 

Peter van Wermeskerken wil, gezien het belang van het onderwerp, onderstrepen dat er in 179 

ieder geval in de vergadering van november een voorstel komt, anders zit het risico erin dat er 180 

vanuit de bondsraad een voorstel komt. De voorzitter antwoordt hierop dat het in de 181 

rolverdeling niet gebruikelijk is maar dat uiteindelijk de bondsraad wel gaat over dergelijke 182 

zaken.  183 

Hij besluit dit onderwerp met, dat juist omdat het een heikel onderwerp is in het land, het 184 

bestuur hecht aan zorgvuldigheid maar nog steeds de intentie heeft om in november met een 185 

voorstel te komen.  186 

 187 

10. Toernooireglement (TRP) en bijlagen 188 

10.1 Reglement NPC (Bijlage 1 van het TRP) 189 

Dit agendapunt wordt als volgt behandeld: doornemen binnengekomen vragen/ opmerkingen/ 190 

amendementen. Over ieder amendement wordt een besluit genomen. Ter vergadering kunnen 191 

ook nog opmerkingen geplaatst worden waarna over het gehele reglement een besluit wordt 192 

genomen. 193 

 194 

Het antwoord van het bestuur op het niet genummerde advies van de reglementencommissie 195 

is afdoende. Als reactie hierop zegt Ad van Helvoort het knap te vinden dat er in het reglement 196 

iets geregeld is wat niet geregeld wordt.  197 

 198 

Vraag 15.1 van Frank Versluis en advies 15.2 van de reglementencommissie: Zij stellen voor 199 

om de 2e zin in artikel 2.7 te schrappen. 200 

Het bondsbestuur stelt voor deze zin te schrappen. 201 

Besluit: In artikel 2.7 wordt de tweede zin geschrapt. 202 

 203 

Advies 16 van de reglementencommissie over hernummering van artikelen.  204 

Het advies is afdoende beantwoord. 205 

 206 

Advies 17 van de reglementencommissie heeft betrekking op 16. en is daarmee afdoende 207 

beantwoord. 208 

 209 

Advies 18 van de reglementencommissie gaat over hernummering van de reglementen. De 210 

hernummering wordt automatisch gedaan nadat de aanpassingen zijn verwerkt. Verdere 211 

adviezen over hernummering worden hierna niet meer behandeld. 212 

 213 

De reglementencommissie adviseert tevens om in artikel 3.6.2. het woordje “voor” te wijzigen 214 

in  “voor het begin van”.  215 
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Peter van Wermeskerken is het eens met het voorstel van de reglementencommissie omdat 216 

“voor het begin van” explicieter de tijd aangeeft. Alleen “voor” kan ook een dag van te voren 217 

zijn. Er worden door de aanwezigen nog vele andere suggesties gedaan. De conclusie is dat 218 

het blijft zoals het is nl. “voor”. 219 

 220 

Advies 19 van de reglementencommissie gaat over de hernummering. 221 

 222 

Advies 20 van de reglementencommissie over toevoeging van een artikel met betrekking tot 223 

sancties.  Peter van Wermeskerken wijst erop dat het genoemde artikel 5.3.5. door de 224 

wijzigingen vervangen gaat worden door artikel 5.3.6. Nu geeft de huidige omschrijving 225 

verwarring hierover. De voorzitter antwoordt dat dat weer te maken heeft met de 226 

hernummering, maar dat het inhoudelijk gaat over de sancties die opgenomen moeten worden 227 

in artikel 9.3. 228 

Het voorgestelde amendement wordt zonder stemming aanvaard. 229 

Besluit Artikel 5.3.5. in de kolom “Nieuw” komt te vervallen en wordt vervangen door een 230 

nieuw artikel 9.3; “Artikel 9.3. Diskwalificatie of uitsluiting voor de rest van de competitie met 231 

als gevolg dat alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al gespeeld zijn, komen te 232 

vervallen en de vereniging haar plaats in de betreffende divisie verliest”. In het nieuwe artikel 233 

3.10 zal verwezen worden naar het nieuwe artikel 9.3. 234 

 235 

Advies 21 van de reglementencommissie over samenvoeging van reglementen 5.3.3. met 236 

5.3.4. met daarin een verwijzing naar artikel 9.2.  237 

Het voorgestelde amendement wordt zonder stemming aanvaard. 238 

Besluit: De artikelen 5.3.3. en 5.3.4. worden samengevoegd waarbij de tekst van artikel 239 

5.3.3. wordt gewijzigd in: “Indien een team zonder geldige afzegging niet komt opdagen, leidt 240 

dit tot een sanctie zoals beschreven in art. 9.2 van dit reglement. Daarnaast krijgt de 241 

vereniging van het betreffende team een boete opgelegd ter hoogte van de helft van het 242 

inschrijfgeld. 243 

 244 

De ongenummerde vraag van de reglementencommissie  over het opleggen van een boete aan 245 

de vereniging is afdoende beantwoord. 246 

 247 

Vraag 22 van Frank Versluis over artikel 5.3.4. is door middel van de samenvoeging van de 248 

artikelen 5.3.3. en 5.3.4. afdoende beantwoord. 249 

 250 

Vraag 23 van Frank Versluis is afdoende beantwoord. 251 

 252 

Advies 24 van de reglementencommissie om de tekst “dat het team de plek verliest” de 253 

wijzigen in “dat de vereniging de plek verliest”. Het amendement wordt zonder stemming 254 

aanvaard. 255 

Besluit: Wijziging in artikel 5.3.6. daarin stond dat “het team” de plaats in de betreffende 256 

divisie verliest. De naam “het team” wordt gewijzigd in “de vereniging”. 257 

 258 

Vraag 25 van Frank Versluis om toevoeging van een sanctie bij te lage temperaturen in de hal. 259 

Ad wagenaars reageert hierop met de mededeling dat hij gespeeld heeft in een hal waar de 260 

temperatuur slechts 7 graden was, dat was geen pretje. De voorzitter antwoordt dat je dan 261 

kan weigeren te spelen, waarop Ad Wagenaars reageert dat je dat niet zo snel doet als je er al 262 

150 km voor gereden hebt. De voorzitter meent dat een sanctie dat probleem niet oplost. 263 

Ad van Helvoort stelt dat de vereniging er op rekent dat men niet weigert te spelen juist omdat 264 

de bezoeker die 150 km heeft gereden. Je zou de vereniging dan aansprakelijk moeten stellen 265 

voor de gemaakte kosten. Er worden diverse argumenten genoemd waarom een vereniging 266 

aansprakelijk zou moeten worden gesteld als de temperatuur in de hal te laag is om erin te 267 

spelen. Arthur Meertens meent dat de vereniging ook met overmacht te maken kan hebben, 268 

waardoor de verwarming niet functioneert.  269 

270 
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De voorzitter vraagt of de opmerking van Frank als een amendement moet worden 271 

toegevoegd. Ferdinand Wiese stelt dat alles duidelijk is verwoord in het reglement en wij 272 

moeten afwachten hoe het zich in de praktijk ontwikkelt.  273 

De bondsraadsleden gaan hiermee akkoord.  274 

 275 

Advies 26 van de reglementencommissie over artikel 6.1.1. in combinatie met artikel 6.1.3. is 276 

afdoende beantwoord. 277 

 278 

Advies 27 van de reglementencommissie over artikel 6.1.2. is afdoende beantwoord 279 

 280 

Vraag 28 van Frank Versluis over artikel 6.1.6. is afdoende beantwoord. 281 

 282 

Advies 29 van de reglementencommissie over de formulering van artikel 6.1.6. is afdoende 283 

beantwoord. 284 

 285 

Vraag 30 van Frank Versluis over spelen onder protest is afdoende beantwoord. 286 

 287 

Vraag 31 van Frank Versluis over de oude artikelen 6.1.3 en 6.1.4. Het antwoord dat dit een 288 

kwestie van hernummeren is, is afdoende beantwoord 289 

 290 

Advies 32 van de reglementencommissie over herformulering van artikel 6.7.2. Het bestuur 291 

komt met een wijziging van de tekst.  292 

Het amendement wordt zonder stemming aanvaard. 293 

Besluit: Artikel 6.7.2. nieuw (en oud) De tekst van het artikel wordt in zijn geheel gewijzigd in 294 

“Er zal worden uitgeweken naar een overdekte accommodatie indien de verwachte 295 

temperatuur lager is dan 10o , of indien de verwachte temperatuur in geval van dreigende 296 

regen (40% of hoger) 15o of minder bedraagt. Hierbij is de weersverwachting van 297 

www.buienradar.nl 24 uur voor aanvang van de ontmoeting leidend”.  298 

 299 

Peter van Wermeskerken komt terug op artikel 6.1.5. In de inleiding van het NPC reglement is 300 

verklaard dat de afbakeningslijnen bij een speelveld van 9x12 meter verlieslijnen zijn. Spreker 301 

adviseert om de verklaring in de inleiding op te nemen in het reglement zelf omdat hierover 302 

allerlei misverstanden zijn ontstaan. Over de benaming van de “afbakeningslijnen” ontstaat 303 

een discussie. Omdat in het reglement wordt aangegeven dat men speelt op een speelvlak van 304 

9x12 meter wordt besloten om de tekst als volg te formulieren: “De lijnen die het speelvlak 305 

begrenzen zijn verlieslijnen”. De tekstwijziging wordt ingebracht als een nieuw amendement. 306 

Voor aanvaarding van het nieuwe amendement is toestemming nodig van 2/3 meerderheid 307 

van de aanwezigen. De voorzitter brengt de aanvaarding van het nieuwe amendement in 308 

stemming. De meerderheid gaat akkoord met de inbreng van het nieuwe amendement. 309 

Besluit: De bondsraad besluit om Artikel 6.1.5 te wijzigen. Aan dit artikel wordt na 310 

“competitieleiding” en voor “aan de schriftelijke” toegevoegd; ”De lijnen die het speelvlak 311 

begrenzen zijn verlieslijnen”.  312 

 313 

Peter van Wermeskerken heeft een opmerking over 6.1.6. Hij vraagt wanneer de hierin 314 

omschreven “start van het seizoen” begint. Na enige discussie wordt het ingegaan op het 315 

voorstel van Henny van Schaik die stelt dat de termijn, waarin de competitieleiding al dan niet 316 

een besluit voor toestemming kan geven, doorslaggevend moet zijn. De voorzitter brengt de 317 

aanvaarding van het nieuwe amendement, om in artikel 6.1.6. tekst toe te voegen in 318 

stemming. De meerderheid gaat akkoord met de inbreng van het nieuwe amendement. 319 

Besluit: Artikel 6.1.6. De tekst “voor de start van het seizoen” wordt vervangen door “ten 320 

minste één maand voor de start van de competitie”. 321 

 322 

Christiaan Bos heeft een vraag over de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 In deze artikelen wordt 323 

gesproken over wedstrijden terwijl in artikel wordt gesproken over partijen.  324 

http://www.buienradar.nl/
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Dat zou betekenen dat wanneer je in een ontmoeting een partij speelt met een niet 325 

reglementaire speler je uit de competitie wordt gehaald. De voorzitter antwoordt dat er 326 

verschil is gemaakt tussen partijen en wedstrijden en dat beide zijn gedefinieerd. Het betekent 327 

dat drie wedstrijden, drie ontmoetingen zijn.  328 

 329 

Rob van der Zwet vraagt waarom in artikel 9.1 bij overtreden van de regels het verlies wordt 330 

aangegeven met 6-13 en waarom niet met 0-13. Jan Paashuis antwoordt dat 6-13 een reeël 331 

gegeven is. Bij 0-13 worden andere teams benadeeld.  332 

 333 

Willy van Kilsdonk vraagt waarom, naar aanleiding van de adviezen van de 334 

reglementencommissie, het reglement voor aanbieding aan de bondsraad niet eerst wordt 335 

voorgelegd aan de reglementencommissie. De voorzitter antwoordt dat het ook zo gebeurd, 336 

maar dat na inbreng van de reglementencommissie er toch weer andere wijzigingen komen. 337 

Hierop reageert de reglementencommissie dan weer en neemt de bondsraad daar weer de 338 

definitieve beslissingen over.  339 

  340 

Willy van Kilsdonk licht zijn ingebrachte stuk toe. Hij vindt het niet juist, dat wanneer je 341 

spreekt over wedstrijdsport, het mogelijk is om promotie naar een hogere klasse te weigeren. 342 

Je zou hiermee in de hand werken dat bijvoorbeeld een kampioen in divisie 6 jaar op jaar 343 

kampioen wordt en niet promoveert. Als je wedstrijdsport voorop zet kan dat volgens spreker 344 

niet. Ferdinand Wiese geeft spreker helemaal gelijk maar vraagt of het wel geregeld moet 345 

worden en hebben wij er pijn van dat het gebeurd.  346 

 347 

Peter van Wermeskerken is het eens met beide sprekers maar vraagt zich af hoe vaak het 348 

voorgekomen is. Als het niet veel voorkomt dan gewoon niet regelen, als het vaker voorkomt 349 

moet er, omdat het een soort competitievervalsing is, iets aan gedaan worden. 350 

 351 

Jan Paashuis geeft aan dat met het niet verplicht stellen van promotie rekening is gehouden 352 

met het gegeven dat met name in de lagere divisies spelers liever dicht bij huis willen spelen. 353 

 354 

Peter van Wermeskerken stelt voor om in de novembervergadering hierop terug te komen met 355 

de kennis over hoe vaak het voor is gekomen in de laatste competitie.  356 

Toezegging 1 De voorzitter zegt toe om dit onderwerp bij de evaluatie van de NPC mee te 357 

nemen. Mocht het inderdaad vaak voorkomen dat verenigingen niet willen promoveren wordt 358 

hierop teruggekomen in een van de volgende vergaderingen. 359 

 360 

Besluit: De bondsraad stelt de wijzigingsvoorstellen van bijlage 1 van het Toernooireglement 361 

Petanque, het NPC reglement vast met inachtneming van de voorgestelde amendementen. 362 

 363 

10.2 Pilot reglement NK Tête à Tête 364 

Jan Paashuis legt uit dat de pilot Tête à Tête in de districten is bedacht om deelname aan het 365 

NK Tête à Tête laagdrempelig te maken.  366 

 367 

De ongenummerde opmerking van Frank Versluis is afdoende beantwoord. 368 

 369 

Vraag 33 van Frank Versluis is afdoende beantwoord. 370 

  371 

Vraag 34 van Frank Versluis is afdoende beantwoord. 372 

 373 

Vraag 35 van Frank Versluis om het aantal voorronden bij uitgangspunt 11 aan te passen aan 374 

het aantal deelnemers wordt besproken. Jan Paashuis licht toe dat het voorstel van de 375 

werkgroep was om 5 voorrondes te doen in de districten. Bij het NK zelf speel je dan Knock-376 

Out. De werkgroep wil graag dat wanneer je in de voorrondes één ronde verliest je toch nog 377 

mee kan doen aan de NK.  378 
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Ferdinand Wiese weerlegt de uitleg van Jan Paashuis. Bij uitgangspunt 11 staat immers dat er 379 

altijd 1 speler kampioen is en met 1 voorronde méér spelen kan het voorkomen dat er 2 380 

spelers met hetzelfde aantal punten bovenaan staan en dat dan de weerstands- en de SB 381 

punten  moeten gaan bepalen wie er kampioen is. In het voorstel van Frank is er altijd 1 speler 382 

die districtskampioen is. Als je een echte ranglijst wilt hebben moeten er zelfs meer ronden 383 

gespeeld worden dan het zuivere aantal. Zoals het nu is, blijft de toevalstreffer erg groot.  384 

Als je wilt praten over één onbesproken districtskampioen moet het voorstel van Frank gevolgd 385 

worden. Als je meer ronden speelt krijg je een zuivere ranglijst.  386 

Er wordt nog verder gediscussieerd over de naam van de winnaar in het district, wordt dat nu 387 

de districtskampioen of praten we alleen maar over districtsvoorronden en mee te mogen doen 388 

aan het NK.  Ad van Helvoort stelt dat de intentie was om het géén voorronden te noemen 389 

maar districtskampioenschappen met als gevolg deelname aan het NK. Jan Willem Meerwaldt 390 

meent dat het uitgangspunt toch echt was om het voorronden te noemen voor het NK en dat 391 

daar een districtskampioen uitkomt komt op de tweede plaats.  392 

Paul Paardekooper stelt, na enige discussie voor, om het dit jaar gewoon zo te doen als is 393 

voorgesteld en te bekijken hoe het uitpakt. De voorzitter brengt het amendement van Frank 394 

Versluis in stemming. De meerderheid is tegen het amendement, waarmee het verworpen is. 395 

Besluit Uitgangspunt 11 uit het voorstel “Pilot districtskampioenschappen Tête à Tête”.  396 

Het voorstel om het aantal voorronden aan te passen, met 1 voorronde minder, wordt niet 397 

aangenomen door de bondsraad.   398 

 399 

Vraag 36 van Frank Versluis. Hierin wordt gevraagd een amendement toe te voegen om een 400 

eenduidige ranglijst toe te voegen aan het einde van het districtskampioenschap. Er vindt geen 401 

stemming plaats over dit amendement 402 

Besluit: Het amendement dat er bij de districtskampioenschappen Tête à Tête een eenduidige 403 

ranglijst moet komen om te bepalen wie zich heeft/hebben geplaatst voor het NK wordt 404 

aangenomen. 405 

 406 

Besluit: De bondsraad besluit om in 2019 een pilot districtskampioenschappen Tête à Tête te 407 

laten plaatsvinden en stelt daarbij de uitgangspunten vast zoals omschreven in het voorstel 408 

met inachtneming van het voorgestelde amendement. 409 

 410 

Besluit: De bondsraad draagt het bondsbestuur op om, in overleg met de 411 

reglementencommissie, een reglement “pilot districtskampioenschappen Tête à Tête” vast te 412 

stellen. Hierbij worden de vastgestelde uitgangspunten in acht genomen. 413 

 414 

11. Rondvraag 415 

De vragen 37 t/m 42 van Frank Versluis zijn afdoende beantwoord. 416 

 417 

Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag. 418 

Ferdinand Wiese vraagt toestemming voor het maken van een foto voor het clubblad en de 419 

website van zijn vereniging. De bondsraad heeft geen bezwaar.  420 

 421 

12. Sluiting 422 

De voorzitter bedankt allen die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt en begint daarmee 423 

bij de medewerkers van het bondsbureau voor hun voortreffelijke voorbereiding van deze 424 

vergadering. De mede bestuursleden voor het vele werk en de buitengewone prettige 425 

samenwerking. De leden van de commissies en werkgroepen die heel veel werk hebben 426 

verricht. 427 

  428 

Tot slot bedankt de voorzitter Dody Henze voor haar bereidheid aanwezig te zijn voor het 429 

maken van de notulen. Hij overhandigt haar hiervoor een bos bloemen.  430 

De voorzitter sluit de vergadering om 12:45 uur. 431 
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5. BESLUITEN EN TOEZEGGINGEN BONDSRAAD d.d. 2 juni 2018 
 
BESLUITEN 
 
1. Er zijn geen opmerkingen gekomen op het verslag van de vergadering van de 

bondsraad van 25 november 2017. Daarmee is het verslag vastgesteld. 
 
2. De bondsraad heeft kennis genomen van de besluiten en toezeggingen van de 

bondsraad van 25 november 2017. 
 
3. De bondsraad benoemt Lex van Rootselaar tot lid van het bondsbestuur. 
 
4. De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2017. 
 
5. Het voorstel om de niet uitgegeven € 8.500,00 bij de post opleidingen te bestemmen 

voor extra opleidingen wordt door de bondsraad niet aangenomen. 
 
6. De bondsraad gaat akkoord met de resultaatverdeling van het financieel jaarverslag 

2017, met inachtneming van het besluit dat de tekst “inhuur projectmedewerkers” 
wordt gewijzigd in “inhuur voor projecten”. 

 
7. De bondsraad verleent het bestuur decharge over het boekjaar 2017. 

 
8. De bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde verenigingscontributie: 

0-24 leden  € 57,00 
25-49 leden   € 114,00 
50-99 leden  € 171,00 
100-199 leden € 228,00 
200-399 leden € 285,00 
 

9. De bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde licentiekosten 
Club-licentie  € 12,75 
Jeugd-licentie  € 16,50 
Wedstrijd-lientie € 33,00 

 
10. De bondsraad stelt de wijzigingsvoorstellen NPC reglement vast met 

inachtneming van de volgende amendementen: 
▪ Art. 2.7. Hierin wordt de tweede zin geschrapt. 
▪ Artikel 5.3.5. in de kolom “Nieuw” komt te vervallen en wordt vervangen door 

een nieuw artikel 9.3; “Artikel 9.3. Diskwalificatie of uitsluiting voor de rest van 
de competitie met als gevolg dat alle uitslagen van wedstrijden die door dat 
team al gespeeld zijn, komen te vervallen en de vereniging haar plaats in de 
betreffende divisie verliest”. In het nieuwe artikel 3.10 zal verwezen worden 
naar het nieuwe artikel 9.3. 

▪ De artikelen 5.3.3. en 5.3.4. worden samengevoegd waarbij de tekst van artikel 
5.3.3. wordt gewijzigd in: “Indien een team zonder geldige afzegging niet komt 
opdagen, leidt dit tot een sanctie zoals beschreven in art. 9.2 van dit reglement. 
Daarnaast krijgt de vereniging van het betreffende team een boete opgelegd ter 
hoogte van de helft van het inschrijfgeld. 

▪ Wijziging in artikel 5.3.6. daarin stond dat “het team” de plaats in de 
betreffende divisie verliest. De naam “het team” wordt gewijzigd in “de 
vereniging”. 

▪ Artikel 6.7.2. nieuw (en oud) De tekst van het artikel wordt in zijn geheel 
gewijzigd in “Er zal worden uitgeweken naar een overdekte accommodatie indien 
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de verwachte temperatuur lager is dan 10o , of indien de verwachte temperatuur 
in geval van dreigende regen (40% of hoger) 15o of minder bedraagt. Hierbij is 
de weersverwachting van www.buienradar.nl 24 uur voor aanvang van de 
ontmoeting leidend”.  

▪ Artikel 6.1.5. Aan dit artikel wordt na “competitieleiding” toegevoegd; ”De lijnen 
die het speelvlak begrenzen zijn verlieslijnen”.  

▪ Artikel 6.1.6. De tekst “voor de start van het seizoen” wordt vervangen door 
“ten minste één maand voor de start van de competitie”. 

 
11.  Uitgangspunt 11 uit het voorstel “Pilot districtskampioenschappen Tête à Tête”.  

Het voorstel om het aantal voorronden aan te passen, met 1 voorronde minder, wordt 
niet aangenomen door de bondsraad. 
 

12.  Het amendement dat er bij de districtskampioenschappen Tête à Tête een eenduidige 
ranglijst moet komen om te bepalen wie zich heeft/hebben geplaatst voor het NK wordt 
aangenomen. 

 
13.  De bondsraad besluit om in 2019 een pilot districtskampioenschappen Tête à Tête te 

laten plaatsvinden en stelt daarbij de uitgangspunten zoals omschreven in het voorstel  
vast met inachtneming van de aangenomen amendementen. 

 
14.  De bondsraad draagt het bondsbestuur op om, in overleg met de 

reglementencommissie, een reglement “pilot districtskampioenschappen Tête à Tête” 
vast te stellen.  

  
 
TOEZEGGINGEN 
 

1) Bij de evaluatie van de NPC wordt geinventariseerd hoe verenigingen tegenover 
verplichte promotie staan. 

Dit wordt eind 2018, begin 2019 geinventariseerd. 
 
 

http://www.buienradar.nl/
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1. Inleiding 

 
Het jaarplan is een leidraad van activiteiten die in het komende kalenderjaar gepland staan en 
geeft invulling aan activiteiten die passen binnen de gestelde kerntaken van de NJBB. De 
kerntaken van de NJBB hebben betrekking op het: 
 

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

 
Bij de uitvoering van de activiteiten in het jaarplan wordt het bondsbestuur ondersteund door 
het bondsbureau, districtsteams, commissies, werkgroepen, functionarissen en individuele 
vrijwilligers. Het bondsbureau is hierin een belangrijke schakel en is tevens voor het grootste 
gedeelte van de uitvoering en beleidsvoorbereiding verantwoordelijk. Het bondsbureau wordt 
hierin ondersteund door de hierboven genoemde vrijwilligers. Het blijft echter wel de taak van 
het bondsbureau om de planning en kwaliteit van deze processen te bewaken.  
 
Bij het samenstellen van het jaarplan wordt in overleg tussen bondbestuur en bondsbureau 
bekeken welke capaciteit benodigd is, om naast alle reguliere werkzaamheden, extra 
activiteiten op te pakken. Daarbij blijft het van belang om de belastbaarheid van de 
medewerkers in de gaten te houden aangezien het aantal werkzaamheden waarop 
ondersteuning benodigd is, toeneemt (o.a. NPC, opleidingen, financiën etc.)  
 

De werkzaamheden van het bondsbureau zijn te verdelen in reguliere werkzaamheden en 
werkzaamheden die voortvloeien uit projecten die zijn opgenomen in het jaarplan. Om inzage 
te geven in de aard van deze werkzaamheden zijn de werkzaamheden in onderstaande twee 
cirkeldiagrammen weergegeven. 
 
Verdeling uren bondsbureau (figuur 1) 
 

 

Projecturen Reguliere uren
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Verdeling uren bondsbureau per rubriek (figuur 2) 

 

 
 
Sportaanbod (25%) 

De meeste uren worden door het bondsbureau besteed aan de ondersteuning van het 
sportaanbod. Voor de NPC verzorgt het bondsbureau de inschrijvingen, prijzen, facturatie, 
verwerking van de uitslagen en is het bondsbureau nauw betrokken bij het maken van de 
competitie indeling, de voorbereiding van reglementswijzigingen en de verdere 
doorontwikkeling van de NPC. Voor de NK’s worden door het bondsbureau de inschrijvingen, 

facturatie, prijzen, communicatie, vormgeving en verwerking van de uitslagen verzorgd. Voor 
de verschillende districtscompetities worden de prijzen geregeld, de inschrijfgelden geïnd, de 
facturen betaald en de boekingen verwerkt in de financiële administratie. In het kader van 
internationale uitzendingen (EK’s en WK’s) worden de inschrijvingen verzorgd, de reizen 
geboekt en de kleding en relatiegeschenken geregeld.  
 
Beleid en strategie (14%) 

Een belangrijk deel van het werk van het bondsbureau bestaat uit het ondersteunen van het 

bondsbestuur bij de uitwerking van vraagstukken met betrekking tot beleid en strategie. Het 
voorbereiden van beleidsstukken voor bestuursvergaderingen, ledenraadplegingen, strategisch 
beraad en de voor- en najaarsvergadering van de bondsraad maken hiervan onderdeel uit.  
 
Opleidingen (12%) 

Voor de organisatie van opleidingen wordt de planning gemaakt waarbij de locaties en 
cursusdata door het bondsbureau worden afgestemd met de leercoaches, kerninstructeurs en 

pvb-beoordelaars. Verder worden de inschrijvingen en facturatie van cursisten verwerkt, het 
cursusmateriaal doorontwikkeld en wordt er continu gewerkt aan de verdere doorontwikkeling 
van het opleidingsbeleid.   
 



 

Agendapunt 7 – Jaarplan 2019   16 

Verenigingsdienstverlening (11%) 

Veel uren wordt door het bondsbureau vanzelfsprekend besteed aan het ondersteunen van 
verenigingsvraagstukken. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het beantwoorden van mails 
en telefoontjes, opvolgen van acties n.a.v. mutaties in de ledenadministratie, afhandelen van 
bestellingen, het ondersteunen van districtsteams en het helpen van verenigingsbestuurders 
bij sportspecifieke of sporttakoverstijgende vraagstukken.  

 
Communicatie, marketing en promotie (11%) 

De werkzaamheden m.b.t. communicatie, marketing en promotie bestaan o.a. uit het maken 
van het bondsblad, digitale nieuwsbrieven, versturen van persberichten, beheer van de social 
media kanalen, doorontwikkeling en beheer van websites, de grafische vormgeving van 
materialen voor NK’s, NPC, opleidingen en evenementen, het ondersteunen en 
doorontwikkelen van het concept Monsjeu de Boules en de ondersteuning bij landelijke 
promotie evenementen zoals o.a. de nationale sportweek, AH Sportfestijn etc.  

 
Bedrijfsvoering (7%) 

Alle werkzaamheden die te maken hebben met personeel, vrijwilligersbeleid en huisvesting 
vallen onder de rubriek bedrijfsvoering.  
 
Belangenbehartiging (3%) 

Onder de rubriek belangenbehartiging vallen afspraken/bijeenkomsten/overleggen met de 

belangrijkste stakeholders, waaronder subsidieverstrekkers, sponsoren en partners.   
 
Projecten jaarplan 

Van de totale uren die het bondsbureau op jaarbasis ter beschikking heeft, wordt 83% 
geïnvesteerd in de bovenstaande beschreven reguliere werkzaamheden. Het restant aan uren 
(17%) is bestemd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten 
en het opstarten van projecten die worden beschreven in het jaarplan.  
 

 

2. Jaarplan 2019 

 
De nieuwe activiteiten/projecten die in 2019 worden opgestart, worden hieronder kort per 
pijler toegelicht. De gebudgetteerde bedragen zijn eveneens terug te vinden in de begroting 
2019. 

 
BONDSORGANISATIE        (€ 2.500)1 
 
2.1 Implementatie nieuwe contributiestructuur 
 
Als het voorstel voor een nieuwe contributiestructuur in de vergadering van de bondsraad in 
november 2018 wordt aangenomen dan zal het implementeren van deze nieuwe structuur en 
de wijzigingen die daarmee gepaard gaan, de hoogste prioriteit hebben. Naast het doorvoeren 
van aanpassingen in procedures en reglementen wordt eveneens een nieuwe 
ledenadministratiepakket aangeschaft. Dit is ook noodzakelijk aangezien het huidige 
ledenadministratiesysteem niet verder meer wordt doorontwikkeld door de huidige leverancier. 
Het doel is om het nieuwe pakket (basisfunctionaliteit) uiterlijk in september/oktober 2019 uit 
te rollen. Verenigingen zullen hierover tijdig worden geïnformeerd zodat de mutaties voor het 
nieuwe kalenderjaar geen vertraging oplopen.  
 

 
1 De €2.500 die zijn opgenomen voor het nieuwe ledenadministratiepakket betreffen de project- en   

implementatiekosten. Als eenmalige investering is een bedrag van € 20.000 op de balans gereserveerd.   
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COMPETITIE         (€ 1.000) 
 
2.2 Visie en beleid Topsport 
 
In 2018 is een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de huidige knelpunten en het 
beschrijven van gewenste uitgangspunten op het gebied van Topsport. Dit heeft geresulteerd 

tot een aantal verbeterpunten die met name op de NK’s en Masters worden toegepast. Het 
totale topsportplan stond voor de najaarsvergadering van de bondsraad in november 2018 
gepland. Er liggen echter nog teveel vraagstukken open die inhoudelijk ingevuld moeten 
worden. Daarnaast wil de werkgroep input vergaren uit de ledenraadplegingen van 2019 zodat 
deze feedback gebruikt kan worden bij de verdere uitwerking. In de najaarsvergadering van de 
bondsraad van november 2019 wordt de definitieve visie voorgelegd. 
 
 
PROMOTIE EN VERENIGINGSONDERSTEUNING    (€ 8.500) 
 
2.3 Ontwikkelen van visie en beleid m.b.t. ledenwerving en verjonging, 

zichtbaarheid en meerwaarde en promotie van de sport. 
 
Uit de ledenraadplegingen 2017 en 2018 zijn tal van ideeën gekomen om leden te werven, 
activiteiten te organiseren voor een jongere doelgroep, meerwaarde en zichtbaarheid te 
creëren en de sport te promoten. Al deze activiteiten hebben raakvlakken met elkaar. Het 
bondsbestuur had gehoopt deze visie in de najaarsvergadering van de bondsraad van 
november 2018 te behandelen maar dit proces is uitgesteld door andere prioriteiten. Echter 
staat dit project met stip bovenaan omdat uit de LRP’s in 2017 en 2018 deze behoefte 
meermalen kenbaar is gemaakt. Het bondsbestuur zal in 2019 een visie presenteren waarin 
tevens concrete activiteiten worden benoemd die bijdragen aan het verbeteren van de 
zichtbaarheid, het promoten van de sport en het verjongen en werven van leden.  

 
De concrete activiteiten die hieruit voortvloeien worden opgenomen in een activiteitenplan. 
Vooruitlopend op dit plan is er in 2018 een initiatief gestart vanuit een collectief van 
sportbonden om in samenwerking met het bedrijf Sportunity te onderzoeken of er een app 
ontwikkeld kan worden om potentiele sportbeoefenaars te interesseren voor de sport. 
 
2.4 Ontwikkeling producten en diensten 
 
Om goed op de behoeftes van verenigingen te kunnen inspelen, wordt in het 4e kwartaal van 
2018 geïnventariseerd welke wensen en behoeftes er leven als het gaat om 
“ondersteuningsaanbod”. Er wordt tevens geïnventariseerd van welke tools verenigingen nu al 
gebruik maken. Op basis van deze resultaten wordt bekeken welke producten en diensten het 
bondsbestuur de komende jaren gaat of laat ontwikkelen.  
 

2.5 Werven districtsteamleden 
 
De districtsteams zijn een belangrijke schakel tussen de verenigingen en het bondsbureau. Zij 
dienen als eerste aanspreekpunt voor de verenigingen. Op dit moment staan nog 10 vacatures 
binnen de districtsteams open (2x districtscoördinator, 5x sportpromotor en 3x 
verenigingsondersteuner). Het doel is om de vacatures in de districtsteams zo goed mogelijk in 
te vullen. Om dit te realiseren wordt een campagne ontwikkeld om enthousiaste vrijwilligers te 
werven.  
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3. Districtsactiviteiten 

 
De districtsteams zijn een verlengstuk van het bondsbureau en ondersteunen het bondsbureau 
bij de uitvoering van het beleid.  
 
De kerntaken van het districtsteam bestaan uit het: 

   
• Faciliteren van regionale competities en toernooien;  
• Afstemmen van de toernooikalender met verenigingen;     
• Signaleren van hulpvragen en het verkrijgen van beleidsinput van verenigingen; 
• Ondersteunen bij de organisatie van en input leveren aan de ledenraadpleging; 
• Bewaken van de input uit ledenraadplegingen bij strategisch beraad;   
• Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen binnen het district; 
• Input geven op de concept-indeling van de NPC; 
• Regionaal promoten van de sport en NJBB; 
• Beheren van de districtswebsite.  

 
Na dik 1,5 jaar is in elk district een districtsteam actief dat bestaat uit 3 of meer vrijwilligers. 
Tegelijkertijd staan er echter in totaal nog 10 vacatures open. Het invullen van deze vacatures 
blijkt in de praktijk lastig. Vandaar dat in 2019 extra aandacht wordt besteed aan het  op een 

leuke manier enthousiast  maken van mensen voor een rol binnen het districtsteam.  
 
In bijna alle districten is er een volwaardig competitieaanbod. Op dit moment voldoet het 
aanbod en worden er geen nieuwe competities opgestart. Het doel is wel om meer leden te 
stimuleren deel te nemen aan deze competities. Veel leden blijken nog steeds niet op de 
hoogte te zijn van het gevarieerde aanbod dat de districtsteams aanbieden. Samen met het 
bondsbureau wordt bekeken hoe het aanbod beter onder de aandacht kan worden gebracht. 
 

Enkele districtsteams gaan in navolging van de districten Midden, Oost en West een 
bestuurders/captainscup in 2019 organiseren. Verder wordt binnen enkele districtsteams 
nagedacht over het organiseren van een groots promotietoernooi.  
 
Er wordt niet of nauwelijks een beroep gedaan op de verenigingsondersteuners terwijl 
verenigingen toch tegen vraagstukken aanlopen. Het doel is om in 2019 samenwerking met de 
verenigingsondersteuners actiever hulpvragen bij verenigingen op te halen. 
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8.  Begroting 2019 
 

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2019 aan ter vaststelling door de bondsraad.  

 

In de begroting 2019 zijn de kosten die worden gemaakt door de districtsteams verdeeld over 

de verschillende kostendragers. Daarnaast is de begroting iets compacter opgesteld en is 

ervoor gekozen op de begroting volledig te laten aansluiten op de rubrieken die zijn benoemd 

in het jaarplan. Dit heeft ertoe geleid dat enkele kostenplaatsen zijn verplaatst naar een 

andere kostendrager. Het grootste gedeelte van de kostenplaatsen is echter hetzelfde 

gebleven.  

 

Hieronder worden de kostenplaatsen die uit de begroting 2018 zijn verplaatst naar een andere 

kostenplaats in de begroting 2019 benoemd: 

▪ De oude KP 118 (CWN) is in de nieuwe begroting ondergebracht op 

organisatiekosten sportaanbod. 

▪ De oude KP 140 (Afschrijvingen) is verdeeld in de nieuwe begroting onder de 

kostenplaatsen “Bedrijfsvoering->Huisvesting”, “Bedrijfsvoering 

->Organisatiekosten” en “Sportaanbod -> Internationale uitzendingen” 

▪ De oude KP 182 (Ontvangen en betaalde rente) is in de nieuwe begroting 

ondergebracht op “Bedrijfsvoering -> Organisatiekosten” 

 

▪ De oude kostenplaatsen Bondsblad Petanque (KP 240), Promotie (241) en 

Promotieartikelen (241) zijn ondergebracht in de nieuwe begroting op 

kostenplaats “Communicatie, Marketing en Promotie”. 

▪ De oude kostenplaats Relatiegeschenken (243) is verdeeld over en 

ondergebracht in de nieuwe begroting op de kostenplaatsen 

“Belangenbehartiging” en “Sportaanbod -> Internationale uitzendingen”. 

 

Het verplaatsen van kosten naar andere kostenplaatsen leidt er automatisch toe dat op 

bepaalde kostenplaatsen een groter verschil (hoger of lager) merkbaar is t.o.v. de begroting in 

2018. Een andere reden is dat bij enkele kostenplaatsen kritischer is gekeken naar de 

daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Dat leverde op sommige kostenplaatsen een voordeel op. 

De uitgebreide toelichting is te vinden op pag. 22 t/m 25 waarbij elke kostenplaats apart is 

toegelicht. 

 

 

Meerjarenbegroting 2019-2022 (ter informatie) 

 

Als aparte bijlage is, ter informatie, de meerjarenbegroting 2019-2022 bijgevoegd. De 

meerjarenbegroting geeft een globale doorkijk naar de komende jaren. In de 

meerjarenbegroting is met name doorgerekend wat de gevolgen zijn bij ongewijzigd beleid en 

ongewijzigde omstandigheden. De subsidietoekenning vanuit NOC*NSF gaat mogelijk op 

termijn veranderen. Dit thema staat al jaren op de agenda van NOC*NSF maar zoals het nu 

lijkt, gaat er in 2019 een voorstel komen voor een nieuw lidmaatschapsmodel. De exacte 

voorstellen worden de komende periode uitgewerkt en de besluitvorming hierover dient echter 

nog plaatst te vinden. Het bondsbestuur zal deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten 

houden. Bij het definitief opstellen van de begroting 2020 wordt bepaald of er aanleiding is tot 

wijzigingen m.b.t. het ingezette beleid.  



BEGROTING 2019

100 - BONDSORGANISATIE Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Bedrijfsvoering

0 Districtsteams 6.871 18.000 4.283

110 Huisvesting 36.091 38.886 51.506

111 Organisatiekosten 17.178 28.245 26.652

112 Personeelskosten 320.202 281.985 268.755

380.342 367.116 351.196

Afschrijvingen 6.000 7.525

Lidmaatschapsgelden 8.535 7.801

14.535 15.326

0 Belangenbehartiging 5.050

Beleid en Strategie

0 Bondsraad 2.573 3.640 2.684

0 Bondsbestuur 2.750 5.100 5.061

103 Financiële commissie 226 440 86

104 Ledenraadplegingen 4.942 5.650 4.208

105 Strategisch beraad 1.264 1.670 1.177

0 Projecten bondsorganisatie 2.500 5.500 10.033

14.254 22.000 23.249

Contributies en subsidies

0 Contributie 379.077 379.910 389.064

0 Subsidies NOC*NSF 119.725 128.124 133.142

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100 399.647 498.802 403.651 508.034 389.771 522.206

200 - COM. & VERENIGINGSDIENSVERL. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

0 Com, marketing en promotie 39.020 6.450 35.800 2.400 33.228 3.179

Opleidingen

0 BIP opleiding 4.900 4.900 5.600 5.600 1.009 400

0 RSR opleiding 4.200 4.200 4.800 4.800 455 900

0 RWL opleiding 3.600 3.600 4.800 4.800

12.700 12.700 15.200 15.200 1.464 1.300
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Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2017

Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2017



Verenigingsdienstverlening

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Juridisch kader

0 Reglementen commissie 1.726 1.220 992

0 Tuchtcollege 685 2.150 134

2.411 3.370 1.126

0

Ledenadministratie 12.410 8.150 7.903

Verenigingsondersteuning

0 Verenigingsondersteuning, landelijk 16.603 17.858 16.677

0 Verenigingsondersteuning, regionaal 9.175

25.778 17.858 16.677

Muziekrechten

0 Buma 30.520 30.520 28.000 28.000 27.032 27.032

0 Sena 13.133 13.133 12.500 12.500 11.586 11.586

43.653 43.653 40.500 40.500 38.618 38.618

0 Projecten promotie en vo 11.235 8.500 10.912

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200 147.206 62.803 129.378 58.100 109.928 43.117

300 - SPORTAANBOD Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Sportaanbod

0 Organisatiekosten sportaanbod 11.541 2.240 1.517

0 Nationale petanque competitie 11.900 27.980 16.650 27.940 11.808 28.470

Districtskampioenschappen TaT (pilot) 2.000 2.400

0 Districtscompetities 11.446 25.309

0 Nationale kampioenschappen en Masters 5.595 7.040 6.105 5.950 4.721 7.645

0 Internationale uitzendingen 34.000 34.000 39.358

76.481 62.729 58.995 33.890 57.404 36.115

0 Projecten sportaanbod 1.000 8.000 396

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300 77.481 62.729 66.995 33.890 57.800 36.115

TOTAAL: 624.334 624.334 600.024 600.024 557.499 601.438

Resultaat per boekjaar: 0 0 43.939
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Begroting 2019 Begroting 2018 Realisatie 2017

Begroting 2018 Realisatie 2017Begroting 2019
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TOEL. KOSTENDRAGER BONDSORGANISATIE (100) 

 

Bedrijfsvoering 

 
▪ Districtsteams 

De NJBB kent 8 districtsteams. De afgelopen 2 jaar zijn de totale kosten van de 

districtsteams op deze kostenplaats geboekt. De kosten zijn in deze begroting verdeeld 

over de verschillende kostendragers. De kosten die hier worden geboekt hebben 

betrekking op reis- en cateringkosten m.b.t. districtsteamvergaderingen. 
Huisvesting 

De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het bondsbureau op de 

Kelvinbaan in Nieuwegein. Deze kosten bestaan uit huur, servicekosten, 

stichtingskosten en afschrijvingskosten op kantoormeubilair.  
▪ Organisatiekosten 

De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 

organisatie. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit accountants-, attentie-, bank-, ict-, 

kantoormiddelen-, software,- verzekeringenverzendkosten en afschrijvingskosten 

hardware. Het bedrag valt een stuk lager uit dan voorgaande jaren omdat de 

verzendkosten rechtstreeks worden toegeschreven aan activiteiten die verdeeld zijn 

over meerdere kostenplaatsen en er dit jaar is gestart om facturen per e-mail te sturen 

hetgeen een fikse besparing oplevert. Daarnaast zijn een aantal kosten lager begroot 

en zijn de kosten m.b.t. de bestelbus verplaatst naar kostenplaats organisatiekosten 

sportaanbod. 
▪ Personeelskosten 

De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten, 

reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van 

personeelsverzekeringen en personeelsbeleid (opleidingen). In de begroting 2019 zijn 

extra uren opgenomen voor het tijdelijk aannemen van een parttime medewerker die 

voor een versnelling gaat zorgen op de doorontwikkeling van activiteiten op het gebied 

van opleidingen en verenigingsondersteuning. De vaste formatie is 4,26 FTE. Er is 0,6 

FTE aan tijdelijke formatie begroot.  
▪ Afschrijvingen 

De kosten die in het verleden op een aparte kostenplaats afschrijvingen werden 

geboekt, zijn rechtstreeks onder gebracht op de betreffende activiteit en verdeeld over 

de kostenplaatsen huisvesting (afschrijving inventaris), organisatiekosten (afschrijving 

hardware), organisatiekosten sportaanbod (afschrijving bestelbus) en internationale 

uitzendingen (afschrijving kleding Nederland).  
▪ Lidmaatschapsgelden 

De kosten die in het verleden op een aparte kostenplaats lidmaatschapsgelden werden 

geboekt, zijn rechtstreeks onder gebracht op de betreffende activiteit en verdeeld over 

de kostenplaatsen organisatiekosten (Onel Trademarks), organisatiekosten sportaanbod 

(CEP en FIPJP) en personeelskosten (Samen Presteren en WOS). 

 

Belangenbehartiging 

 

Onder de rubriek belangenbehartiging worden de representatiekosten van het 

bondsbestuur, bondsbureau en districtsteams geboekt. Dit zijn kosten die te maken 

hebben met bijwonen van bijeenkomsten van o.a. NOC*NSF, CEP en/of FIPJP congres, 

het uitreiken van speldjes aan vrijwilligers en het overhandigen van cheques bij het 

openen van een nieuwe accommodatie.  
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Beleid en Strategie 

 
▪ Bondsraad 

De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten 

bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bondsraadsleden (19 pers.), leden 

verkiezingscommissie, bondsbestuur en kosten voor catering, drukwerk en 

verzendkosten.  
▪ Bondsbestuur 

De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis-, catering,- drukwerk-, 

en verzendkosten m.b.t. vergaderingen van het bondsbestuur. De begrote kosten zijn 

lager dan voorgaande jaren omdat de kosten die begroot staan voor representatie (o.a. 

CEP, FIPJP congres en NOC*NSF bijeenkomsten) zijn verplaatst naar de kostenplaats 

belangenbehartiging. 
▪ Financiële commissie 

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

financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. 
▪ Ledenraadplegingen 

De ledenraadpleging is onderdeel van de besluitvormingscyclus. Per district wordt een 

ledenraadpleging georganiseerd waarvoor de bestuursleden van verenigingen in het 

district worden uitgenodigd. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit huur, catering en 

reiskosten van bondsbestuursleden, medewerkers bondsbureau en leden van het 

districtsteam. 
▪ Strategisch beraad 

Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en 

dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. De 

kosten bestaan uit cateringkosten en reiskosten van districtscoördinatoren, 

bondsraadsleden en bondsbestuursleden. 
▪ Projecten bondsorganisatie 

De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de projecten die geformuleerd 

zijn in het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie. 

 

Contributie en Subsidies 

 
▪ Contributie 

De contributie bestaat uit inkomsten uit verenigingscontributie en inkomsten uit 

licenties. Het ledenaantal voor 2019 is begroot op 15.655 leden. 
▪ Subsidies 

De subsidie van NOC*NSF (rubriek 1.1 basisfinanciering sportbonden) is gebaseerd op 

een basisbedrag plus een bedrag per lid.  

 

 

TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200) 

 

Communicatie, marketing en promotie 

 

Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie worden hoofdzakelijk de kosten 

van het bondsblad, de promotie- en webredactiekosten van districtsteams, de kosten 

voor landelijke promotie, de kosten voor aanschaf van promotieartikelen en de 

hostingskosten voor website(s) geboekt. Er worden inkomsten gegenereerd uit de 

verkoop van promotieartikelen, de verkoop van bedrijfsarrangementen Monsjeu de 

Boules en abonnementen en advertentie-inkomsten m.b.t. het bondsblad. De kosten 

zijn iets hoger omdat de kosten voor promotie en webredactie van de districtsteams op 

deze kostenplaats worden geboekt.  
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Opleidingen 

 
▪ Basisinstructeur petanque opleiding (BIP) 

Voor 2019 staan 4 opleidingen BIP gepland. De opleidingen worden tegen kostprijs 

aangeboden. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor leercoaches, 

kerninstructeurs en PVB-beoordelaars m.b.t. de 4 verdiepingsbijeenkomsten, PVB 

beoordeling en mogelijke herkansing. De overige kosten bestaan uit kosten voor 

kantoormiddelen, drukwerk, catering opleiders, verzendkosten en incidenteel uit huur 

voor de accommodatie. 
▪ Regionale scheidsrechter opleiding (RSR) 

Voor 2019 staan 4 opleidingen RSR gepland. De opleidingen worden tegen kostprijs 

aangeboden. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten die worden gemaakt voor een 

BIP opleiding met dien verstande dat er bij een RSR opleiding maar 3 verdiepings-

bijeenkomsten zijn. 
▪ Regionale wedstrijdleider opleiding (RWL) 

Voor 2019 staan 4 opleidingen RWL gepland. De opleidingen worden tegen kostprijs 

aangeboden. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten die worden gemaakt voor een 

BIP opleiding met dien verstande dat er bij een RWL opleiding net als bij een RSR maar 

3 verdiepingsbijeenkomsten zijn.  

 

Verenigingsdienstverlening 

 
▪ Juridisch kader 

De kosten van de reglementencommissie en het tuchtcollege zijn verplaatst van 

kostendrager 100 naar kostendrager 200. De reglementencommissie is een commissie 

van de bond. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor het bijwonen van 

commissievergaderingen. Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond 

en is belast met het behandelen van tuchtzaken. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

reiskosten die worden gemaakt m.b.t. commissievergaderingen of het bijwonen van 

hoorzittingen. 
▪ Ledenadministratie 

De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online 

omgeving en de kosten voor het maken van de licenties T.o.v. 2018 zijn de kosten van 

de hosting gestegen en in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle verzendkosten 

m.b.t. het versturen van licenties op deze kostenplaats begroot. Alle verzendkosten 

werden in het verleden in zijn totaliteit op 1 grootboekrekening geboekt. Deze kosten 

zijn nu specifieker toegeschreven aan activiteiten.  
▪ Verenigingsondersteuning landelijk 

De kosten voor verenigingsondersteuning landelijk bestaan vooral uit de premie voor de 

collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor leden, kosten voor VO-

events zoals o.a. Nationale Sportweek/AH Festijn, de DAS juridische adviesdesk en een 

kleine financiële bijdrage voor verenigingen die een nieuwe accommodatie realiseren.   
▪ Verenigingsondersteuning regionaal 

De kosten voor verenigingsondersteuning op regionaal niveau betreffen de kosten die 

worden gemaakt door de 8 districtsteams i.h.k.v. de organisatie van diverse 

bijeenkomsten. De kosten betreffen hoofdzakelijk reis- en cateringkosten en incidenteel 

kosten voor inhuur van derde partijen.  
▪ Muziekrechten 

De NJBB heeft een collectiviteitscontract met de SENA en met de BUMA/STEMRA. SENA 

houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende 

artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. 

BUMA/STEMRA behartigt de belangen van de bedenkers (componisten, tekstdichters en 

muziekuitgevers) van muziek. Het bedrag dat de NJBB aan de SENA en BUMA/STEMRA 

betaald, wordt rechtstreeks doorbelast aan verenigingen die gebruik maken het 

collectiviteitscontract. 
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Projecten promotie en verenigingsondersteuning 

 

De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in 

het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van promotie en 

verenigingsondersteuning. 

 

TOEL. KOSTENDRAGER SPORTAANBOD (300) 

 

Sportaanbod 

 
▪ Organisatiekosten sportaanbod 

Dit is een nieuwe kostenplaats waarop de algemene kosten die zijn toe te schrijven aan 

het sportaanbod worden geboekt. Het gaat hier om de kosten van CWN, de 

lidmaatschapsgelden van de CEP en FIPJP, de kosten m.b.t. de bestelbus 

(motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving) en 

leverancierskosten. De commissie wedstrijdsport nationaal (CWN) is belast met de 

organisatie van de NPC, NK’s en NJBB Masters. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

reis- en cateringkosten voor vergaderingen. 
▪ Nationale petanque competitie 

De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) bestaan uit het inkopen van 

prijzen, reiskosten CWN, reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur, 

automatiserings-, drukwerkkosten, het inschrijfgeld voor de EuroCup en een financiële 

bijdrage aan het team dat wordt uitgezonden naar de voorronde en/of finale van de 

EuroCup. De begrote kosten zijn lager dan 2018 omdat een aanzienlijke besparing is 

gerealiseerd op het drukken van de papieren uitslagenformulieren.  
▪ Districtscompetities 

De inschrijfgelden en kosten voor districtscompetities worden door het bondsbureau 

resp. gefactureerd/betaald. De kosten hebben vooral betrekking op de aanschaf van 

prijzen en reiskosten van functionarissen en leden van het districtsteam.  
▪ Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters 

Ieder jaar organiseert de NJBB het NK Tête-à-Tête (april), NK Doubletten (mei), NK 

Tripletten (juni), NK Mix (juli), NK Veteranen (september), Finaleweekend Masters 

(november) en het NK Precisieschieten (december). De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

het inkopen van prijzen, reiskosten van functionarissen (scheidsrechters en 

wedstrijdleiders), CWN, bondsbestuur, materiaalkosten, drukwerk en verzendkosten.  
▪ Internationale uitzendingen 

Op de kostenplaats internationale uitzendingen worden de reiskosten geboekt van de 

coaches en trainers die deel uit maken van de commissie wedstrijdsport internationaal 

(CWI), de kosten voor voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s en WK’s 

(internationale uitzendingen). In het kader van voorbereidingstoernooien en 

uitzendingen aan EK’s/WK’s worden vooral kosten gemaakt voor de aanschaf en 

afschrijving van kleding, reis- en verblijfkosten, inschrijfgelden en materiaalkosten.  

In 2019 wordt het EK Mannen en EK Veteranen georganiseerd in Albena (Bulgarije), het 

WK Vrouwen en WK Jeugd in Phnom Penh (Cambodja), het WK Tête-à-

Tête/Doublette/Mix in Almeira (Spanje) en het EK Beloften voor mannen en vrouwen. 

De locatie hiervan is nog niet bekend.  

 

Projecten sportaanbod 

 

De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in 

het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod. 



Bijlage 1 - Meerjaren Begroting 2019-2022 (ter informatie)

100 - BONDSORGANISATIE

Bedrijfsvoering

0 Districtsteams 6.871 6.974 7.079 7.185

110 Huisvesting 36.091 36.632 37.182 37.740

111 Organisatiekosten 17.178 17.435 17.697 17.962

112 Personeelskosten 320.202 328.207 336.413 344.823

380.342 389.249 398.370 407.710

0 Belangenbehartiging 5.050 5.126 5.203 5.281

Beleid en Strategie

0 Bondsraad 2.573 2.612 2.651 2.691

0 Bondsbestuur 2.750 2.792 2.833 2.876

103 Financiële commissie 226 229 233 236

104 Ledenraadplegingen 4.942 5.016 5.091 5.167

105 Strategisch beraad 1.264 1.282 1.302 1.321

0 Projecten bondsorganisatie 2.500 2.538 2.576 2.614

14.254 14.468 14.685 14.906

Contributies en subsidies

0 Contributie 379.077 348.750 353.981 359.291

0 Subsidies NOC*NSF 119.725 113.739 108.052 102.650

SUBTOT. KOSTENDRAGER 100 399.647 498.802 408.843 462.489 418.258 462.033 427.896 461.941

200 - COM. & VER.DIENSVERL. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

0 Com, marketing en promotie 39.020 6.450 39.606 6.547 40.200 6.645 40.803 6.745

Opleidingen

0 BIP opleiding 4.900 4.900 4.974 4.974 5.048 5.048 5.124 5.124

0 RSR opleiding 4.200 4.200 4.262 4.263 4.326 4.327 4.391 4.392

0 RWL opleiding 3.600 3.600 3.654 3.654 3.709 3.709 3.764 3.764

12.700 12.700 12.890 12.891 13.083 13.084 13.280 13.280

Verenigingsdienstverlening

0 Juridisch kader

0 Reglementen commissie 1.726 1.752 1.778 1.805

Tuchtcollege 685 695 706 716

2.411 2.447 2.484 2.521
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Begroting 2021

Kstn Opbr.

Begroting 2022

Kstn Opbr.Kstn Opbr.

Begroting 2019 Begroting 2020

Kstn Opbr.



Ledenadministratie 12.410 12.596 12.785 12.977

Verenigingsondersteuning

0 Ver.onderst. Landelijk 16.603 16.852 17.105 17.362

0 Ver.onderst. Regionaal 9.175 9.312 9.452 9.594

25.778 26.164 26.557 26.955

Muziekrechten

0 Buma 30.520 30.520 30.978 30.978 31.442 31.442 31.914 31.914

0 Sena 13.133 13.133 13.329 13.329 13.529 13.529 13.732 13.732

43.653 43.653 44.307 44.307 44.972 44.972 45.646 45.646

0 Projecten promotie en vo 11.235 12.500 15.000 17.500

SUBTOT. KOSTENDRAGER 200 147.206 62.803 150.511 63.745 155.081 64.701 159.682 65.671

300 - SPORTAANBOD

Sportaanbod

0 Organisatiekosten sportaanbod 11.541 11.714 11.890 12.068

0 Nationale petanque competitie 11.900 27.980 12.078 32.500 12.259 35.000 12.443 37.500

0 Districtscompetities 11.446 25.309 11.617 30.000 11.791 32.500 11.968 35.000

Districtskampioenschappen TaT (pilot)2.000 2.400

0 Nationale kampioenschappen en Masters5.595 7.040 5.679 8.000 5.764 8.500 5.851 9.000

0 Internationale uitzendingen 34.000 34.000 34.000 34.000

76.481 62.729 75.089 70.500 75.705 76.000 76.331 81.500

0 Projecten sportaanbod 1.000

SUBTOT. KOSTENDRAGER 300 77.481 62.729 75.089 70.500 75.705 76.000 76.331 81.500

TOTAAL: 624.334 624.334 634.443 596.734 649.044 602.734 663.909 609.112

Resultaat: 0 -37.709 -46.310 -54.797
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Opbr. Kstn Opbr.

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.



Bijlage 2 - Onderliggende begrotingen districtsteams (ter informatie)

Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr. Kstn. Opbr.

100 Districtsteams organisatiekstn

** Vergaderingen 350 754 700 510 466 188 440 300

** Representatie 100 100 100 100 100 75 75 100

200 Regionale dienstverlening

** Vo 1.315 1.825 1.438 600 1.550 447 500 1.500 9.175

** Promotie & Webredactie 800 125 200 100 100 38 100 100 1.563

300 Districtsactiviteiten 1.810 5.485 1.009 3.520 2.715 5.316 1.200 2.600 2.700 5.050 1.337 1.638 475 1.050 200 650 11.446 25.309

Totaal per districtsteam: 4.375 5.485 3.813 3.520 5.153 5.316 2.510 2.600 4.916 5.050 2.085 1.638 1.590 1.050 2.200 650 26.641 25.309

Saldo per districtsteam:

Saldo alle districtsteams:
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OONW

4.458

TOTAALNOMI ZWZO

-1.332-1.332

-447 -540 -1.5501.111 -293 164 90 134

ZUWE
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9. Voorlegger notitie nieuwe contributiestructuur 
 
De bondsraad heeft het bondsbestuur bij het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan  

2014-2016 de opdracht gegeven een nieuwe contributiestructuur te ontwikkelen. Het voorstel 

dat in 2016 is uitgewerkt, is uiteindelijk ingetrokken omdat dit op te weinig draagvlak kon 

rekenen. 

Eind 2017 is het bondsbestuur opnieuw aan de slag gegaan met dit onderwerp en zijn in de 

ledenraadplegingen nieuwe scenario’s met de verenigingen besproken. Uiteindelijk werd de 

roep om een soortgelijk model uit 2016 steeds sterker. In samenwerking met een werkgroep 

en klankbordgroep (bestaande uit leden van verenigingen) is het huidige voorstel tot stand 

gekomen.  

Het beeld dat ontstaan is n.a.v. de ledenraadplegingen, is in een tussenrapportage (begin juli) 

teruggekoppeld aan alle verenigingen. De feedback die hieruit is voortgekomen, is 

meegenomen in de uitwerking van het conceptvoorstel. Het conceptvoorstel is medio 

september verstuurd naar alle verenigingen, districtscoördinatoren en bondsraadsleden ter 

voorbereiding op het strategisch beraad. Ingestuurde brieven van verenigingen op het 

conceptvoorstel zijn besproken in de vergadering van het bondsbestuur en de verenigingen in 

kwestie hebben daarop een schriftelijke reactie ontvangen. Deze reacties zijn eveneens 

doorgezet naar alle bondsraadsleden. 

Het voorstel dat nu voorligt, wordt in de vergadering van de bondsraad d.d. 24 november 

2018 besproken. Het bondsbestuur doet een voorstel voor een nieuwe contributiestructuur en 

vraagt de bondsraad te besluiten:  

1. De contributiestructuur is gebaseerd op één type lidmaatschap waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt in type spelers. De verenigingen dragen op basis van het 
aantal leden een bedrag af dat voorziet in de algemene kosten. Alle verenigingsleden 
hebben het recht deel te nemen aan toernooien, competities en kampioenschappen en 
ontvangen een licentie; 
 

2. Voor leden die tevens bij een andere vereniging worden aangemeld, worden aan de 
tweede (en overige) vereniging(en) alleen administratiekosten in rekening gebracht; 
 

3. Voor jeugdleden geldt een korting van 50% op de bondsbijdrage; 
 

4. De nieuwe contributiestructuur wordt ingevoerd per 01 januari 2020. 
 
 

Het defintieve besluit over de hoogte van de bondsbijdrage wordt formeel vastgesteld in de 

vergadering van de bondsraad in mei 2019. Het bondsbestuur doet de toezegging dat in de 

vergadering van de bondsraad van mei 2019, bij onveranderde omstandigheden (zoals 

bijvoorbeeld door dusdanige fluctuaties in ledenaantal), het voorstel wordt gedaan om de 

bondsbijdrage voor het jaar 2020 vast te stellen op € 22,50.  
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In de jaren zeventig werd jeu de boules populair in Nederland en werkten verenigingen 
samen om de sport te promoten met als doel om meer mensen kennis te laten 
maken met de sport en gezamenlijk toernooien te organiseren. Dit heeft geleid tot het 
oprichten van de NJBB in het jaar 1972. De NJBB behartigt sindsdien de belangen van de 
verenigingen en werkt aan de gezamenlijke vastgestelde doelen.

In 2013 is door de NJBB gekozen voor de koers ‘petanque als competitiesport’. Om 
de financiering van de afgesproken kerntaken te kunnen waarborgen, wordt jaarlijks 
een begroting opgesteld. De kosten die de organisatie met zich meebrengt, worden 
momenteel gedekt door inkomsten uit contributie- en licentiegelden, inschrijfgelden, 
cursusgelden en subsidies.

Er is al eerder geconstateerd, bijvoorbeeld in het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016, dat 
er behoefte is aan een contributie- en licentiestructuur die beter aansluit bij de wensen 
en de behoeften van de verenigingen en hun leden, waardoor men wordt gestimuleerd 
om de sport te beoefenen. De huidige contributie- en licentiestructuur biedt dit 
onvoldoende.

Voorstel uit 2016
Tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad in november 2016 is een voorstel 
voor een nieuwe contributie- en licentiestructuur besproken. Dit voorstel hield in dat 
alle verenigingsleden, of zij wedstrijdspelers zijn of niet, eenzelfde licentie krijgen. De 
verenigingen zouden voor elk lid een bedrag afdragen van €25,-. Om deel te kunnen 
nemen aan een toernooi, competitie of kampioenschap diende inschrijfgeld te worden 
betaald. Een overgrote meerderheid van de leden van de bondsraad was voor eenzelfde 
licentie voor alle verenigingsleden. Men vreesde echter dat aan de verenigingsleden 
die niet of nauwelijks actief zijn buiten de eigen vereniging onvoldoende zou kunnen 
worden uitgelegd dat de meerwaarde van een licentie het hierbij horende (voorgestelde) 
bedrag waard is. Omdat het voorstel daardoor uiteindelijk op onvoldoende draagvlak 
kon rekenen, heeft het bondsbestuur besloten om het voorstel in te trekken.

1. Aanleiding

petanque als competitiesport

2013

contributie- en licentiegelden (65%)

bedrijfsvoering (7%)

subsidie 
NOC*NSF (21%)

sportaanbod (25%)inschrijfgelden (11%) communicatie, 
marketing en 
promotie (11%)

cursusgelden (2%)

opleidingen (12%)

communicatie, 
marketing en promotie (1%)

belangenbehartiging (3%)

inkomsten +/- 625.000,- kosten +/- 625.000,-

verenigings- 
dienstverlening 
(11%)

beleid en strategie (14%)

sport deelname

1 
licentie

€ 

voorstel 2016

projecten (17%)
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Nieuwe modellen in 2018
Met de reacties op het voorstel van 2016 in het achterhoofd heeft het bondsbestuur 
veel tijd geïnvesteerd om andere modellen te ontwikkelen die meer rekening houden 
met de verschillende typen verenigingsleden. Tijdens de ledenraadplegingen (LRP’s) van 
2018 zijn 2 modellen gepresenteerd die naar de mening van het bondsbestuur daaraan 
tegemoet zouden kunnen komen. Er bleek echter voor deze beide modellen te weinig 
draagvlak te zijn. De verenigingsbestuurders gaven tijdens de LRP’s aan dat het ene 
model onvoldoende past bij de koers ‘petanque als competitiesport’ en dat het andere 
model te weinig rekening houdt met de wensen en behoeften van de leden die niet 
of nauwelijks gebruikmaken van het (sport)aanbod buiten de eigen vereniging. Tijdens 
meerdere LRP’s is door de verenigingsbestuurders geopperd om het voorstel uit 2016 
opnieuw uit te werken.

Het vervolg
Naar aanleiding van de gevoerde discussies heeft het bondsbestuur de hele problematiek 
opnieuw onder de loep genomen. Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de uitgangspunten 
van de NJBB als sportbond, de gezamenlijke verantwoordelijkheden, de belemmeringen 
van de huidige contributie- en licentiestructuur en (wellicht het belangrijkste) de manier 
om zoveel mogelijk liefhebbers te laten deelnemen aan en genieten van de petanque-
sport. Deze punten komen in de volgende paragrafen aan de orde.

model 2

uitwerken voorstel 2016

model 1

petanque als competitiesport

=

alleen eigen 
vereniging

LRP’s 2018
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Faciliteren van verschillende soorten spelers
Gezamenlijk zijn de verenigingen én de landelijke organisatie verantwoordelijk voor het 
promoten van de petanquesport, het stimuleren van sportdeelname en het creëren van 
sportaanbod. Hierbij wordt in de (sport)behoefte voorzien van de verschillende soorten 
spelersdoelgroepen, waarbij sprake is van een grote diversiteit aan typen leden. Het gaat 
immers om de (sport)behoeften van de leden die samen komen op de accommodatie 
van de vereniging en af en toe ‘een balletje gooien’ tot aan de topspelers die namens 
Nederland uitkomen op EK’s en WK’s. In bijlage 1 is een overzicht van de verschillende 
typen spelers opgenomen.

De verenigingen bedienen hun leden met activiteiten op hun eigen accommodatie. 
Zij zorgen er voor dat de accommodatie goed wordt onderhouden en dat deze 
beschikbaar is voor alle leden. Daarnaast organiseren de verenigingen toernooien, 
speelmomenten en andere (sport)activiteiten. De verenigingen bieden een plek 
waar leden samen komen en op ieders niveau de sport kunnen beoefenen. Hiermee 
vervullen de verenigingen een enorm belangrijke rol; zij verenigen liefhebbers van de 
sport, zorgen dat hun leden kunnen spelen en hebben een belangrijke sociale functie.

verenigen sportaanbod

sociale functie

vereni-
ging

landelijkvereni-
gingen

sportpromotie

sportaanbod

stimuleren 
sportdeelname

2. 
De sportbond 
NJBB

Gezamenlijk hebben verenigingen de NJBB opgericht om samen sterker te staan en zaken 
te regelen en te organiseren waar een individuele vereniging niet of nauwelijks toe in staat 
is. De krachten van de verenigingen worden gebundeld binnen de NJBB. De NJBB is dus 
niet de bondsorganisatie óf de verenigingen maar een collectief van verenigingen
dat wordt ondersteund door verschillende geledingen die landelijk zijn ingesteld 
(bondsbestuur, bondsbureau, districtsteams, commissies, werkgroepen, vrijwilligers etc.).
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redactie-
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commissie 
wedstrijdsport 
internationaal

reglementen-
commissie

de 
sportbond
NJBB

De NJBB is een collectief van verenigingen 
dat wordt ondersteund door de landelijke 
organisatie.
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De landelijke organisatie draagt zorg voor de organisatie, promotie en ontwikkeling 
van kampioenschappen en competities. Er wordt als het ware daarmee een platform 
gecreëerd voor de verenigingsleden die ‘iets meer willen’, voor de leden die individueel 
of in teamverband de sportieve strijd aan willen gaan met anderen buiten de eigen 
vereniging. Kortom: voor al die leden die in meer of mindere mate gebruik willen maken 
van het ontwikkelde sportaanbod. 

Daarnaast krijgen de verenigingen ondersteuning van de landelijke organisatie. Deze 
ondersteuning heeft onder andere betrekking op competitiezaken, regelgeving, 
veilig sportklimaat, informatie via bondsblad en nieuwsbrieven, ledenadministratie, 
zaken m.b.t. accommodaties, verzekeringen (WA en Ongevallenverzekering) en 
collectiviteitskortingen (o.a. Buma/Stemra, Sena etc). Tevens verzorgt de landelijke 
organisatie de opleidingen voor officials die wedstrijden in goede banen kunnen leiden 
(scheidsrechters en wedstrijdleiders) en  instructeurs die de nieuwe leden ontvangen en 
wegwijs maken binnen de vereniging (Basis Instructeur Petanque).

opleidingen

ondersteunen

landelijk

“ik wil ook buiten 
mijn vereniging 
sporten”

V
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sport deelname

huidige structuur

Opmerkelijk!
Veel houders van een 
clublicentie hebben 
grote behoefte aan 
deelname toernooien 
en competities.

3. 
Van 
knelpunten 
naar 
uitgangs-
punten

Om te komen tot uitgangspunten voor de nieuwe contributie- en licentiestructuur, is 
nog eens stilgestaan bij de knelpunten van de huidige contributie- en licentiestructuur.

Knelpunten van de huidige contributie- en licentiestructuur
De huidige contributie- en licentiestructuur sluit onvoldoende aan bij de wensen 
en behoeften van de verschillende verenigingen en hun leden. Er is sprake van 
onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan, er worden belemmeringen ervaren 
bij het willen meedoen aan competities en mede als gevolg daarvan zijn regels ontstaan 
die belemmerend werken op de sportdeelname i.p.v. stimulerend. 

Als specifieke knelpunten kunnen worden genoemd:   
• Het verschil in licentiekosten bij de club- en wedstrijdlicenties is niet goed te 

verklaren vanuit de kosten van de producten en diensten die de NJBB specifiek 
aanbiedt aan deze verschillende typen spelers; 
De huidige verenigingsbijdrage, die in oorsprong, bedoeld was om de algemene 
kosten te dekken, is vanaf de introductie niet goed gepostioneerd. Het verschil 
tussen daadwerkelijke algemene kosten (+/- € 27,50 per lid) en de gemiddelde 
kosten van de verenigingsbijdrage (+/- € 2,00 per lid) werden gecompenseerd door 
de verkoop van club- en wedstrijdlicenties. De algemene kosten werden daardoor 
niet gelijk verdeeld. Dit heeft geleid tot een enorme scheefgroei omdat het verschil 
tussen de kosten voor een club- en wedstrijdlicentie steeds groter werden.

• De houders van een clublicentie ervaren onvoldoende de waarde van hun licentie;
• Veel houders van een clublicentie verwachten meer te mogen (spelen) dan in de 

huidige situatie het geval is. Dit werkt belemmerend op hun sportdeelname;
• Een aantal verenigingen vraagt zich af waarom zij lid zijn van de NJBB en voor hen 

is onvoldoende duidelijk welke producten en diensten de landelijke organisatie te 
bieden heeft aan hun leden;

• Een aantal verenigingen slaagt er onvoldoende in om het verschil tussen de club- en 
wedstrijdlicenties uit te leggen aan hun leden. Hierdoor is het voor veel individuele 
leden onvoldoende duidelijk waarom zij een clublicentie dienen af te nemen. 
Daarnaast is er op dit moment onvoldoende adequate licentiecontrole;

• De huidige contributie- en licentiestructuur sluit niet aan op de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld individualisering) en biedt geen 
mogelijkheid voor doelgroepen zoals stichtingen en niet-aangesloten verenigingen 
om zich op een bepaalde wijze te verbinden aan de NJBB.

Het valt verder op dat onder een aanzienlijk gedeelte van de houders van een 
clublicentie grote behoefte bestaat om deel te nemen aan toernooien en competities. 
Bij het bondsbureau komen hier wekelijks vragen en opmerkingen over binnen van 
verenigingen en individuele leden. Deze vragen en opmerkingen maken duidelijk dat 
deze groep heel graag gebruik wil maken van het sportaanbod, maar dat zij hierin 
worden belemmerd door de huidige contributie- en licentiestructuur.
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Uitgangspunten voor de nieuwe contributie- en 
licentiestructuur
Om de petanquesport daadwerkelijk te promoten en sportdeelname te stimuleren, 
is het noodzakelijk dat de contributie- en licentiestructuur dit mogelijk maakt en 
dat de genoemde knelpunten worden weggenomen. De nieuwe contributie- en 
licentiestructuur moet daarom ten minste voldoen aan de volgende uitgangspunten:

• Alle leden dragen in gelijke mate bij aan de algemene kosten. De leden die gebruik 
willen maken van het sportaanbod betalen hiervoor inschrijfgeld (principe you play, 
you pay)

• De nieuwe contributie- en licentiestructuur zal geen belemmering vormen voor 
de verschillende typen spelers om deel te nemen aan het sportaanbod binnen en 
buiten hun eigen vereniging;

• De nieuwe contributie- en licentiestructuur dient toekomstbestendig en flexibel te 
zijn;

• De nieuwe contributie- en licentiestructuur biedt de ruimte om te (laten) voorzien in 
de wensen en behoeften van de verschillende typen leden van de verenigingen;

• De nieuwe contributie- en licentiestructuur biedt de mogelijkheid dat nieuwe leden 
en toetreders van buiten zich kunnen binden aan de NJBB; 

• Het totaal aan inkomsten uit contributiegelden en activiteiten dekt de huidige kosten 
van de begroting.

nieuwe structuur

sport deelname
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Rekening houdend met de knelpunten van de huidige contributie- en licentiestructuur, 
de wensen en behoeften van de verenigingen en hun leden, de ontvangen feedback 
tijdens en naar aanleiding van de LRP’s in 2018 en de beschreven uitgangspunten 
voor de nieuwe contributie- en licentiestructuur, is het bondsbestuur tot de conclusie 
gekomen dat er slechts één model is dat optimaal recht doet aan de belangrijkste 
doelstelling van de NJBB, te weten het stimuleren van petanque als wedstrijdsport. 
Dit is een model dat is gebaseerd op het model dat in 2016 is voorgelegd tijdens de 
najaarsvergadering van de bondsraad.

bondsbijdrage
De verenigingen betalen vanaf 2020 een bondsbijdrage waarvan de hoogte wordt 
gebaseerd op het aantal leden van de betreffende vereniging. 

gelijke speelrechten 
In het voorstel voor het nieuwe model krijgen alle leden van de verenigingen gelijke 
speelrechten waarmee ze gebruik kunnen maken van het gehele sportaanbod. Het 
onderscheid tussen W- en C-licentie vervalt hiermee. 

Inschrijfgelden
Als leden willen deelnemen aan toernooien, competities en/of kampioenschappen zal 
er apart inschrijfgeld worden betaald. Hierbij geldt het principe ‘you play, you pay’. De 
financiële vertaalslag hiervan wordt in paragraaf 5 besproken.

Zoals gezegd, is het nieuwe model gebaseerd op het voorstel dat in 2016 is voorgelegd. 
Ook toen was er een grote eensgezindheid bij het voorstel voor eenzelfde licentie voor 
alle leden. De bezwaren richtten zich toen vooral op het voorgestelde licentiebedrag 
in relatie tot de relatief grote groep spelers die, zoals toen werd aangegeven, nooit aan 
wedstrijden zouden willen deelnemen. Inmiddels is in de praktijk gebleken dat er grote 
groep clublicentiehouders is die de behoefte heeft om deel te nemen aan toernooien 
en (districts)competities. Deze groep ervaart de huidige contributie- en licentiestructuur 
als een grote belemmering; zij mogen niet deelnemen omdat zij niet de juiste licentie 
hebben. Door alle leden gelijke speelrechten te geven, wordt geen onderscheid meer 
gemaakt en kunnen alle leden zich inschrijven voor competities en toernooien.

Daarnaast is het bondsbestuur van mening dat de ingezette koers van petanque als 
competitie- en wedstrijdsport het rechtvaardigt om voor een dergelijk model te kiezen. 
Een model waarbij alle leden kunnen deelnemen aan competities en toernooien 
past het beste bij deze koers die de verenigingen en de landelijke organisatie hebben 
gekozen.

Bij de verdere financiële uitwerking van dit model heeft het bondsbestuur gezocht 
naar een goede balans tussen de hoogte van de bondsbijdrage in relatie tot de hoogte 
van de inschrijfgelden. Het bondsbestuur heeft daarnaast nog gekeken naar extra 
bezuinigingsmaatregelen bovenop de bezuinigingsmaatregelen die het bondsbestuur 
de afgelopen jaren al genomen heeft. Het bondsbestuur acht dit niet wenselijk 
aangezien dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening. De financiële 
vertaalslag van het nieuwe model wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.  

4. 
Naar een 
nieuw model

1 
licentie

afdracht

led
en

€ 

Stimuleren van 
petanque als 
wedstrijdsport

Gelijke speelrechten 
voor iedereen

Iedereen kan zich 
inschrijven voor 
competities en 
toernooien
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De bondsbijdrage die een vereniging betaalt, wordt gebaseerd op het aantal leden van 
de vereniging. Hierdoor vervalt vanaf 2020 de verenigingscontributie en de staffel die 
gehanteerd werd om de verenigingscontributie te berekenen. 

De vereniging ontvangt voor al haar leden een licentie. Dit betekent dat er geen aparte 
licentiekosten meer in rekening worden gebracht.

De opbouw van de bondsbijdrage
Bij het vaststellen van de hoogte van de bondsbijdrage is er vanuit gegaan dat 
verenigingen alle leden aanmelden bij de NJBB. Als bepaalde verenigingen niet alle 
leden aanmelden, dan zal dit uiteindelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de 
bondsbijdrage voor alle verenigingen. In de reglementen wordt een artikel opgenomen 
met mogelijke sancties als leden (conform de statuten van de NJBB) niet worden 
aangemeld. 

Met de bondsbijdrage betaalt een vereniging voor de werkzaamheden, diensten en 
ondersteuning die worden uitgevoerd door de landelijke organisatie. Dit komt in grote 
lijnen neer op:
• Ontwikkeling en verbetering van het sportaanbod inclusief internationale 

wedstrijdsport zoals competities en kampioenschappen op landelijk (NPC) en 
regionaal niveau (districtscompetities);

• Belangenbehartiging zoals vertegenwoordiging bij o.a. CEP, FIPJP en NOC*NSF;
• Verenigingsdienstverlening (o.a. collectieve aansprakelijkheids- en ongevallen 

verzekering en korting voor alle leden en korting op afkoop muziekrechten);
• Communicatie, marketing en promotie van de sport petanque (o.a. bondsblad en 

nieuwsbrieven); 
• Ontwikkeling en verbetering van de opleidingen;
• Ontwikkeling van beleid en strategie;
• Bedrijfsvoering.

Daarnaast worden inschrijfgelden betaald door de verenigingen of individuele leden. 
Hiermee wordt, op basis van het principe ‘You play, you pay’, de organisatie bekostigd van:
• De districtscompetities;
• De Nationale Petanque Competitie;
• De Nationale Kampioenschappen;
• De opleidingen voor o.a. wedstrijdleiders, scheidsrechters, instructeurs etc.

De bondsbijdrage is gebaseerd op de dekking van de vaste werkzaamheden die 
worden uitgevoerd en diensten die worden geleverd door de landelijke organisatie. 
Alle verenigingen dragen hier, op basis van hun aantal leden, in gelijke mate aan bij. 
De organisatie van competities, kampioenschappen en opleidingen is hier dus geen 
onderdeel van. Alleen wanneer een individueel lid of een team bestaande uit leden hier 
aan deelneemt, wordt door of namens het betreffende lid of het team een bijdrage 
betaald. 

Op basis van het ledenaantal ontvangt de vereniging een factuur voor de bondsbijdrage.

5.
Financiële 
vertaalslag
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De bondsbijdrage en inschrijfgelden
De hoogte van de bondsbijdrage is berekend o.b.v. de kosten die gedurende het 
gehele jaar voor alle verenigingen worden gemaakt door de landelijke organisatie. 
Bij de vaststelling hiervan is rekening gehouden met het bedrag dat verenigingen op 
dit moment aan de landelijke organisatie afdragen én in 2020 zouden afdragen bij 
ongewijzigd beleid op basis van indexatie. 

Op basis van deze berekeningen komt het bondsbestuur uit op een bondsbijdrage 
van € 22,50 per lid. Het bondsbestuur zal dan ook voorstellen om in mei 2019 bij 
onveranderde omstandigheden de bondsbijdrage voor het jaar 2020 vast te stellen op 
€ 22,50 per lid. Dit besluit zal definitief worden genomen door de bondsraad in mei 
2019.

Er zullen verenigingsbestuurders zijn die gaan berekenen wat zij volgens het nieuwe 
model betalen per lid. Het bondsbestuur kijkt evenwel naar de algemene belangen van 
de gehele NJBB en is er van overtuigd dat de bedragen die worden gehanteerd, alleszins 
redelijk zijn. Daarnaast blijven de financiële consequenties voor de meeste verenigingen  
beperkt. In het nieuwe voorstel zijn er verenigingen die meer gaan betalen, er zijn ook 
verenigingen die minder gaan betalen. Voor alle verenigingen geldt dat het aan hen is 
om de gewijzigde bondsbijdrage op een voor hen (en hun leden) aanvaardbare manier 
te vertalen naar, bijvoorbeeld, de contributie die de leden betalen danwel dit op een 
andere manier te verrekenen met hun leden. Indien gewenst kan het bondsbureau een 
vereniging van advies voorzien in dit traject.

Ten opzichte van het voorstel uit 2016 is het verschil tussen de totale afdracht die 
verenigingen nu betalen aan de landelijke organisatie en de bondsbijdrage zoals die 
volgens de doorrekeningen in het nieuwe model in 2020 (gebaseerd op € 22,50 per lid) 
zullen zijn, een stuk kleiner. 

In bijlage 2 is voor elke vereniging te zien wat de financiële consequenties zijn van het 
nieuwe model. In deze bijlage is ook te zien dat in dit model een bondsbijdrage van  
€ 22,50 leidt tot verlaging van de inkomsten. 
Uitgangspunt in het nieuwe model is dat eventuele tekorten worden gedekt door de 
inschrijfgelden voor competities en kampioenschappen. Hierbij wordt gezocht naar de 
juiste balans waarbij moet worden voorkomen dat een verhoging van de inschrijfgelden 
een te grote belemmering wordt voor deelname aan het sportaanbod. Doordat alle 
verenigingen een bondsbijdrage betalen op basis van het aantal leden van de vereniging 
kunnen de inschrijfgelden voor toernooien en competities relatief laag blijven. Op deze 
manier kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met petanque als 
competitiesport en deelnemen aan toernooien en competities.
Het bondsbestuur hoopt maar verwacht dat door introductie van het nieuwe model 
meer leden gebruik zullen maken van het sportaanbod.

In bijlage 3 is op basis van de huidige cijfers een indicatie gegeven van mogelijke 
bedragen die worden gehanteerd voor inschrijfgelden vanaf 2020. De komende 
maanden zal dit verder uitgewerkt worden met als doel om in de bondsraad van mei 
2019 een definitief voorstel voor te leggen aan de bondsraad.

bondsbijdrage

€ 22,50

meer betalen
van 1,- tot 753,-

minder betalen
van 5,- tot 1.283,-

73,2%

26,8%

tekort

inschrijfgelden aanpassen

voorstel bondsraad 
november 2019

vereni-
ging
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De licentie wordt ieder jaar opnieuw ontworpen, zodat deze afwijkt van de licentie van 
de voorgaande jaren. Op de licentie staan de volgende (persoons)gegevens vermeld:
•  Naam en voorletters;
•  Geboortedatum;
•  Geslacht;
•  Licentienummer;
•  Verenigingsnaam (eventueel ook van tweede vereniging);
•  Verenigingsnummer(s);
•  Geldigheid licentie ten behoeve van CEP (Europese bond) en FIPJP (Wereldbond).

Op dit moment worden jaarlijks de licentiepassen in februari naar de secretariaten van 
de verenigingen verstuurd. Het streven is om dit proces vanaf 2020 zo in te richten dat 
licenties direct vanaf de start van het nieuwe kalenderjaar kunnen worden verstrekt. De 
licentie geldt als bewijs van het lidmaatschap bij een vereniging die is aangesloten bij de 
NJBB. Tevens geldt de licentie als verzekeringsbewijs.
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Naast de (hoogte van) de bondsbijdrage en de inschrijfgelden dienen de volgende 
aanvullende zaken te worden geregeld.

Lid bij meerdere verenigingen
Op dit moment zijn er ongeveer 250 aangemelde spelers lid van 2 of meer verenigin-
gen die zijn aangesloten bij de NJBB. In het nieuwe model, wordt dit vermeld op de 
licentiepas. Zo kan het voorkomen dat er meerdere verenigingen worden vermeld op 
één licentie. Hiervoor worden alleen de administratiekosten ter hoogte van € 5,- per 
licentie in rekening gebracht bij de extra vereniging die op de licentie wordt vermeld.

De speler kan in de Nationale Petanque Competitie alleen uitkomen voor de vereniging 
die op de licentie staat vermeld als 1e vereniging. De speler in kwestie kan bij meedere 
lidmaatschappen wel kiezen voor welke vereniging hij/zij deelneemt aan een mogelijke 
districtscompetitie. Als de speler besluit om tijdens de looptijd van een districtscompe-
titie over te schrijven dan kan de speler deze competitie zowel voor zijn oude als nieuwe 
vereniging niet vervolgen. Daarnaast kan een lid aanspraak maken op de collectieve 
verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen) als hij/zij actief is in de hoedanigheid 
van lid van een vereniging die op zijn/haar licentie staat vermeld.

Overschrijven naar een andere vereniging
Gedurende het gehele jaar is het voor een lid mogelijk om (zich) over te (laten) schrijven 
naar een andere vereniging. Een overschrijving is ook mogelijk tijdens een lopende com-
petitie (bijvoorbeeld NPC en/of districtscompetitie). Echter, wanneer een deelnemer aan 
de NPC of een andere competitie gedurende de lopende competitie wordt overgeschre-
ven, kan hij/zij de competitie in verband met mogelijke competitievervalsing niet vervolgen. 
Een speler kan tijdens één competitie uitkomen voor slechts één vereniging.

Er is sprake van een overschrijving als een speler gedurende het kalenderjaar overstapt 
van vereniging A naar vereniging B. Bij een overschrijving ontvangt de speler een 
nieuwe licentie. De productie- en administratiekosten worden in rekening gebracht 
bij vereniging B. Het is de keuze van de vereniging of zij deze specifieke kosten door-
berekenen aan het lid in kwestie. De overschrijving geschiedt digitaal door middel van 
het online ledenadministratiesysteem.

Een lidmaatschap vanaf 1 juli
Het lidmaatschap bij de NJBB loopt van januari tot en met december. Het komt in 
de praktijk echter voor dat gedurende het jaar nieuwe spelers lid worden van een 
vereniging. Omdat de bondsbijdrage per verenigingslid (zoals genoemd in paragraaf 
5) gebaseerd is op de kosten die gedurende het gehele jaar worden gemaakt door de 
landelijke organisatie, wordt er slechts 50% van de bondsbijdrage per verenigingslid in 
rekening gebracht als de speler op of na 1 juli lid wordt van een vereniging.

Korting voor jeugdleden
Om de sportbeoefening en het lidmaatschap bij verenigingen voor jeugdleden te 
bevorderen, wordt voor spelers tot 18 jaar een gereduceerd tarief gehanteerd. Voor 
spelers tot 18 jaar wordt 50% korting op de bondsbijdrage per verenigingslid gegeven.  
In het jaar dat de speler 18 jaar wordt, betaalt de vereniging het volledige tarief.

6. 
Aanvullende 
zaken
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Aanvraag van een duplicaat van een licentie
Wanneer een lid gedurende het kalenderjaar zijn of haar licentie verliest, kan de 
vereniging via het online ledenadministratiesysteem een nieuwe licentie aanvragen.  
De productiekosten van de licentiepas (€5,-) worden hiervoor in rekening gebracht.

Nieuw digitaal ledenadministratiesysteem
Er zal door de landelijke organisatie een nieuw digitaal ledenadministratiesysteem 
worden aangeschaft. Het bondsbestuur streeft er naar om alle verenigingen voor  
1 september 2019 te informeren over de aanpassingen die dit nieuwe systeem met  
zich meebrengt.
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De afgelopen periode is uitgebreid gesproken en gediscussieerd over een nieuwe 
contributie- en licentiestructuur die het beste past bij de organisatie van de NJBB en 
de wensen en behoeften van de verenigingen en hun leden. Hierbij zijn verschillende 
mogelijkheden gepresenteerd en afgewogen. 

Naar aanleiding hiervan heeft het bondsbestuur veel feedback en input ontvangen. Het 
bondsbestuur waardeert enorm de mate waarin wordt meegeleefd en meegedacht. De 
betrokkenheid die is getoond, laat goed de noodzaak zien van een nieuwe passende 
contributie- en licentiestructuur. Bij het uitwerken van het nieuwe model is goed naar 
de signalen geluisterd die zijn ontvangen uit het gehele land. Het bondsbestuur is er 
stellig van overtuigd dat het nieuwe model zo optimaal mogelijk tegemoetkomt aan de 
bovengenoemde uitgangspunten. 

Enkele jaren geleden is gekozen voor de koers ‘petanque als competitiesport’. Het 
bondsbestuur realiseert zich dat niet iedereen zich kan vinden in de gekozen koers én 
het nieuwe model. Het nieuwe model is in de ogen van het bondsbestuur echter het 
best denkbare model dat past bij ‘petanque als competitiesport’. Mede omdat er, naar 
mening van het bondsbestuur, een goede balans is gevonden tussen de bondsbijdrage 
en de inschrijfgelden. Het bondsbestuur heeft er alle vertrouwen in dat er voldoende 
draagvlak is voor het nieuwe model en dat  tijdens de najaarsvergadering van de bonds-
raad met dit voorstel wordt ingestemd. Hiermee kunnen wij verder werken aan de 
ontwikkelen van de sport petanque en kan tijd en energie worden vrijgemaakt om te 
investeren in andere prioritaire projecten die aandacht verdienen en behoeven.

7. tot slot

Grote betrokkenheid 
van verenigingen en 
hun leden laat 
noodzaak zien.
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BIJLAGE 1: 
typen spelers per vereniging 

a. 
Spelers die alleen actief zijn binnen de eigen vereniging
Voor hen is de vereniging als sociale ontmoetingsplek het belangrijkste. Er is in deze 
categorie geen behoefte aan sportaanbod buiten de vereniging. De vereniging zorgt 
dat de accommodatie tijdig open is, de koffie klaar staat, de banen er goed bij liggen 
en helpt hen wegwijs te maken binnen de vereniging. De vereniging zorgt voor een 
sociale en veilige ontmoetingsplek en voorziet primair in de wensen en behoeften 
van deze spelers. De rol van de landelijke organisatie is voor deze groep beperkter 
maar de landelijke organisatie kan verenigingen wel helpen met informatie over de 
basisspelregels en hen wegwijs maken binnen de sport. De opgeleide Basis Instructeur 
Petanque kan hier een enthousiasmerende rol in betekenen.

b. 
Spelers die met name deelnemen aan clubactiviteiten zoals 
interne competities en toernooien 
Deze groep komt graag naar de vereniging om tegen andere verenigingsleden te 
spelen. Naast het verzorgen van de accommodatie, kunnen de verenigingen interne 
competities/toernooien, clubavonden en andere (minder sport gerelateerde) activiteiten 
organiseren voor hun leden. De landelijke organisatie kan hierbij in de toekomst een rol 
spelen door ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld de juiste speelschema’s, formats 
voor (toss)avonden en modules voor de verwerking van uitslagen. Bij deze groep spelers 
is tevens spelregelkennis van belang. De landelijke organisatie zorgt voor de juiste 
vertaling van de internationale spelregels en stelt reglementen op die van toepassing 
zijn op toernooien en competities.

c. 
Spelers die toernooien en wedstrijden (willen) spelen 
dichtbij hun eigen vereniging
Zij doen graag mee aan toernooien en andere wedstrijden met verenigingen in de 
directe omgeving. In deze categorie wordt een aantal belemmeringen ervaren, onder 
andere als het gaat om speelrechten. Men heeft er last van dat zij met de huidige 
clublicentie niet deel kunnen nemen aan bepaalde activiteiten. Deze spelers hebben, 
meer dan de spelers in categorie ‘b’, de behoefte om gebruik te maken van sportaanbod 
buiten de eigen vereniging. De landelijke organisatie biedt dit sportaanbod aan in de 
vorm van regionale toernooien, maar zorgt er tegelijk voor dat deelname voor houders 
van een clublicentie niet mogelijk is.
De verenigingen faciliteren voor deze categorie spelers dezelfde zaken als voor de 
categorieën die hiervoor werden beschreven. De landelijke organisatie biedt (de 
verenigingen en) de spelers dezelfde ondersteuning als de hierboven beschreven 
categorieën. 
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d.
Spelers die deelnemen aan regionale toernooien en 
districtscompetities
Deze groep maakt gebruik van het sportaanbod en heeft hiervoor de juiste licentie. 
De landelijke organisatie zal (onder andere door kalendermeetings die worden 
georganiseerd door de districtsteams) er voor zorgen dat de wedstrijdkalender in balans 
blijft. In een aantal districten worden voldoende districtscompetities georganiseerd die 
voorzien in de behoeften van de spelers. Vanuit de landelijke organisatie zal worden 
gewerkt aan een passend aanbod in ieder district. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van formats van goed lopende districtscompetities. 

e. 
De spelers die, net als categorie ‘d’, deelnemen aan regionale 
toernooien en districtscompetities en op regionaal niveau 
aan de NPC
Deze groep spelers speelt ook in de lagere divisies (met name in de 5e en 6e divisie) van 
de Nationale Petanque Competitie (NPC). Voor deze spelers is er momenteel voldoende 
aanbod. De landelijke organisatie ondersteunt op dezelfde manier als bij categorie ‘d’. 

f. 
Spelers die op landelijke toernooien in de hogere divisies 
van de NPC en op NK’s spelen
Vanuit de landelijke organisatie wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de landelijke 
toernooien, de NPC en de NK’s, bijvoorbeeld door voldoende gekwalificeerde officials 
op te leiden. Tevens zal de NPC blijvend worden ontwikkeld zodat deze blijft voldoen 
aan de behoeften van de spelers. 

g.
Spelers die willen deelnemen aan internationale toernooien 
en kampioenschappen
Door een helder en duidelijk topsportbeleid (waaronder selectiebeleid), zorgt de 
landelijke organisatie er voor dat Nederland internationaal wordt vertegenwoordigd. De 
spelers in deze categorie spelen toernooien en kampioenschappen om te presteren én 
om mogelijk namens Nederland te worden uitgezonden. 
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BIJLAGE 2: 
Indicatie doorekening tarieven inschrijfgelden

De financiële doorrekening van de nieuwe bondsbijdrage per 2020 gebaseerd op  
€ 22,50 per lid laat op basis van de huidige beschikbare gegevens minder inkomsten 
zien (+/- € 33.000,-).

Om deze verminderende inkomsten (gedeeltelijk) te dekken is in eerste instantie 
gekeken naar de huidige inschrijfgelden. Daarnaast wordt onderzocht op welke 
manieren nieuwe inkomsten gegenereerd kunnen worden. Dit zal in 2020 echter nog 
niet tot een structurele inkomstenbron leiden. 

Een andere optie is om te bezuinigen. Het bondsbestuur heeft echter de afgelopen 
jaren al structuureel bezuinigd (zie onderstaande cijfers) en acht het niet wenselijk 
om bovenop deze bezuinigingen nog meer te bezuinigen. Sinds 2013 zijn jaarlijks alle 
kostenposten opnieuw beoordeeld. Daar waar een bezuiniging kon plaatsvinden, is deze 
doorgevoerd. De kostenplaatsen zijn binnen de huidige begroting zo optimaal mogelijk 
ingericht, op zo’n manier dat de huidige kwaliteit van dienstverlening kan worden 
behouden.  

Begrotingscijfers afgelopen jaren:
Begroting 2008: € 740.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2009: € 760.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2010: € 780.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2011: € 816.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2012: € 770.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2013: € 738.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2014: € 699.266,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2015: € 618.000,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2016: € 592.798,- (excl. kosten afdelingen)
Begroting 2017: € 625.000,- (incl. kosten districtsteams)
Begroting 2018: € 600.024,- (incl. kosten districtsteams) 

Bij het herberekenen van de inschrijfgelden is gezocht naar een balans waarbij wordt 
voorkomen dat een verhoging van de inschrijfgelden een te grote belemmering vormt 
voor deelname aan het sportaanbod. Daarnaast is het bondsbestuur in principe geen 
voorstander om een begroting te presenteren met een tekort en en voelt er niks voor 
om een mogelijk tekort voor een langere periode (langer dan 2 jaar) aan te houden.

Het bondsbestuur hoopt dat het nieuwe model een stimulans is voor deelname aan o.a. 
districtscompetities en NPC op regionaal niveau. Op de volgende pagina zijn de kosten 
voor een wedstrijdspeler in de huidige en nieuwe situatie naast elkaar gezet o.b.v. een 
herberekening van de inschrijfgelden. 

In de vergadering van de bondsraad van november wordt deze doorrekening met de 
bondsraadsleden besproken. Op basis van de feedback wordt een definitief voorstel 
uitgewerkt voor de vergadering van de bondsraad in mei 2019. Naast de bondsbijdrage 
wil het bondsbestuur in mei 2019 ook de inschrijfgelden vast stellen zodat verenigingen 
met deze bedragen in hun eigen begroting rekening kunnen houden. 
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Agendapunt 9 – Voorstel nieuwe contributiestructuur    45 

 

 
 
 
 

Activiteit. Aantal 
teams: 

Aantal 
deeln. 

Huidig 
Tarief 
p.p. 

Huidige 
inkoms. 

 
Voorstel 

v.a. 
2020  

Extra 
Inkoms. 

v.a. 
2020 

Districts 
kampioenschappen (tat)   200 0 0  € 10,00 2.000 

NK’s:   575 € 10,00 5.750  € 15,00 8.625 
Finale weekend Masters:   32 € 0,00 0  € 10,00 320 
NPC Top, 2e en 3e div. 56 448 € 160,00 8.960  € 210,00 11.760 
NPC, 4e, 5e, 6e 252 2.016 € 80,00 20.160  € 130,00 32.760 
District competities (23)   2.750 € 10,00 27.500  € 15,00 41.250 

        
Inkomsten uit activiteiten   62.370   96.715 

        

Resultaat o.b.v. nieuwe bondsbijdrage +/-:  -33.000    
        

Totaal te dekken vanaf 2020 uit inschr:  95.370    
        

Saldo o.b.v. indicatie inschrijfgelden:     1.345 
        
        

Huidige vs. nieuwe kosten voor een wedstrijdspeler:    
    Huidig   Nieuw 

** Licentie:       € 32,60     € 0,00 
** Verenigingscontributie (gem. per lid):   € 2,00   € 0,00 
** Bondsbijdrage:    € 0,00   € 22,50 
          
Optioneel:         
** NK's, per speeldag p.p bij deelname 1 NK  € 5,00   € 7,50 
** NPC Top landelijk, per speeldag, p.p:  € 1,90   € 2,50 
** (6 pers., 14 speeldagen, 160,00)        
          
** NPC regionaal, per speeldag, p.p:       
** (6 pers., 14 speeldagen, 80,00)   € 0,95   € 1,55 
          
** Districtscompetities, p.p., per speeldag       
** (uitgegaan van gem. 10,00 p.p en 4 speeldagen)   € 2,50     € 3,75 

        
    € 44,96   € 37,80 
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BIJLAGE 3: Huidige afdracht verenigingen incl. inflatie per 2020 t.o.v. voorstel nieuwe bondsbijdrage 2020
€ 22,50

VC 2020 CPI

15.609 7.195 8.322 92

33,45 12,92 16,50 1,37%

Ver.nr Verenigingsnaam Totaal W C J W C J ST-1 ST-2
Verschil 
absoluut

Verschil in 
%

5014 PV Sprang Capelle 90 4 86 0 134 1.112 0 € 1.245 € 173 € 1.419 € 2.025 € 606 42,73%
5016 Cochonnetclub Loon op Zand 74 2 72 0 67 931 0 € 997 € 173 € 1.171 € 1.665 € 494 42,20%
5008 Boulevaart 89 11 78 0 368 1.008 0 € 1.376 € 173 € 1.549 € 2.003 € 453 29,24%
7012 De Radboud Boulers 22 2 20 0 67 258 0 € 325 € 58 € 383 € 495 € 112 29,18%
3015 JBV De Walnoot 157 24 132 1 803 1.706 17 € 2.525 € 231 € 2.757 € 3.510 € 753 27,33%
2005 JBV Enschede 83 13 70 0 435 905 0 € 1.340 € 173 € 1.513 € 1.868 € 354 23,43%
8005 Abcoude JdB 84 15 69 0 502 892 0 € 1.394 € 173 € 1.567 € 1.890 € 323 20,61%
7018 Petanque Union IJmond 27 2 25 0 67 323 0 € 390 € 116 € 506 € 608 € 102 20,15%
5004 Bre-Da-Boules 158 34 124 0 1.137 1.603 0 € 2.740 € 231 € 2.971 € 3.555 € 584 19,65%
2008 OJBV 90 19 71 0 636 918 0 € 1.553 € 173 € 1.727 € 2.025 € 298 17,28%
6011 De Treffers - Hofstad 25 2 23 0 67 297 0 € 364 € 116 € 480 € 563 € 83 17,24%
3018 Littie of Littienie 117 25 92 0 836 1.189 0 € 2.025 € 231 € 2.257 € 2.633 € 376 16,66%
3012 De Lammen Errem 102 21 81 0 702 1.047 0 € 1.749 € 231 € 1.981 € 2.295 € 314 15,87%
6024 De Boulende Stier 65 13 52 0 435 672 0 € 1.107 € 173 € 1.280 € 1.463 € 182 14,23%
3030 JdB Stiphout 74 16 58 0 535 750 0 € 1.285 € 173 € 1.458 € 1.665 € 207 14,18%
5010 PC Oisterwijk 140 35 105 0 1.171 1.357 0 € 2.528 € 231 € 2.759 € 3.150 € 391 14,17%
6022 JdB Westlandia 87 159 43 116 0 1.438 1.499 0 € 2.938 € 231 € 3.169 € 3.578 € 409 12,89%
6025 Les Boules Fleuries 254 73 181 0 2.442 2.339 0 € 4.781 € 289 € 5.070 € 5.715 € 645 12,71%
5013 La Crique JdB 14 2 12 0 67 155 0 € 222 € 58 € 280 € 315 € 35 12,58%
2007 JBC Zevenaar 119 29 89 1 970 1.150 17 € 2.137 € 231 € 2.368 € 2.655 € 287 12,11%
3021 Jeu de Bouckles 158 44 114 0 1.472 1.473 0 € 2.945 € 231 € 3.177 € 3.555 € 378 11,92%
2009 L'Equipe 8 0 8 0 0 103 0 € 103 € 58 € 161 € 180 € 19 11,66%
1016 Vledderboules 89 23 66 0 769 853 0 € 1.622 € 173 € 1.796 € 2.003 € 207 11,51%
7007 De Bouledozers 160 42 115 3 1.405 1.486 50 € 2.941 € 231 € 3.172 € 3.533 € 360 11,36%
8017 JB Almere 109 28 80 1 937 1.034 17 € 1.987 € 231 € 2.218 € 2.430 € 212 9,54%
7008 De Meteoor 166 52 114 0 1.740 1.473 0 € 3.213 € 231 € 3.444 € 3.735 € 291 8,45%
6010 Grand Cru '82 248 82 166 0 2.743 2.145 0 € 4.889 € 289 € 5.178 € 5.580 € 402 7,77%
8007 JBC De Hakhorst 290 100 190 0 3.345 2.456 0 € 5.801 € 289 € 6.090 € 6.525 € 435 7,14%
6007 De Vaste Voet 57 14 43 0 468 556 0 € 1.024 € 173 € 1.197 € 1.283 € 85 7,10%
6034 Jeu de Boules Hillegom 62 16 46 0 535 595 0 € 1.130 € 173 € 1.303 € 1.395 € 92 7,05%
2020 Pétanque Club Montferland 101 29 72 0 970 931 0 € 1.901 € 231 € 2.132 € 2.273 € 141 6,60%
2016 C'est Dubo 26 5 21 0 167 271 0 € 439 € 116 € 554 € 585 € 31 5,54%
6037 JBV Zandvoort 47 14 33 0 468 427 0 € 895 € 116 € 1.010 € 1.058 € 47 4,66%
8011 Petanque Barneveld 47 14 33 0 468 427 0 € 895 € 116 € 1.010 € 1.058 € 47 4,66%
6028 Bleiswijkse JBC 56 15 41 0 502 530 0 € 1.032 € 173 € 1.205 € 1.260 € 55 4,56%
8026 JBV Lelystad 93 30 62 1 1.004 801 17 € 1.821 € 173 € 1.995 € 2.070 € 75 3,77%
8013 Kampong 69 21 48 0 702 620 0 € 1.323 € 173 € 1.496 € 1.553 € 56 3,76%
1021 The Flying Boules 34 9 25 0 301 323 0 € 624 € 116 € 740 € 765 € 25 3,41%
5015 Voor Ons Plezier 66 20 46 0 669 595 0 € 1.264 € 173 € 1.437 € 1.485 € 48 3,34%
7010 Petanque Club Ca Roule 197 69 124 4 2.308 1.603 66 € 3.977 € 231 € 4.208 € 4.343 € 134 3,19%
5006 Petangeske 235 88 146 1 2.944 1.887 17 € 4.847 € 289 € 5.136 € 5.265 € 129 2,51%
7017 JdB De Stetters 111 38 73 0 1.271 944 0 € 2.215 € 231 € 2.446 € 2.498 € 52 2,11%
6035 JdB vereniging OSB 82 28 54 0 937 698 0 € 1.635 € 173 € 1.808 € 1.845 € 37 2,05%
5001 Jeu de Boules Club Dongen 173 66 107 0 2.208 1.383 0 € 3.591 € 231 € 3.822 € 3.893 € 71 1,85%
2019 JBC 't Harde 53 14 38 1 468 491 17 € 976 € 173 € 1.149 € 1.170 € 21 1,80%
3024 JBC  Lingewaard 88 31 57 0 1.037 737 0 € 1.774 € 173 € 1.947 € 1.980 € 33 1,69%
5009 Va-Tout 189 74 115 0 2.475 1.486 0 € 3.962 € 231 € 4.193 € 4.253 € 60 1,42%
8020 Les Trois Etoiles 39 12 27 0 401 349 0 € 750 € 116 € 866 € 878 € 12 1,33%
5002 CJB Middelburg 175 64 107 4 2.141 1.383 66 € 3.590 € 231 € 3.821 € 3.848 € 26 0,69%
6015 JBC Vlaardingen 180 72 108 0 2.409 1.396 0 € 3.804 € 231 € 4.036 € 4.050 € 14 0,36%
2017 't Zwijntje 190 73 114 3 2.442 1.473 50 € 3.965 € 231 € 4.196 € 4.208 € 11 0,27%
4010 Mosa Petanca 110 40 70 0 1.338 905 0 € 2.243 € 231 € 2.474 € 2.475 € 1 0,04%
1009 'n Boel Plezier 133 51 82 0 1.706 1.060 0 € 2.766 € 231 € 2.997 € 2.993 -€ 5 -0,15%
3010 Amitié Best 132 51 81 0 1.706 1.047 0 € 2.753 € 231 € 2.984 € 2.970 -€ 14 -0,47%
6018 PV Gouda 206 79 123 4 2.643 1.590 66 € 4.298 € 289 € 4.587 € 4.545 -€ 42 -0,93%
3004 JBC 't Dupke 119 46 73 0 1.539 944 0 € 2.482 € 231 € 2.713 € 2.678 -€ 36 -1,33%
7023 Boule Lef 53 16 36 1 535 465 17 € 1.017 € 173 € 1.190 € 1.170 -€ 20 -1,72%
8024 De Nijeboulers 137 54 82 1 1.806 1.060 17 € 2.883 € 231 € 3.114 € 3.060 -€ 54 -1,73%
1005 De Emmese Boule 134 54 80 0 1.806 1.034 0 € 2.840 € 231 € 3.072 € 3.015 -€ 57 -1,84%
6023 JBC Nieuwerkerk 138 56 82 0 1.873 1.060 0 € 2.933 € 231 € 3.164 € 3.105 -€ 59 -1,88%
3003 JBC Plop 200 85 115 0 2.843 1.486 0 € 4.330 € 289 € 4.619 € 4.500 -€ 119 -2,57%
2012 Pétanque Club Doetinchem 115 46 69 0 1.539 892 0 € 2.431 € 231 € 2.662 € 2.588 -€ 74 -2,79%
5017 JB Altena 70 27 43 0 903 556 0 € 1.459 € 173 € 1.632 € 1.575 -€ 57 -3,51%
7005 Les Bohemiens de Petanque 66 25 41 0 836 530 0 € 1.366 € 173 € 1.540 € 1.485 -€ 55 -3,55%
1006 Boulegoed 117 47 69 1 1.572 892 17 € 2.481 € 231 € 2.712 € 2.610 -€ 102 -3,75%
6033 De Spaanse Ruiter 121 51 70 0 1.706 905 0 € 2.611 € 231 € 2.842 € 2.723 -€ 119 -4,20%
6027 Allez Tirer Maassluis 63 24 39 0 803 504 0 € 1.307 € 173 € 1.480 € 1.418 -€ 63 -4,24%
2004 De Toss 66 26 40 0 870 517 0 € 1.387 € 173 € 1.560 € 1.485 -€ 75 -4,82%
6020 Waddinxveen JdB 100 41 59 0 1.372 763 0 € 2.134 € 231 € 2.365 € 2.250 -€ 115 -4,87%
6009 De Six Pret 82 35 47 0 1.171 607 0 € 1.778 € 173 € 1.952 € 1.845 -€ 107 -5,47%
6032 De Boel de Boule 135 59 75 1 1.974 969 17 € 2.960 € 231 € 3.191 € 3.015 -€ 176 -5,51%
5007 Le Bastion 37 14 23 0 468 297 0 € 766 € 116 € 881 € 833 -€ 49 -5,53%
7006 De Gouden Gooi 76 32 44 0 1.070 569 0 € 1.639 € 173 € 1.813 € 1.710 -€ 103 -5,66%
6004 JBV Bulderbaan 87 38 49 0 1.271 633 0 € 1.904 € 173 € 2.078 € 1.958 -€ 120 -5,79%
4002 De But 57 22 35 0 736 452 0 € 1.188 € 173 € 1.362 € 1.283 -€ 79 -5,82%
8012 Harderwieker Bieleggers'84 117 52 65 0 1.740 840 0 € 2.580 € 231 € 2.811 € 2.633 -€ 178 -6,34%
3023 JB De Bokkeschieters 49 21 28 0 702 362 0 € 1.064 € 116 € 1.180 € 1.103 -€ 77 -6,57%
7024 ASV Celeritas 200 92 106 2 3.078 1.370 33 € 4.481 € 289 € 4.770 € 4.455 -€ 315 -6,60%
5003 ERPV de Bommequet 129 59 70 0 1.974 905 0 € 2.878 € 231 € 3.110 € 2.903 -€ 207 -6,66%
7004 CDP Boule Plaisir 45 19 26 0 636 336 0 € 972 € 116 € 1.087 € 1.013 -€ 75 -6,87%
8022 PVN 129 56 70 3 1.873 905 50 € 2.828 € 231 € 3.059 € 2.835 -€ 224 -7,31%
4004 CdP Heerlen 132 55 72 5 1.840 931 83 € 2.853 € 231 € 3.084 € 2.858 -€ 227 -7,35%
6003 De Goede Worp 145 70 75 0 2.342 969 0 € 3.311 € 231 € 3.542 € 3.263 -€ 280 -7,90%
7016 Entre Nous 76 35 41 0 1.171 530 0 € 1.701 € 173 € 1.874 € 1.710 -€ 164 -8,76%
1020 Pekelder Biberon 24 11 13 0 368 168 0 € 536 € 58 € 594 € 540 -€ 54 -9,06%
8018 Les Sabots 111 55 56 0 1.840 724 0 € 2.564 € 231 € 2.795 € 2.498 -€ 297 -10,64%
3032 De Piëlboulers 26 10 16 0 335 207 0 € 541 € 116 € 657 € 585 -€ 72 -10,95%
3022 Mooie Boule 121 62 59 0 2.074 763 0 € 2.837 € 231 € 3.068 € 2.723 -€ 345 -11,26%
3019 Grave Superieur 50 22 28 0 736 362 0 € 1.098 € 173 € 1.271 € 1.125 -€ 146 -11,50%
8016 De Gemshoorn 68 33 35 0 1.104 452 0 € 1.556 € 173 € 1.730 € 1.530 -€ 200 -11,54%
8009 JBC Randenbroek 120 62 58 0 2.074 750 0 € 2.824 € 231 € 3.055 € 2.700 -€ 355 -11,62%
6017 JBC  Maasstad 53 24 29 0 803 375 0 € 1.178 € 173 € 1.351 € 1.193 -€ 159 -11,74%
3011 Cloeck en Moedigh 136 72 64 0 2.409 827 0 € 3.236 € 231 € 3.467 € 3.060 -€ 407 -11,74%
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Ver.nr Verenigingsnaam Totaal W C J W C J ST-1 ST-2
Verschil 
absoluut

Verschil in 
%

6002 JBC Zoetermeer 148 78 69 1 2.609 892 17 € 3.518 € 231 € 3.749 € 3.308 -€ 441 -11,77%
1010 JBV Coevorden 30 10 18 2 335 233 33 € 600 € 116 € 716 € 630 -€ 86 -11,98%
1003 SVP 43 21 22 0 702 284 0 € 987 € 116 € 1.102 € 968 -€ 135 -12,24%
7027 De Drommedaris 11 4 7 0 134 90 0 € 224 € 58 € 282 € 248 -€ 35 -12,26%
7014 Les Mille Iles 103 53 50 0 1.773 646 0 € 2.419 € 231 € 2.650 € 2.318 -€ 333 -12,56%
8014 Mazijk de Petanque 86 44 41 1 1.472 530 17 € 2.018 € 173 € 2.192 € 1.913 -€ 279 -12,74%
8019 ETJBV de Teerling 97 51 45 1 1.706 582 17 € 2.304 € 173 € 2.478 € 2.160 -€ 318 -12,82%
1014 Sur la Tête 34 16 18 0 535 233 0 € 768 € 116 € 883 € 765 -€ 118 -13,41%
3002 De Valkatties 65 33 32 0 1.104 414 0 € 1.518 € 173 € 1.691 € 1.463 -€ 228 -13,51%
3025 PV Beek 54 26 28 0 870 362 0 € 1.232 € 173 € 1.405 € 1.215 -€ 190 -13,53%
1007 La Boule au But 107 57 50 0 1.907 646 0 € 2.553 € 231 € 2.784 € 2.408 -€ 377 -13,53%
7021 PON 68 35 33 0 1.171 427 0 € 1.597 € 173 € 1.771 € 1.530 -€ 241 -13,60%
8025 Boulamis 82 44 38 0 1.472 491 0 € 1.963 € 173 € 2.136 € 1.845 -€ 291 -13,64%
8003 Cercle de Petanque 112 61 51 0 2.041 659 0 € 2.700 € 231 € 2.931 € 2.520 -€ 411 -14,02%
2001 DBC Karro Deux 90 50 40 0 1.673 517 0 € 2.190 € 173 € 2.363 € 2.025 -€ 338 -14,30%
6001 MIDI 235 138 96 1 4.616 1.241 17 € 5.874 € 289 € 6.163 € 5.265 -€ 898 -14,57%
1008 Jdv Hardenberg 33 16 17 0 535 220 0 € 755 € 116 € 871 € 743 -€ 128 -14,71%
5018 Jdb 't Veer 33 16 17 0 535 220 0 € 755 € 116 € 871 € 743 -€ 128 -14,71%
4008 JBC Amby 42 22 20 0 736 258 0 € 994 € 116 € 1.110 € 945 -€ 165 -14,87%
1013 PC Schoonebeek 45 24 21 0 803 271 0 € 1.074 € 116 € 1.190 € 1.013 -€ 177 -14,91%
8010 Maboul 108 60 48 0 2.007 620 0 € 2.628 € 231 € 2.859 € 2.430 -€ 429 -15,00%
6013 ACP "Les Pointeurs" 115 65 50 0 2.174 646 0 € 2.821 € 231 € 3.052 € 2.588 -€ 464 -15,21%
6019 Folâtre 171 94 71 6 3.144 918 99 € 4.161 € 231 € 4.392 € 3.713 -€ 680 -15,48%
7015 PV de Purmer Boules 115 64 50 1 2.141 646 17 € 2.804 € 231 € 3.035 € 2.565 -€ 470 -15,48%
3033 Jbv Helmond2010 16 8 8 0 268 103 0 € 371 € 58 € 429 € 360 -€ 69 -16,05%
7003 PUK 186 110 71 5 3.680 918 83 € 4.680 € 231 € 4.911 € 4.073 -€ 839 -17,08%
8023 Amicale de Pétanque 71 41 30 0 1.372 388 0 € 1.759 € 173 € 1.933 € 1.598 -€ 335 -17,34%
7009 Nova Boules 41 23 18 0 769 233 0 € 1.002 € 116 € 1.118 € 923 -€ 195 -17,46%
8006 De Gooiers 179 114 65 0 3.814 840 0 € 4.654 € 231 € 4.885 € 4.028 -€ 857 -17,55%
3026 La Ferme Boel 40 23 17 0 769 220 0 € 989 € 116 € 1.105 € 900 -€ 205 -18,53%
3016 PC Dommels Boeleke 62 36 26 0 1.204 336 0 € 1.540 € 173 € 1.714 € 1.395 -€ 319 -18,60%
6031 Pétanque Lijnden 51 29 22 0 970 284 0 € 1.254 € 173 € 1.428 € 1.148 -€ 280 -19,63%
2011 Avalon-sports 55 32 23 0 1.070 297 0 € 1.368 € 173 € 1.541 € 1.238 -€ 304 -19,70%
5011 La Donnée 56 33 23 0 1.104 297 0 € 1.401 € 173 € 1.575 € 1.260 -€ 315 -19,98%
6026 Les Boulistes 58 33 24 1 1.104 310 17 € 1.431 € 173 € 1.604 € 1.283 -€ 322 -20,04%
2014 Het Zuiderboeltje 68 42 26 0 1.405 336 0 € 1.741 € 173 € 1.914 € 1.530 -€ 384 -20,08%
1001 Près le But 112 71 40 1 2.375 517 17 € 2.909 € 231 € 3.140 € 2.498 -€ 642 -20,46%
6029 JdB Les Francophiles 70 44 26 0 1.472 336 0 € 1.808 € 173 € 1.981 € 1.575 -€ 406 -20,51%
3008 Boules de Boeuf 173 117 55 1 3.914 711 17 € 4.641 € 231 € 4.872 € 3.870 -€ 1.002 -20,57%
8008 CdP Treize Points 9 4 5 0 134 65 0 € 198 € 58 € 256 € 203 -€ 54 -20,97%
6005 CdP 't Boulende Schaep 55 34 21 0 1.137 271 0 € 1.409 € 173 € 1.582 € 1.238 -€ 345 -21,79%
2010 JBC Lochem 10 5 5 0 167 65 0 € 232 € 58 € 290 € 225 -€ 65 -22,33%
5012 De Oudenbossche Boulers 43 28 15 0 937 194 0 € 1.131 € 116 € 1.246 € 968 -€ 279 -22,36%
1015 Skarboule 24 16 8 0 535 103 0 € 639 € 58 € 696 € 540 -€ 156 -22,46%
7001 PC Museumplein 15 9 6 0 301 78 0 € 379 € 58 € 436 € 338 -€ 99 -22,67%
7020 Boel Skik 92 15 9 6 0 301 78 0 € 379 € 58 € 436 € 338 -€ 99 -22,67%
3007 PC Eindhoven 36 23 13 0 769 168 0 € 937 € 116 € 1.053 € 810 -€ 243 -23,08%
2002 Hattem Petanque 102 67 33 2 2.241 427 33 € 2.701 € 231 € 2.932 € 2.250 -€ 682 -23,26%
1002 Le Biberon 38 25 13 0 836 168 0 € 1.004 € 116 € 1.120 € 855 -€ 265 -23,66%
7013 ELZA-Boules 70 45 23 2 1.505 297 33 € 1.836 € 173 € 2.009 € 1.530 -€ 479 -23,84%
3009 Jeu de Bommel 77 55 22 0 1.840 284 0 € 2.124 € 173 € 2.298 € 1.733 -€ 565 -24,60%
4009 JBC Ummer d'r Bie 55 37 18 0 1.238 233 0 € 1.470 € 173 € 1.644 € 1.238 -€ 406 -24,72%
3029 PV Le Château 96 71 25 0 2.375 323 0 € 2.698 € 173 € 2.872 € 2.160 -€ 712 -24,78%
3031 PV Hatalle 13 8 5 0 268 65 0 € 332 € 58 € 390 € 293 -€ 98 -25,01%
8002 CdP "Les Cailloux" 170 128 40 2 4.282 517 33 € 4.832 € 231 € 5.063 € 3.780 -€ 1.283 -25,34%
6012 Sporting Badhoevedorp 54 37 17 0 1.238 220 0 € 1.457 € 173 € 1.631 € 1.215 -€ 416 -25,50%
3027 L'Ammerzo 72 49 21 2 1.639 271 33 € 1.944 € 173 € 2.117 € 1.575 -€ 542 -25,60%
8015 Les Taxateurs 63 45 18 0 1.505 233 0 € 1.738 € 173 € 1.911 € 1.418 -€ 494 -25,84%
3013 PV "Wij Liggen" 73 54 19 0 1.806 246 0 € 2.052 € 173 € 2.225 € 1.643 -€ 583 -26,19%
6006 Amicale Boule d'Argent 126 85 34 7 2.843 439 116 € 3.398 € 231 € 3.630 € 2.678 -€ 952 -26,23%
1017 JBV De Blêde Boulers 33 21 11 1 702 142 17 € 861 € 116 € 977 € 720 -€ 257 -26,29%
1018 De Boskboulers 27 16 10 1 535 129 17 € 681 € 116 € 797 € 585 -€ 212 -26,56%
6036 s-Gravenboules 56 41 15 0 1.372 194 0 € 1.565 € 173 € 1.739 € 1.260 -€ 479 -27,54%
6021 Boule Union Thamen 56 36 17 3 1.204 220 50 € 1.473 € 173 € 1.647 € 1.193 -€ 454 -27,59%
6030 JBV Nederlek 48 37 11 0 1.238 142 0 € 1.380 € 116 € 1.495 € 1.080 -€ 415 -27,78%
7011 JBV Schoorl 34 25 9 0 836 116 0 € 953 € 116 € 1.068 € 765 -€ 303 -28,39%
2018 PV Gelre 18 14 4 0 468 52 0 € 520 € 58 € 578 € 405 -€ 173 -29,91%
1019 JdB Vereniging Boules Doar 43 35 8 0 1.171 103 0 € 1.274 € 116 € 1.390 € 968 -€ 422 -30,39%
6014 PV "Markeer" 78 68 10 0 2.275 129 0 € 2.404 € 173 € 2.577 € 1.755 -€ 822 -31,91%
5005 PV Tilburg 60 49 10 1 1.639 129 17 € 1.785 € 173 € 1.958 € 1.328 -€ 631 -32,21%
6016 Le Bon Courage 15 12 3 0 401 39 0 € 440 € 58 € 498 € 338 -€ 160 -32,23%
1012 Boule Nocht 16 13 3 0 435 39 0 € 474 € 58 € 531 € 360 -€ 171 -32,26%
6008 L'Esprit 64 49 10 5 1.639 129 83 € 1.851 € 173 € 2.024 € 1.328 -€ 697 -34,42%
3014 JBV "Amicale Cuyk" 37 33 4 0 1.104 52 0 € 1.156 € 116 € 1.271 € 833 -€ 439 -34,51%
2006 Boul' Animo 51 45 6 0 1.505 78 0 € 1.583 € 173 € 1.756 € 1.148 -€ 609 -34,66%
7025 JBC Touché une Boule 28 24 4 0 803 52 0 € 855 € 116 € 970 € 630 -€ 340 -35,06%
7019 CDP Bonne Chance 13 11 2 0 368 26 0 € 394 € 58 € 452 € 293 -€ 159 -35,23%
3020 't Lover 104 94 7 3 3.144 90 50 € 3.284 € 231 € 3.516 € 2.273 -€ 1.243 -35,36%
7026 ODIZ Frogs 20 19 1 0 636 13 0 € 649 € 58 € 706 € 450 -€ 256 -36,29%
3005 JBC Venray '80 59 56 3 0 1.873 39 0 € 1.912 € 173 € 2.085 € 1.328 -€ 758 -36,35%
1004 De But 84 54 49 4 1 1.639 52 17 € 1.707 € 173 € 1.881 € 1.193 -€ 688 -36,59%
8027 DOSC 41 40 1 0 1.338 13 0 € 1.351 € 116 € 1.467 € 923 -€ 544 -37,10%
1011 JBV Lemsterland 35 30 3 2 1.004 39 33 € 1.075 € 116 € 1.191 € 743 -€ 448 -37,65%
8004 Kets Up 14 13 1 0 435 13 0 € 448 € 58 € 506 € 315 -€ 191 -37,70%
7022 Atlantic Boules 54 51 2 1 1.706 26 17 € 1.748 € 173 € 1.922 € 1.193 -€ 729 -37,95%
3001 De Soepele Pols 33 32 1 0 1.070 13 0 € 1.083 € 116 € 1.199 € 743 -€ 456 -38,07%
4001 Treech '42 20 20 0 0 669 0 0 € 669 € 58 € 727 € 450 -€ 277 -38,09%
2013 JBC Epetanque 40 40 0 0 1.338 0 0 € 1.338 € 116 € 1.454 € 900 -€ 554 -38,09%
3017 Gemert de Boules 37 37 0 0 1.238 0 0 € 1.238 € 116 € 1.353 € 833 -€ 521 -38,48%
7028 Jdb Onderhands 30 29 1 0 970 13 0 € 983 € 116 € 1.099 € 675 -€ 424 -38,56%
2015 Le Pionnier 15 15 0 0 502 0 0 € 502 € 58 € 560 € 338 -€ 222 -39,69%
4006 Le But Borgharen 26 26 0 0 870 0 0 € 870 € 116 € 985 € 585 -€ 400 -40,63%
4007 Terra 11 11 0 0 368 0 0 € 368 € 58 € 426 € 248 -€ 178 -41,87%
7002 PCP "Zaanstad" 8 8 0 0 268 0 0 € 268 € 58 € 325 € 180 -€ 145 -44,69%
8001 Succes Sans Soif 8 8 0 0 268 0 0 € 268 € 58 € 325 € 180 -€ 145 -44,69%
8028 C.O.V. Desto 7 7 0 0 234 0 0 € 234 € 58 € 292 € 158 -€ 134 -46,06%
4005 JBC Aen de Wan 4 3 1 0 100 13 0 € 113 € 58 € 171 € 90 -€ 81 -47,39%
4003 La Bonne Femme 5 5 0 0 167 0 0 € 167 € 58 € 225 € 113 -€ 113 -50,01%

381.902 € 349.133
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-32.769
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10.1 Voorstellen m.b.t. opschoning bijlagen TRP 

 

Het TRP en de bijbehorende bijlagen zijn in de loop der tijd veelvuldig aangepast naar 

aanleiding van nieuwe inzichten. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat niet alle bepalingen op 

een logische plaats staan, en dat er dubbelingen voorkomen, bepalingen die zowel in het 

rompreglement als in de bijlagen staan. Het bondsbestuur heeft de reglementencommissie 

gevraagd de reglementen op deze punten na te lopen en ‘op te schonen’.  

Dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingsvoorstellen, die geen van alle inhoudelijk zijn; 

het gaat om herschikking en hier en daar tekstcorrecties. In het onderstaande geven wij aan 

wat een en ander betekent voor bijvoorbeeld bijlage 2 (reglement NK tripletten).  

Voorgesteld wordt deze wijzigingen vast te stellen, en tevens te besluiten deze 
wijzigingen overeenkomstig vast te stellen voor de andere bijlagen van het TRP.  

Waar in het onderstaande sprake is van een verplaatsing van een bepaling naar het TRP, wordt 

de wijziging die dit met zich meebrengt in het TRP geacht deel uit te maken van het 

desbetreffende voorstel; daarover wordt dan niet een separaat voorstel aan de bondsraad 

voorgelegd. 

Naast deze niet-inhoudelijke opschoning van de reglementen, acht het bondsbestuur ook 

enkele inhoudelijke aanpassingen wenselijk. Daarover worden wél separaat voorstellen aan de 

bondsraad voorgelegd; deze zijn opgenomen in een ander document. Beide documenten gaan 

uit van de nu geldende reglementen. Daar waar verschillende voorstellen betrekking hebben 

op eenzelfde artikel, zal achteraf een en ander worden gecombineerd. 
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OUD NIEUW TOELICHTING 

Voorwoord 

Voor zover in deze bijlage 

niet anders is bepaald, zijn 

de bepalingen van het 

toernooireglement 

petanque van toepassing.  

Vervalt Deze bijlage maakt deel uit van 

het TRP 

1.3  Het nationaal 

kampioenschap tripletten 

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 er in een categorie 

minder dan 9 deelnemers 

zijn (uitgezonderd de 

jeugdcategorieën, zie 

artikel 6), wordt het 

kampioenschap voor die 

categorie niet gespeeld. 

Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen in relatie tot 

de beschikbare 

speellocatie kan 

voorafgaand aan het 

kampioenschap een 

kwalificatietoernooi van 

vier ronden Zwitsers 

systeem plaatsvinden.  

1.3 Het nationaal 

kampioenschap tripletten 

wordt gespeeld een of twee 

aaneengesloten dagen.  

 

1.4 Indien er in een 

categorie, uitgezonderd de 

jeugdcategorieën als 

bedoeld in artikel 6 van dit 

reglement, minder dan 9 

deelnemers zijn, wordt het 

kampioenschap voor die 

categorie niet gespeeld. 

Verschillende onderwerpen 

werden behandeld in één artikel. 

Gesplitst voor de duidelijkheid. 

 

Laatste volzin kan vervallen 

omdat het geregeld is in artikel 

5. 

1.4  Het bondsbestuur 

is belast met de 

organisatie; het kan de 

uitvoering geheel of 

gedeeltelijk delegeren.  

Verplaatsen naar TRP. Dat 

wordt een nieuw lid 4.3 in 

artikel 4 van het TRP. 

Omdat dit geldt voor alle NK’s, 

kan het beter één keer in het 

TRP worden bepaald dan in elke 

bijlage apart. 
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OUD NIEUW TOELICHTING 

3.1  Vervangers zijn 

toegestaan, 

overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 30 van 

het Toernooireglement 

Petanque (TRP). 

3.1  Vervangers zijn 

toegestaan, 

overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 34 van 

het reglement voor de 

petanquesport (RPS). 

Aanpassing aan stand van zaken 

3.3  Indien een equipe 

bij aanvang van de 

tweede speeldag 

incompleet is of zich heeft 

afgemeld, verliest deze 

het recht om deel te 

nemen. De open gevallen 

plaats wordt zo mogelijk 

ingenomen door de hoogst 

geklasseerde niet 

gekwalificeerde equipe. 

Verplaatsen naar artikel 4 

“Loting en Plaatsing” en 

samenvoegen met artikel  

4.3. 

Wordt 4.1. De huidige 

leden 4.1 en 4.3 worden 

hernummerd naar 

respectievelijk 4.2 en 4.3. 

Past daar beter en neemt de 

suggestie weg dat het extra 

team op de plaats van het 

weggevallen team in de ranglijst 

komt. 

4.1  De indeling voor de 

eerste wedstrijdronde van 

de voorronde vindt plaats 

door middel van loting. Er 

worden geen equipes 

geplaatst.  

4.2  De loting voor de 

eerste wedstrijdronde 

vindt plaats op de 

wedstrijddag .  

 

 

 

 

 

 

 

4.1  Equipes die zich, 

hetzij op de eerste dag, 

hetzij op de dag van de 

finales een kwartier voor 

aanvang van de wedstrijd 

nog niet bij de 

wedstrijdleiding hebben 

gemeld, worden uitgesloten 

van deelname. In dat geval 

kan de wedstrijdleiding 

beslissen het aantal 

deelnemers voor de tweede 

dag aan te vullen met de 

hoogstgeplaatste niet 

gekwalificeerde deelnemer 

van de ranglijst na de 

voorronden.  

4.2  De indeling voor de 

eerste wedstrijd van de 

voorronde vindt plaats door 

middel van loting. Er 

worden geen equipes 

geplaatst.   

 

Zie de toelichting bij 3.3 
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OUD NIEUW TOELICHTING 

4.3  Equipes, die zich 

een kwartier voor aanvang 

nog niet gemeld hebben 

bij de wedstrijdleiding 

worden uitgesloten van 

deelname.    

4.4  Vanaf de tweede 

wedstrijdronde wordt 

gespeeld volgens een 

vaststaand rooster. Dit 

rooster is weergegeven in 

aanhangsel A. 

4.3  De loting vindt 

plaats op de wedstrijddag.   

4.4  Vanaf de tweede 

wedstrijdronde wordt 

gespeeld volgens een 

vastgesteld rooster. Dit 

rooster is weergegeven in 

aanhangsel A. 

 

5.1  Het 

wedstrijdsysteem bestaat 

uit een voorronde op basis 

van het Zwitsers systeem 

met weerstandspunten 

(Buchholzpunten), SB-

punten (Sonneborn-Berger 

punten) en het saldo, en 

een eindronde volgens het 

systeem van directe 

eliminatie. 

5.1  Indien een 

voorronde gespeeld wordt, 

wordt deze gespeeld op 

basis van het Zwitsers 

systeem met 

weerstandspunten 

(Buchholzpunten), SB-

punten (Sonneborn-Berger 

punten), het saldo en het 

lotingsnummer als 

weergegeven in aanhangsel 

A. 

 

5.2  De partijen in de 

voorronde worden op tijd 

gespeeld. Hiervoor gelden 

enkele afwijkende 

spelregels, die in artikel 7 

zijn vastgelegd. 

5.4  De partijen in de 

voorronde worden 

op tijd gespeeld. 

 

Verplaatst. Verwijzing naar 

artikel 7 vervalt, omdat dit al is 

geregeld in het TRP 

5.3  De wedstrijdleiding 

kan besluiten om aan 

equipes banen toe te 

wijzen. 

5.5  De wedstrijdleiding 

kan besluiten om aan 

equipes banen toe te 

wijzen. 

Verplaatst 
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OUD NIEUW TOELICHTING 

5.4  Het aantal partijen 

in de voorronde is 

afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen. Bij een 

deelname van 33 equipes 

of meer bestaat de  

 

5.2  Het aantal partijen 

in de voorronde is 

afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen. Bij 

deelname van 33 equipes 

of meer bestaat de 

voorronde uit vijf partijen 

en bij 9 t/m 32 equipes uit 

vier partijen.  

 

5.3 Bij 9 tot en met 32 

equipes kwalificeren zich 4 

equipes voor de 

finalerondes, vanaf 33 

equipes kwalificeren zich 16 

equipes voor de 

finalerondes. 

Opgesplitst omdat het 

verschillende onderwerpen 

betreft. 

voorronde uit vijf partijen 

en bij 9 t/m 32 equipes uit 

vier partijen.  

Bij 9 tot en met 32 

equipes kwalificeren zich 4 

equipes voor de 

finalerondes, vanaf 33 

equipes kwalificeren zich 

16 equipes voor de 

finaledag. 

  

5.5  Indien op grond 

van het aantal 

deelnemende equipes vrije 

wedstrijdronden 

noodzakelijk zijn, kan elke 

equipe slechts één maal 

een vrije ronde krijgen. 

5.6  Indien op grond van 

het aantal deelnemende 

equipes vrije 

wedstrijdronden 

noodzakelijk zijn, kan elke 

equipe slechts één maal 

een vrije ronde krijgen. 

Opgeschoven 
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OUD NIEUW TOELICHTING 

5.6  De finaledag wordt 

gespeeld volgens het 

systeem van directe 

eliminatie. In de eerste 

ronde van de finaledag 

speelt nummer 1 tegen de 

laagst gekwalificeerde 

equipe, de nummer 2 

tegen de één na laatst 

gekwalificeerde equipe, 

enzovoorts. 

Bij vier deelnemers is dat 

1 tegen 4 en 2 tegen 3. 

5.7  De finalerondes 

worden gespeeld volgens 

het systeem van directe 

eliminatie.  

5.8 In de eerste ronde 

van de finaledag speelt 

nummer 1 tegen de laagst 

gekwalificeerde equipe, de 

nummer 2 tegen de één na 

laatst gekwalificeerde 

equipe, enzovoorts. 

Bij vier deelnemers is dat 1 

tegen 4 en 2 tegen 3. 

Opgesplitst omdat het 

verschillende onderwerpen 

betreft 

5.7  De verliezers van 

de halve finale eindigen 

beiden op de derde plaats. 

5.9 De beide winnende 

equipes van de halve finale 

spelen de finale. De 

verliezende equipes 

eindigen beide op de derde 

plaats. 

Opgeschoven, en voor de 

volledigheid aangevuld met de 

finale 

5.8  De winnaar heeft 

recht op het dragen van 

de titel „nationaal 

kampioen tripletten 

mannen respectievelijk 

vrouwen, junioren, 

aspiranten of pupillen”. 

5.10 De winnende equipe 

in de finale heeft recht op 

het dragen van de titel 

„nationaal kampioen 

tripletten mannen 

respectievelijk vrouwen, 

junioren, aspiranten of 

pupillen”. 

Opgeschoven. “winnaar” 

gewijzigd in “winnende equipe” 

5.9  Voor de 

jeugdcategorieën wordt bij 

minder dan 9 equipes een 

ander wedstrijdsysteem 

toegepast. Dit is 

vastgelegd in artikel 6. 

Vervalt Is al geregeld in artikel (nieuw) 

1.4   

Artikel 7  Afwijkende 

spelregels 

Artikel 7  Aanvullend op 

artikel 9 van het 

toernooireglement 

petanque 
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OUD NIEUW TOELICHTING 

7.1  Conform artikel 5 

van het Reglement voor 

de Petanque Sport (RPS) 

is elke baan volledig 

omsloten door 

verlieslijnen. 

Vervalt Dit staat dus al in het RPS 

7.2  De volgende 

werpronde is begonnen op 

het moment dat de laatst 

gegooide boule van de 

lopende werpronde tot 

stilstand is gekomen of 

het moment dat het but 

tijdens een werpronde op 

niet toegestaan terrein is 

gekomen. Voor het 

uitwerpen van het but 

geldt dat dit binnen een 

minuut na het vaststellen 

van de punten moet 

plaatsvinden. 

7.2 Het uitwerpen van het 

but voor een werpronde 

moet plaatsvinden binnen 

een minuut na het 

vaststellen van de punten 

in de voorgaande 

werpronde. 

Het bepaalde in de eerste volzin 

staat al in het TRP. De rest is 

voor de duidelijkheid anders 

geformuleerd.  
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7.3  De speeltijd 

bedraagt één uur. De start 

en het verstrijken van de 

speeltijd worden 

aangegeven door middel 

van een geluidssignaal. 

Een op het moment van 

het eindsignaal reeds 

begonnen werpronde 

wordt uitgespeeld. 

Wanneer na afloop van 

deze werpronde de dertien 

punten nog niet zijn 

bereikt wordt de partij 

met maximaal twee 

werpronden verlengd. 

Indien na deze extra 

werpronden de stand 

gelijk is, wordt een 

beslissende werpronde 

gespeeld. 

7.1. De speeltijd voor een 

wedstrijd op tijd bedraagt 

één uur. 

7.3. Voortgang na het 

geluidssignaal "einde 

wedstrijd" 

 

 

 

a. Wanneer na afloop van 

de lopende werpronde de 

dertien punten nog niet zijn 

bereikt, wordt de partij met 

maximaal twee werpronden 

verlengd. 

b. Indien na deze extra W 

erpronden de stand gelijk 

is, wordt een beslissende 

werpronde gespeeld. 

De tweede en derde volzin 

kunnen vervallen  omdat deze 

bepalingen al in het TRP staan. 

 

7.4  Bij het te laat 

komen van een equipe 

wordt voor elke 5 minuten 

na het startsignaal een 

punt aan de tegenstander 

toegekend. 

Vervalt Staat al in RPS 
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10.2 Inhoudelijke wijzigingen TRP 
 
Zoals aangegeven in het document met betrekking tot de niet-inhoudelijke opschoning van het 
toernooireglement petanque (inclusief de bijlagen), vindt het bondsbestuur het wenselijk dat 
er enkele inhoudelijke aanpassingen worden doorgevoerd. 
In onderstaand overzicht worden de wijzigingen weergegeven die volgens het bondsbestuur 
wenselijk zijn.  

 
1. Het toernooireglement petanque (TRP) 
Onderstaand voorstel heeft betrekking op het rompreglement van het toernooireglement 
petanque.  
 
Het bondbestuur heeft in 2017 reeds besloten dat alleen spelers met de Nederlandse 
nationaliteit worden uitgezonden naar EK’s en WK’s. Het bondsbestuur stelt voor om deze lijn 

door te trekken m.b.t. de aanmelding voor NK’s. Het bondsbestuur stelt voor om NK’s alleen 
nog toegankelijk te maken voor spelers met een Nederlandse nationaliteit. Dit leidt tot een 
wijzigingsvoorstel voor artikel 4.1. van het toernooireglement petanque. 

 
In het toernooireglement petanque is geregeld voor welke datum verenigingen kunnen 
aangeven of zij hun accommodatie ter beschikking willen stellen voor één of meerdere NK’s, 
de finale NJBB Masters én/of landelijke toernooien. Op dit moment geldt voor de NK’s een 
andere deadline dan voor de landelijke toernooien. Om verwarring bij de vereniging te 
voorkomen, stelt het bondsbestuur voor om deze data gelijk te trekken. Dit leidt tot het 

volgende wijzigingsvoorstel voor artikel 15 van het toernooireglement petanque. 

OUD NIEUW 

4.1.  Nationale toernooien zijn 

opengesteld voor houders van 

een Wedstrijdlicentie of houders 

van een Jeugdlicentie of 

houders van de Nederlandse 

nationaliteit met een door de 

FIPJP erkende (buitenlandse) 

licentie.  

4.1.  Nationale toernooien zijn opengesteld voor 

personen met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit 

zijn van een Wedstrijdlicentie, Jeugdlicentie of een andere 

door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.  

OUD NIEUW 

15.1.  Een vereniging die een 

accommodatie beschikbaar 

wenst te stellen voor één of meer 

NK’s of de finale NJBB Masters, 

meldt dat bij het bondsbestuur 

door middel van een daarvoor 

opgesteld formulier. Deze 

melding dient uiterlijk 1 februari 

voorafgaande aan het 

toernooikalenderjaar waarin het 

toernooi aanvangt, worden 

ingediend bij het bondsbestuur.  

15.1.  Een vereniging die een accommodatie beschikbaar 

wenst te stellen voor één of meer NK’s of de finale NJBB 

Masters, meldt dat bij het bondsbestuur door middel van 

een daarvoor opgesteld formulier. Deze melding dient 

uiterlijk 1 mei voorafgaande aan het toernooikalenderjaar 

waarin het toernooi aanvangt, worden ingediend bij het 

bondsbestuur. 
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2. Bijlagen van het toernooireglement petanque 
 
Onderstaand voorstel heeft betrekking op bijlage 2 (reglement NK Tripletten). De voorgestelde 
wijzigingen zullen volgens het bondsbestuur een gunstig effect hebben op het tijdsschema van 
een NK. 
 

Voorgesteld wordt deze wijzigingen vast te stellen en tevens te besluiten deze 
wijzigingen overeenkomstig vast te stellen voor de andere bijlagen van het 
toernooireglement. 

OUD NIEUW 

5.2.  De partijen in de 

voorronde worden op tijd 

gespeeld. Hiervoor gelden 

enkele afwijkende spelregels, die 

in artikel 7 zijn vastgesteld.  

5.2.  De partijen tot en met de kwartfinales worden 

op tijd gespeeld. Hiervoor gelden enkele afwijkende 

spelregels, die in artikel 7 zijn vastgesteld.  

7.3  De speeltijd bedraagt één 

uur. De start en het verstrijken 

van de speeltijd worden 

aangegeven door middel van 

een geluidssignaal. Een op het 

moment van het eindsignaal 

reeds begonnen werpronde 

wordt uitgespeeld. Wanneer na 

afloop van deze werpronde de 

dertien punten nog niet zijn 

bereikt wordt de partij met 

maximaal twee werpronden 

verlengd. Indien na deze extra 

werpronden de stand gelijk is, 

wordt een beslissende 

werpronde gespeeld. 

7.1. De speeltijd voor een wedstrijd op tijd bedraagt één 

uur. 

7.3. Voortgang na het geluidssignaal "einde wedstrijd" 

a. Wanneer na afloop van de lopende werpronde de 

dertien punten nog niet zijn bereikt, wordt de partij met 

maximaal één werpronde verlengd. 

b. Indien na deze extra werpronde de stand gelijk is, 

wordt een beslissende werpronde gespeeld. 
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10.3 Voorstellen wijzigingen Masters 
 
De mastercyclus heeft de afgelopen jaren steeds knelpunten opgeleverd. Dit heeft onder meer 
te maken met de kwalificatietoernooien. Deze worden georganiseerd door verenigingen, en 
ondanks de in het reglement vastgestelde vereisten waaraan deze moeten voldoen, komen 
afwijkingen en onduidelijkheden te vaak voor. Het bondsbestuur is van mening dat spelers 
moeten weten wat zij kunnen verwachten, en erop moeten kunnen vertrouwen dat één en 

ander conform de regels verloopt. Hiervoor is uniformiteit noodzakelijk, en meer sturing vanuit 
de landelijke organisatie. Daarom stelt het bondsbestuur wijzigingen in het reglement voor de 
Masters (bijlage 9 van het TRP) voor. 
 
De wijzigingen behelzen de volgende punten: 
 

• Er worden naast het NK Tripletten maximaal 4 kwalificatietoernooien aangewezen die 
deel uit maken van de kwalificatiecyclus; 

• Bij alle kwalificatietoernooien wordt hetzelfde wedstrijdsysteem gehanteerd, nl. 
voorronden + directe eliminatie; 

• In aanhangsel A worden alleen nog de punten weergegeven die bij voorronden en 
directe eliminatie toegekend worden. De puntentoekenningen van andere systemen 
komen te vervallen; 

• Er is een wedstrijdleider van CWN aanwezig voor het kwalificatiegedeelte; 
• 4 van de 5 kwalificatietoernooien moeten worden gespeeld door de equipes; 
• Bij het NK Tripletten plaatst alleen de winnaar zich voor het finaleweekend. Door een 

kwalificatie voor het finaleweekend te koppelen aan winst van het NK, wordt deelname 
aan het NK gestimuleerd. Directe plaatsing voor het finaleweekend door de nummer 
twee van het NK, wordt als een te grote beloning gezien; 

• Bij het NK Tripletten worden overigens, zoals nu al het geval is, meer punten verdiend 
dan bij de overige kwalificatietoernooien. Zie aanhangsel A voor het voorstel met 
betrekking tot de te behalen kwalificatiepunten; 

• Equipes die willen meestrijden in de ranglijst, moeten zich minimaal 2 weken 
voorafgaande aan het 1e kwalificatietoernooi bij het bondsbureau hebben aangemeld 
op het daarvoor bestemde formulier; 

• Een equipe dient zich met 3 spelers aan te melden; 
• Tijdens de cyclus (5 toernooien) kan een equipe maximaal 2x een invaller inzetten. 
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Dit leidt tot de volgende wijzigingen in het reglement: 
 

2.1. Equipes die aan de NJBB Masters 
willen deelnemen bestaan uit 
mannelijke spelers met de 
Nederlandse nationaliteit die in het 
bezit zijn van een door de NJBB 

afgegeven wedstrijdlicentie of een 
door de FIPJP erkende 
(buitenlandse) licentie.  

Geen wijziging 

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

• De finalisten van het NK 
tripletten mannen kwalificeren 
zich rechtstreeks voor de NJBB 
Masters;  

• De nummers 1 t/m 6 van de 
ranglijst opgemaakt na een 
kwalificatiecyclus van door het 

bondsbestuur aangewezen 
triplettentoernooien. 

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

• De winnende equipe van het 
NK tripletten mannen 
kwalificeert zich rechtstreeks 
voor de NJBB Masters;  

• De nummers 1 t/m 7 van de 
ranglijst opgemaakt na een 
kwalificatiecyclus van door het 

bondsbestuur aangewezen 
triplettentoernooien. 

2.3.1. Het bondsbestuur wijst jaarlijks 
ten minste zes triplettentoernooien 
aan als voorronde in de 
kwalificatiecyclus. Het 
wedstrijdsysteem moet voldoen 

aan één van de volgende eisen:  

a. Wedstrijdsysteem van directe 
eliminatie met Hoofd- en 
Troosttoernooi en eventueel 
complementaires;  

b. Voorronde van Franse poules, 

daarna verdeling in Hoofd- en 
Troosttoernooi. In deze 
toernooien wordt gespeeld 
volgens directe eliminatie met 
complementaires;  

c. Voorronde van twee of drie 
voorgelote partijen, daarna 

verdeling in Hoofdtoernooi, 
Troosttoernooi B en eventueel 
een Troosttoernooi C. In deze 
toernooien wordt gespeeld 
volgens directe eliminatie met 
eventueel complementaires. 

d. Voor het NK tripletten geldt 

een afwijkend speelsysteem. 

 

2.3.1. Het NK tripletten mannen 
maakt deel uit van de 
kwalificatiecyclus. Het 
bondsbestuur wijst daarnaast 
jaarlijks maximaal 4 

triplettentoernooien aan als 
voorronde in de kwalificatiecyclus. 
Het wedstrijdsysteem van deze 
toernooien moet voldoen aan de 
door het bondsbestuur voor de 
hele cyclus vast te stellen 
eisen. 

 

Voor het NK tripletten geldt een afwijkend  

speelsysteem. 
 
Alle toernooien in de 
kwalificatiecyclus worden geleid door 

een wedstrijdleider die door het 
bondsbestuur wordt aangewezen. 



 

Agendapunt 10.3 - Masters  62 

2.3.2. De kwalificatietoernooien vinden 
plaats in de periode 1 april t/m 1 
oktober van het lopende jaar. 

2.3.3. Het toernooi moet openstaan voor 
tenminste 64 deelnemende 
equipes. Indien aan het toernooi 
minder dan 16 equipes hebben 

deelgenomen telt dit toernooi niet 
mee voor de lopende 
kwalificatiecyclus. In dit geval 
komen alle gevolgen van 
deelname aan het toernooi in het 
kader van dit reglement te 
vervallen. 

Geen wijziging 

2.3.4. Op basis van de eindstand krijgen 
de deelnemende equipes 
kwalificatiepunten toegekend (zie 
aanhangsel). Deze punten gelden 
voor de totale deelnemende 
equipe en niet voor de 
afzonderlijke spelers. 

Geen wijziging 

2.3.5. Equipes die niet aan de 
voorwaarden van artikel 2.1. 
voldoen, kunnen geen 
kwalificatiepunten toegekend 
krijgen. 

Geen wijziging 

2.4. Voor de eindstand in de 

kwalificatiecyclus komen de 
equipes in aanmerking, die aan 
ten minste de helft, doch niet 
minder dan vier, van het aantal 
kwalificatietoernooien hebben 
deelgenomen. 

2.4. Voor de eindstand in de 

kwalificatiecyclus komen de 
equipes in aanmerking, die aan 
ten minste vier 
kwalificatietoernooien hebben 
deelgenomen. 

 

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

niet dezelfde persoon te zijn. 
Invallers dienen te voldoen aan he 
gestelde in artikel 2.1 

Toevoegen: 
Deze invaller mag niet eerder in een 
ander equipe hebben ingevallen dat 
daarmee punten scoorde.   
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2.6.1. Het team dat vooraf aangeeft met 
vier spelers aan de 
kwalificatiecyclus te zullen 
deelnemen, krijgt punten voor de 
teamranking wanneer deze zijn 
gescoord door een team dat is 
samengesteld uit drie van de vier 

opgegeven spelers. 

 

2.6.1. Equipes die willen meestrijden 
in de ranglijst moeten zich met 
drie spelers aanmelden voor de 
cyclus. 
 

Zij dienen zich ten minste twee 
weken voor het eerste 

kwalificatietoernooi bij het 
bondsbureau te hebben 
aangemeld door middel van 
het daarvoor bestemde 
formulier.  

2.6.2. Indien een van de vier 

aangemelde spelers in een andere 
equipe deelneemt aan een 
toernooi uit de kwalificatiecyclus, 
kan die equipe geen punten voor 
de teamranking scoren in dat 
toernooi. 

Vervalt 

2.6.3. De vier aangemelde spelers 
vormen bij kwalificatie ook het 
team dat aan de NJBB Masters 
deelneemt. 

2.6.3. De drie aangemelde spelers 
vormen bij kwalificatie ook het 
team dat aan de NJBB Masters 
deelneemt. 

3.1.1. Na afloop van de 
kwalificatieperiode dienen de 
spelers die zich met twee of meer 
equipes hebben gekwalificeerd 

voor de NJBB Masters vóór 15 
oktober van het lopende jaar bij 
de CWN aan te geven voor welke 
equipe zij willen uitkomen. 

Vervalt 

3.1.2. Een equipe die als gevolg van de 
hiervoor genoemde keuze nog 
slechts bestaat uit twee personen 

mag worden aangevuld met een 
derde en eventueel vierde speler. 
Deze derde en eventueel vierde 
speler mogen tijdens de 
kwalificatie geen deel uit hebben 
gemaakt van een andere voor de 
NJBB Masters gekwalificeerde en 
ingeschreven equipe, of daarin zijn 
ingevallen. 

Vervalt 
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3.2.1. De equipes die zich gekwalificeerd 
hebben voor deelname aan de 
NJBB Masters worden door de 
CWN uitgenodigd om zich in te 
schrijven voor de NJBB Masters. 
De equipes worden uitgenodigd in 
de samenstelling waarin zij zich 
hebben gekwalificeerd, waarbij 
eventueel reeds rekening kan 
worden gehouden met een op 
grond van artikel 3.1.1 gemaakte 
keuze. 

 

3.2.1. De equipes die zich gekwalificeerd 
hebben voor deelname aan de 
NJBB Masters worden door de 
CWN uitgenodigd om zich in te 
schrijven voor de NJBB Masters. 
De equipes worden uitgenodigd in 
de samenstelling waarin zij zich 
hebben gekwalificeerd.  

 

3.2.2. Indien een equipe zich zowel via 
het NK tripletten mannen als via 
de kwalificatiecyclus heeft 
geplaatst, vindt de uitnodiging 
plaats op grond van het NK 
tripletten.  
De equipes in de ranglijst van de 
kwalificatiecyclus schuiven 

hiermee een plaats op in de 
opgeschoonde ranglijst. 

 

Geen wijziging 

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

volgende equipe in de 
eindrangschikking van de 
kwalificatiecyclus. Hiervoor komen 
uitsluitend de nummers 7 en 8 
opgeschoonde rangschikking van 
de kwalificatiecyclus in 
aanmerking. Verdere aanvulling 
zal niet plaatsvinden. 

 

Geen wijziging 

 3.2.4. Een op grond van dit artikel 
uitgenodigde equipe dient uiterlijk 
1 november bij de CWN aan te 
geven of de uitnodiging wordt 
geaccepteerd 

Geen wijziging 

3.3.1. Equipes kunnen zich inschrijven 
met een vierde speler. Deze vierde 
speler mag tijdens de kwalificatie 
geen deel uit hebben gemaakt van 
een andere voor de NJBB Masters 
gekwalificeerde en ingeschreven 
equipe. 

Geen wijziging 
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AANHANGSEL A: VERDELING VAN DE KWALIFICATIEPUNTEN 
 
 
NK tripletten mannen 
De winnaar van het NK Tripletten krijgt geen punten daar zij zich rechtstreeks plaatsen voor 
de NJBB Masters.  

16-32 deelnemers 

 Huidig Nieuw 

1 Kwalificatie Kwalificatie 

2 Kwalificatie 30 

3 en 4 15 20 

5 t/m 8 10 15 

9 t/m 16 0 10 

 

32 - 64 deelnemers 

 Huidig Nieuw 

1 Kwalificatie Kwalificatie 

2 Kwalificatie 35 

3 en 4 20 30 

5 t/m 8 15 20 

9 t/m 16 10 15 

 

> 64 deelnemers 

 Huidig Nieuw 

1 Kwalificatie Kwalificatie 

2 Kwalificatie 40 

3 en 4 25 35 

5 t/m 8 20 25 

9 t/m 16 15 20 

17 t/m 32 10 15 

 


	1 - Agenda bondsraad.pdf
	3 - Notulen verg. bondsraad d.d. 02 juni.pdf
	5 - Besluiten en toezeggingen d.d. 02 juni.pdf
	7 - Jaarplan 2019.pdf
	8.1.0 - Voorlegger begroting 2019.pdf
	8.1.1 - Begroting 2019.pdf
	8.1.2 - Toelichting begroting 2019.pdf
	8.1.3 - MJB 2019-2022.pdf
	8.1.4 - Begroting districtsteams.pdf
	9.1 - Voorlegger contributiestructuur.pdf
	9.2 - Contributie en licentiestructuur.pdf
	10.1 - TRP, technisch.pdf
	10.2 - TRP, inhoudelijk.pdf
	10.3 - Masters reglement.pdf

