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3.

Verslag vergadering van de bondsraad NJBB d.d. 25 mei 2019

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10:30 uur. Hij geeft aan welke onderwerpen vandaag
behandeld zullen worden en over welke onderwerpen besluiten moeten worden genomen.
Helaas is het niet gelukt om aan het verzoek van Frank Versluis te voldoen om de resultaten te
geven over de gehouden enquête Pilot districtskampioenschap Tête à Tête.

2. Mededelingen

Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Ton Roos, Paul Paardekooper, Cor van
Vloten, Hans Kusters en de voorzitter van het Tuchtcollege.

3. Verslag van de bondsraadvergadering 24 november 2018
Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen reacties binnengekomen, waarmee het
verslag conform het huishoudelijk reglement is vastgesteld.
Er zijn wel vragen ingediend naar aanleiding van het verslag.
Vraag 2 betreft de vaststelling van reglement pilot districtskampioenschappen Tête-à-Tête.
Frank Versluis benadrukt dat alleen bij hoge uitzondering het Bondsbestuur een wijziging in
een reglement mag aanbrengen zonder dat eerst in de Bondsraad te brengen. Het vaststellen
van een compleet nieuw reglement door het bondsbestuur is niet de juiste weg. Hij verwacht
dat bij een volgende gelegenheid een conceptreglement aan de bondsraad wordt voorgelegd.
De voorzitter antwoordt dat de mogelijkheid zich voor kan doen dat het bondsbestuur toch
wijzigingen moet aanbrengen in reglementen zonder daar eerst mee naar de bondsraad te
gaan voor goedkeuring, maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
Vraag 3 is afdoende beantwoord.
Vraag 4 is afdoende beantwoord.
Frank Versluis heeft nog wel een kanttekening, dat het een kwalijke zaak was dat de
Commissie Wedstrijdsport Nationaal niet op de hoogte was van genomen besluiten met
betrekking tot wijzigingen in het NPC reglement.
De voorzitter is het met Frank Versluis eens, de communicatie had beter gemoeten.
Vraag 5
Frank Versluis meldt dat hij inderdaad de datum over het hoofd heeft gezien.
Thuur Meertens vraagt om zijn naam voortaan als Meertens te vermelden en niet als Mertens.
Besluit 1: De bondsraad heeft kennis genomen van het vastgestelde verslag van de
vergadering van de bondsraad van 24 november 2018.

4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken bestaan uit de amendementen en vragen die de bondsraadleden
hebben ingestuurd. Deze worden behandeld bij de betreffende agendapunten.
De voorzitter komt terug op de afspraken die gemaakt zijn over het tijdstip van indienen van
vragen en amendementen door de bondsraadleden ter bespreking op deze vergadering.
Op de sluitingsdatum voor deze vergadering was er nog niets binnen, later kwamen er alsnog
vragen binnen. De voorzitter doet een dringend beroep op de leden van de bondsraad om zich
te houden aan de termijn waarop vragen ingediend kunnen worden zodat het bestuur zich
goed kan voorbereiden op de te geven antwoorden.
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36 uur voor deze vergadering hebben de leden van de bondsraad een mail gekregen, waarin
een lid zijn ongenoegen uit, deze mail kan geen onderwerp van gesprek worden in de
vergadering.
Frank Versluis is het in principe met deze opvatting eens maar is van mening dat er altijd
ruimte moet zijn om zaken op het laatste moment in te kunnen brengen. De voorzitter
herhaalt dat mails aan bondsraadleden geen onderwerp van gesprek kunnen zijn. Anders is het
als leden van de bondsraad zelf een onderwerp willen inbrengen, dat moet altijd kunnen.

5. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsraadvergadering
24 november 2018
Vraag 6 is afdoende beantwoord.
Frank Versluis voegt er nog aan toe dat niet “eventueel” een aangepaste versie wordt
teruggeplaatst, maar dat de “aangepaste” versie moet worden teruggeplaatst.
Besluit 2: De Bondsraad heeft kennis genomen van de besluiten en toezeggingen van de
bondsraad van 24 november 2019.

6. Vacatures
Er is nog steeds een vacature voor een bestuurslid promotie.
De secretaris Ton Roos is aftredend en herkiesbaar maar heeft aangegeven niet voor de volle
termijn beschikbaar te zijn. Hij is bereid te blijven tot er een nieuwe secretaris is.
Thuur Meertens wil weten waarom in de november vergadering niet is meegedeeld dat de
secretaris eventueel wil stoppen.
De voorzitter antwoordt dat er een rooster van aftreden waardoor iedereen kan zien wanneer
een bestuurder aftredend is.
Het bondsbestuur stelt voor om Ton Roos te herbenoemen. Er volgt geen stemming waardoor
de bondsraad Ton Roos benoemt als lid van het bondsbestuur.
Besluit 3: Ton Roos wordt benoemd als lid van het bondsbestuur
Christiaan Bos is van mening dat bij gebrek aan een bestuurslid Promotie, het misschien beter
is om onder auspiciën van het bestuur een commissie Promotie samen te stellen. De voorzitter
antwoordt dat er dan toch een bestuurslid promotie nodig is. Hij verzekert dat promotie
gewoon door gaat en niet stil ligt omdat er geen bestuurslid is.
De vacature van de Voorzitter van de reglementencommissie is vandaag ook ontstaan. Ad van
Helvoort is wel herkiesbaar tot eind 2019. Eind 2019 is er waarschijnlijk een opvolger
beschikbaar.
Het bondsbestuur stelt voor om Ad van Helvoort te herbenoemen. Er volgt geen stemming
waardoor de bondsraad Ad van Helvoort benoemt als voorzitter van de
Reglementencommissie.
Besluit 4: Ad van Helvoort wordt benoemd als voorzitter van de Reglementencommissie
Willy van Kilsdonk merkt op dat de vacature van voorzitter bondsbestuur wel ontstaat per
november 2019. Er is nog geen kandidaat. Hoe wordt dat opgelost?
De voorzitter antwoordt dat binnen de bond nog geen geschikte kandidaat is gevonden en dat
nu buiten de bond gezocht gaat worden. Mochten de leden van de bondsraad een kandidaat
weten, geef dat dan door aan het bondsbestuur dan kan met de betreffende persoon een
gesprek gepland worden.
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7. Beleidsverantwoording

7.1 Jaarverslag 2018
Vraag 7 is afdoende beantwoord.
Frank Versluis vindt het toch jammer dat het besluit op een verkeerd moment is genomen.
Vraag 8 is afdoende beantwoord.
Vraag 9 is afdoende beantwoord.
Jacques Klaassen weet dat er 94 regionale scheidsrechters zijn opgeleid, hij vraagt hoe dit
aantal staat in verhouding met aantal te houden wedstrijden. Waarschijnlijk is het aantal van
94 nog te weinig. Hoe wordt dit opgelost?
De voorzitter antwoordt dat er dan meer scheidsrechters opgeleid moeten worden. Er zal niet
worden toegestaan om dan maar geen scheidsrechter aan te stellen. Het is beter om dan maar
een bekwaam maar niet bevoegd persoon de functie te laten uitoefenen. Er zou gekeken
kunnen worden naar een lager niveau opgeleide scheidsrechters voor bepaalde toernooien. De
voorzitter is daar aarzelend over omdat enkele jaren geleden het signaal bij het bestuur binnen
kwam dat sommige functionarissen niet bekwaam waren. Hij is van mening dat er wel
gespeeld moet worden, dus waar het niet mogelijk is om een bevoegde scheidsrechter in te
zetten, zet daar dan wel iemand neer.
Jacques Klaassen denkt dat verenigingen daar misbruik van gaan maken en er geen enkele
moeite voor doen om een scheidsrechter te vinden.
De voorzitter blijft erbij dat er wel iemand moet zijn die de rol van scheidsrechter op zich
neemt ook al is deze niet bevoegd.
Christiaan Bos vraagt of het niet mogelijk is een opleiding te ontwikkelen voor scheidsrechters
die alleen op de club actief willen zijn.
De voorzitter antwoordt dat hierover nu geen besluit kan worden genomen, maar het signaal is
duidelijk.
Frank Versluis is van mening dat er dus een kwaliteitseis is waar al jaren niet aan voldaan kan
worden. Het lijkt hem beter om formeel toe te staan dat er bij een bepaalde categorie
toernooien geen gediplomeerd scheidsrechter is. Hij vraagt de mede bondsraadleden om te
overwegen deze eis voorlopig uit het reglement te halen. Op het moment dat er wel voldoende
opgeleide scheidsrechters zijn de eis (met sanctie) weer toe te voegen aan het reglement.
De voorzitter wil deze discussie nu niet voeren, het is een onderdeel van wat in de
ledenraadplegingen besproken is. In het overleg van september komt dit opnieuw aan de orde.
Jacques Klaassen vraagt of bekend is of er spelers zijn die aan meerdere competities
deelnemen.
De voorzitter antwoordt dat het 100% zeker is dat er spelers zijn die in meer dan één
competitie spelen. Het zou misschien uit te zoeken zijn, maar om het uit te gaan zoeken moet
er wel een reden zijn om het te willen weten.
Frank Versluis denkt dat het een andere grondslag kan zijn voor het promotiebeleid. Als er
1000 spelers aan de diverse competities meedoen dan kunnen dat misschien wel steeds 200
dezelfde spelers zijn. Dat betekent dat het promotiebeleid daarop aangepast zou moeten
worden.
De voorzitter weet dat het aantal niet duidelijk is maar dat het geen kwaad kan dit beter te
gaan monitoren als straks iedereen dezelfde licentie heeft.
Rob van der Zwet vraagt of de 2 aangenomen “Monsjeu de Boules”, die nu al een half jaar
werken, al resultaten hebben geboekt.
De directeur Twan Beckers antwoordt hierop dat er iets later is gestart dan gepland, maar dat
het er goed uitziet en er werk voor is. Het is een voortzetting van wat eerst alleen door
vrijwilligers werd gedaan.
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Frank Versluis vindt het prettig om, net als Rob van der Zwet, ook buiten het jaarverslag om te
weten hoe de zaken ervoor staan. Hij zou graag willen weten of het aantal opleidingen dat
voor 2019 was gepland het beoogde resultaat hebben gehaald. Dit in tegenstelling tot het
resultaat vorig jaar.
Lex van Rootselaar antwoordt dat er groei in zit maar het aantal aanmeldingen zou beter
kunnen.
Frank Versluis meent dat het nuttig zou zijn om pas een opleiding te plannen als je zeker weet
dat er voldoende kandidaten zijn.
De directeur legt uit dat er in 2019 gestreefd is naar opleidingen in elke regio. Dit jaar is de
planning wel gehaald. Volgend jaar wordt meer ingespeeld op de vraag en wordt er pas
georganiseerd als er voldoende deelnemers zijn.
Gerard Mellegers meldt dat bekend is dat in district West er tientallen leden zijn die de
opleidingen willen volgen.
Bart Achterhof (beleidsmedewerker bondsbureau) antwoordt dat het doel van het aantal
opleidingen in 2018 niet is bereikt. In 2019 is dat wel bereikt en in 2020 zal het aantal
opleidingen naar behoefte gegeven gaan worden.
De voorzitter vindt de suggestie van Frank Versluis om meer andersom te werken een goede
suggestie.
Rob van der Zwet heeft gelezen dat in district Noord in 2018 twee keer een districtsberaad is
geweest. In andere districten wordt ook een districtsberaad gehouden. Hij kent dat niet in zijn
district, is dat misschien iets om algemeen door te voeren?
De voorzitter zegt toe dit punt mee te nemen bij de evaluatie over de bondsorganisatie.
Besluit 5: De bondsraad heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2018.
7.2 Financieel jaarverslag 2018
De penningmeester Valentijn van Koppenhagen spreekt zijn dank uit aan de medewerkers van
het bondsbureau, met name Miranda Aalmoes en Twan Beckers die het financieel jaarverslag
tot in perfectie hebben uitgevoerd. Eveneens bedankt de penningmeester de financiële
commissie
De financiële commissie voegt eraan toe blij te zijn met de huidige accountant.
Vraag 10 is afdoende beantwoord.
Frank Versluis vraagt zich wel af waarom de uitleg in de beantwoording van de vraag niet
standaard in het financieel verslag wordt opgenomen.
De penningmeester antwoordt dat het nu ook is vastgelegd in de notulen van deze
vergadering. Het verschuiven van posten is hiermee in 2018 afgerond. Het streven van het
bondsbestuur is om de verschuivingen van de posten de eerste paar jaar achter ons te laten.
Frank Versluis hoopt dat de penningmeester ongelijk heeft omdat hij het met de
verschuivingen van bepaalde posten niet eens is hetgeen straks aan de orde bij de bespreking
van de inschrijfgelden.
De voorzitter zegt dat het nu gaat over het financieel beleid en wil overgaan naar de vraag
over de goedkeuring van het financieel beleid 2018.
Peter van Wermeskerken wil weten waarom de jaarlijkse kosten van onderhoud (blz 47)
stijgen van € 780 naar € 17.000.
Twan Beckers antwoordt dat de leverancier de SLA (= de voorwaarden) heeft aangepast i.v.m.
ontwikkelingen van de AVG.
De voorzitter stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde
financiële beleid en beheer.
Besluit: Met applaus verleent de bondsraad het bestuur decharge voor het in 2018 gevoerde
financiële beleid en beheer.
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8. Bondsbijdrage en inschrijfgelden 2020

De voorzitter spreekt de verwachting uit dat een groot deel van de discussie zal gaan over de
hoogte van de inschrijfgelden. De besluiten hierover zullen afhangen van de discussie.
Vraag 11 komt later aan de orde.
Vraag 12 is afdoende beantwoord.
De penningmeester geeft een toelichting over de totstandkoming van het voorstel voor de
inschrijfgelden.
Er is binnen het bestuur veel gesproken over de toekenning van de kosten aan bepaalde
posten. Diverse kosten kunnen op verschillende manieren aan kostenplaatsen worden
toegerekend. De algemene kosten waaraan iedere vereniging eenzelfde bedrag (€ 22,50) per
lid afdraagt, zijn bedoeld om de algemene kosten te dekken. Met deze bijdrage worden de
kosten van het sportaanbod echter niet gedekt. Het bondsbestuur is van mening dat deze
kosten gedekt dienen te worden uit de inschrijfgelden van competities en kampioenschappen.
De vragen 11 en 13 komen aan de orde en zullen worden toegelicht door de indiener Frank
Versluis.
Het standpunt van Frank Versluis is dat de kosten van het sportaanbod voor een groot deel
gemaakt worden voor een heel klein deel van de leden van verenigingen. Als er iets gedaan
moet worden aan het verhogen van de inkomsten moet dat bij de doelgroep gehaald worden.
Dat zijn de deelnemers aan NK’s, Topdivisie NPC en niet bij de deelnemers van de
districtscompetities. Verder is het bondsbestuur geen voorstander van een beperkt verlies,
Frank Versluis denkt daar anders over, zeker als er kosten worden toegerekend aan de post
Sportaanbod zoals de contributie van de CEP/FIPJP. Deze hebben niets te maken met de
districtscompetities.
Rob van der Zwet is er voorstander van om een heldere voorstelling te geven van de kosten en
daar te boeken waar ze thuishoren. Hij gaat mee met Frank Versluis om de deelnemers van de
districtcompetities niet af te schrikken met een verhoging. Een negatieve post op kostenpost
300 (Sportaanbod) moet volgens hem mogelijk zijn. Verder wil hij eerst eens afwachten wat
het effect van de nieuwe contributiestructuur is en vindt Rob het voorbarig om op voorhand
een verhoging toe te passen.
Gerard Mellegers heeft verschillende invalshoeken op dit punt. Er wordt gesproken over
bijdrage van de deelnemers, maar de facturen worden gestuurd aan de verenigingen en niet
aan de spelers, het is verder aan de vereniging hoe die er mee om wenst te gaan.
Als 9 mensen 10 dagen willen spelen en daarvoor € 0,50 per spel per dag moeten betalen,
hetgeen neerkomt op € 1,50 per dag aan kosten, daar hoef je toch géén 2 uur over te
vergaderen.
Willy van Kilsdonk meldt dat zijn vereniging de bijdrage van de teams aan de
districtcompetities betaalt, het gaat nu waarschijnlijk om een verhoging van € 80 of € 100
waar alle leden dan aan mee mogen doen. Verder weet hij dat bij verenigingen heel veel leden
niet worden opgegeven bij de bond. Dit gaat ten koste van die € 22,50. Hij geeft aan eerst die
problemen te willen oplossen.
De voorzitter erkent dit probleem maar dat is een andere discussie.
Christiaan Bos denkt dat als de inschrijfgelden NK verhoogd worden er minder deelnemers
zullen komen.
Andre de Kort en Arend Nijborg sluiten zich aan bij wat Frank Versluis heeft gezegd om geen
inkomsten te halen op posten die geen geld kosten.
Thuur Meertens vermoedt dat met de verhoging van de bondsbijdrage de huidige C leden geen
licentie meer willen en daardoor ook niet meer aan districtscompetities mee zullen doen,
waardoor de beoogde inkomsten niet gehaald worden.
De voorzitter vindt ook dit een ander onderwerp.
Frank Versluis komt terug op de opmerking Gerard Mellegers om niet te zeuren over € 0,25
naar € 0,50. Als het over kale bedragen gaat is hij het met Gerard eens. Het gaat om de
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gevoelens die mensen daarbij hebben. Met een verhoging van 600%, zoals nu bij een enkele
competitie gebeurt, doet men niet meer mee. Daarnaast zullen de deelnemers eisen dat als zij
deelnemen aan een competitie die zoveel kost, zij ook een scheidsrechter toegewezen willen
krijgen. Hiermee gaan ook de kosten van deze competities weer omhoog.
De voorzitter wil terug naar het uitgangspunt dat de kosten sportaanbod gedekt moeten
worden uit het totaal van de inschrijfgelden.
Ferdinand Wiese mist op dit moment het inzicht, gaat het over de inschrijfgelden of over
kostendekking van de post sportaanbod met daaraan gekoppeld wat je als kosten hieronder
brengt.
De voorzitter vraagt de bondsraad of een verlies op de begroting geoorloofd is als de
bondsbijdrage en inschrijfgelden vastgesteld worden?
Ander punt is dan hoe worden de kosten en inkomsten verdeeld, moet er een verschuiving
komen van posten?
Rob van de Zwet heeft geen moeite met verhoging van inschrijfgelden voor de NK’s en de NPC
maar voor sommige districtscompetities zoals de WSC zijn de gevolgen te extreem.
Ferdinand Wiese vraagt waarom een landelijk bestuur moet beslissen over inschrijfgelden van
de districten.
De voorzitter antwoordt dat de districten geen beleidsorganen meer zijn, maar
uitvoeringsorganen.
Peter van Wermeskerken raadt aan om, wat de inschrijfgelden van de districtscompetities,
betreft dit op te lossen met creatief boekhouden, dan kom je altijd op nul uit.
Rob van de Zwet raadt nogmaals aan om eerst eens te kijken hoe dit financiële beleid van
licenties en inschrijfgelden doorwerkt en dan later nog eens naar toedeling van kosten en
inkomsten aan posten te kijken, waarbij er geen paniek hoeft te ontstaan als wij eens negatief
uitkomen. Verder stelt Rob van der Zwet dat je kosten van de post sportaanbod in zijn
totaliteit niet hoeft te verhalen op de deelnemers, Het mag de organisatie best wat kosten.
Ferdinand Wiese vraagt of het nu dan gaat over 3 discussies, de algemene grote begroting om
die kostendekkend te hebben, willen wij sportaanbod kostendekkend hebben en willen wij
eventueel differentiatie binnen die sportkosten en kunnen deze dan los besproken worden.
De voorzitter antwoordt bevestigend.
Thuur Meertens vraagt waarom sommige inschrijfgelden eigenlijk verhoogd moeten worden.
Op blz 55 staat als inkomsten voor 2018 een bedrag van € 21.000, en daar is in 2018 toch
mee uitgekomen.
Na een lange discussie wordt zowel door Gerard Mellegers als door Frank Versluis gevraagd om
nu de cijfertjes te laten voor wat ze zijn en terug te gaan naar het principe of de post
sportaanbod kostendekkend moet zijn. Frank Versluis voegt daaraan toe dat als je naar de
subtotalen van het financieel overzicht van 2018 kijkt dan blijkt dat Sportaanbod 13% van de
totale begroting is, dus 87% gaat naar bondsorganisatie, communicatie en verenigingen toe.
Volgens het allereerste lid van de statuten van de Nederlandse Jeu de Boulesbond is dat de
bond zich ten doel stelt het stimuleren van de jeu de boule sport in al haar
verschijningsvormen in Nederland te bevorderen en te doen beoefenen. Dat betekent in zijn
optiek dat sportaanbod iets mag kosten en misschien wel meer dan die 13% van de totale
begroting. Laten wij niet proberen leden weg te jagen door ze voor hun gevoel op kosten te
jagen maar laten wij ze enthousiasmeren door ze aan competities te laten deelnemen. André
de Kort oppert om eens te kijken naar de invalshoek directe versus indirecte kosten en vaste
en variabele kosten. Het zou meer inzicht kunnen geven over kostenplaatsen en
kostensoorten.
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De voorzitter zou graag een besluit willen nemen over de volgende zaken:
1. Moeten de inschrijfgelden de kosten van het totale sportaanbod dekken zowel direct als
indirect.
2. Uitgaan van een vast bedrag per partij per speler.
3. Het voorstel van Frank Versluis om het bedrag per partij per speler voor wedstrijden die
uitzicht bieden op internationale uitzending hoger te laten zijn dan het bedrag voor
deelname aan districtscompetities.
4. Een besluit nemen over de bondsbijdrage.
Thuur Meertens vraagt of voorstel 2 dit jaar al ingaat.
De voorzitter antwoordt dat dit geldt voor 2020.
Volgens Frank Versluis is voorstel 4 géén discussiepunt maar een hamerstuk. Dit bedrag is
hard gemaakt bij de discussie over de invoering van de nieuwe contributiestructuur. Het
vaststellen van de bondsbijdrage zou wel gevolgen kunnen hebben voor voorstel 2.
De voorzitter stelt voor om het voorstel van Rob van der Zwet om over voorstel 2 geen besluit
te nemen in stemming te brengen.
Frank Versluis wil weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
De voorzitter antwoordt dat dan op deze vergadering geen besluit kan worden genomen over
de systematiek van de bepaling van de hoogte van de inschrijfgelden.
Het betekent dus niet automatisch dat dezelfde inschrijfgelden ook voor 2020 gaan gelden.
Nogmaals brengt de voorzitter in stemming om over voorstel 2 geen besluiten te nemen.
Er zijn 4 stemmen voor en 10 stemmen tegen, dus er wordt vandaag wel een besluit over
genomen.
De voorzitter brengt voorstel 1 in stemming.
De meerderheid van de bondsraad stemt tegen het voorstel dat de inschrijfgelden de kosten
van het totale sportaanbod moeten dekken zowel direct als indirect.
Over voorstel 2 wordt eerst in stemming gebracht of voor de verschillende competities, NK’s
en kampioenschappen die uitzicht bieden op uitzending naar het buitenland een differentiatie
van de inschrijfgelden moet plaatsvinden.
De bondsraad is het erover eens dat differentiatie geldt voor alle NK’s, de topdivisie en de
Masters. Dus het uitzicht op uitzending moet duurder zijn dan wanneer dat uitzicht er niet is.
Er zijn 3 stemmen tegen en 9 stemmen voor.
Besluit 7: De bondsraad besluit om de inschrijfgelden van die kampioenschappen die uitzicht
bieden op uitzending naar buitenland hoger te maken dan de inschrijfgelden voor competities
en kampioenschappen die dat uitzicht niet hebben.
De voorzitter brengt in stemming de systematiek om voortaan inschrijfgeld te vragen dat
berekend wordt per persoon per wedstrijd maal het aantal wedstrijddagen.
Frank Versluis wil daaraan toegevoegd zien dat er een maximum aan het bedrag moet worden
gebonden.
(Rob van der Zwet verlaat de vergadering.)
De voorzitter schorst de vergadering tot 13:30.
Na de schorsing gaat de discussie over de systematiek en een maximum bedrag verder.
Willy van Kilsdonk voegt aan de discussie toe dat de districtsinschrijfgelden wel in alle
districten hetzelfde moet zijn.
De voorzitter deelt mee dat het bondsbestuur tijdens de schorsing heeft overlegd. Door het
eerder door de bondsraad genomen besluit dat de post sportaanbod niet kostendekkend hoeft
te zijn, is een reëel risico genomen dat op deze post een tekort ontstaat.
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Het bondsbestuur wil de mening van de bondsraad over de maximaal aanvaardbare hoogte
van het tekort en hoe het dan gedekt gaat worden. De voorzitter wijst er op dat Rob van der
Zwet in zijn voorstel heeft aangegeven dat er een tekort mag ontstaan maar dat dit niet hoger
mag zijn dan 5% van het totaalbedrag van de post sportaanbod.
Frank Versluis licht toe dat 5% een verlies betekent van € 3870,-- wat niet in verhouding staat
met het verlies van het jaar daarvoor.
De voorzitter antwoordt dat de vergelijking met vorig jaar eigenlijk niet kan omdat door de
nieuwe contributiestructuur diverse verschuivingen hebben plaatsgevonden in de toerekening
van kosten en inkomsten. Waar eerst de kosten werden gedekt met de extra opbrengsten van
de wedstrijdlicenties moeten deze nu gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van de
inschrijfgelden.
De bondsraad is van mening dat de post sportaanbod “iets” mag kosten. Het bondsbestuur
heeft hierop gereageerd dat dit het verlies 5% mag zijn. De bondsraad vindt dit niet voldoende
waarop de voorzitter vraagt hoeveel het dan wel mag zijn.
De penningmeester vindt 5% redelijk. Bovendien zullen de inschrijfgelden verhoogd worden en
zal het bondsbestuur in de vergadering van november met een nieuw voorstel komen om te
zien of die 5% haalbaar is.
Ferdinand Wiese meldt dat de bondsraad en het bestuur in een grote transitie zitten waarbij
het erg moeilijk om in 1 à 2 jaar in de toekomst te kijken. Hij denkt dat de bondsraad geneigd
is om een groter tekort te accepteren. Hij denkt dat 5% te laag is en dat uitgeweken moet
worden naar 20% zoals ook in het voorstel van Rob van der Zwet staat.
Peter van Wermeskerken sluit zich aan bij Ferdinand Wiese.
De voorzitter trekt uit de discussie de conclusie om niet tot een maximering over te gaan van
het tekort op het sportaanbod. Er kan hiermee een tekort ontstaan op de begrotingspost
sportaanbod. De voorzitter wil van de bondsraad weten hoe dit tekort dan gedekt moet
worden.
Peter van Wermeskerken denkt dat het niet onmogelijk is om het tekort uit het vermogen te
halen, gezien de omvang daarvan, dit kan dan over een aantal jaren worden weggewerkt.
Frank Versluis meent dat de tering naar de nering gezet kan worden, dat wil zeggen dat
wanneer er niet voldoende inkomsten zijn er gesneden kan worden in de uitgaven zoals
bijvoorbeeld de internationale uitzendingen.
De voorzitter stelt dat met het besluit dat de kosten van het sportaanbod, niet volledig uit de
inschrijfgelden hoeven te worden gedekt een probleem is gecreëerd. Dit probleem zal moeten
worden opgelost; hij begrijpt dat hij geen sturing kan verwachten uit de bondsraad, waardoor
het bondsbestuur dit zelf zal moeten oplossen.
Frank Versluis komt terug op het feit dat de bondsraad het bestuur decharge heeft verleend
voor het gevoerde financiële beleid en vraagt of dat dan inclusief het bedrag voor de
bestemmingsreserve is. De reserveringen zijn in deze vergadering niet expliciet aan de orde
gesteld en dat verbaast hem.
De voorzitter bevestigt de opmerking en voegt toe dat in de vorige vergaderingen de
bestemmingen wel degelijk specifiek aan de orde gesteld worden voordat decharge werd
verleend door de bondsraad. Hij zegt toe dat dit in het vervolg het bestuur de reserves
expliciet aan de orde zal stellen.
Peter van Wermeskerken meent dat dan alsnog besloten kan worden het tekort op
sportaanbod uit de reserveringen te halen.
De voorzitter wil deze discussie nu niet voeren maar wil terug naar het uniformeren van de
inschrijfgelden op districtsniveau, zonder hiervoor nu al bedragen te noemen.
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De overgrote meerderheid van de bondsraad gaat akkoord met het uniformeren van de
inschrijfgelden op districtsniveau.
De voorzitter voegt eraan toe dat hiermee de systematiek nog niet is vastgesteld maar dat het
zal gaan om een bedrag per wedstrijd per speeldag x het aantal speeldagen.
Besluit 8: De bondsraad besluit dat de post sportaanbod in de begroting niet op 0 hoeft te
eindigen, en staat een verlies op deze post toe, het verlies hoeft niet gedekt te worden uit de
inschrijfgelden van de districtscompetities.
Besluit 9: Het bondsbestuur komt met een nieuw voorstel over de systematiek van de
inschrijfgelden voor de districtscompetities.
Vaststelling bondsbijdrage
De voorzitter stelt voor om de bondsbijdrage voor 2020 vast te stellen op € 22,50.
Besluit 10: De bondsbijdrage 2020 wordt conform het voorstel vastgesteld op € 22,50.
Vraag 15 is afdoende beantwoord.

9. Toernooireglement (TRP) en bijlagen
9.1 Voorstel aanpassing TRP
Frank Versluis wil weten welk doel gesteld wordt bij deze wijziging en wat is erop tegen om lid
4.1 bij het oude te laten.
Ad Wagenaar legt uit dat het om iemands paspoort gaat. Dus iemand met een erkende
buitenlandse licentie en een Nederlands paspoort heeft toegang tot de nationale toernooien.
Besluit 11: Artikel 4.1. van het toernooireglement Petanque wordt: Nationale toernooien zijn
opengesteld voor houders van een Wedstrijdlicentie of houders van een Jeugdlicentie of
personen met de Nederlandse nationaliteit met een door de FIPJP erkende (buitenlandse)
licentie.
9.2 Voorstel aanpassing bijlage 1 TRP (NPC)
Artikel 4.5 gaat over het recht om een NPC ontmoeting te verplaatsen wanneer spelers
internationale verplichtingen hebben.
Op vraag 16 heeft Frank Versluis behoefte aan een toelichting, hij vraagt hoe het komt dat er
nog een nagekomen advies van de Reglementencommissie is binnengekomen. Hij wil weten of
de Reglementencommissie vooraf is geraadpleegd bij de wijziging van dit artikel.
De voorzitter antwoordt dat dat in dit geval zo is gegaan, maar dat dit niet het streven is van
het Bondsbestuur. Wijzigingen in reglementen worden in de regel vooraf voorgelegd aan de
commissie. Dan nog kan het uiteindelijke voorstel van het bondsbestuur afwijken van dat
advies, maar kan de Reglementencommissie nog reageren voordat de Bondsraad het voorstel
overneemt.
De voorzitter van de Reglementencommissie zegt dat statutair de reglementencommissie
alleen de vertaling van het reglement voor de Petanquesport vaststelt; voor andere
reglementen is de taak van de Reglementencommissie alleen adviserend.
De voorzitter voegt toe dat het wel de wens van het Bondsbestuur is om de
Reglementencommissie altijd vooraf te betrekken bij de wijzigingen.
Naar aanleiding van het advies van de Reglementencommissie geeft Ad van Helvoort nog een
toelichting. Belangrijk punt is om wanneer er problemen ontstaan tussen de verenigingen voor
het verzetten van een datum de rol van de competitieleider vastgelegd moet worden in de
reglementen.
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Als de noodzaak er is om een datum te verzetten vanwege deelname aan EK of WK dan moet
het team dat uitgezonden wordt hiervoor de gelegenheid krijgen door de datum van de te
spelen NPC dag te verzetten. Dit geldt niet alleen voor spelers die namens Nederland zullen
deelnemen maar ook die deelnemen namens een ander land.
Na enige discussie wordt besloten om voor artikel 4.5 de tekst te gebruiken die door de
Reglementencommissie is aangedragen waarbij de woorden “namens Nederland” worden
weggelaten.
Besluit 12: De tekst van artikel 4.5. wordt gewijzigd in “Indien een of meer leden van een
team op een geplande speeldatum zal of zullen deelnemen aan een EK of WK heeft dat team
recht op wijziging van de speeldatum. De vereniging brengt de genoemde deelname zo
spoedig mogelijk na de bekendwording ervan, maar uiterlijk binnen een week daarna, ter
kennis van de competitieleiding en verzoekt om een nieuwe speeldatum vast te stellen. De
competitieleiding nodigt beide betrokken verenigingen uit tot (telefonisch) overleg over een
nieuwe vast te stellen speeldatum. De nieuwe speeldatum wordt bij voorkeur op een eerdere
datum vastgesteld, maar in ieder geval vóór de volgende speeldatum. Indien dit overleg niet
leidt tot overeenstemming tussen de beide betrokken verenigingen stelt de competitieleiding
de nieuwe speeldatum vast”
Met het besluit tot wijziging van artikel 4.5 trekt Frank Versluis Amendement 16 in.
Artikel 6.3
Ad van Helvoort meent dat naar een nieuwe formulering is gezocht omdat er waarschijnlijk
problemen zijn met het vaststellen van de ingooitijd. Hij voegt eraan toe dat de nieuwe
formulering minstens evenveel discussie oproept.
De voorzitter stelt dat je het probleem dat zich kennelijk voordoet niet oplost door teksten in
reglementen op te nemen.
Frank Versluis stelt voor om de tijd voor de volgende speelronde af te spreken. Dan weet je
ook hoeveel tijd je hebt om in te gooien.
Er volgt een discussie over de ingooitijd die resulteert in het besluit om het voorstel tot
wijziging van artikel 6.3 in zijn geheel in te trekken.
Besluit 13: De bondsraad laat aan het Bondsbestuur over om in overleg met de
Reglementencommissie een tekst op te stellen om dit artikel beter te omschrijven. Daarin zal
worden opgenomen om de aanvangstijd van de volgende ronde van te voren af te spreken.
(Om 14:40 uur verlaten Jan Paashuis, Ad Wagenaars en de directeur de vergadering.)
9.3 Voorstel aanpassing bijlage 2, 5 en 7 TRP
Toevoeging van artikel 1.3.
De bondsraad gaat akkoord met deze aanpassing.
Besluit 14: Artikel 1.3 wordt toegevoegd aan het TRP 2,5 en 7. “Op basis van het aantal
aangemelde equipes in de categorieën aspiranten en pupillen, kunnen deze categorieën
worden samengevoegd.”
9.4 Bijlage 8 aanpassingen TRP Reglement Precisieschieten.
De aanpassingen zijn gedaan om het reglement in overeenstemming te brengen met het
internationale reglement.
Vraag 18 en vraag zijn afdoende beantwoord.
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Besluit 15: Bijlage 8 TRP – Reglement NK Precisieschieten wordt gewijzigd volgens het
voorstel aan de Bondsraad.
10. Rondvraag
Vraag 20 is afdoende beantwoord.
Peter van Wermeskerken wil weten wat de reacties zijn op het filmpje over de
contributiestructuur en of er contact is geweest met de Lidl over het leuke reclamefilmpje waar
petanque in voorkomt. Hij raadt aan dat mocht er geen contact over geweest zijn dat dan in
ieder geval nog te doen.
Gerard Mellegers heeft van verschillende cursisten van de lopende opleidingen klachten
opgevangen over het opleidingsmateriaal, daar zitten fouten in en dat is al langere tijd zo.
Vooral over het invullen van de digitale invulformulieren zijn veel klachten.
De voorzitter verzoekt Gerard Mellegers om rechtstreeks contact met Bart Achterhof hierover
op te nemen. De tweede klacht is dat cursisten huiswerk insturen dat “in een zwart gat
verdwijnt.” Kan daar iets aan gedaan worden? Ook hier verzoekt de voorzitter aan Gerard
Mellegers om rechtstreeks contact met Bart Achterhof op te nemen.
.
Verder wordt de vraag gesteld of er ook nog onderzoek gedaan gaat worden naar niet
aangemelde leden die spelen bij de aangesloten verenigingen.
De voorzitter antwoordt dat er nog geen concreet plan is. Het is wel een punt van grote zorg.
Frank Versluis vraagt of het bondsbureau na wil gaan of de ingevulde enquêteformulieren
opgeslagen kunnen worden op de eigen computer. Nu verdwijnt het formulier en je kunt nooit
meer zien wat je had ingevuld. Hij weet dat die mogelijkheid er is. Verder vraagt Frank of de
bondsraadstukken completer en langer op de website geplaatst kunnen worden. Meerdere
stukken van vergadering zijn (nog) niet online of niet meer na te lezen.
De voorzitter zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken.
Willy van Kilsdonk vraagt of de evaluatie van de NPC en het verslag van de ledenraadpleging al
beschikbaar is.
De voorzitter meldt dat die stukken op de komende bestuursvergadering worden besproken
maar weet niet wanneer de stukken voor de Bondsraad beschikbaar zijn.
Frank Versluis vraagt of er het komende seizoen al iets gedaan wordt met de gehouden
onderwerpen van de ledenraadpleging.
De voorzitter antwoordt dat dat zeker voor het winterseizoen heel lastig wordt.
Naar aanleiding daarvan vraagt Frank Versluis of het bondsbestuur zich realiseert dat voor
seizoen 2021 de inschrijving al begint in mei 2020 en dat dit nog vóór de
bondsraadvergadering is die na de volgende bondsraadvergadering komt. Als er dan nog zaken
zijn die uit het ledenberaad aangepast gaan worden is dat pas op zijn vroegst voor 2021/2022.
De voorzitter realiseert zich dat.
Thuur Meertens vraagt wat het resultaat is van de bestuursaansprakelijkheid enquête.
Bart Achterhof antwoordt dat 90 verenigingen meedoen en dat de verzekering 1 juni ingaat.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan een goed verloop van deze
vergadering met name de medewerkers, collega’s in het bestuur, de commissies, de leden van
de bondsraad en tenslotte Dody Henze. De voorzitter overhandigt haar een attentie voor het
maken van de notulen.
De vergadering wordt gesloten om 14:55.
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5.

Besluiten en toezeggingen bondsraad d.d. 25 mei 2019

Besluiten
1.

De bondsraad heeft kennis genomen van het vastgestelde verslag van de
vergadering van de bondsraad van 24 november 2018.

2.

De bondsraad heeft kennis genomen van de besluiten van en toezeggingen aan de
bondsraad van 24 november 2019.

3.

Ton Roos is benoemd als lid van het bondsbestuur

4.

Ad van Helvoort is benoemd als voorzitter van de Reglementencommissie

5.

De bondsraad heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2018.

6.

De bondsraad verleent het bestuur decharge voor het in 2018 gevoerde financiële
beleid en beheer.

7.

De bondsraad besluit om de inschrijfgelden van die kampioenschappen die uitzicht
bieden op uitzending naar buitenland hoger te maken dan de inschrijfgelden voor
competities en kampioenschappen die dat uitzicht niet hebben.

8.

De bondsraad besluit dat de post sportaanbod in de begroting niet op 0 hoeft te
eindigen, en staat een verlies op deze post toe, het verlies hoeft niet gedekt te
worden uit de inschrijfgelden van de districtscompetities.

9.

Het bondsbestuur komt met een nieuw voorstel over de systematiek van de
inschrijfgelden voor de districtscompetities.

10.

De bondsbijdrage 2020 wordt conform het voorstel vastgesteld op € 22,50 per lid.

11.

Artikel 4.1. van het toernooireglement Petanque wordt gewijzigd als volgt. Nationale
toernooien zijn opengesteld voor houders van een Wedstrijdlicentie of houders van
een Jeugdlicentie of personen met de Nederlandse nationaliteit met een door de
FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.

12.

De tekst van artikel 4.5. wordt gewijzigd in “Indien een of meer leden van een team
op een geplande speeldatum zal of zullen deelnemen aan een EK of WK heeft dat
team recht op wijziging van de speeldatum. De vereniging brengt de genoemde
deelname zo spoedig mogelijk na de bekendwording ervan, maar uiterlijk binnen
een week daarna, ter kennis van de competitieleiding en verzoekt om een nieuwe
speeldatum vast te stellen. De competitieleiding nodigt beide betrokken
verenigingen uit tot (telefonisch) overleg over een nieuwe vast te stellen
speeldatum. De nieuwe speeldatum wordt bij voorkeur op een eerdere datum
vastgesteld, maar in ieder geval vóór de volgende speeldatum. Indien dit overleg
niet leidt tot overeenstemming tussen de beide betrokken verenigingen stelt de
competitieleiding de nieuwe speeldatum vast.”

13.

De bondsraad machtigt het bondsbestuur om, in overleg met de
reglementencommissie, een tekst op te stellen om artikel 6.3 van het NPC reglement beter te omschrijven. Daarin zal worden opgenomen om na afloop van
iedere speelronde de aanvangstijd van de volgende ronde af te spreken.
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14.

Aan de bijlagen 2, 5 en 7 van het Toernooireglement Petanque (TRP) wordt een
artikel 1.3 toegevoegd, dat luidt: “Op basis van het aantal aangemelde equipes in
de categorieën aspiranten en pupillen, kunnen deze categorieën worden
samengevoegd”.

15.

Bijlage 8 TRP – Reglement NK Precisieschieten wordt gewijzigd conform het voorstel
aan de bondsraad.

Toezeggingen
1.

Bij de evaluatie van de bondsorganisatie zal onder meer worden ingegaan op de
wenselijkheid om in elk district jaarlijks of twee keer per jaar een districtsberaad te
organiseren.
In het jaarplan 2020 wordt een apart project gestart m.b.t. de evaluatie van de
bondsorganisatie. Dit specifieke punt wordt hier aan de orde gesteld.

2.

Bij de presentatie van het financiële jaarverslag zal voortaan de bestemming van
reserveringen expliciet ter besluitvorming aan de bondsraad worden voorgelegd.
Bij de presentatie van de jaarrekening 2020 worden de reserveringen expliciet
voorgelegd ter besluitvorming.

3.

Het bondsbureau zal onderzoeken of het mogelijk is om de ingevulde
enquêteformulieren op te slaan op de eigen computer.
Dit is helaas met de software die nu gebruikt wordt niet mogelijk. Het bondsbureau
zal deze wens kenbaar maken bij de leverancier.

4.

De vraag of de bondsraadstukken completer en langer op de website geplaatst
kunnen worden zal het bondsbestuur nader onderzoeken.
De stukken van de afgelopen 5 jaar zullen voor het einde van het jaar nog op de
site geplaatst worden.
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6.1

Vacatures bondsbestuur

Het bondsbestuur is verheugd 2 kandidaten te kunnen voordragen voor een functie
in het bondsbestuur. Mevr. Lieke Vogels wordt voorgedragen als voorzitter en
dhr. Henk van der Velde als algemeen bestuurslid.
Voordracht voorzitter NJBB (Lieke Vogels)
Introductie
Mevrouw C.C.F.M. (Lieke) Vogels MBA (57 jaar) Woonplaats: Maarssen
Profiel
Lieke Vogels is bedrijfskundige, heeft een pedagogische en een marketing achtergrond. Zij
heeft kennis van en ervaring in Retail, Horeca, Health Management, Financiële Dienstverlening
en Onderwijs en het leiden van commerciële organisaties en brancheverenigingen, in de
hospitality, retail en in de zorgbranche. Zij heeft bewezen kwaliteiten in algemeen -, projecten verandermanagement en kennis van sales, marketing, communicatie, HRM, M&O en JUZA.
Loopbaan
In 1982 begon haar loopbaan bij VENDEX, waar ze werkzaam was als opleider,
verkoopmanager, projectleider (customer services, marketing, ICT en internet),
merchandisemanager / inkoper en bedrijfsleider van warenhuizen en grote horeca-units leiden.
Ze stond aan de wieg van la Place en le Marche en heeft grote verbouwingen intern geleid
waaronder de totale renovatie van het warenhuis in Amstelveen. In 2000 maakte ze een stap
naar de financiële wereld, als Algemeen Directeur van het verzekeringsbedrijf Vendopolis
(jointventure met Achmea) en Directeur van het verzekeringsbedrijf van pensioenfonds PGGM.
Daarna bekleedde zij diverse functies in Health Management oa als Operationeel Directeur van
de Gezonde Zaak (franchiseorganisatie voor re-integratie & interventie) en als eigenaar van "A
Votre Sante" als adviseur in Gezond Ondernemen. Vanaf 2004 deed zij als zelfstandig
ondernemer interimklussen oa in de Travel Industry,
In 2007 werd zij Algemeen Directeur van FaiRSupport, de Retailorganisatie voor de
fairtradebranche, eigenaar van de winkelmerken "Wereldwinkel" (350), "Fair Trade Shop" (8)
en de onder haar leiding ontwikkelde formule "WAAR"(20), de duurzame hippe kadowinkel, in
een duurzaam concept. In 2012 werd zij aangesteld als directeur Verenigingszaken bij
Koninklijke Horeca Nederland, de grootste ondernemers-vereniging (20.000 leden) van
Nederland specifiek voor de Horecabranche.
In september 2015 werd zij manager Ledenservice en Verenigingszaken bij het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor de Fysiotherapie, de branchevereniging voor (19.000
aangesloten) fysiotherapeuten.
Kenmerk
Zij kenmerkt zich als een stimulerende, daadkrachtige leider en een energieke, toegankelijke
peoplemanager met een groot empatisch- en doorzettingsvermogen.
Haar commerciële- en organisatie talent zijn overtuigend, zij is ontwikkelingsgericht en gaat
graag de samenwerking aan. Zij heeft brede interesse in mensen & onderwerpen, een scherpe
analyse, staat open voor andere inzichten, wil zelf leren en maakt zich de materie snel eigen.
Haar gedrevenheid, resultaatgerichtheid en het streven naar win-win zijn onontkoombaar voor
haar omgeving. Haar enthousiasme, presentatie en communicatieve vaardigheden maken haar
tot een representatieve persoon, die overal contacten maakt en mensen weet te verbinden.
Lieke Vogels is actief op vele terreinen en bekleedt diverse bestuursfuncties in het
verenigingsleven, de retailbranche en in het onderwijs. Zij geeft bovendien masterklassen in
het bedrijfsleven en op universiteiten en spreekt regelmatig op congressen.
Begin 2010 kende een vakjury haar (uit 75 aanbevolen vrouwen) de power-award toe,
waarmee zij de titel "machtigste vrouw in commerciële communicatie" verkreeg.
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Opleidingen
+
Master of Business Administration (executive)
+
Kopstudie tbv PD bedrijfskunde (Nyenrode Business University)
+
Leergang "de nieuwe manager" (De Baak)
+
Hogerkader opleiding (V&D)
+
Retail Marketing (ISW)
+
Pedagogische Academie (Eindhoven)

2006
2004
2002
1988
1986
1982

Trainingen
+
Excelleren als mens (Perceptie)
+
High Performance leadership (De Baak)
+
Talencursus Engels (taleninstituut Regina Coeli Vught)
+
Financiën voor niet financiële managers (Horizon)
+
Competitive Customer Service (MC Europe, Brussel)

2018
2017
2012
2003
1999

Loopbaan
15 – heden
13 -15
07-12
06-07
05-06
04-05
01-04
00-01
96-00
91-96
89-91
87-89
85-87
84-85
82-84

Manager Accountmanagement Leden Koninklijk Genootschap
Fysiotherapie
Directeur Verenigingszaken Koninklijke Horeca Nederland (Woerden)
Algemeen directeur en bestuurder FaiRSupport, (Culemborg)
Operationeel directeur a.i. Progeria, (Bussum)
Operationeel directeur a.i. De Gezonde Zaak, (Arnhem)
Directeur a.i. Careon Verzekeringen (PGGM, Zeist)
Managing director en bestuurder Vendopolis BV (jointventure Achmea)
Manager Internet V&D Nederland, A'dam (i.s.m. VNU)
Manager Kwaliteitsprogramma's V&D Nederland (i.s.m. OVD)
Bedrijfsleider V&D vestiging Amstelveen
Projectleider Winkelautomatisering V&D Nederland (i.s.m. IBM)
Bedrijfsleider V&D vestiging Gouda
Merchandise Manager en inkoper V&D modevakken regio Rotterdam
Opleider V&D regio Rotterdam
Verkoopmanager V&D regio Utrecht

Nevenactiviteiten
+ Bestuurslid van diverse besturen (geweest) in retail, onderwijs en health management.
+ Spreker op (internationale) congressen / seminairs
+ Masterclass retail en sustainability universiteit (EUR) en organisaties (Capgemini)
+ Bedrijfsadviseur voor duurzaamheid en Maatschappelijk Ondernemen
+ Jurylid startersawards retail/horeca en sustainabilityawards reis- en verzekeringsbranche
+ Deelname aan reizen en ontwikkelprojecten in delen van Afrika, Azie en Z-Amerika
+ Mede eigenaar businesspartners "A votre sante", interim en changemanagement
Lidmaatschappen
+ Vedis Retail branche vereniging (tevens 10 jaar bestuurslid)
+ Gooische Ondernemers Sociëteit
+ Distributie gespreksgroep (leden zijn werkzaam in de foodbusiness)
+ Lid Golf en Business Club Leidsche Rijn (LRG) en BC Arnhem Nijmegen (RAN)
+ Sportclub Fysio Fitness Utrecht
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Voordracht bestuurslid NJBB (Henk van der Velde)
Zoals u kunt lezen in mijn c.v. ben ik actief sporter/voetballer geweest en altijd interesse
gehad in, met name, balsporten. Dat is ook de reden geweest dat mijn bedrijf (K+V) zich 10
jaar geleden heeft aangesloten bij Sport&Zaken om aangesloten sportbonden te helpen goede
bestuursleden te vinden.
Inmiddels heb ik met K+V veel bonden kunnen helpen met het vinden van sportbestuurders,
denk daarbij aan de Zwembond, het Watersportverbond, de Judobond, de Biljartbond, de
Dartsbond, de Schaatsbond en onlangs nog heeft K+V, NOC*NSF geholpen met het vinden van
de nieuwe voorzitter Anneke van Zanen. Daarnaast heeft K+V, mede door een goed netwerk in
de sport, betaalde opdrachten gedaan door directie en managementposities in te vullen. K+V
doet dat met veel plezier en over het algemeen met uitstekende resultaten.
Interesse in de sport en bestuurlijke affiniteit is dus volop aanwezig en voor mij een reden om
te kijken of ik ook van toegevoegde waarde kan zijn “aan de andere kant van de tafel”.

6. Vacatures bondsbestuur

16

Curriculum Vitae
De heer H. (Henk) van der Velde (63 jaar)
Opleidingen/cursussen/trainingen
1999-2000

Business Program bij Erasmus Graduate School of Business te Rotterdam,
Modules: Marketing, HRM, Operations, Change Management,
E-commerce, Finance
MBO-AP/PB bij de Katholieke Leergangen in Tilburg
HTS, richting Civiele Techniek, te Groningen

1984-1987
1974-1978

Werkervaring
2003-heden Partner
•
K+V interim management en management search verantwoordelijk voor
bemiddeling, interim en vast voor maatschappelijke organisaties,
overheden, SW bedrijven en woningcorporaties.
•
acquireren opdrachten
•
searchen, interviewen en voorstellen kandidaten
•
bewaken inhoud en voortgang van opdrachtenportefeuille
•
opstellen jaarplan
•
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle voorkomende
bedrijfsvraagstukken
1998-2003
•

Business Unit Manager, Mercuri Urval te Amersfoort
verantwoordelijk voor 10 consultants en 3 management assistentes

1994-1998

Managementconsultant, Mercuri Urval te Amersfoort

1990-1994
•
•

Regiodirecteur, Adia Keser, regio Den Haag
verantwoordelijk voor 7 uitzendbureaus met in totaal 25 personen waaraan
direct
leiding werd gegeven en circa 400 medewerkers indirect
omzet circa 30 miljoen, profit-loss verantwoordelijk

1988-1990
1987-1988
1985-1987
1984-1985
1982-1984
1979-1982
1972-1978

Manager, Adia Keser te Haarlem en Hoofddorp
Hoofd Commerciële Binnendienst, Aspa te Enschede
Manager, Adia Keser te Utrecht
Manager, Adia Keser te Gorinchem
Assistent Manager, Adia Keser te Arnhem
Uitzendconsulent, Adia Keser te Arnhem
Professioneel Voetballer, FC Groningen, FC Veendam en SV Meppen (Dld)

Nevenactiviteiten
2014-heden
2013-2016
2012-heden
2000-2005
2000-2011
2000-2002
1994-1999
1994-1999

Voorzitter VVE Parkstaete Hoevelaken
Voorzitter Summum, brancheorganisatie werving en selectie bureaus
Bestuurslid/secretaris Bedrijventerreinen Veenendaal
Bestuurslid Provinciale Bibliotheek Gelderland
Secretaris Bibliotheek Nijkerk/Hoevelaken
Bestuurslid Radio Stad Nijkerk
Raadslid/Fractievoorzitter (D66) gemeenteraad Hoevelaken
Bestuurslid Dorpshuis De Stuw te Hoevelaken
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7.

Voorlegger beleid internationale wedstrijdsport

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de wedstrijdsport binnen Nederland. Zo is de
Nationale Petanque Competitie (NPC) opgezet en is gewerkt aan de kwaliteit van de Nationale
Kampioenschappen (NK’s). Binnen Nederland is nog voldoende ruimte voor verbetering, maar
in de basis stáát dit sportaanbod.
Ook buiten Nederland zijn veel van onze sporters actief (geweest) op kampioenschappen en
toernooien. Doordat beleid op dit vlak momenteel ontbreekt, heeft het bondsbestuur in het
verleden meerdere malen ad-hoc beslissingen moeten nemen. Dit leidt er toe dat het vaak
onvoldoende duidelijk is waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Daarnaast heeft de
huidige manier van werken, ondanks de inzet van een kleine groep vrijwilligers, tot
onvoldoende internationale resultaten geleid.
Het nieuwe beleid kan op verschillende manieren worden ingevuld. Na meerdere gesprekken
met onder andere een klankbordgroep, de Commissie Wedstrijdsport Internationaal (CWI),
verschillende sportbonden en NOC*NSF is het bondsbestuur tot de lijn gekomen die staat
beschreven in het beleidsplan. Dit beleid, en de keuzes die hierbij horen, zal bijdragen aan de
ambitie om vanaf 2028 structureel bij de beste vier landen van Europa en de beste acht landen
van de wereld te horen.
Het bondsbestuur heeft een beleidsplan opgesteld waarin een analyse is gemaakt van de
huidige situatie (inclusief de knelpunten die worden ervaren), de gewenste situatie en de
stappen die nodig zijn om de ambitie van de NJBB waar te maken.
Het bondsbestuur stelt voor om op basis van dit beleidsplan tijdens de vergadering van de
bondsraad de volgende besluiten te nemen:
1. De NJBB heeft de ambitie om vanaf 2028 bij de beste vier landen van Europa en de
beste acht landen wereldwijd te behoren. Om deze ambitie waar te kunnen maken, is
het nodig om (nieuw) beleid voor de internationale wedstrijdsport vast te stellen;
2. Het nieuwe beleid voor de internationale wedstrijdsport dient te voldoen aan de
uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 4.1. van het beleidsplan;
3. Vanaf 2021 wordt er primair ingezet op de voorbereiding op en deelname aan het EK
(en mogelijk WK) Tripletten voor mannen en vrouwen (senioren);
4. Vanaf 2021 wordt de deelname aan de EK’s TaT en Veteranen gehandhaafd;
5. Vanaf 2021 wordt er voor de spelers in de categorie beloften geen apart programma
meer aangeboden. Dit houdt in dat de komende jaren geen NK Beloften worden
georganiseerd en dat Nederland niet zal deelnemen aan het EK Beloften;
6. Vanaf 2021 wordt er voor de jeugd primair ingezet op de groei van het aantal spelers.
Hierbij is een goede overgang van internationale wedstrijdsport van belang;
7. Vanaf 2021 zal Nederland in beginsel niet deelnemen aan het EK (en mogelijk WK) voor
de jeugd. Hierbij geldt wel dat exceptionele talenten die voldoen aan vooraf vast te
stellen criteria in aanmerking komen voor deelname aan EK’s en/of WK’s;
8. Vanaf 2021 geldt dat deelname aan een WK niet meer vanzelfsprekend is. Deze
deelname hangt af van resultaten op het EK;
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9. De kwalificatiesystematiek op basis waarvan wordt bepaald wie zal deelnemen aan het
EK, dient eerlijk, flexibel, helder en transparant te zijn;
10. Vanaf 2021 wordt voor het EK Tripletten (mannen en vrouwen senioren) de
kwalificatiesystematiek gevolgd zoals beschreven in paragraaf 5.2.1. van het
beleidsplan;
11. Vanaf 2021 wordt voor het EK TaT de kwalificatiesystematiek gevolgd zoals beschreven
in paragraaf 5.2.3. van het beleidsplan;
12. Vanaf 2021 wordt voor het EK Veteranen de kwalificatiesystematiek gevolgd zoals
beschreven in paragraaf 5.2.4. van het beleidsplan;
13. Vanaf 2021 wordt per uitzending een coach aangesteld door de landelijke organisatie;
14. Er worden personen voor meerdere jaren aangesteld (vrijwilligers) die de
voorbereidingsprogramma’s coördineren vanuit de landelijke organisatie;
15. Vanaf 2021 zal er in de totale begroting van de NJBB jaarlijks 5% worden gereserveerd
voor de internationale wedstrijdsport.
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Beleidsplan internationale
wedstrijdsport
Nederlandse Jeu de
Boules Bond
Op weg naar de top van Europa
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1. Inleiding

De NJBB heeft als doel om de jeu de boulessport in alle vormen te bevorderen en te laten
beoefenen. Dit betekent dat het sportaanbod voor alle leden toegankelijk moet zijn en dat
iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport moet kunnen beoefenen. Dit geldt voor de
spelers die enkel actief zijn binnen de eigen vereniging, maar ook voor de nationale topspelers
die strijden om deelname aan een internationaal kampioenschap.
Om het doel van de NJBB te behalen, is de afgelopen jaren in eerste instantie ingezet op de
ontwikkeling van het sportaanbod binnen Nederland. Nu dit sportaanbod in Nederland op
hoofdlijnen staat, is het tijd om te werken aan de internationale wedstrijdsport. De NJBB dient
toe te werken naar structureel goede prestaties en resultaten tijdens internationale
kampioenschappen. Dit draagt bij aan (het imago van) de petanquesport en de ontwikkeling
van de NJBB als sportbond.
De ambitie van de NJBB is om vanaf 2028 structureel tot de beste vier landen in Europa en de
beste acht landen wereldwijd te behoren.
De afgelopen decennia is Nederland zeer actief geweest op internationale kampioenschappen.
Zo is deelgenomen aan vele EK’s en WK’s en zijn de spelers (van jeugd tot en met veteranen)
namens de NJBB begeleid door trainers en/of coaches. De huidige manier van werken heeft,
los van enkele knappe en goede prestaties, niet geleid tot structurele resultaten op het niveau
dat de NJBB behoort na te streven.
De overtuiging is dat het mogelijk is om vanaf 2028 structureel tot de beste vier van Europa
en de beste acht van de wereld te behoren. Hiervoor is het nodig om met betrekking tot de
internationale wedstrijdsport een andere koers te volgen en nieuw beleid te ontwikkelen.
Daarom is het bondsbestuur sinds 2018 bezig met het uitdenken en ontwikkelen van het
nieuwe beleid. Eind 2018 is hiervoor een klankbordgroep benoemd waarin direct betrokkenen
zitting hebben genomen. Het is het erg waardevol om met deze klankbordgroep in gesprek te
gaan over een aantal beleidskeuzes. Ook is er gesproken met leden van de Commissie
Wedstrijdsport Internationaal (CWI) en de coaches van de verschillende selecties. Tijdens deze
gesprekken zijn meerdere inzichten naar voren gekomen die zullen bijdragen aan de
ontwikkeling van het nieuwe beleid.
Deze notitie dient als toelichting op de beleidsmatige keuzes die worden voorgelegd aan de
leden van de bondsraad. Verschillende zaken worden in 2020 nader ingevuld en uitgewerkt.
Per onderwerp (of combinatie van onderwerpen) wordt een werkgroep samengesteld die zich
hierover zal buigen.
Het gehele sportbaanbod binnen de NJBB bestaat uit drie onderdelen, dit zijn de breedtesport,
wedstrijdsport en internationale wedstrijdsport. Deze onderdelen zijn nauw met elkaar
verbonden. Voor een goede uitvoering van internationale wedstrijdsport is het dan ook van
belang dat de breedte- en wedstrijdsport binnen Nederland goed functioneren. Voor de
leesbaarheid van deze notitie is het van belang om te weten dat binnen de NJBB onder
breedtesport, wedstrijdsport en internationale wedstrijdsport wordt verstaan:
Breedtesport: Leden spelen graag petanque met en tegen andere leden van dezelfde
vereniging. Plezier en succesbeleving zijn hierbij belangrijk. Het grootste deel van de
verenigingsleden beoefent petanque als breedtesport. Op basis van het huidige ledenbestand
betreft dit bijna 8.500 leden.
Wedstrijdsport: Dit betreft de competities (zoals de Nationale Petanque Competitie (NPC) en
districtscompetities), toernooien (regionaal en landelijk) en de Nationale Kampioenschappen.
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Op basis van de huidige opbouw van het ledenbestand, beoefenen ongeveer 7.000 leden
petanque als wedstrijdsport.
Internationale wedstrijdsport: De deelname aan internationale kampioenschappen en de
voorbereiding hierop vormen de internationale wedstrijdsport.
Dit beleidsplan is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken om een goed beeld te krijgen
van de huidige situatie, gewenste situatie, knelpunten, uitganspunten en beleidskeuzes.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat het belang is van internationale wedstrijdsport. In
hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie binnen de NJBB beschreven. De uitgangspunten voor het
nieuwe beleid en de keuzes die hieruit volgen, komen in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 5
is de nieuwe kwalificatiesystematiek voor de EK’s en WK’s uitgewerkt. Ten slotte wordt in
hoofdstuk 6 de borging van de internationale wedstrijdsport binnen de bondsorganisatie
beschreven.
Aan deze notitie is één bijlage toegevoegd waarin staat beschreven wat de gevolgen zijn van
het nieuwe beleid voor de deelname aan de internationale kampioenschappen in de komende
jaren.

2. Het belang van internationale wedstrijdsport
Binnen de NJBB valt regelmatig de term ‘topsport’. De vraag is echter wat hier in de
sportwereld precies onder wordt verstaan. In het algemeen geldt dat topsport gepaard gaat
met veel trainen en goed presteren op hoog niveau in een bepaalde tak van sport. Daarnaast
komen in alle definities de componenten ‘bovengemiddelde aanleg’, ‘begaafdheid’ en/of ‘de
potentie om de (mondiale) top te halen’ naar voren.
2.1. Internationale wedstrijdsport en topsport
Het is van belang om helder te krijgen of binnen de NJBB sprake is van topsport danwel
internationale wedstrijdsport.
Uit de definities1 (van NOC*NSF en anderen) blijkt dat de topsporter de ambitie moet hebben
om structureel op hoog niveau te presteren en ook continu de bereidheid moet hebben om zijn
of haar leven zodanig in te richten dat de sport centraal staat en dat zaken als werk en studie
daaraan ondergeschikt zijn.
Ondanks het feit dat een aantal spelers veel investeert in de petanquesport is er volgens deze
definities momenteel geen sprake van topsport binnen de NJBB. Wel is er sprake van
internationale wedstrijdsport.
NOC*NSF erkent een discipline als internationale wedstrijdsport als daarvoor een WK wordt
georganiseerd door de internationale federatie waaraan ten minste 24 landen deelnemen.
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen topsport en internationale
wedstrijdsport. De term ‘topsport’ brengt immers verwachtingen met zich mee die binnen de
NJBB op dit moment niet waar kunnen worden gemaakt. Om deze reden wordt binnen de NJBB
gesproken over ‘internationale wedstrijdsport’.

“Een sporter die de potentie heeft om het hoogste in zijn of haar sport te bereiken en daartoe ten minste 20 à 25 uur
per week aan die sport wil wijden. Werk of studie daarnaast is niet onmogelijk, maar topsport is in feite een beroep
dat je deeltijds of voltijds beoefent.” en “Een sporter die presteert op het niveau van finales van Europese- en
Wereldkampioenschappen (A-categorie) en/of Olympische Spelen, uitgaande van voldoende aantal internationale
vertegenwoordigers in de tak van sport én sportbeoefenaars die door hun jeugdige leeftijd en/of door hun gebrek aan
ervaring nog niet rijp zijn voor wedstrijden op het hoogste internationale niveau, maar die de belofte inhouden om tot
de A-categorie te gaan behoren.”
1
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De internationale wedstrijdsport heeft invloed op de sport op nationaal niveau, andersom geldt
hetzelfde. Beiden hebben elkaar nodig en maken samen onderdeel uit van het geheel van de
NJBB. Ze staan dan ook niet tegenover, maar naast elkaar. In de volgende paragraaf wordt
gekeken naar het belang van de internationale wedstrijdsport voor de NJBB en de samenhang
met de nationale petanquesport.
2.2. Het belang van internationale wedstrijdsport binnen de NJBB
Er zijn veel verschillende typen spelers actief binnen de NJBB. Dit zijn spelers die enkel spelen
binnen hun eigen vereniging, maar ook spelers die voor het hoogst haalbare gaan tijdens
internationale toernooien en kampioenschappen.
Als sportbond heeft de NJBB de ambitie om spelers op het (voor hen) hoogst mogelijke niveau
te laten presteren. Dit impliceert dat binnen de NJBB alle leden de mogelijkheid moeten krijgen
om op zijn/haar hoogst haalbare niveau te sporten. Voor de ene speler betekent dit dat hij/zij
kan strijden om het clubkampioenschap terwijl een andere speler de kans moet krijgen om
deel te nemen aan internationale kampioenschappen.
De wil om spelers op het hoogst mogelijke niveau te laten presteren, past bij de wens om
petanque als sport te positioneren. Dit laat zien dat de sport petanque wordt beoefend om te
winnen en hogerop te komen. Dit geldt voor zowel de wedstrijdsport in Nederland als de
internationale wedstrijdsport.
De mogelijkheid om namens Nederland te worden uitgezonden, is voor een gedeelte van de
wedstrijdspelers een reden om deel te nemen aan landelijke en nationale toernooien. Door
goed te presteren tijdens deze toernooien, kunnen zij in aanmerking komen voor
internationale uitzendingen. Hiermee werkt (het uitzicht op) een internationale uitzending
stimulerend voor de wedstrijdsport in Nederland.
Daarnaast zijn goede prestaties op internationaal niveau een uitstekende promotie van
petanque als sport. Dit is van groot belang voor de imagoverbetering van de sport.
Kortom: internationale wedstrijdsport is voor de NJBB van belang omdat de topspelers op hun
eigen niveau kunnen spelen, het niveau van de wedstrijdsport in Nederland wordt verhoogd en
het bijdraagt aan de promotie van de petanquesport.

3.

Huidige situatie (internationale) wedstrijdsport binnen de NJBB

In 2013 is er voor gekozen om in eerste instantie in te zetten op de wedstrijdsport in
Nederland. Naast het sportaanbod binnen Nederland is de internationale wedstrijdsport van
belang voor een sportbond als de NJBB. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de huidige
situatie is binnen de NJBB met betrekking tot zowel de wedstrijdsport in Nederland als de
internationale wedstrijdsport.
3.1. Huidige situatie per categorie
In de volgende paragrafen wordt per categorie gekeken naar de huidige infrastructuur en aan
welke internationale kampioenschappen momenteel wordt deelgenomen.
3.1.1.
Mannen en vrouwen (senioren)
Spelers met de leeftijd van 18 jaar en ouder behoren tot de categorie ‘senioren’. In totaal
behoort 99,31 % van het totaal aantal leden bij de NJBB tot deze categorie. Slechts 8,9% van
het totaal aantal leden behoort tot de leeftijdscategorie 18 tot 55 jaar.
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Wedstrijdsport
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de wedstrijdsport in Nederland.
Deze investering heeft er voor gezorgd dat er een infrastructuur voor de senioren op nationaal
niveau staat. Met de NPC, districtscompetities, de verschillende NK’s en vele toernooien is er
voor deze groep in Nederland een groot, divers en uitdagend sportaanbod.
Internationale wedstrijdsport
Voor zowel de mannen als de vrouwen wordt om het jaar een EK Tripletten georganiseerd. In
de tussenliggende jaren vindt het WK Tripletten plaats. Het is lang gebruikelijk geweest dat de
mannen en vrouwen deelnemen aan zowel het EK als het WK Tripletten. In 2019 is voor het
eerst het beleid gevolgd dat bij de selecties prestaties op een EK medebepalend zijn voor
deelname aan het WK. Hiermee is deelname aan een WK geen vanzelfsprekendheid.
Bij de vrouwen wordt met een nationale selectie gewerkt. De vrouwen in deze selectie kunnen
worden uitgezonden naar een EK danwel WK. Bij de mannen wordt jaarlijks een
toernooiencyclus georganiseerd. Op basis van deze cyclus wordt een teamranglijst opgemaakt.
De beste acht teams op deze ranglijst spelen een finaleweekend waarvan de winnaar wordt
uitgezonden naar een EK danwel WK.
Het EK Tripletten voor vrouwen en mannen vindt, respectievelijk sinds 2001 en 2009, elk
oneven jaar plaats. Bij zowel de vrouwen als de mannen is het één keer gelukt om het podium
te halen. De vrouwen deden dit in 2007. De mannen presteerden hetzelfde in 2017. Het WK
Tripletten wordt voor vrouwen sinds 1988 georganiseerd. Voor de mannen vond het eerste WK
Tripletten plaats in 1959. Bij zowel de vrouwen als mannen is het niet gelukt om het podium te
halen.
Tijdens het EK en WK Tripletten wordt tevens het EK en WK Precisieschieten gehouden. Bij de
vrouwen (georganiseerd sinds 2002) is Nederland drie keer op het podium geëindigd op het
EK. Op het WK lukte dit twee keer. Nederland wist het EK eenmaal te winnen, dit was in 2007
door Karin Rudolfs. Bij de mannen eindigde Nederland één keer op het podium, dit was tijdens
het EK in 2011.
Voor de mannen en vrouwen worden tevens het EK TaT en het WK TaT/Doubletten/Mix
georganiseerd. Beide kampioenschappen worden om het jaar georganiseerd. Op dit moment
ontbreekt beleid op basis waarvan wordt bepaald wie namens Nederland aan deze
kampioenschappen deelneemt. Hierdoor heeft het bondsbestuur de afgelopen jaren op dit vlak
enkele ad-hoc beslissingen moeten nemen. Zo is bijvoorbeeld besloten om de winnaars van
één bepaald NK TaT uit te zenden naar het EK TaT en niet deel te nemen aan het WK
TaT/Doubletten/Mix in 2019.
Bij zowel de vrouwen als de mannen is door Nederland nog geen podiumplek behaald op één
van deze onderdelen.
3.1.2.
Veteranen
Spelers met de leeftijd van 55 jaar en ouder behoren tot de categorie ‘veteranen’. In totaal
behoort 90,43% van het totaal aantal leden tot deze categorie. Deze spelers behoren uiteraard
ook tot de categorie ‘senioren’ en kunnen ook deelnemen aan toernooien en
kampioenschappen die voor die categorie worden georganiseerd.
Wedstrijdsport
Spelers in de categorie ‘veteranen’ kunnen gebruikmaken van het sportaanbod zoals hierboven
is beschreven bij de senioren. Naast de NK’s waar alle senioren aan mogen deelnemen, wordt
jaarlijks het NK Veteranen georganiseerd.
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Internationale wedstrijdsport
Op dit moment wordt om het jaar het EK Veteranen georganiseerd. Volgens de huidige lijn
wordt de winnaar van het NK Veteranen uitgezonden naar het EK. Er staat geen WK Veteranen
op de internationale kalender.
Het EK Veteranen wordt sinds 2012 georganiseerd. Nederland stond hierbij vier keer op het
podium. Naast een derde plek in 2014 en 2019, wist Nederland het EK te winnen in 2016 en
2017.
Naast het EK Veteranen wordt er in het jaar dat geen EK Veteranen plaatsvindt de Nations
Veteran Cup georganiseerd. Dit is een internationaal toernooi waar veteranenteams uit 4 à 5
verschillende Europese landen aan deelnemen. Inmiddels wordt dit toernooi jaarlijks
georganiseerd.
3.1.3.
Jeugd en beloften
Spelers met de leeftijd tot 18 jaar behoren tot de categorie ‘jeugd’. In totaal behoort 0,57%
van het totaal aantal leden tot deze categorie. Spelers met de leeftijd van 18 tot en met 22
behoren tot de categorie ‘beloften’. In totaal behoort 0,12% van het totaal aantal leden tot
deze categorie. De spelers in deze laatste categorie behoren ook tot de categorie senioren.
Wedstrijdsport
De spelers in beide categorieën kunnen deelnemen aan de NK’s. De jeugd speelt tijdens deze
NK’s tegen elkaar. Op dit moment telt de NJBB 90 jeugdleden. Dit zorgt er voor dat er slechts
een kleine groep jeugdleden deelneemt aan NK’s.
Voor de categorie beloften staat een apart NK op de kalender. De afgelopen vier jaren heeft dit
NK geen doorgang gevonden vanwege het lage aantal inschrijvingen.
Er zijn geen aparte toernooien en/of competities voor deze categorieën. De spelers maken dan
ook gebruik van het sportaanbod zoals beschreven bij de senioren.
Internationale wedstrijdsport
Bij zowel de jeugd als de beloften wordt momenteel gewerkt met nationale (voor)selecties.
Voor de jeugd wordt zowel een EK als WK Tripletten georganiseerd. Voor de beloften wordt
geen WK georganiseerd, in plaats daarvan vindt er elk jaar een EK beloften plaats.
Het is op dit moment gebruikelijk dat naar beide internationale kampioenschappen
Nederlandse jeugd wordt uitgezonden. Bij het EK/WK Tripletten wordt tevens het EK/WK
Precisieschieten gehouden.
De EK’s en WK’s worden respectievelijk sinds 1998 en 1987 georganiseerd. Nederland is op het
EK één keer bij de eerste drie geëindigd. Dit gebeurde met een derde plaats in 2008. Bij het
precisieschieten behaalde Nederland in 2010 en 2012 een tweede plaats. Het is vooralsnog
niet gelukt om bij de jeugd een ereplaats te behalen op het WK.
Naast het EK en WK wordt voor de jeugd het vier-federatietoernooi georganiseerd. Hier treffen
teams uit Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk elkaar. Dit is een jaarlijks
terugkerend toernooi.
Elk jaar wordt er een EK Beloften georganiseerd. Het is gebruikelijk dat de Nederlandse spelers
hier aan deelnemen. Dit geldt voor zowel de mannen als de vrouwen. Bij het EK Beloften wordt
tevens het EK Precisieschieten gehouden. De Nederlandse Beloften mannen (tripletten) wisten
twee keer het podium te halen; derde plaats in 2008 en 2015. Bij de dames lukte dit twee keer
bij het onderdeel precisieschieten; een tweede plaats in 2016 en een derde plaats in 2017.
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Als we naar de huidige infrastructuur en de deelname aan internationale kampioenschappen
kijken, worden onder andere de volgende conclusies getrokken:
- Het sportaanbod in Nederland is goed ontwikkeld voor de senioren en veteranen. Voor
de jeugd en beloften is dit niet het geval;
- Verreweg het grootste deel van de leden behoort tot de categorie veteranen. Voor de
overige categorieën is er een kleine vijver om uit te vissen;
- Voor de verschillende categorieën worden andere systematieken gebruikt om te
bepalen wie wordt uitgezonden naar internationale kampioenschappen;
- De huidige manier van werken heeft tot weinig internationale successen geleid;
In de volgende paragrafen worden de knelpunten besproken die op dit moment aanwezig zijn.
3.2. Algemene knelpunten
In de huidige situatie worden de volgende algemene knelpunten ervaren. Deze knelpunten zijn
gebaseerd op ervaringen van onder andere de verenigingsbestuurders, het bondsbestuur, de
districtsteams en het bondsbureau. Ook spelers en andere betrokkenen hebben meermaals
aangegeven dat zij knelpunten ervaren in de huidige situatie. De gesignaleerde knelpunten
hebben invloed op de organisatie rondom internationale wedstrijdsport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petanque heeft in Nederland te weinig het imago van wedstrijdsport;
Er is onvoldoende gekwalificeerd kader actief in Nederland;
Binnen een groot gedeelte van de verenigingen heeft de (internationale) wedstrijdsport
geen prioriteit;
In Nederland is het aantal grote, kwalitatief sterke toernooien de laatste jaren
afgenomen;
Er zijn weinig jeugdleden en er ontbreekt een infrastructuur om jeugdleden structureel
een plek te geven binnen de verenigingen;
Er is geen (landelijk) goed ontwikkeld talentherkenningsprogramma. Mede hierdoor is de
doorstroom van jeugd naar senioren niet optimaal;
De internationale wedstrijdsport is onvoldoende geborgd binnen de bondsorganisatie. Er is
geen helder beleid hetgeen leidt tot onduidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.

3.3. Knelpunten met betrekking tot uitzendingen
Naast de algemene knelpunten zijn tevens de volgende knelpunten gesignaleerd die betrekking
hebben op uitzendingen naar internationale kampioenschappen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

De systematiek waarmee wordt bepaald wie namens Nederland wordt uitgezonden,
verschilt per categorie. Zo kunnen de mannen en veteranen zich kwalificeren middels
respectievelijk de NJBB Masters en het NK Veteranen terwijl bij de jeugd, beloften en
dames wordt gewerkt met selecties;
Er zijn geen afgesproken tussentijdse meetmomenten om het vormbehoud van de spelers
en/of selecties te kunnen tonen;
Prestatiedoelstellingen ontbreken;
Er zijn onvoldoende momenten voor evaluatie ingebouwd;
Niet alle spelers hebben de bereidheid om zelf te investeren in de voorbereiding op een
EK/WK;
Er is een vanzelfsprekendheid ontstaan dat winst van een nationaal kampioenschap
automatisch tot een internationale uitzending zal leiden;
De toename van het aantal verschillende internationale kampioenschappen (EK’s en WK’s)
leidt er toe dat het grootste deel van het budget uitgegeven wordt aan reis- en
verblijfkosten. Het is daardoor binnen het beschikbare budget niet mogelijk om teams een
goed voorbereidingsprogramma te bieden;
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Indien deze knelpunten niet worden weggenomen, zal de huidige situatie in stand blijven en
zal de internationale wedstrijdsport binnen de NJBB niet verder kunnen ontwikkelen. De
opgelopen achterstand op andere landen zal hierdoor alleen maar toenemen. Daarom is het
nodig om nieuw beleid te ontwikkelen waardoor de ambitie om vanaf 2028 structureel tot de
beste vier landen van Europa en beste acht landen wereldwijd te behoren, kan worden
waargemaakt.

4.

Wat is er nodig om de ambitie waar te maken?

In het vorige hoofdstuk is de huidige situatie met betrekking tot de internationale
wedstrijdsport binnen de NJBB beschreven. Ook is aangegeven welke knelpunten hierbij
worden ervaren. Het doel is om deze knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen en het beleid
in de gewenste situatie helder en duidelijk te beschrijven. Het nieuwe beleid staat in het teken
van de ambitie om tot de toplanden in de petanquewereld te behoren. Dit vergt de komende
jaren veel inzet van alle betrokkenen.
4.1. De uitgangspunten voor de gewenste situatie
Om de gewenste situatie te bereiken, wordt nieuw beleid ontwikkeld. Aan de hand hiervan
wordt de organisatie rondom internationale wedstrijdsport verder ingericht. Dit beleid dient te
voldoen aan de volgende uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Binnen de NJBB is een heldere en duidelijke samenhang tussen de breedtesport,
wedstrijdsport en internationale wedstrijdsport;
Alle betrokkenen (spelers, trainers/begeleiders, verenigingen, landelijke organisatie etc)
hebben de ambitie om internationaal op het hoogste niveau te kunnen en willen
presteren. Zij zijn bereid hierin te investeren in de vorm van tijd, energie en financiën;
De internationale wedstrijdsport dient ter versterking van de competitie- en
wedstrijdsport in Nederland;
Er wordt geïnvesteerd in de groei van het aantal personen dat petanque als sport
beoefent. Dit ter versterking en ondersteuning van de internationale wedstrijdsport;
De internationale wedstrijdsport draagt bij aan verbetering van het imago van de
petanquesport;
Sterke spelers die het beste uit zichzelf willen halen, dienen een kans te krijgen in het
kader van de internationale wedstrijdsport. Zij worden in staat gesteld om in aanmerking
te komen voor uitzendingen;
Enkel spelers met de Nederlandse nationaliteit komen in aanmerking voor deelname
namens Nederland aan internationale kampioenschappen;
Als vaststaat welke spelers worden uitgezonden, dienen deze spelers vormbehoud te
tonen. Hierbij is van belang dat men inzet toont om afgesproken doelstellingen te
behalen;
De systematiek aan de hand waarvan wordt bepaald wie namens Nederland wordt
uitgezonden, is duidelijk, transparant en in de basis hetzelfde voor de verschillende
categorieën;
Er wordt geïnvesteerd in categorieën spelers die aanzienlijke kansen hebben op goede
prestaties bij internationale kampioenschappen;
Er wordt geïnvesteerd in het opleiden en/of aantrekken van goed kader (trainers en
coaches);
Er wordt een budget gereserveerd voor internationale wedstrijdsport. Dit is gerelateerd
aan een percentage van de totale begroting van de NJBB. Eventuele doel of soortgelijke
subsidies worden hierbij buiten beschouwing gelaten;
De sportambities van de NJBB kunnen worden begrensd door de beschikbare financiële
middelen.
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4.2. De beleidsmatige keuzes
De huidige situatie kent een aantal knelpunten waardoor de resultaten op internationale
kampioenschappen niet het gewenste niveau halen. Om deze knelpunten weg te nemen en de
ambitie waar te maken om vanaf 2028 structureel bij de beste vier landen van Europa en de
beste acht landen van de wereld te horen, zullen op bepaalde onderdelen wijzigingen worden
doorgevoerd. Hierna volgt een opsomming van de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt.
Daarna worden deze keuzes nader toegelicht.
a. Er wordt primair ingezet op de voorbereiding op en deelname aan het EK (en mogelijk
WK) Tripletten voor mannen en vrouwen (senioren);
b. De deelname aan de EK’s TaT en Veteranen wordt gehandhaafd;
c. Voor de spelers in de categorie beloften wordt geen apart programma aangeboden;
d. Voor de categorie jeugd wordt primair ingezet op de groei van het aantal spelers.
Hierbij is een goede overgang naar internationale wedstrijdsport van belang;
e. De eerstkomende jaren zal Nederland in beginsel niet deelnemen aan het EK (en
mogelijk WK) voor de jeugd;
f. Deelname aan een WK is niet vanzelfsprekend, maar hangt (mede) af van resultaten op
het EK.
Ad a Inzetten op EK Tripletten voor mannen en vrouwen (senioren)
De sportinfrastructuur in Nederland is voor deze categorie goed ontwikkeld. Daarnaast behoren
verreweg de meeste spelers tot deze categorie. De verwachting is dat met een juiste
begeleiding en voorbereiding op de korte en langere termijn goede prestaties kunnen worden
neergezet op het EK (en mogelijk WK) Tripletten voor mannen en vrouwen.
De komende jaren zal op het vlak van internationale wedstrijdsport dan ook primair worden
ingezet op de mannen en vrouwen (senioren) die namens Nederland deelnemen aan het
EK/WK Tripletten. Dit betekent onder andere dat voor hen een (voorbereidings)programma
wordt opgezet dat zal bijdragen aan prestaties op internationale kampioenschappen.
Voor spelers die gaan deelnemen aan het EK Mannen of Vrouwen wordt een
voorbereidingsprogramma samengesteld waarmee zij in staat worden gesteld om zich
maximaal voor te bereiden. Dat betekent dat zij meer weerstand gaan ervaren tijdens de
voorbereiding en dat spelers ook naast het sporttechnische gedeelte worden ondersteund.
Hierbij valt te denken aan begeleiding op mentaal vlak, anti-dopingregels en andere facetten.
Het programma zal worden afgestemd op de beschikbare kwaliteiten van de groep spelers.
Wat de spelers exact van de landelijke organisatie kan verwachten, wordt nader uitgewerkt in
het handboek dat zal worden opgesteld (zie hoofdstuk 6). In dit handboek zal tevens worden
beschreven wat van de spelers wordt verwacht. Van belang is dat alleen spelers die bereid zijn
om in prestaties te investeren en vooraf hiervoor commitment tonen, in aanmerking komen
voor uitzending naar een internationaal kampioenschap.
Ad b Deelname aan het EK TaT en EK Veteranen blijft gehandhaafd
De uitzending naar het EK TaT blijft gehandhaafd. Dit betekent dat Nederland zal deelnemen
aan dit EK. De deelname aan dit EK zal bijdragen aan de ontwikkeling van (één van) de spelers
die in aanmerking komen voor uitzending naar het EK Tripletten.
Zoals hierboven is aangegeven, wordt primair ingezet op (de voorbereiding op) de deelname
aan het EK Tripletten voor mannen en vrouwen. Het grootste gedeelte van het budget wordt
hiervoor ingezet. Voor deelname aan het EK TaT wordt vanuit het totaal beschikbare budget
een kleiner bedrag gereserveerd. Voor deelname aan het EK TaT wordt door de NJBB het
inschrijfgeld en de verblijfskosten betaald en de kleding gefaciliteerd. De overige kosten (o.a.
vervoerskosten) komen voor rekening van de spelers.
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Ook de uitzending naar het EK Veteranen blijft gehandhaafd. Een sportbond waarvan een groot
deel van de leden behoort tot de categorie veteranen, dient volgens het bondsbestuur
aanwezig te zijn bij het EK Veteranen. De successen die zijn geboekt tijdens de afgelopen
edities van het EK, laten tevens zien dat petanque langere tijd op hoog niveau kan worden
beoefend. Vanuit het totale budget wordt een bedrag gereserveerd waarmee de inschrijfgelden
en de verblijfskosten worden betaald. De overige kosten (o.a. vervoerskosten) komen voor
rekening van de spelers.
Ad c Geen apart programma voor de categorie Beloften
Een zeer klein deel van de leden behoort tot de categorie Beloften. Het is van belang om deze
spelers te laten aansluiten bij de senioren. Er dient een goede en soepele overgang te zijn van
de (oudere) jeugd naar senioren. Deze overgang is mogelijk als dit wordt gefaciliteerd door de
landelijke organisatie en betrokken verenigingen. Hoe deze overgang en de begeleiding van de
spelers in deze categorie vorm zal krijgen, wordt op een later moment uitgewerkt.
Zoals hierboven aangegeven, zal er geen apart sportaanbod worden gefaciliteerd in de vorm
van (bijvoorbeeld) een NK. Daarnaast zal Nederland in beginsel niet meer deelnemen aan het
EK Beloften.
Ad d Inzetten op groei aantal jeugdige petanquespelers met een goede overgang
naar internationale wedstrijdsport
De aandacht van de NJBB is sterk toekomstgericht, ook op het vlak van internationale
wedstrijdsport. De topspelers van de toekomst hebben anno 2019 misschien nog maar net hun
eerste trainingen gevolgd. Het is daarom erg belangrijk om te investeren in de jeugd.
Investeren in de jeugd kan op meerdere manieren. De leden van de Commissie Wedstrijdsport
Internationaal (CWI) zijn bijvoorbeeld van mening dat de jeugdspelers moeten worden
uitgezonden naar zoveel mogelijk EK’s en WK’s om hen internationale ervaring op te laten
doen. Dit is volgens hen dé manier om de jeugdspelers klaar te stomen om in de toekomst
resultaten te boeken op EK’s en WK’s. Daarnaast geven zij aan dat de jeugd op deze manier
geïnteresseerd blijft in petanque. Het bondsbestuur heeft hetzelfde doel voor ogen: in de
toekomst dienen Nederlandse spelers structureel resultaten te boeken op internationale
kampioenschappen. Het bondsbestuur heeft hierbij echter een andere route voor ogen dan
CWI. Namelijk door te werken aan een goede infrastructuur waarbij jeugdspelers worden
opgevangen met passend en interessant sportaanbod. Dit zal leiden tot groei van het aantal
jeugdige spelers. Een grotere groep jeugdspelers zal leiden tot meer talentvolle spelers die
elkaar kunnen versterken en op termijn resultaten kunnen boeken op internationaal vlak. Dit
doorgroeimodel komt overeen met de praktijk bij meerdere sportbonden. Uit gesprekken met
andere sportbonden is gebleken dat de activiteiten op het vlak van internationale
wedstrijdsport normaliter voortvloeien uit de breedtesport/wedstrijdsport.
De komende periode wordt ingezet op de groei van het aantal jeugdspelers die actief bezig zijn
met de sport petanque. Op termijn zal voor deze groep een volwaardige competitie worden
ontwikkeld.
In 2020 zal een werkgroep invulling geven aan het plan voor jongere spelers. Dit plan zal
gericht zijn op de wedstrijdsport in Nederland én een goede overgang naar de internationale
wedstrijdsport. Hierbij zal onder andere aandacht worden gegeven aan:
- De opzet van een landelijke infrastructuur waarbij de landelijke organisatie en de
verenigingen gezamenlijk zorgen voor goede begeleiding van jeugdspelers;
- Het ontwikkelen en aanbieden van passend sportaanbod voor de jeugd. Dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van een jeugdcompetitie of deelname internationale toernooien
door exceptionele talenten;
- Het herkennen, samenbrengen en stimuleren van jeugdspelers met exceptionele
talenten.
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De verenigingen en de landelijke organisatie hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van deze punten. Zij dienen hierbij gezamenlijk op te trekken om dit succesvol in
te kunnen vullen.
Naast de uitwerking van het nieuwe jeugdplan zal er in 2020 voldoende aandacht moeten zijn
voor de huidige leden van de jeugdselectie. In het overgangsjaar 2020 zal voor en met hen op
dezelfde wijze worden gewerkt als de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest.
Ad e

De eerstkomende jaren neemt de Nederlandse jeugd in beginsel niet deel aan
internationale kampioenschappen
Voor de jeugd wordt de primaire focus verlegd van internationale wedstrijdsport naar
breedtesport en wedstrijdsport. Dit betekent onder andere dat er de komende jaren in beginsel
geen uitzendingen naar internationale kampioenschappen zullen plaatsvinden in deze
categorie.
Het is van groot belang dat er een sterke link wordt gelegd tussen de petanquesport in
Nederland en de internationale wedstrijdsport. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewerkt aan:
- Het ontwikkelen van een talentherkenningsprogramma zodat jeugdleden met de
exceptionele kwaliteiten de juiste begeleiding krijgen zodat zij mogelijk internationale
ervaring op kunnen doen;
- Invulling geven aan mogelijke deelname internationaal sportaanbod. Hierbij geldt het
uitgangspunt dat resultaten op bepaalde toernooien aanleiding kunnen geven tot
deelname aan een groter en beter bezet toernooi. Zo kan een goed resultaat tijdens het
vier-federatietoernooi leiden tot deelname aan grote (jeugd)toernooien in België en
Duitsland. Goede resultaten op deze toernooien kunnen vervolgens reden zijn om deel
te nemen aan grotere en beter bezette internationale toernooien;
Het kan uiteraard zo zijn dat er, ondanks het kleine aantal jeugdleden, spelers zijn met
exceptionele kwaliteiten, talenten, inzet en motivatie. Indien er voldoende jeugdspelers zijn
met deze exceptionele kwaliteiten, zal internationale sportaanbod worden aangeboden dat past
bij het niveau van deze spelers. Hetgeen zou kunnen leiden tot deelname aan een Europees
kampioenschap. Dit geldt ook voor de jaren waarin er nog weinig jeugdleden zijn, zodat zij niet
benadeeld worden door het nieuwe beleid.
Ad f De resultaten op een EK zijn (mede) bepalend voor de deelname aan een WK
Voor alle categorieën zal gelden dat de resultaten op een EK (mede)bepalend zijn voor
deelname aan het WK. Indien Nederland op een EK bij de beste vier plaatsen eindigt, is
deelname aan het eerstvolgende WK een zekerheid. Indien Nederland op het EK op plaats 5
t/m 8 eindigt, zal Nederland alleen aan het eerstvolgende WK deelnemen als (op een later vast
te stellen wijze) vormbehoud wordt getoond. De spelers die worden uitgezonden naar een WK,
zijn dezelfde personen die het resultaat op het EK hebben behaald. Uiteraard geldt bij
deelname aan een WK dat de afspraken in het handboek (zie hoofdstuk 6) wederom van
toepassing zijn.
Samenvattend
Bovenstaande keuzes dienen er aan bij te dragen dat Nederland vanaf 2028 structureel bij de
beste vier landen van Europa en de beste acht landen van de wereld hoort. In het volgende
hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt bepaald wie namens Nederland wordt uitgezonden.
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5.

Kwalificatiesystematiek

Om ervoor te zorgen dat het beste team wordt uitgezonden én een uitzending niet gebaseerd
wordt op één enkel kampioenschap, wordt een nieuwe kwalificatiesystematiek ontwikkeld voor
de EK’s senioren (mannen en vrouwen), veteranen en TaT.
Spelers die in aanmerking willen komen voor een uitzending, dienen te beschikken over
voldoende motivatie, inzet en talent. Voor de EK’s voor senioren (mannen en vrouwen
afzonderlijk) en veteranen kunnen vier spelers worden uitgezonden. Voor het EK TaT is dit
slechts één speler (per geslacht). Er zijn uiteraard meer spelers met de juiste kwaliteiten dan
die kunnen worden uitgezonden. Op een objectieve manier zal worden bepaald wie Nederland
internationaal gaat vertegenwoordigen.
Hierna volgen de uitgangspunten waar het systeem aan moet voldoen.
5.1. Uitgangspunten voor een eenduidig systeem
Om te bepalen welke spelers Nederland gaan vertegenwoordigen op internationale
kampioenschappen is een kwalificatiesysteem nodig dat eerlijk, flexibel, helder, transparant en
uniform is. Dit betekent het volgende.
Eerlijkheid
De spelers die tot de Nederlandse top behoren, dienen een eerlijke kans te krijgen om te
worden uitgezonden. Dit betekent onder andere dat deze uitzending niet dient af te hangen
van winst op één enkel Nationaal Kampioenschap. De spelers dienen op meerdere momenten
te presteren.
Flexibiliteit
De NJBB dient uiterlijk 3 maanden voor de start van een EK of WK aan te geven welke
personen gaan deelnemen. De speeldata van een EK of WK zijn echter afhankelijk van het
organiserende land. Het is daardoor op voorhand niet exact bekend in welke periode van het
jaar een kampioenschap zal plaatsvinden. Het moet tijdig bekend zijn wie namens Nederland
wordt uitgezonden. Tevens moeten de geselecteerde spelers voldoende tijd hebben om zich
gezamenlijk voor te bereiden op het kampioenschap. Hetgeen betekent dat voor het begin van
het betreffende kalenderjaar duidelijk moet zijn wie in aanmerking komt voor uitzending.
Helder en transparant
Er dient op een heldere en transparante manier te worden bepaald wie wordt uitgezonden. Er
moet kunnen worden uitgelegd waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Dit zorgt voor
begrip en acceptatie bij de achterban en de betrokken spelers.
5.2. Uitwerking eenduidig systeem
Zoals eerder aangegeven zal het jaar 2020 als overgangsjaar dienen. In dit jaar worden veel
details verder ingevuld en worden afspraken gemaakt met betrokkenen.
5.2.1.
Kwalificatiesysteem voor EK Tripletten (mannen en vrouwen)
Onderstaand systeem zal gelden voor het EK Tripletten voor zowel mannen als vrouwen.
Om te bepalen welke spelers deelnemen aan het EK Tripletten wordt het volgende systeem
gevolgd:

7. Beleid Internationale wedstrijdsport

32

•

•
•
•
•
•
•

Er wordt gedurende een periode van 2 jaren een individuele ranglijst opgemaakt op
basis van resultaten tijdens NK’s. Tijdens alle NK’s kunnen punten worden verdiend
door de spelers. Eventueel kan dit worden uitgebreid met landelijke toernooien.2
Daarnaast zijn spelers verplicht om een x-aantal ontmoetingen te spelen in de NPC3;
De punten voor de ranglijst worden toegekend op basis van teamprestaties (behalve bij
het NK’s TaT en Precisieschieten, hier gelden individuele prestaties);
De winnaar van de individuele ranglijst kiest als eerste drie medespelers met wie hij/zij
het finaleweekend (FW) speelt. Deze drie medespelers dienen voor te komen op de
individuele ranglijst;
De eerstvolgende speler op de individuele ranglijst kiest (mits hij/zij nog niet is gekozen
voor een ander team) drie medespelers voor het FW;
Er worden op deze manier in totaal 8 teams gevormd die deelnemen aan het FW;
De winnaar van het FW komt in aanmerking voor uitzending naar het eerstvolgende EK;
Het team dat naar het EK gaat, wijst tevens een vijfde speler aan. Deze vijfde speler
voegt zich bij het team van vier spelers op het moment dat één van de vier spelers
onverhoopt uitvalt;

5.2.2.
Deelname aan het EK Precisieschieten
Tijdens het EK Tripletten wordt tevens het EK Precisieschieten gehouden. Op termijn zal beleid
worden ontwikkeld op basis waarvan wordt bepaald wie namens Nederland aan dit EK zal
deelnemen. Tot het moment dat dit beleid is ontwikkeld, wordt vanuit het team dat wordt
uitgezonden naar het EK Tripletten de beste tireur aangewezen om deel te nemen aan het EK
Precisieschieten.
5.2.3.
Kwalificatiesysteem voor het EK TaT
In elk even jaar vindt er voor de vrouwen en mannen het EK TaT plaats. Aan de hand van de
prestaties op de NK’s TaT in de twee voorafgaande jaren wordt bepaald wie namens Nederland
wordt uitgezonden. Spelers verdienen punten op basis van hun prestaties bij beide NK’s.
Hiervan wordt een ranglijst opgemaakt waarbij de resultaten bij beide NK’s even zwaar mee
tellen.
Nederland zal met de CEP bespreken of het mogelijk is om het EK TaT uit te breiden met de
onderdelen mix en doubletten. Dit is conform de opzet van het WK TaT/Doubletten/Mix. Mocht
dit lukken dan zal er mogelijk een andere werkwijze worden gebruikt om te bepalen wie
namens Nederland aan de betreffende EK’s zal deelnemen.
5.2.4.
Kwalificatiesysteem voor het EK Veteranen
In elk oneven jaar vindt er een EK Veteranen (tripletten) plaats. Aan de hand van de prestaties
op de NK’s Veteranen en de NK’s Tripletten in de twee voorafgaande jaren wordt bepaald wie
namens Nederland wordt uitgezonden. Spelers verdienen punten op basis van hun prestaties
bij deze NK’s. Hiervan wordt een ranglijst opgemaakt waarbij de resultaten van de NK’s
Veteranen zwaarder meetellen dan het NK Tripletten. Alleen de teams die hebben
deelgenomen aan alle vier de NK’s komen in aanmerking voor uitzending naar het EK.
5.3. Hoe wordt bepaald of Nederland deelneemt aan een WK?
Als Nederland heeft deelgenomen aan een EK, dient te worden bepaald of Nederland zal
deelnemen aan het eerstvolgende WK. Prestaties op een EK zijn (mede)bepalend voor
deelname aan het eerstvolgende WK (voor dezelfde categorie spelers en dezelfde speelvorm).
2

Voordat bij landelijke toernooien punten kunnen worden verdiend voor de individuele ranglist, zullen er
heldere afspraken worden gemaakt met de organiserende verenigingen. Afspraken worden gemaakt voor de
periode van meerdere jaren.
3
Er zal moeten worden vastgesteld hoeveel ontmoetingen men minimaal dient te spelen en in welke divisie
deze ontmoetingen dienen te worden gespeeld.
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De FIPJP organiseert voor de senioren (mannen en vrouwen) het WK Tripletten en het WK
TaT/Doubletten/Mix. Voor alle WK’s waar Nederland aan deelneemt, geldt dat de spelers die
hebben deelgenomen aan het voorafgaande EK worden uitgezonden naar het WK.
5.3.1.
WK Tripletten
Het WK Tripletten vindt plaats in het jaar na het EK Tripletten. Of Nederland zal deelnemen, is
onder andere afhankelijk van de prestaties op het EK.
Indien Nederland op het EK bij de beste vier landen eindigt, zal Nederland deelnemen aan het
eerstvolgende WK. In de periode tussen het EK en het WK volgen de spelers gezamenlijk een
voorbereidingsprogramma.
Indien Nederland op het EK op plaats 5 t/m 8 eindigt, zal Nederland deelnemen aan het
eerstvolgende WK indien in de periode tussen het EK en WK aan bepaalde
prestatiedoelstellingen wordt voldaan. Deze prestatiedoelstellingen zullen bijvoorbeeld worden
gekoppeld aan resultaten op (een) sterke internationale toernooi(en). Als vaststaat dat
Nederland zal deelnemen aan het betreffende WK, volgen de spelers in de periode tussen het
EK en het WK gezamenlijk een voorbereidingsprogramma.
Indien Nederland tijdens het EK op plaats negen of lager eindigt, zal Nederland niet deelnemen
aan het eerstvolgende WK.
5.3.2.
WK Precisieschieten
Tijdens het WK Tripletten wordt ook het WK Precisieschieten georganiseerd. Net als bij het EK,
zal er beleid worden ontwikkeld op basis waarvan wordt bepaald wie namens Nederland zal
deelnemen aan dit WK. Tot het moment dat dit beleid is ontwikkeld, zal uit het team dat
deelneemt aan het WK Tripletten de beste tireur worden aangewezen om deel te nemen aan
het WK Precisieschieten.
5.3.3.
WK TaT/Doubletten/Mix
In 2017 is voor het eerst (als pilot) het WK TaT/Doubletten/Mix georganiseerd. In 2019 heeft
dit WK voor de tweede keer plaatsgevonden. Het is wenselijk om, net als bij het WK Tripletten,
deelname aan het WK TaT/Doubletten/Mix mede af te laten hangen van prestaties op het EK.
Op Europees niveau wordt er geen vergelijkbaar kampioenschap georganiseerd. De CEP
organiseert tevens geen EK’s Doubletten en/of Mix. Nederland zal zich inzetten om binnen
Europa een soortgelijk kampioenschap op de kalender te krijgen. Indien het lukt om ook op
Europees niveau een kampioenschap TaT/Doubletten/Mix te laten, zullen de prestaties op deze
EK’s bepalend zijn voor deelname aan het WK.
Op dit moment wordt er geen EK TaT/Doubletten/Mix georganiseerd. Hierdoor is er nog geen
passende methode (die past bij de lijn van de overige EK’s en WK’s) om te bepalen of en op
welke manier er wordt deelgenomen aan het WK TaT/Doubletten/Mix zal deelnemen. Deze
methode zal in 2020 worden uitgewerkt.

6.

Borging internationale wedstrijdsport in bondsorganisatie

Het nieuwe beleid en de aangepaste werkwijze leiden tot nieuwe afspraken met betrekking tot
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe de
nieuwe organisatie er uit zal zien. In 2020 zal de organisatie en de daarbij horende
verantwoordelijkheden verder worden uitgewerkt.
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6.1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Omdat er niet meer wordt gewerkt met vaste nationale selecties, zal de begeleiding in
voorbereiding en tijdens internationale kampioenschappen op een andere manier worden
ingevuld. De taken en verantwoordelijkheden die momenteel zijn ondergebracht bij de CWI,
zullen op een andere manier worden geborgd in de organisatie van de NJBB. Dit houdt in dat
afscheid wordt genomen van de huidige organisatievorm. De kennis, ervaring en kwaliteiten
van de personen die nu bij CWI betrokken zijn, kunnen op een andere manier worden ingezet
voor de ontwikkeling van de (internationale) wedstrijdsport.
Indien Nederland deelneemt aan een EK danwel WK, zal de het bondsbestuur een coach
aanstellen voor de voorbereiding op en deelname aan dat betreffende kampioenschap.
Om de coach en de spelers te ondersteunen in de voorbereiding op een EK danwel WK zullen
personen worden aangesteld door het bondsbestuur die dit voorbereidingsprogramma
coördineren. Deze personen worden voor meerdere jaren aangesteld zodat zij kunnen zorgen
voor de continuïteit in de voorbereiding op en bij deelname aan EK’s / WK’s.
De portefeuillehouder competitie in het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het te voeren
beleid. De directeur draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de dagelijkste gang
van zaken.
Een besluit over een eventuele uitzending naar een WK wordt genomen door het
bondsbestuur.
6.2. Financiën
Het voor internationale wedstrijdsport beschikbare budget wordt gerelateerd aan de omvang
van de totale begroting van de NJBB. Eventuele doelsubsidies (of soortgelijk) worden hierbij
buiten beschouwing gehouden. Er zal 5% van de totale begroting worden gereserveerd voor
internationale wedstrijdsport.
Hoe dit budget exact wordt verdeeld, zal per jaar verschillen omdat de verdeling afhankelijk is
van de deelname aan de internationale kampioenschappen. Het uitgangspunt is echter dat het
grootste gedeelte van het budget zal worden geïnvesteerd in (de voorbereiding op) de
uitzending(en) naar het EK/WK Tripletten voor mannen en vrouwen. Hierbij valt te denken aan
de begeleidingskosten, verblijfskosten, inschrijfgelden enzovoort.
De personen die de spelers en coaches begeleiden/ondersteunen zorgen voor de uitvoering
van het (voorbereidings)programma en de bewaking van het budget. Zij leggen hierover
verantwoording af bij de directeur van het bondsbureau.
Er zal tevens budget beschikbaar zijn voor uitzendingen naar het EK TaT en EK Veteranen.
Hierbij zullen de inschrijfgelden en de verblijfskosten worden vergoed door de NJBB. De
overige kosten zullen voor rekening komen van de deelnemende spelers.
6.3. Handboek internationale wedstrijdsport
Er zal een handboek internationale wedstrijdsport worden opgesteld waarin alles wordt
geregeld wat direct of indirect te maken heeft met de internationale wedstrijdsport. In dit
handboek wordt beschreven wat de spelers van de landelijke organisatie mogen verwachten.
Ook zal hier worden beschreven aan welke voorwaarden spelers dienen te voldoen, willen zij in
aanmerking komen voor uitzendingen naar internationale kampioenschappen. Dit handboek zal
in 2020 worden opgesteld.
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Bijlage 1: Internationale kampioenschappen in de komende jaren

Het jaar 2020 zal een overgangsjaar betreffen waarin een aantal zaken verder worden
uitgewerkt. Vanaf 2021 zal worden gewerkt met het nieuwe kwalificatiesysteem om te bepalen
welke mannen aan het EK 2023 (tripletten) zullen deelnemen. Dit hoofdstuk geeft per
categorie een overzicht aan welke EK’s en WK’s de komende jaren mogelijk wordt
deelgenomen en wie namens Nederland wordt uitgezonden.
6.4. Mannen (tripletten)
6.4.1.
2020
In 2020 vindt het WK Mannen plaats in Lausanne, Zwitserland. De winnende equipe van de
NJBB Masters 2019 plaatst zich direct voor het WK 2020. Dit is gelijk aan de huidige situatie.
6.4.2.
2021
De winnende equipe van de NJBB Masters 2020 plaatst zich direct voor het EK 2021. Dit is
gelijk aan de huidige situatie.
6.4.3.
2022
Op basis van de prestatie tijdens het EK Mannen 2021 en prestaties op een vastgesteld
kwalificatiemoment (in de periode tussen het EK 2021 en WK 2022) wordt bepaald of
Nederland zal deelnemen aan het WK Mannen in 2022.
6.4.4.
2023
Dit EK is het eerste kampioenschap voor mannen waarvoor het nieuwe kwalificatiesysteem zal
bepalen wie namens Nederland wordt uitgezonden.
6.4.5.
2024
Op basis van de prestatie tijdens het EK Mannen 2023 en prestaties op een vastgesteld
kwalificatiemoment (in de periode tussen het EK 2023 en WK 2024) wordt bepaald of
Nederland zal deelnemen aan het WK Mannen in 2024.
6.5.

Vrouwen (tripletten)

6.5.1.
2020
De vrouwenselectie zal deelnemen aan het EK Vrouwen (tripletten). Dit is gelijk aan de huidige
situatie.
6.5.2.
2021
Op basis van de prestatie tijdens het EK Vrouwen 2020 (minimaal beste 8) en prestaties op
een vastgesteld kwalificatiemoment (in de periode tussen het EK 2020 en WK 2021) wordt
bepaald of Nederland zal deelnemen aan het WK Vrouwen in 2021.
6.5.3.
2022
Voor het EK in 2022 wordt het nieuwe kwalificatiesysteem voor het eerst toegepast voor de
vrouwen. Op basis van een (eenmalige) eenjarige cyclus (van voorjaar 2021 tot en met
voorjaar 2022) wordt bepaald wie namens Nederland zal deelnemen.
6.5.4.
2023
Op basis van de prestatie tijdens het EK Vrouwen 2022 en prestaties op een vastgesteld
kwalificatiemoment (in de periode tussen het EK 2022 en WK 2023) wordt bepaald of
Nederland zal deelnemen aan het WK Vrouwen in 2023.
6.5.5.
2024
Voor de vrouwen is het EK in 2024 het eerste kampioenschap waarbij het nieuwe
kwalificatiesysteem met een volledige cyclus wordt toegepast.
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6.6. Veteranen
6.6.1.
2020
Er vindt dit jaar geen EK Veteranen plaats.

6.6.2.
2021
Er wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de prestaties bij de NK’s in 2019 en 2020. Om
in aanmerking te komen voor uitzending is het verplicht om deel te nemen aan het NK
Tripletten 2020 en 2021.
6.6.3.
2022
Er vindt dit jaar geen EK Veteranen plaats.
6.6.4.
2023
Er wordt een ranglijst opgemaakt op basis van de prestaties bij de NK’s in 2021 en 2022. Om
in aanmerking te komen voor uitzending is het verplicht om deel te nemen aan het NK
Tripletten 2022 en 2023, waar tevens punten te verdienen zijn.
6.6.5.
2024
Er vindt dit jaar geen EK Veteranen plaats.
6.7. Tête-à-tête
6.7.1.
2020
In 2020 vindt voor de mannen en vrouwen het EK TaT plaats. Aan de hand van de prestaties
op de NK’s TaT in 2019 en 2020 wordt bepaald wie namens Nederland wordt uitgezonden.
Spelers verdienen punten op basis van hun prestaties bij beide NK’s. Hiervan wordt een
ranglijst opgemaakt. De resultaten bij beide NK’s tellen even zwaar mee voor de ranglijst.

6.7.2.
2021
Er vindt dit jaar geen EK TaT plaats.
6.7.3.
2022
Aan de hand van de prestaties op de NK’s TaT in 2020 en 2021 wordt bepaald wie namens
Nederland wordt uitgezonden. Spelers verdienen punten op basis van hun prestaties bij beide
NK’s. Hiervan wordt een ranglijst opgemaakt. De resultaten bij beide NK’s tellen even zwaar
mee voor de ranglijst.
Bij wijze van uitzondering tellen de prestaties bij het NK TaT 2020 twee keer mee, voor het EK
2020 en het EK 2022. Vanaf het EK 2024 zullen de prestaties op één bepaald NK TaT slechts
één keer meetellen.

6.7.4.
2023
Er vindt dit jaar geen EK TaT plaats.
6.7.5.
2024
Aan de hand van de prestaties op de NK’s TaT in 2022 en 2023 wordt bepaald wie namens
Nederland wordt uitgezonden. Spelers verdienen punten op basis van hun prestaties bij beide
NK’s. Hiervan wordt een ranglijst opgemaakt. De resultaten bij beide NK’s tellen even zwaar
mee voor de ranglijst.
6.8. Jeugd
6.8.1.
2020
In 2020 vindt het EK Jeugd plaats. De coaches zullen toewerken naar definitieve selecties die
zullen deelnemen aan dit EK. Dit is gelijk aan de huidige situatie. Omdat dit een overgangsjaar
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betreft, zullen resultaten op dit EK, eenmalig aanleiding kunnen geven voor deelname aan het
WK in 2021. Hiervoor wordt de lijn gehanteerd zoals beschreven in paragraaf 5.3.1.

6.8.2.
Vanaf 2021
Indien niet wordt deelgenomen aan het WK (zie 6.8.1.) zal, in lijn met het vastgestelde beleid,
Nederland in de categorie Jeugd in beginsel niet deelnemen aan internationale
kampioenschappen. Er zal beleid wordt ontwikkeld waarin wordt bepaald in welke gevallen
Nederland wel zal deelnemen aan internationale kampioenschappen.
6.9. Beloften
6.9.1.
2020
In 2020 vindt het EK Beloften plaats. De coaches zullen toewerken naar definitieve selecties
die zullen deelnemen aan dit EK. Dit is gelijk aan de huidige situatie.

6.9.2.
Vanaf 2021
In lijn met het vastgestelde beleid, zal Nederland in de categorie Beloften niet deelnemen aan
internationale kampioenschappen.
6.10. WK Tête-á-Tête/Doubletten/Mix

6.10.1.
2020
Er vindt dit jaar geen WK TaT/Doubletten/Mix plaats.
6.10.2.
2021
In 2017 is het WK TaT/Doubletten/Mix georganiseerd als pilot. Dit WK zal in 2021, net als in
2019, op de kalender staan. De systematiek om uitgezonden te worden naar een mogelijk WK
TaT/Doublette/Mix wordt in 2020 nader uitgewerkt.
6.10.3.
2022
Er vindt dit jaar geen WK TaT/Doubletten/Mix plaats.
6.10.4.
2023
Zie 2021.
6.10.5.
2024
Er vindt dit jaar geen WK TaT/Doubletten/Mix plaats.
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8.

Voorlegger beleid promotie 2020+

Uit de eerste serie ledenraadplegingen in 2017 kwam naar voren dat veel vereningen zich
zorgen maken over ledenwerving, ledenbehoud, verjonging, zichtbaarheid en het imago van de
sport petanque. Dit is een terecht punt van zorg omdat het ledenaantal de afgelopen jaren
structureel daalt. De afgelopen jaren zijn diverse ideeën aangereikt voor de ontwikkeling van
producten en diensten met als doel de sport zichtbaarder te maken, leden te werven, te
vejongen en het imago van de sport te verbeteren. Het bondsbestuur heeft een beleidsnotitie
opgesteld waarin een analyse is gemaakt van de huidige situatie, de belangrijkste ontwikkelen
worden geschetst, de gewenste situatie is beschreven en wordt beschreven op welke
producten en diensten de komende jaren wordt ingezet.
Het bondsbestuur stelt o.b.v. de notitie voor om tijdens de vergadering van de bondsraad:
1.

de doelstellingen (paragraaf 4.1) vast te stellen (pag. 48)

2.

de meerjarenplanning (paragraaf 4.5) vast te stellen (pag. 58)
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PROMOTIEPLAN 2020+
1.

INLEIDING

In het voorjaar van 2017 (april t/m mei) zijn voor de eerste keer acht ledenraadplegingen
georganiseerd. Deze ledenraadplegingen zijn onderdeel van de nieuwe besluitvormingscyclus
die sinds 2017 wordt gevolgd binnen de NJBB. Tijdens de ledenraadplegingen hebben de
verenigingen direct input kunnen leveren aan de richting die de NJBB dient te volgen in de
komende jaren. Tijdens de ledenraadplegingen in 2017 is gesproken over
thema’s/onderwerpen die verenigingen bezig hielden. In de top 3 scoorden de onderwerpen
ledenwerving & verjonging, promotie & zichtbaarheid en sportaanbod veruit het hoogst. In het
jaarplan 2019 is een project gedefinieerd waarin een visie en beleid ontwikkeld wordt op het
gebied van ledenwerving, verjonging, zichtbaarheid en promotie van de sport. In deze notitie
wordt door het bondsbestuur het beleid geschetst en aangegeven op welke manier de
komende jaren invulling wordt gegeven aan de uitvoering van dit beleid.
1.1

ANALYSE HUIDIGE SITUATIE

In Nederland sporten ongeveer 5.194.000 sporters middels een lidmaatschap in georganiseerd
verband bij een sportvereniging (bron: lidmaatschapsrapportage 2017, NOC*NSF). Sinds 2013
daalt het aantal leden dat in verenigingsverband sport. Van 5.400.000 in 2013 naar 5.194.000
in 2017. Toch is het aantal sporters dat in 2017 minimaal 1x per week sportte, gestegen met
3% t.o.v. 2016. Dit zijn in totaal 10.115.000 Nederlanders. Er zijn twee keer zoveel mensen
die sporten als dat er lidmaatschappen bij verenigingen zijn afgesloten. Dit betekent dat in
2017 het marktaandeel van de totale sportbonden iets minder dan 50 procent bedraagt. Over
de jaren heen neemt het percentage lidmaatschappen gestaag af, terwijl het percentage
sportdeelname stijgt.
Als de hierboven geschetste ontwikkelingen worden door vertaald naar de situatie binnen de
NJBB dan laat dit het volgende zien:
•

Het aantal leden daalt structureel en is gedaald van 18.648 in 2008 naar 16.115 in
2018

•

Het aantal jeugdleden is gedaald van 207 in 2008 naar 96 in 2018

•

De gemiddelde leeftijd van de leden is in de afgelopen 5 jaar gestegen van 67,02 in
2014 naar 69,31 in 2018

•

Het aantal spelers met een wedstrijd-licentie is afgenomen van 10.365 in 2011 naar
7.386 in 2018

•

Het aantal spelers met een club-licentie (niet wedstrijdspelers) is toegenomen van
7.666 in 2011 naar 8.633 in 2018. T.o.v. van 2017 is het aantal spelers met een clublicentie behoorlijk afgenomen (van 9.027 in 2017 naar 8.633 in 2018)

•

Het aantal verenigingen is afgenomen van 223 in 2008 naar 184 in 2018

•

In de periode 2013 t/m 2017 is heel duidelijk de trend waarneembaar (zie figuur 1) dat
het aantal leden in jongere leeftijdscategorieën daalt (van 0-65) en dat het aantal leden
dat ouder is dan 65 toeneemt. In 2018 is voor het eerst het aantal leden in de
doelgroep 45-65 toegenomen t.o.v. het voorafgaande jaar. Daarentegen is het aantal
leden boven de 65 behoorlijk afgenomen.
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Figuur 1:

Ledenverloop per leeftijdscategorie in de periode 2013 t/m 2018
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Als wordt gekeken naar de oorzaken van het dalende ledenaantal dan valt in eerste instantie
op dat het aantal verenigingen behoorlijk is gedaald. Ten opzichte van 2008 hebben 41
verenigingen het lidmaatschap bij de NJBB beëindigd. Op basis van de statistieken in de
laatste 10 jaar telt een NJBB vereniging gemiddeld 86 leden. Het totale ledenverlies o.b.v. het
dalende aantal verenigingen kan geschat worden op ongeveer 3.526 leden (41 ver. x 86
leden). Daarnaast blijkt het lastig om nieuwe leden te werven en blijft de aanwas van nieuwe
leden uit. De onderstaande redenen worden aangedragen door verenigingen die het
lidmaatschap bij de NJBB beëindigen:
•

te hoge leeftijd van bestuursleden

•

het ontbreken van nieuwe bestuursleden

•

het ontbreken van overige vrijwilligers die de vereniging draaiende willen houden

•

te de hoge leeftijd van leden

•

het feit dat het besturen van een vereniging de afgelopen 10 jaar steeds professioneler
is geworden en bestuursleden het lastig vinden om in deze ontwikkelingen mee te gaan

•

regelgeving van de NJBB

•

het feit dat leden van vooral recreatieve verenigingen geen gebruik maken van het
sportaanbod buiten de eigen vereniging

•

het ontbreken van een centraal aangestuurd sportaanbod voor “thuisboulers”

•

het feit dat enkele verenigingen zich niet konden identificeren met de nieuwe koers
“petanque als competitiesport”

Daarnaast vinden vooral verenigingen die merendeels over “thuisboulers” ‘beschikken’ dat zij
te weinig terug zien in de basisondersteuning die wordt gegeven door de landelijke organisatie.
Dit gebrek aan basisondersteuning zetten zij af tegen de betaalde bondsbijdrage. Een andere
belangrijke reden is dat er op regionaal niveau dusdanig veel activiteiten worden
georganiseerd waaraan ook leden zonder de verplichting van een licentie kunnen deelnemen.
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2.

VERANDERENDE SPORTOMGEVING

De sportinfrastructuur is aan het veranderen. De belangrijkste reden die hieraan ten grondslag
ligt, zijn veranderingen in de maatschappij. Waar het in het verleden vanzelfsprekend was dat
de sport primair werd beoefend middels een lidmaatschap bij een sportvereniging, zijn de
laatste jaren nieuwe structuren ontstaan om de sport op een andere wijze te beoefenen.
Vooral bij sporten die beoefend worden door individuen of kleinere teams en waarbij toegang
tot een sportaccommodatie niet noodzakelijk is, is deze verandering gaande. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. hardlopen, badminton, tafeltennis, footy, wielrennen, tennis en petanque etc.
Teamsporten die van oudsher goed georganiseerd zijn zoals hockey, volleybal en voetbal
hebben hier over het algemeen minder last van. Echter denken deze sporten ook continu na
over nieuwe concepten om op de veranderende behoefte (meer en meer consumentengedrag)
te kunnen inspelen.
2.1

Georganiseerde sport

De sport petanque kent vele beoefenaars in zowel georganiseerd als niet georganiseerd
verband. In georganiseerd verband zijn vele beoefenaars lid van een sportvereniging.
Daarnaast zijn er velen vrijetijdsboulers die in parken, op baantjes in wijken en/of boulecafe’s
te vinden zijn. Deze laatste categorie beoefenaars organiseren zich op een andere manier.
Aangesloten verenigingen

Een groot gedeelte van de beoefenaars is lid van een petanquevereniging die is aangesloten bij
de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Het is en blijft de kerntaak van de bond om leden een
interessant sportaanbod te bieden en hen te stimuleren om aan dit sportaanbod deel te
nemen. Daarnaast is het een belangrijke taak van de bond om verenigingen (o.a.
verenigingsbestuurders) te ondersteunen bij vraagstukken en te faciliteren met producten en
diensten zodat zij zelf aan de slag kunnen om thema’s op te pakken al dan niet met
ondersteuning van het bondsbureau/districtsteam.
Niet-aangesloten verenigingen

Het grootste gedeelte van de beoefenaars die in georganiseerd verband sporten, is echter lid
van een petanquevereniging die niet is aangesloten bij de NJBB. Uit deskresearch in 2017
bleken al minstens 475 verenigingen te bestaan die niet zijn aangesloten. Naar schatting kent
deze groep zeker 15.000 - 20.000 beoefenaars. Mogelijk is deze inschatting nog aan de lage
kant. In deze groep zitten echter ook beoefenaars die ook lid zijn van een aangesloten
vereniging. Het is van belang om te onderzoeken wat de reden is dat deze verenigingen zich
niet aansluiten bij de NJBB en of en op welke manier de NJBB relevant kan zijn voor deze
categorie verenigingen of groepen spelers van deze verenigingen.
Open Clubs

Een andere ontwikkeling die gaande is, is de oprichting van zogenoemde “open clubs”. Een
open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de
club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige
bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging
betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een
langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds
opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat (mogelijk in samenwerking
met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan
te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de
ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En
streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot
ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het
bestaansrecht.
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Een open club kan een individuele vereniging zijn maar veelal is de open club een
samenwerking tussen meerdere verenigingen (bijv. een sportpark) en/of andere
(commerciële) sportaanbieders en/of playgrounds/courts/pleintjes/buurtwerk (juridische
entiteit is niet leidend). Ook voor deze clubs zal de NJBB moeten onderzoeken op welke manier
de NJBB (eventueel in samenwerking met andere sportbonden) relevant kan zijn.
Omni-verenigingen

Naast de ontwikkeling van open clubs zoals hierboven beschreven, wordt de sport petanque
ook beoefend bij omni-verenigingen. Een omni-vereniging is een sportvereniging, waarin
meerdere takken van sport zijn ondergebracht. Kampong en Desto zijn voorbeelden van omniverenigingen die aangesloten zijn bij de NJBB. Aangezien een omni-vereniging in de praktijk
vaak bij meerdere sportbonden blijkt aangesloten, kan het voorkomen dat diensten dubbel
worden afgenomen. Hier ligt een kans voor sportbonden om onderling hierover afspraken te
maken.
2.2

Transitie in de sport

Naast het aanbod van petanque in verenigingsverband kent de sport vele beoefenaars die de
sport buiten het traditionele verenigingsverband beoefenen. Deze categorie wordt ook wel
aangeduid als de “fanbase”. De fanbase bestaat uit individuen of groepen individuen die het
leuk vinden om het spel te beoefenen maar petanque niet zo zeer al sport zien. Tot de fanbase
behoren o.a. campingboulers, eventboulers, vriendengroepen en bezoekers van de
verschillende boulesbars. Deze beoefenaars hechten niet of nauwelijks aan traditionele
structuren, hebben geen behoefte aan regelgeving en willen zich niet voor langere tijd binden
middels lidmaatschappen. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van de verschillende boules
bars. Dit is 4 jaar geleden als pop-up initiatief begonnen bij de Westergasfabriek in Amsterdam
en is inmiddels uitgegroeid tot een commercieel concept dat door meerdere partijen in de
markt wordt gezet. De sportbeoefenaar bepaalt zelf wanneer hij/zij gebruik maakt van de
faciliteiten. Daarnaast is hij/zij ook bereid om voor deze dienstverlening per keer te betalen.
De fanbase beoefenaar is vooral op zoek naar een leuke middag/avond waarbij gezelligheid en
spelplezier centraal staan. De daling van het aantal georganiseerde lidmaatschappen bij
sportbonden is binnen NOC*NSF aanleiding geweest om de transitie binnen het sportlandschap
een belangrijke plek te geven binnen de sportagenda 2017+. Er is o.a. een innovatiefonds
ingericht dat sportbonden moet stimuleren om te innoveren.
2.3

Investeren in langdurige relaties

Als wordt gekeken naar bovenstaande ontwikkelingen dan blijft het belangrijkste doel om
lidverenigingen te versterken en leden van lidverenigingen te behouden. Daarnaast zit een
groot potentieel van toekomstige lidverenigingen/leden in de categorie niet-aangesloten
verenigingen. Het doel is uiteraard om een groot gedeelte van deze groep aan te sluiten bij de
NJBB. Voor niet-aangesloten verenigingen die niets in een lidmaatschap zien maar wel
specifieke producten of diensten willen afnemen, moet onderzocht worden wat daarvoor de
mogelijkheden zijn. Het afnemen van afzonderlijke producten en diensten tegen een ander
tarief zou een mogelijke optie kunnen zijn. Op de langere termijn zou dit bij afname van
meerdere afzonderlijke producten alsnog kunnen leiden tot een lidmaatschap omdat dit
simpelweg voordeliger is.
De fanbase bestaat uit een groot potentieel beoefenaars. Om beoefenaars uit de fanbase te
binden is het van belang om nieuwe arrangementen te ontwikkelen met als doel deze groep op
één of andere manier in te passen binnen de organisatie. De extra inkomsten (nieuwe
verdienmodellen) die worden gegenereerd uit de fanbase kunnen enerzijds worden ingezet om
te investeren in de dienstverlening richting de lidverenigingen en anderzijds om te blijven
investeren in producten/diensten voor de fanbase. Kortom; er moet per doelgroep worden
nagegaan welke relatie er is (of kan zijn) met de NJBB én wat de NJBB voor hen kan
betekenen.
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2.4

Gevolgen ontwikkelingen voor NJBB

De geschetste ontwikkelingen in de paragraaf 1.1 “analyse huidige situatie” laten zien dat het
van belang is om te investeren in het werven van leden. Als de huidige ledendaling zich blijft
voortzetten dan betekent dit, dat het op termijn, steeds lastiger wordt voor de landelijke
organisatie om het huidige niveau van dienstverlening in stand te houden, laat staan door te
ontwikkelen. Immers wordt de begroting van de landelijke organisatie bepaald door de
inkomsten uit contributies en inschrijfgelden. Daarnaast blijkt het op dit moment al lastig voor
verenigingen en de landelijke organisatie om voldoende vrijwillig kader in te zetten. Een
belangrijke reden waarom verenigingen het lidmaatschap beëindigen, is simpelweg omdat er
geen vrijwilligers meer zijn die de vereniging draaiende kunnen houden. Het feit dat het
ledenbestand van de NJBB aan het verouderen is, werkt dat mede in de hand. Het is daarom
extra van belang jongere leden te werven die zich ook op dit vlak vrijwillig willen inzetten voor
de vereniging en/of landelijke organisatie. Een ander gevolg van minder lidverenigingen/leden
is het feit dat het steeds lastiger wordt om competities te organiseren waarbij de reisafstanden
beperkt blijven. Als het aantal verenigingen in een regio daalt, worden de afstanden
automatisch groter als het gaat om deelname aan districtscompetities en NPC in 4 e divisie en
lager. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot minder interesse van spelers in deze
competities.
Net als voor de landelijke organisatie wordt het voor verenigingen steeds lastiger aan
financiële afspraken te voldoen als het aantal leden blijft dalen. De opkomst van verschillende
boulesbars is goed voor het imago van de sport maar zou ook kunnen leiden tot minder
inkomsten bij verenigingen omdat groepen in plaats van de verenigingsaccommodatie kiezen
voor een boulesbar. Het merendeel van de verenigingen heeft echter wel te maken met
exploitatiekosten van de accommodatie en deze extra inkomsten zijn van eminent belang.
Om deze ontwikkelingen te doorbreken, zullen de verenigingen en de landelijke organisatie
gezamenlijk moeten inzetten op het werven van leden. De landelijke organisatie kan hierin de
rol van aanjager vervullen. Er kunnen producten en diensten worden ontwikkeld die
verenigingen kunnen inzetten om nieuwe leden en/of vrijwilligers te werven. Van verenigingen
wordt bereidheid en tijd gevraagd om daadwerkelijk met deze producten en diensten aan de
slag te gaan. Om te blijven bouwen aan de toekomst van onze sport, zullen de verenigingen en
de landelijke organisatie samen moet optrekken om een kentering teweeg te brengen.
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3.

GEWENSTE SITUATIE

In 2013 heeft de bondsraad gekozen voor de koers “petanque als competitiesport”. Een
belangrijk uitgangspunt is hierin steeds geweest dat leden gestimuleerd moeten worden om
deel te nemen aan het sportaanbod. In november 2018 is in dit proces een belangrijke stap
gezet. Vanaf 01 januari 2020 vervalt het onderscheid in licenties en ontvangt ieder lid van de
NJBB dezelfde licentie. Met deze licentie kunnen alle leden deelnemen aan landelijke en
regionale activiteiten die georganiseerd worden door de NJBB. Voor verenigingen die
deelnemen aan districtscompetities, de NPC en kampioenschappen wordt het eenvoudiger om
equipes samen te stellen en/of invallers te regelen.
Of deze vereenvoudiging van de licentiestructuur en het afschaffen van het onderscheid in
speelrechten effect zal hebben op het aantal deelnemers aan competities en
kampioenschappen, zal de komende jaren moeten blijken. Het is in ieder geval een eerste stap
om sporters binnen de NJBB te stimuleren en het sportaanbod toegankelijker te maken voor
alle leden.
Zoals in de eerste paragraaf is uiteengezet, blijft het aantal leden van NJBB verenigingen
dalen. De aanpassing in de licentiestructuur zal er niet automatisch voor zorgen dat deze
ledendaling stopt. Zoals de cijfers van NOC*NSF aangeven, is er een verschuiving gaande van
sporten binnen verenigingsverband naar een andere manier van sporten waarin diversiteit en
flexibiliteit een belangrijke rol spelen. Deze trend is ook zichtbaar binnen de petanquesport. De
opkomst van jeu de boules bars, de wildgroei van toernooien/competities gecombineerd met
de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de sport, zorgen ervoor dat petanque op allerlei
plekken wordt georganiseerd zonder dat verenigingen en/of de landelijke organisatie hierbij
betrokken zijn.
Het blijft echter van belang dat de NJBB (samenwerking tussen verenigingen en landelijke
organisatie) blijft investeren in de ontwikkeling en met name de promotie van de sport met als
doel:
•

bestaande lidverenigingen en haar leden te behouden

•

potentiële beoefenaars te binden en nieuwe doelgroepen te interesseren

•

de sport onder de aandacht te brengen van jongere sporters

•

de sport zichtbaarder te maken op regionaal en landelijk niveau

•

meer positieve publiciteit te genereren m.b.t. de sport petanque

•

de sport te verjongen om nieuwe, jonge, enthousiaste en gedreven
bestuurders/vrijwilligers te werven

•

het ondersteuningsaanbod richting verenigingen inzichtelijker en aantrekkelijker maken

Om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen, is gebruik gemaakt van een model
van het kenniscentrum sport (zie figuur 2). Dit “Life events” model markeert de overgang van
de ene naar de andere levensfase en bepaalt voor een groot deel de structuur van iemands
leven. De ideeën die o.a. door verenigingen zijn aangedragen in de LRP’s zijn per levensfase in
een matrix weergegeven. De matrix laat zien hoe de te ontwikkelen producten en diensten
passen in de verschillende levensfases (bijlage 2).
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Figuur 2
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3.1

DE VERSCHILLENDE LEVENSFASES

In het Life Sports model wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende levensfases die
hieronder beknopt worden toegelicht.
▪

Basisschool - leeftijd 4 t/m 11
Sporten staat vooral in het teken van plezier hebben, vaardigheden ontwikkelen, met
vriendjes en vriendinnetjes omgaan, spanning voelen, laten zien hoe goed je bent en
iets aan je conditie doen. Ouders spelen een belangrijke rol in de keuze van de sport
voor hun kind.

▪

Middelbare school - leeftijd 12 t/m 16/17/18 (VMBO, HAVO, VWO)
Deze groep sport het meest van alle leeftijdsgroepen. Prestatie en plezier staan
centraal. Deze groep vindt het daarnaast belangrijk om hun conditie te verbeteren,
gezond te leven en sterker, gespierder en leniger te worden. Deze groep kent weinig
belemmeringen maar vooral tijdgebrek. Dit is echter ook de fase van eerste vriendjes
en vriendinnetjes, uitgaan etc. waardoor andere dingen belangrijker worden. Een
flexibel sportaanbod waarbij gezelligheid voorop staat is belangrijk. Een trainer moet de
aansluiting hebben met de leefwereld van deze groep jongeren.

▪

Vervolgopleiding - leeftijd 18 t/m 22/23/24 (MBO, HBO, Universiteit)
De sportdeelname neemt iets af en er wordt onregelmatiger gesport door o.a. studie.
Studenten verlaten over het algemeen hun sportvereniging in hun woonplaats en
worden lid van een studenten(sport)vereniging. Gezelligheid en het maken van
vriendschappen staat voorop.

▪

Werken - leeftijd 22 t/m 66
In de levensfase “werken”, vallen ook de levensfases “samenwonen”, “eerste kind”,
“werk en gezin” en “blessuregevoeligheid”.
Uit onderzoek blijkt dat stellen op +/- hun 29e jaar gaan samenwonen, dat vrouwen
op hun 29e jaar voor het eerst moeder worden en mannen op hun 32 e jaar voor het
eerst vader. Tot het 30e levensjaar neemt de sportdeelname iets af, wordt er
onregelmatiger gesport en ligt de focus vooral op studie en/of werk/carrière. Vanaf het
30e levensjaar is er weinig tijd om te sporten vanwege het combineren van het werk
met een gezin met jonge kinderen. Het belang van prestatie neemt dan ook iets af
maar het gezondheidsmotief neemt toe. Op flexibele tijden kunnen sporten, is erg
belangrijk. Vanaf het 36e tot het 50e levensjaar neemt met name het belang en plezier
van competities af. Werk/carrière moet dan gecombineerd worden met een gezin met
schoolgaande kinderen waarin tijdgebrek ontstaat door gezinsverplichtingen (kinderen
die zelf in het weekend veel sporten). De combinatie om samen met je kind/kinderen of
met andere ouders te kunnen sporten, kan een oplossing zijn. Vanaf het 51 e levensjaar
tot aan het pensioen blijft de sportdeelname t.o.v. de levensfase “gezin met
schoolgaande kinderen” gelijk. Het behouden van de gezondheid als reden om te
sporten/bewegen is het hoogst in deze groep. Overigens vormen
gezondheidsproblemen (o.a. blessures) in deze groep ook de belangrijkste reden om
niet te gaan sporten. Deskundig advies, begeleiding op maat en inspelen op motivatie
en plezier zijn belangrijke aspecten om iemand weer aan het bewegen/sporten te
krijgen.

▪

Pensioen – vanaf 67
In deze groep speelt tijdsgebrek geen belangrijke rol. De sportdeelname neemt echter
af maar er wordt wel veel bewogen. Deze groep sport/beweegt voornamelijk voor het
behoud van gezondheid en om fit te blijven of fitter te worden.
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4.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Tijdens de ledenraadplegingen in 2017 en bijeenkomsten met verenigingen die daarna hebben
plaatsgevonden, zijn tal van ideeën aangereikt om de sport petanque te promoten. De ideeën
zijn verzameld, gerubriceerd en worden hieronder toegelicht. Het ontwikkelen van deze
producten en diensten vergt een meerjarenplanning. Om te bepalen op welke termijn een
product of dienst ontwikkeld wordt, hebben wij de producten en diensten afgezet tegen de
belangrijkste doelstellingen, doelgroepen, verkoopkanalen en is een impact/inspanning matrix
opgesteld (zie bijlagen 1 t/m 4). In 4.1 doet het bondsbestuur een voorstel m.b.t. de in de
komende jaren te halen doelen, waar mogelijk geconcretiseerd.
4.1
Doelstellingen
Het bondsbestuur stelt voor de volgende doelstellingen vast te stellen voor de komende jaren.
De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of het verbeteren van bestaande producten
en diensten moet bijdragen aan één of meerdere van deze doelstellingen:
1. Ledenwerving:

Elk jaar daalt het aantal lidverenigingen en aantal leden,
stijgt de gemiddelde leeftijd en neemt het aantal vrijwilligers af.
De komende jaren moet deze tendens gekeerd worden; het
streven is om eind 2025 te zijn toegegroeid naar een ledenaantal
van minimaal 17.500 leden.

2. Verjonging:

De gemiddelde leeftijd van de leden bedraagt anno 2019 +/70 jaar. Het doel is om jongere leden te werven waardoor de
gemiddelde leeftijd eind 2025 onder de 68 jaar ligt.

3. Sterkere sportbond
creëren:

De producten en diensten die door de NJBB (landelijke organisatie
en verenigingen) worden aangeboden moeten van goede kwaliteit
zijn en o.a. nieuwe verenigingen overtuigen van het nut van een
lidmaatschap bij de NJBB. Het doel is om eind 2025 minimaal 200
lidverenigingen te hebben aangesloten.

4. Ledenbehoud:

Voor de diverse doelgroepen binnen de NJBB moet er een
interessant sportaanbod zijn met als doel om leden in elke
levensfase van een passend aanbod te bieden.

5. Sportbeoefening
stimuleren:

In aanvulling op doelstelling 4 is het doel om meer leden te
te werven voor deelname aan NPC, districtscompetities,
districtskampioenschappen, regionale toernooien, NK’s of nog
nader uit te werken activiteiten. Het doel is om 10% meer
beoefenaars in 2025 te laten deelnemen aan door de landelijke
organisatie georganiseerde activiteiten.

6. High impact sporters
interesseren:

3,5 miljoen sporters (30%) lopen per jaar een blessure op.
10% van deze groep stopt volledig. Met name bij hardlopen,
voetbal, volleybal en hockey ligt het aantal blessuregevallen het
hoogst. Het doel is te onderzoeken in hoeverre samengewerkt kan
worden met andere sportbonden om tot een interessant
sportaanbod voor deze doelgroep te komen. Het doel is dat
minimaal 25 sportverenigingen (niet NJBB verenigingen) in 2025
één of meerdere producten en diensten van de NJBB afnemen.
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7. Ongebonden
Beoefenaars
interesseren:

De laatste 3 jaar worden er steeds meer initiatieven ontplooid
waarbij jeu de boules op een anders georganiseerde manier
beoefend wordt. De opkomst van boulesbars zorgt voor een
nieuwe groep beoefenaars (fanbase). Het doel is om te deze
beoefenaars op één of andere manier te interesseren voor de
sport.

8. Imago verbeteren:

Jeu de boules wordt nog vaak geassocieerd met een “spel” voor
ouderen dat alleen op de camping wordt gespeeld. Om de “sport”
sterker te positioneren, is het van belang om de sport zichtbaarder
te maken.

4.2

Doelgroepen

Ieder huishouden heeft wel een setje (plastic) campingboules in de garage liggen en heeft ooit
op vakantie gebould. De sport wordt echter vooral beoefend in verenigingsverband, het spel
daarentegen wordt vooral beoefend door groepen personen op diverse locaties (parken,
pleinen, veldjes, campings, vakantieparken etc.). Grofweg zijn 2 hoofdgroepen te
onderscheiden nl. de “gebonden sportbeoefenaar” en de “ongebonden spelbeoefenaar”.
Deze hoofdgroepen zijn vervolgens te verdelen in verschillende subdoelgroepen.
De gebonden sportbeoefenaar

Voor de gebonden sportbeoefenaar wordt aanbod specifiek georganiseerd door een aanbieder
waaraan de beoefenaar zich op één of andere wijze heeft gecommitteerd voor een langere
periode. De gebonden sportbeoefenaar wordt bediend door of betreft:
•

NJBB verenigingen: dit betreft de 185 verenigingen die bij de landelijke organisatie zijn
aangesloten;

•

Leden van verenigingen aangesloten bij de NJBB: dit betreft de 16.000 leden die
indirect via de vereniging zijn aangesloten bij de landelijke organisatie;

•

Niet aangesloten petanque verenigingen: dit betreft naar schatting +/- 475
verenigingen die niet bij de landelijke organisatie zijn aangesloten;

•

Leden van niet aangesloten petanque verenigingen: dit betreft naar schatting 15.000 20.000 spelers die lid zijn van een niet aangesloten vereniging;

•

Omniverenigingen zonder petanque. Dit betreft verschillende verenigingen waaronder
andere sportverenigingen, omniverenigingen, open sportclubs, culturele verenigingen
waar op dit moment nog geen petanquebanen liggen maar waar mogelijk in de
toekomst een behoefte gaat ontstaan om leden te interesseren;

De ongebonden spelbeoefenaar

De ongebonden beoefenaars zoeken elkaar over het algemeen zelf op, zijn niet met elkaar
verenigd en boulen op momenten dat het hen uitkomt. Zij maken daarbij geen gebruik van
bepaalde structuren. De groep ongebonden bestaat hoofdzakelijk uit:
•
•

Bedrijfsboulers: Dit zijn medewerkers van bedrijven die in de pauze, na werktijd of in
het kader van netwerkactiviteiten met elkaar boulen of boulen interessant zouden
vinden;
De niet georganiseerde bouler: dit zijn boulers die op vakantie, en/of events en/of
tijdens eenmalige activiteiten boulen.
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4.3

Verkoopkanalen

Om een product en/of dienst onder de aandacht te brengen van een specifieke doelgroep, is
het van belang te bepalen middels welk verkoopkanaal/verkoopkanalen dit plaats zou kunnen
vinden. De onderstaande verkoopkanalen kunnen worden ingezet om personen te informeren
over producten/diensten:
▪

Landelijke organisatie:

het bondsbureau heeft hierin een initiërende, coördinerende
en aanjagende rol;

▪

Verenigingen NJBB:

de aangesloten verenigingen zijn een ontzettend belangrijk
verkoopkanaal;

▪

Niet aangesloten
petanque verenigingen:

via dit kanaal kunnen vele petanque beoefenaars worden
aangesproken;

▪

Omniverenigingen
zonder petanque:

via dit kanaal kunnen vele sportbeoefenaars worden
aangesproken;

▪

Bedrijven:

het kanaal om sportieve medewerkers van bedrijven te
bereiken;

▪

Campings en
vakantieparken:

via dit kanaal worden vakantieboulers bereikt;

▪

Horeca:

via dit kanaal worden met name gezelligheidsboulers
aangesproken die boulen op baantjes bij
horecagelegenheden (o.a. boulesbars);

▪

Buurthuizen:

via dit kanaal worden burgers bereikt die leuke initiatieven
voor hun wijk willen ontplooien;

▪

Verzorgingstehuizen:

dit kanaal kan worden ingezet om ouderen te bereiken die
jeu de boules als leuke afwisseling zien in hun
activiteitenprogramma;

▪

Onderwijs:

via dit kanaal worden basisschoolkinderen, middelbare
schoolkinderen en studenten bereikt;

▪

Gemeenten:

via dit kanaal kunnen burgers of belanghebbende
organisaties worden bereikt waarbij de gemeente een
belangrijke voortrekkersrol vervuld (o.a. m.b.t. sociale
cohesie, sociaal isolement en lokale sportakkoorden)
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4.4

Producten en diensten vs. impact/inspanning matrix

De producten en diensten waarop de komende jaren wordt ingezet, zijn ingeschaald in een
inspanning vs. impact matrix (figuur 3). Op de horizontale as wordt de inspanning in duur
weergegeven hetgeen o.a. afhankelijk is van beschikbare capaciteit, ontwikkeltijd en
benodigde investeringen. Op de verticale as wordt weergegeven wat de mogelijke
promotiewaarde (bereik) is als het product/dienst geïmplementeerd wordt. De producten en
diensten die in het eerste kwadrant (I) gepositioneerd zijn, hebben over het algemeen de
meeste kans van slagen omdat een selectie van deze producten en diensten qua inspanning
behapbaar is en het hoogste bereik oplevert. Producten en diensten in het tweede kwadrant
(II) kosten meer inspanning (capaciteit, tijd, geld) om het beoogde eindresultaat te bereiken.
Producten in het derde kwadrant (III) kosten relatief weinig tijd maar de impact is een stuk
lager terwijl producten en diensten in het vierde kwadrant (IV) veel inspanning kosten en een
klein bereik hebben.

Figuur 3
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De producten en diensten die in de meerjarenplanning zijn opgenomen, zijn gerubriceerd in
onderstaande hoofdcategorieën. De afzonderlijke producten en diensten worden hieronder
beknopt toegelicht.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

Sportinnovatie
Promotie evenementen
Campagne rondom bestaande competitie- en toernooiaanbod (intern)
Campagne rondom bestaande competitie- en toernooiaanbod (extern)
Nieuw sportaanbod
Promotieactiviteiten
Ondersteuningsaanbod verenigingen

Sportinnovatie
Gekleurde boules

Om de sport petanque zichtbaar en volgbaar te maken, zou de ontwikkeling van een volledig
gekleurde boule, die zijn coating behoudt, een enorme innovatie zijn. Voor de ontwikkeling van
een gekleurde boule is samenwerking nodig met bedrijven/universiteiten (bijv. Akzo Nobel,
DSM, TU Delft, TU Eindhoven etc.) om te onderzoeken of het mogelijk is om zo’n boule te
ontwikkelen. Via het NOC*NSF kan een subsidieaanvraag worden ingediend om gebruik te
maken van gelden die beschikbaar zijn vanuit het innovatiefonds waarmee het
onderzoekstraject bekostigd kan worden. Als de subsidieaanvraag wordt toegekend dan zal
o.b.v. de onderzoeksperiode moeten blijken of en op welke termijn het haalbaar is een
gekleurde boule te ontwikkelen. Dit traject zal in ieder geval meerdere jaren in beslag nemen.
In 2020 wordt een subsidieaanvraag ingediend voor het innovatiefonds.
Videotechnieken

Zoals hierboven is beschreven, zal de ontwikkeling van een gekleurde boule een behoorlijk
traject bevatten. Om de sport toch zichtbaarder in beeld te kunnen brengen, wordt parallel aan
de ontwikkeling van gekleurde boules onderzocht of het mogelijk is om de boules digitaal in te
kleuren. In 2020 zullen hierover verkennende gesprekken worden gevoerd met verschillende
leveranciers. De verwachting is dat deze mogelijkheden er wel zijn maar dat de techniek die
hiervoor benodigd is, een behoorlijke investering vergt.
ESports

eSports (electronic sports) heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld. Er zijn
wereldwijd meer dan 190 miljoen eSports-fans. Om het in perspectief te zetten; dat is meer
dan bijvoorbeeld ijshockey en American football. Met de toegenomen fans zijn ook de
inkomsten in eSports de laatste jaren spectaculair gegroeid. Het ontwikkelen van een eGame
voor petanque is met name interessant voor jongeren. De ontwikkeling van een eGame vergt
hoge investeringen en een intensief en meerjarig ontwikkeltraject. In 2020 worden
verkennende gesprekken gevoerd met leveranciers om concreter inzichtelijk te krijgen hoe
Esports zich verder gaat ontwikkelen en of het voor de NJBB interessant en rendabel is om in
deze ontwikkeling te stappen.
Nieuwe spelvormen

Een spel wat bij meerdere petanqueverenigingen gespeeld wordt, is het Zweedse blokkenspel
KUBB. Dit spel bevat enkele basistechnieken die eveneens van toepassing zijn op petanque:
plaatsen en schieten. Het is een spel dat door steeds meer jongeren wordt gespeeld. De
opkomst van nieuwe spelvarianten zoals voetbaltennis, voetgolf, headis, spikeball, extreme
petanque, padel etc. neemt de laatste jaren toe. Deze spelvormen bevatten allemaal de
ingrediënten: dynamiek, snelheid en attractiviteit. Het ontwikkelen van nieuwe spelvarianten
waarbij de basistechnieken van het petanque onderdeel uitmaken van het product, dient
meerdere doelen.
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Promotie evenementen
Nationaal Kampioenchap (NK) en Europees Kampioenschap (EK)

Voor de promotie van de sport is het organiseren van NK’s en/of EK’s op een toplocatie in
Nederland een prachtig evenement. Het is een mooie gelegenheid om de sport te promoten en
naast onze eigen leden de groep ongebonden beoefenaars kennis te laten maken met de sport
petanque op topniveau. In 2020 wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om één of
meerdere NK’s en/of een EK op een toplocatie in Nederland te organiseren.
Wereld Kampioenschap (WK)

De organisatie van een WK heeft promotioneel nog meer waarde. Een belemmering die
meespeelt t.o.v. een EK is dat naast de enorme voorbereidingstijd een WK meer geld kost. Van
het organiserende land wordt vereist dat het voor alle teams het verblijf voor minimaal 4
dagen betaalt. Vandaar dat eerst de mogelijkheden worden onderzocht om een EK in
Nederland te organiseren.
Promotietoernooien op aantrekkelijke locaties

In het verleden kende de petanquesport tal van grote (markt)toernooien (o.a. Batavia, Vrijthof
etc.) waaraan vele beoefenaars deelnamen. Het aantal grote toernooien is de afgelopen jaren
om verschillende redenen teruggelopen. Het organiseren van een toernooi op aantrekkelijke
locaties (o.a. markt, landgoed, kasteel, strand, plein etc.) blijft een mooie activiteit om
petanque op een leuke manier onder de aandacht te brengen, de sport in een bepaalde regio
te promoten en nieuwe leden te werven. De landelijke organisatie wil in samenwerking met
een aangesloten vereniging een pilot draaien om een succesvol format te ontwikkelen.
Festivals

Het aantal festivals dat in Nederland georganiseerd wordt is gigantisch.
(zie https://followthebeat.nl/agenda). Steeds meer festivals zijn op zoek naar nieuwe
activiteiten. Ook worden er bij verschillende festivals jeu de boules banen aangelegd maar
ontbreekt een leuk format. De Nederlandse badmintonbond heeft in 2019 zelf meerdere
badmintonfestivals georganiseerd door heel Nederland ter promotie van de sport. Er wordt
bekeken of meerdere sportbonden in samenwerking met regionale verenigingen op dit festival
kunnen aanhaken.
Red “Boule”

Red Bull (sportdrank) heeft de afgelopen jaren bewezen ludieke, aansprekende, innovatieve,
activiteiten op aansprekende locaties te organiseren zoals Red Bull Ice Skating, Red Bull
Forwards etc. In 2020 wordt met Red Bull oriënterend gesproken om de mogelijkheden af te
tasten.
Bankjescollectief

Middels het bankjescollectief wordt een ontmoetingsplek gerealiseerd voor bewoners van jong
tot oud, van hoog tot laag opgeleid en van autochtoon tot allochtoon. Veel deelnemers van het
bankjescollectief komen erachter dat ze met een relatief kleine ingreep zelf een bijdrage
kunnen leveren aan een prettigere buurt. Als je verschillende buurtbewoners ontmoet, is de
buurt vaak een gespreksonderwerp. Er ontstaan nieuwe ideeën voor de buurt (bij 57% het
geval), zoals buurtbarbecues, een what’s appgroep of het samen opruimen en gebruiken van
een plein. Veel nieuwe contacten krijgen een vervolg (bij 64%). Permanente aanwezigheid van
bankjes kunnen deze effecten versterken, omdat de ontmoetingen vaker plaatsvinden. Als
activiteiteninvulling voor een “bankje” is het organiseren van een jeu de boules activiteit een
leuke invulling die uitermate goed past bij de sfeer. In 2020 wordt contact gelegd om te
bespreken in hoeverre de NJBB kan bijdragen aan de landelijke dag van het bankjescollectief.
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Nationale Sportweek

De nationale sportweek is een initiatief van NOC*NSF en wordt jaarlijks in september
georganiseerd. Het is een moment om de sport petanque gezamenlijk onder de aandacht te
brengen bij bewoners uit de regio. De landelijke organisatie kan hierin een aanjagende en
faciliterende rol vervullen. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ter
plaatse. Het streven is om in 2021 gezamenlijk op een vastgestelde datum eenzelfde activiteit
te organiseren, bijvoorbeeld (groot)ouder/kind, mini/maxi, vriendje/vriendinnetje etc.
Burendag

De landelijke burendag is een initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts. De opzet van
deze dag is vergelijkbaar met het bankjescollectief. Het koppelen van een jeu de boules
activiteit zou een leuke invulling kunnen zijn voor deze dag. In 2020 wordt een verkennend
gesprek gevoerd om te kijken of en in welk jaar er mogelijk voor het eerst gezamenlijk
invulling kan worden gegeven aan de landelijke burendag.
Koningsspelen

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en
het Caribisch deel van het Koninkrijk. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden
voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe de
Koningsspelen worden vormgegeven. Het idee is om voor deze activiteit een product te
ontwikkelen dat basisscholen kunnen gebruiken om zo invulling te geven aan een activiteit
voor Koningsdag. Het product wordt in 2020 ontwikkeld en voor de editie 2021 bij scholen
onder de aandacht gebracht.
Bestaand sportaanbod
Interne campagne

Het sportaanbod dat door de landelijke organisatie wordt georganiseerd bestaat uit de
de nationale petanque competitie (NPC), districtscompetities en nationale kampioenschappen
(NK’s). Op dit moment nemen op jaarbasis zo’n 3.500 unieke leden deel aan de NPC, 3.100
leden deel aan één of meerdere competities en 1.000 leden deel aan één of meerdere NK’s.
Een groot gedeelte van de leden dat deelneemt aan de NPC neemt ook deel aan
districtscompetities en/of NK’s. Het exact aantal unieke leden dat deelneemt aan één of
meerdere activiteiten is momenteel lastig in te schatten. Het doel is uiteindelijk om meer
teams te laten deelnemen aan de NPC en meer equipes/spelers te laten inschrijven voor
districtscompetities en nationale kampioenschappen. De landelijke organisatie zal hiervoor een
toegankelijk informatiepakket ontwikkelen dat door de clubs gebruikt kan worden om leden te
stimuleren.
Bring-a-friend

Om potentiele beoefenaars kennis te laten met de sport petanque bij petanqueverenigingen is
het van belang om de toegang tot een vereniging laagdrempelig en toegankelijk te houden.
Om dit te realiseren wordt nagedacht om een landelijke bring-a-friend activiteit te ontwikkelen
waarbij leden (boulers) niet leden kunnen meenemen naar hun vereniging.
Dag en Weekend licentie

Om potentiële beoefenaars kennis te laten maken met het sportaanbod van de NJBB wordt
nagedacht om met name voor regionale toernooien te werken met een dag- of
weekendlicentie. Deze licentie zou eveneens gebruikt kunnen worden voor licentietoernooien in
het buitenland.
Daarnaast is het voornemen om op enig moment een pilot te draaien in samenwerking met
een districtsteam om een regionale competitie open te stellen of te ontwikkelen voor potentiële
beoefenaars. Een aantal zaken (oa. tuchtrecht, tarief etc.) zullen vooraf verder uitgewerkt
moeten worden om te bepalen of één en ander haalbaar is.
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Individueel lidmaatschap

Voor personen die zich niet willen aansluiten bij een vereniging maar toch een gedeelte of het
hele jaar gebruik willen maken van het sportaanbod van de NJBB dat niet
verenigingsgebonden is, zou een individueel lidmaatschap interessant kunnen zijn. Dit idee zal
verder uitgewerkt worden. Mogelijkerwijs komt dit als behoefte naar voren uit gesprekken die
in 2020 met niet aangesloten verenigingen zullen plaatsvinden.
Ontwikkelen nieuw sportaanbod
Bedrijvenkampioenschap/bedrijvencompetitie

Er zijn tal van bedrijven waar in de pauze een potje jeu de boules tussen medewerkers wordt
gespeeld omdat bij of in de omgeving van het bedrijf een baantje ligt. In eerste instantie is het
idee om een arrangement/format voor een leuk bedrijvenkampioenschap te ontwikkelen dat
als pilot in samenwerking met een bedrijf en in de buurt liggende lidverenigingen wordt getest.
Mocht het concept op termijn een succes blijken dan is de vervolgstap om te onderzoeken of
een bedrijvencompetitie een kans van slagen heeft. Hierbij wordt dan lokaal de samenwerking
met een lidvereniging gezocht om gebruik te maken van de accommodatie.
Studentenkampioenschap/studentencompetitie

Ook tijdens het studentenleven wordt regelmatig gebouled. Vooral baantjes waarbij horeca
gesitueerd is, zijn populair. In samenwerking met studentensport Nederland en populaire
(horeca)locaties in studentensteden is het idee om een arrangement/format voor een leuk
studentenkampioenschap te ontwikkelen dat als pilot in samenwerking met een
hogeschool/universiteit of studentensportvereniging wordt georganiseerd. Mocht de pilot een
succes blijken dan kan het concept in meerdere studentensteden worden uitgerold. Ook hier
zou de logische vervolgstap het ontwikkelen van een studentencompetitie kunnen zijn waarbij
samenwerking wordt gezocht met verschillende boulesbars.
Schoolkampioenschap

Op het basis- en voortgezet onderwijs wordt petanque het minst onder de aandacht gebracht
terwijl dit wel een interessante groep is. De keuze voor een sport wordt vroegtijdig door
kinderen gemaakt. Als het kind de sport niet kent dan is het lastig om de sport te beoefenen.
Het ontwikkelen van een ééndaagse laagdrempelige activiteit voor scholen, moet ervoor
zorgen dat kinderen kennis maken met de sport petanque. De koningspelen (ieder jaar in
april) is een mooie activiteit om op aan te sluiten.
Laddercompetitie

Een laddercompetitie is een competitievorm waarbij spelers en/of teams elkaar uitdagen voor
een wedstrijd. De speler en/of het team dat wint stijgt een trede op de ladder. Het doel is om
als speler/team de hoogste trede op de ladder te veroveren. Met name voor het onderdeel
tête-à-tête zou dit een leuke variant zijn omdat er maar weinig tête-à-tête toernooien
georganiseerd worden. Het is echter ook voor de overige spelvormen (doublette, triplette etc.)
een leuke systematiek om het wedstrijdelement te stimuleren. Diverse leveranciers bieden
specifieke software voor sporten aan. In 2020 wordt met deze partijen gesproken om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Promotieactiviteiten
Circuit de Boules

Circuit de boules is een spelcircuit dat wordt uitgezet met tal van oefeningen. In dit circuit
komen tal van basisvaardigheden op een speelse manier terug die onderdeel zijn van de sport
(met name het plaatsen en schieten). Dit product kan van jong tot oud worden ingezet. Enkele
verenigingen hebben een soortgelijk concept ontwikkeld. In samenwerking met deze
verenigingen wordt dit concept in 2020 ontwikkeld zodat dit aan alle verenigingen beschikbaar
wordt gesteld.
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Monsjeu de boules

De opkomst van boulesbars en de toenemende vraag van bedrijven om tijdens de lunch een
leuke activiteit aan te bieden, heeft de vraag naar professionele clinics/workshops petanque
doen toenemen. Om snel en professioneel op deze vraag in te kunnen inspelen, zijn in 2019
twee jonge spelers ieder voor 4 uur per week in dienst genomen om dit concept verder uit te
rollen.
Community openbare baantjes

In veel plaatsen liggen openbare jeu de boules baantjes die niet of nauwelijks gebruikt
worden. Het is de bedoeling om deze baantjes in kaart te brengen (o.a. via boulesbaas app),
een uiting (bordje) te plaatsen met spelregels en informatie over de sport petanque en een
community te ontwikkelen waarmee mensen in de wijk elkaar kunnen uitdagen. Dit is direct
een mooie gelegenheid om kennis te maken met gemeenten waar nog geen aangesloten jeu
de boules vereniging zit. Voor het plaatsen van het bordje is namelijk toestemming van de
gemeente vereist.
Ondersteuningsaanbod verenigingen
Boulevaardigheidspakket

Het boulevaardigheidspakket is een lespakket dat bestaat uit oefeningen gericht op pointeren
(plaatsen) en tireren (schieten). Enkele verenigingen hebben een soortgelijk concept
ontwikkeld. In samenwerking met deze verenigingen wordt het concept doorontwikkeld zodat
dit aan alle verenigingen beschikbaar kan worden gesteld.
Speelsterktesysteem

De sport petanque kent op dit moment geen onderscheid in niveaus. Vanaf januari 2020 is
iedere speler bij een toernooi gelijkwaardig. Uit de praktijk blijkt dat veel spelers zich voor
specifieke toernooien niet inschrijven omdat ze zich bij voorbaat kansloos achten. Er zijn een
aantal sporten die een speelsterktesysteem kennen (o.a. bridge, golf, tennis). Door het
ontwikkelen van een speelsterktesysteem worden spelers met éénzelfde niveau bij elkaar
ingedeeld waardoor de categorieën op den duur gelijkwaardiger worden. Daarnaast kan een
speelsterktesysteem een motivatie zijn voor spelers om continu aan hun niveau te werken. Het
ontwikkelen van een dergelijk systeem kost naar verwachting veel tijd en een behoorlijke
financiële investering. In 2020 worden verkennende gesprekken gevoerd met leveranciers om
concreter in beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn, wat een dergelijke investering kost en
wat de duur van het ontwikkeltraject behelst. Er wordt eveneens onderzocht of
speelsterktesystemen van andere bonden toepasbaar zijn op de sport petanque en of het
mogelijk is om op een bestaand systeem aan te sluiten.
Toernooisoftware

Om verenigingen goed te kunnen ondersteunen met het organiseren van verschillende
toernooivormen (veelgebruikte wedstrijdsystemen) en competities wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn om dit webbased en werkplekonafhankelijk aan te bieden. In 2020 worden
gesprekken gevoerd met leveranciers om concreter in beeld te krijgen wat de mogelijkheden
zijn, wat een dergelijke investering kost en wat de duur van het ontwikkeltraject behelst.
Promotiebox

De promotiebox is een box die via verschillende verkoopkanalen (o.a. verenigingen, scholen,
vakantieparken, boulesbars etc.) voor verschillende doelgroepen ingezet kan worden. De box
bestaat o.a. uit een stuk algemene informatie over de sport, spelregels, informatie over
boules, handboek met formats voor leuke toernooien, handboek met tips en tricks m.b.t.
beleidsmatige zaken binnen een vereniging, diverse folders over specifiek aanbod van
opleidingen etc. De box zal steeds verder aangevuld worden met nieuwe producten. Op basis
van de vraag van een specifieke doelgroep wordt de box op maat met specifieke informatie
gevuld.
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Strippenkaart

De strippenkaart is bestemd voor beoefenaars die nog geen lid zijn van een NJBB vereniging.
Beoefenaars die tijdens het seizoen weekendjes op weekjes weg gaan in Nederland kunnen
met hun strippenkaart bij een aangesloten NJBB vereniging op een clubmiddag/clubavond
aanhaken. De strippenkaart wordt via het bondsbureau aangeschaft en op het einde van het
kalenderjaar vloeit er voor elke strip die is ingezet bij een vereniging een gedeelte van het
bedrag terug naar de betreffende vereniging.
4.5

Meerjarenplanning 2020+

Bij het opstellen van de meerjarenplanning (zie pag. 58) is een balans gezocht om binnen
iedere hoofdcategorie minimaal 1 product en/of dienst te ontwikkelen. Daarnaast is ernaar
gestreefd om in 2020 te starten met de ontwikkeling van producten en diensten die bijdragen
aan de diverse doelstellingen en meerdere doelgroepen en levensfases bedienen. Omdat de
ontwikkeling van een aantal producten en diensten veel tijd in beslag zal nemen, is gekozen
voor een meerjarenplanning 2020+ waarbij maximaal 2 jaar vooruit wordt gekeken. Bij het
opstellen van het jaarplan wordt steeds bepaald welke projecten vanuit dit promotieplan aan
het jaarplan worden toegevoegd. Hiermee wordt voorkomen dat verwachtingen worden gewekt
die niet waargemaakt kunnen worden.
Concreet wordt in 2020: een bring-à-friend actie, “circuit de boules” en een “promotiebox”
ontwikkeld. Het product “circuit de boules” en de “promotiebox” zijn binnen een jaar te
ontwikkelen en kunnen worden ingezet op veel verschillende activiteiten. Daarnaast krijgen
verenigingen en andere partijen een mooi product in handen waarmee de NJBB kan laten zien
wat de sport te bieden heeft.
Omdat de verwachting is, dat het ontwikkelen van gekleurde boules een langdurig traject
omvat én er momenteel een fonds is waarop subsidie kan worden aangevraagd, wordt in 2020
een aanvraag ingediend om een beroep te doen op de middelen uit het innovatiefonds (max. €
100.000).
Verder vinden er in 2020 veel verkennende gesprekken plaats met diverse partijen om een
concreter beeld te krijgen over mogelijke ontwikkeltrajecten. De informatie die voortkomt uit
deze gesprekken is mede bepalend voor projecten die worden opgestart in 2021 en later.
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PLANNING 2020 / 2021+

Omschrijving

Start jaar

Uren
2020

€

Realisatie

Sportinnovatie
Gekleurde boules
Videotechnieken
eSports
Nieuwe spelvormen

Aanvraag innovatiefonds
Verkennende gesprekken
Verkennende gesprekken
Ontwikkelen product

2020
2020
2020
2021+

48
20
20
-

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
-

Afhankelijk van toek. aanvraag en vervolgtraject
Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Nader te bepalen

Promotie evenementen
EK's / NK's
Toernooien op aantr. locaties
Boulefestivals
Red Boule
Bankjescollectief
Nationale sportweek (NSW)
Landelijke burendag
Koningsspelen

Verkennende gesprekken
Ontwikkelen product
Verkennende gesprekken
Verkennende gesprekken
Verkennende gesprekken
Ontwikkelen product
Verkennende gesprekken
Verkennende gesprekken

2020
2021+
2020
2021+
2020
2020
2020
2020

24
12
8
30
8
30

€
€
€
€
€

Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Nader te bepalen
Afhankelijk van resultaat gesprek. Streven om in 2021 mee te draaien
Nader te bepalen
Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Product uitrollen in editie NSW september 2020
Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Product uitrollen in editie Koningsspelen april 2021

Bestaand sportaanbod
Interne campagne
Bring-a-friend-actie
Dag/Weekend licentie
Individueel lidmaatschap

Uitwerken product(en)
Ontwikkelen product
Ontwikkelen product
Ontwikkelen product

2021+
2020
2021+
2021+

36
-

-

Nader te bepalen
Product uitrollen in 2020
Nader te bepalen
Nader te bepalen

Ontwikkelen nieuw sportaanbod
Bedrijvenkampioenschap/competitie
Studentenkampioenschap/competitie
Scholenkampioenschap/competitie
Laddercompetitie

Ontwikkelen product
Ontwikkelen product
Ontwikkelen product
Verkennende gesprekken

2021+
2021+
2021+
2020

8

€ 100,00

Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken

Promotieactiviteiten
Circuit de boules
Monsjeu de Boules
Community openbare baantjes

Ontwikkelen product
Doorontwikkeling product
Ontwikkelen product

2020
2020
2021+

80
80
-

€ 2.000,00
€ 500,00
-

Product uitrollen in 2020
Product doorontwikkelen in 2020
Nader te bepalen

Ondersteuningsaanbod verenigingen
Speelsterktesysteem
Toernooisoftware
Promotiebox
Strippenkaart
Boulevaardigheidspakket

Verkennende gesprekken
Verkennende gesprekken
Ontwikkelen product
Ontwikkelen product
Ontwikkelen product

2020
2020
2020
2021+
2021+

18
17
116
-

€ 100,00
€ 100,00
€ 2.500,00
-

Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Concretiseren n.a.v. verkennende gesprekken
Product(en) uitrollen in 2020
Nader te bepalen
Nader te bepalen
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Pensioen 67+

Werken 23-66

Vervolgopleiding
18-22

Middelbare school
11-18

Basisschool 4-11

Imago en
zichtbaarheid

Ongebonden
beoefenaars
interesseren

High impact sporter
interesseren

Sportbeoefening
stimuleren

Sterkere sportbond

Verjonging

Ledenwerving

Ledenbehoud

1. Producten vs. doelstellingen
2. Producten vs. levensfases

Levensfases

Doelstellingen

Bijlage 1 en 2

Sportinnovatie
Gekleurde boules
Videotechnieken
eSports
Nieuwe spelvormen
Promotie evenementen
EK in Nederland
WK in Nederland
Toernooien op aantr. locaties
Boulefestivals
Red Boule
Bankjescollectief
Nationale sportweek
Landelijke burendag
Koningsspelen
Bestaand sportaanbod
Interne campagne
Bring-a-friend-activiteit
Dag/Weekend licentie
Individueel lidmaatschap
Ontwikkelen nieuw sportaanbod
Bedrijvenkampioenschap/competitie
Studentenkampioenschap/competitie
Scholenkampioenschap/competitie
Laddercompetitie
Promotieactiviteiten
Circuit de boules
Monsjeu de Boules
Community openbare baantjes
Ondersteuningsaanbod verenigingen
Speelsterktesysteem
Toernooisoftware
Promotiebox
Strippenkaart
Boulevaardigheidspakket
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Onderwijs

Gemeenten

Verzorgingstehuizen

Buurthuizen

Horeca

Campings en
vakantieparken

Bedrijven

Omni ver. zonder
petanque

Niet aangesloten
petanque ver.

Ver. NJBB

Landelijke
organisatie

Niet georganiseerde
boulers

Bedrijfsboulers

Omni ver. zonder
petanque

Leden niet
aangesloten ver.

Niet aangesloten
ver.

Leden ver. NJBB

Ver. NJBB

3. Producten vs. doelgroepen
4. Producten vs. verkoopkanalen

Verkoopkanalen

Doelgroepen

Bijlage 3 & 4

Sportinnovatie
Gekleurde boules
Videotechnieken
eSports
Nieuwe spelvormen
Promotie evenementen
EK in Nederland
WK in Nederland
Toernooien op aantr. locaties
Boulefestivals
Red Boule
Bankjescollectief
Nationale sportweek
Landelijke burendag
Koningsspelen
Bestaand sportaanbod
Interne campagne
Bring-a-friend-activiteit
Dag/Weekend licentie
Individueel lidmaatschap
Ontwikkelen nieuw sportaanbod
Bedrijvenkampioenschap/competitie
Studentenkampioenschap/competitie
Scholenkampioenschap/competitie
Laddercompetitie
Promotieactiviteiten
Circuit de boules
Monsjeu de Boules
Community openbare baantjes
Ondersteuningsaanbod verenigingen
Speelsterktesysteem
Toernooisoftware
Promotiebox
Strippenkaart
Boulevaardigheidspakket
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9.

JAARPLAN 2020

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. 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 van het
bondsbureau, is in bijlage 1 een beschrijving van de werkzaamheden en verdeling van de uren
opgenomen.
De activiteiten in het jaarplan 2020 worden gerubriceerd op basis van de pijlers die in het
meerjarenbeleidsplan zijn benoemd. Per pijler zijn de activiteiten beschreven die worden
opgestart in het nieuwe kalenderjaar. Daarnaast wordt in het jaarplan beschreven welke
activiteiten door de districtsteams worden opgepakt. De gebudgetteerde bedragen zijn terug te
vinden in de begroting 2020 onder de noemers projecten bondsorganisatie, projecten promotie
en vo en projecten sportaanbod.
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2.

JAARPLAN 2020

PROMOTIE EN VERENIGINSGONDERSTEUNING

€ 10.200

2.1
Promotie (€ 8.200)
Vanaf 2020 zal de focus grotendeels komen te liggen op het implementeren van producten en
diensten die beschreven zijn in het promotieplan. Ledenwerving en ledenbinding zijn de
belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren. In het kader van ledenwerving wordt in
2020 gesproken met diverse niet-aangesloten verenigingen om te inventariseren waar
mogelijke behoeftes liggen en op welke terreinen eventueel samengewerkt kan worden.
Om de zichtbaarheid van de sport te vergroten, wordt een subsidieaanvraag ingediend ten
behoeve van het NOC*NSF innovatiefonds voor het ontwikkelen van gekleurde boules. Tevens
wordt onderzocht óf en welke mogelijkheden er zijn om petanque duidelijker in beeld (video)
te brengen. Daarnaast worden verkennende gesprekken gevoerd met partijen (o.a. Red Bull,
Bankjescollectief, Landelijke Burendag en sportbonden) om gezamenlijk invulling te geven aan
bestaande activiteiten. In het kader van het promoten van de petanquesport wordt onderzocht
of de NJBB één of meerdere EK’s in 2022 (50-jarig jubileum) in Nederland kan organiseren.
Om de sport vooral regionaal te promoten worden een drietal concrete producten in 2020
ontwikkeld zoals de promotiebox, circuit de boules en een leuke bring-à-friend activiteit.
Verder wordt ingezet op het stimuleren van leden om deel te nemen aan het bestaande
(regionale) sportaanbod.
2.2
Verenigingsondersteuning (€ 2.000)
In het kader van verenigingsondersteuning (VO) wordt gesproken met leveranciers van
laddercompetities (oa. Scala) en toernooisoftware (oa. toernooi.nl) om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om deze software voor petanqueverenigingen aan te bieden.
Op het gebied van opleidingen wordt in 2020 gestart met de ontwikkeling van een module voor
clubscheidsrechters (CSR) en clubwedstrijdleiders (CWL). Deze module betreft een light-versie
van de huidige opleiding RSR en RWL en is bedoeld voor functionarissen die alleen op
clubniveau ingezet willen worden.
COMPETITIE

€ 3.250

2.3
Internationale wedstrijdsport (€ 1.000)
Om invulling te geven aan het nieuwe beleid m.b.t. internationale wedstijdsport moet in ieder
geval in 2020 de systematiek op basis waarvan wordt bepaald wie er namens Nederland wordt
uitgezonden, verder uitgewerkt worden. Het daaraan gekoppelde reglement dient te worden
vastgesteld aangezien de nieuwe cyclus in 2021 start. Er wordt eveneens een handboek
geschreven waarin alle zaken rondom internationale wedstrijdsport worden toegelicht zodat
voor spelers die worden uitgezonden vooraf duidelijk is wat van hen verwacht wordt en welke
zaken gefaciliteerd worden.
2.4
Regionaal sportaanbod (€ 750)
In de ledenraadplegingen is uitvoerig gediscussieerd over het sportaanbod binnen de NJBB. Op
basis van de feedback uit de ledenraadplegingen is in het strategisch beraad gesproken over
het eventueel toevoegen van een extra categorie toernooien waarbij rekening wordt gehouden
met de wensen van verenigingen om bij bepaalde toernooien minder verplichtingen op te
leggen. Het idee om een extra categorie toernooien toe te voegen, wordt verder uitgewerkt
met als doel om in 2020 een voorstel aan de bondsraad voor te leggen.
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2.5
Jeugdsport (€ 1.500)
Om een gedegen breedtesportaanbod voor jeugd te realiseren, is het van belang dat wordt
geïnvesteerd in het opzetten van een infrastructuur waarin jeugd regionaal wordt opgevangen
en geënthousiasmeerd op de sport petanque te beoefenen. In samenwerking met een
werkgroep wordt gestart met het ontwikkelen van beleid om te komen tot een gedegen
regionale infrastructuur en een daarbij passend sportaanbod.
BONDSSORGANISATIE

€ 1.500

2.6
Evaluatie nieuwe bondsorganisatie (€ 750)
Sinds 2017 is de nieuwe bondsorganisatie van kracht. Naast dat een gedeelte van de
uitvoering is belegd bij districtsteams, is ook de besluitvormingscyclus gewijzigd. Na een
periode van 3 jaar is het van belang om de nieuwe structuur te evalueren en te bepalen waar
mogelijk aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.
2.7
Financiering bond (€ 750)
De bondsbijdrage die verenigingen afdragen aan de landelijke organisatie en de subsidie van
NOC*NSF zijn de grootste en belangrijkste structurele inkomsten voor de NJBB. De totale
bondsbijdrage is afhankelijk van het ledenaantal. Dit geldt ook voor de subsidie van NOC*NSF
die zij verstrekt aan de NJBB in het kader van de basisfinanciering. NOC*NSF verdeelt jaarlijks
o.b.v. ledenaantallen het bedrag onder sportbonden dat wordt ontvangen door de Nederlandse
Loterij (NLO). De hoogte van de afdracht van de NLO en het verdeelmodel van NOC*NSF staan
al jaren ter discussie. Om ook in een periode waarin ledenaantallen teruglopen de kwaliteit van
dienstverlening te kunnen waarborgen, is het van belang dat de inkomsten structureel op
niveau blijven. In 2020 wordt een werkgroep geformeerd die zich gaat buigen over de
toekomstige financiering van de bond. Daarnaast wordt in samenwerking met NOC*NSF een
project gestart waarin sportbonden gezamenlijk de handen in één slaan om het structureel niet
aanmelden van leden te bestrijden.

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.

De nieuwe contributiestructuur biedt alle leden de mogelijkheid om deel te nemen aan het
activiteitenaanbod van de NJBB. Het belangrijkste speerpunt in 2020 betreft het promoten van
het regionale sportaanbod en het enthousiasmeren van leden om daadwerkelijk deel te nemen
aan dit sportaanbod.
Verder worden de districtsteams nauw betrokken bij de voorbereiding m.b.t. de gesprekken
die worden gepland met niet-aangesloten verenigingen.
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BIJLAGE 1:

WERKZAAMHEDEN BONDSBUREAU

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.

Projecturen

Reguliere uren

Verdeling uren bondsbureau (figuur 1)

Sportaanbod
Projecten jaarplan
Beleid en strategie

Sportaanbod
1.503 uren
20%

Belangenbehartiging &
Bedrijfsvoering
Opleidingen
Verenigingsdienstverlening

Com, Marketing & Promotie

Projecten
jaarplan

Verenigings
dienstverlening

1.299 uren

859 uren
11%

18%

Opleidingen

Beleid &
Strategie

860 uren
12%

1.152 uren
16%

Verdeling uren bondsbureau per rubriek (figuur 2)
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Sportaanbod (20%)

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 (16%)

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%)

De beleidsmatige doorontwikkeling van de “opleidingsstraat” is een belangrijke taak van het
bondsbureau. Daarnaast worden de cursusdata en locaties afgestemd met de leercoaches,
kerninstructeurs en pvb-beoordelaars en vindt er regelmatig overleg plaats met opleiders om
opleidingen te evalueren. Verder worden de inschrijvingen en facturatie van cursisten
verwerkt, het cursusmateriaal doorontwikkeld en de opdrachten van cursisten verwerkt.
Verenigingsdienstverlening (11%)

Het bondsbureau ontvangt wekelijks veel vragen van verenigingen over diverse
verenigingsvraagstukken. Dit varieert van vragen over ledenadministratie, NPC, NK’s,
districtsactiviteiten, Buma, Sena etc. tot aan diverse beleidsmatige (juridische) 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, BoulesBaas en de ondersteuning bij
landelijke promotie evenementen zoals o.a. de nationale sportweek, AH Sportfestijn, week
tegen de eenzaamheid etc.
Bedrijfsvoering en belangenbehartiging (12%)

Onder deze categorie vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met personeel,
vrijwilligersbeleid, huisvesting, afspraken/bijeenkomsten/overleggen met de belangrijkste
stakeholders, waaronder subsidieverstrekkers, sponsoren en partners.
Projecten jaarplan (18%)

Van de totale uren die het bondsbureau op jaarbasis ter beschikking heeft, wordt 82%
geïnvesteerd in de bovenstaande beschreven reguliere werkzaamheden. Het restant aan uren
(18%) is bestemd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
en het opstarten van projecten zoals die beschreven zijn in hoofdstuk 2.
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10.1

Systematiek inschrijfgelden

In de vergadering van de bondsraad van november 2018 is de nieuwe contributiestructuur
vastgesteld. De bondsbijdrage per lid, die de verenigingen gaan afdragen, is bestemd voor de
financiering van de algemene kosten van de bond. De bond maakt immers de nodige kosten
voor de uitvoering van een aantal belangrijke taken. Dat betreft bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Beleid- en strategie en productontwikkeling;
Ontwikkeling en verbetering van de opleidingen;
Belangenbehartiging op nationaal niveau;
Verenigingsdienstverlening;
Communicatie, marketing en promotie van de sport petanque;
Algemene bedrijfsvoering.

De bondsbijdragen van de verenigingen en subsidies van NOC*NSF worden gebruikt om de
bovenstaande kosten te dekken.
Inschrijfgelden
Naast de bondsbijdragen en subsidies van NOC*NSF kent de NJBB een derde belangrijke
inkomstenstroom, nl. de inschrijfgelden. In tegenstelling tot de oude contributiestructuur
hebben vanaf 01 januari 2020 alle leden het recht om deel te nemen aan het complete
sportaanbod maar betalen spelers alleen als zij feitelijk deelnemen. De opbrengsten uit
inschrijfgelden worden gebruikt om het overgrote deel van de kosten van het sportaanbod te
dekken en het sportaanbod te verbeteren en verder door te ontwikkelen.
Tijdens de bondsraad in mei is uitvoerig gediscussieerd over de systematiek m.b.t.
inschrijfgelden. De volgende opvattingen werden in de bondsraad breed gedeeld:
•
•
•
•
•

De bondsraad is voorstander om de systematiek te uniformeren o.b.v. een bedrag per
partij per persoon;
Het bedrag per partij per persoon kan per competitie / kampioenschap verschillen;
Hou rekening met het feit dat wedstrijden die uitzicht bieden op internationale
uitzending meer mogen kosten dan wedstrijden die dit uitzicht niet bieden;
Probeer het sportaanbod op het laagste niveau (districtscompetities en DK TaT) zoveel
mogelijk te stimuleren en de inschrijfgelden voor deze kampioenschappen en
competities minder te verhogen dan andere competities/kampioenschappen;
De totale inschrijfgelden hoeven de totale kosten van het sportaanbod niet te dekken.
Op dit onderdeel mag een verlies worden geleden.

Het bondsbestuur heeft op basis van bovenstaande opmerkingen het voorstel van mei 2019
opnieuw bekeken en in het strategisch beraad van september 2019 getoetst. Op basis van
de terugkoppeling uit het strategisch beraad stelt het bondbestuur het onderstaande voor:
10.1.1

Voor de districtscompetitie ligt het inschrijfgeld (gemiddeld over het hele land) op
€ 0,46 per partij per persoon. Het voorstel is om dit bedrag voor 2021 per district
gemiddeld vast te stellen op minimaal € 0,45 per partij per persoon. Dit betekent dat
een districtsteam zelf kan bepalen welk bedrag voor welke competitie wordt
berekend als het gemiddelde bedrag per partij per persoon van de georganiseerde
competities in een district maar op € 0,45 uitkomt.

10.1.2

Voor de districtscompetities wordt in 2020 geen verhoging op het inschrijfgeld
doorgevoerd tenzij het districtsteam er zelf voor kiest om gefaseerd toe te werken
naar het bedrag dat voor 2021 afgesproken wordt.
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De evt. extra verhoging kan in dat geval gespreid worden over de jaren 2020 en
2021. Het inschrijfgeld voor het districtskampioenschap TaT wordt in 2020 niet
verhoogd. Het uitgangspunt is om de sport zoveel mogelijk in de regio te promoten
waarbij de invoering van de nieuwe contributiestructuur hopelijk leidt tot meer
deelname aan regionale activiteiten.
10.1.3

Voor ieder NK* gaat het inschrijfgeld in 2020 van € 10,00 p.p. naar € 12,50 per
persoon.
*

In 2020 wordt ook voor het NK TaT een apart bedrag aan inschrijfgeld berekend.
In 2019 heeft het bondsbestuur vanwege de pilot en het feit dat dit vooraf niet
duidelijk gecommuniceerd is, besloten in 2019 een uitzondering te maken en
alleen inschrijfgeld te berekenen voor het districtskampioenschap TaT.
Het districtskampioenschap TaT en het NK TaT zijn 2 afzonderlijke
kampioenschappen . Daarnaast wordt vanaf 2020 bij het NK TaT ook het
zwitsers systeem toegepast waardoor spelers verzekerd zijn van meerdere
partijen tijdens het NK, dit in afwijking van het afvalsysteem dat in 2019 werd
gehanteerd tijdens het NK. Het verdisconteren van een bedrag voor het NK in
het inschrijfgeld voor het districtskampioenschap is het alternatief. Het
districtskampioenschap wordt dan te duur en daarnaast betalen dan veel spelers
mee aan het NK terwijl zij daar zelden of nooit zouden spelen.

10.1.4

10.1.5

Voor het seizoen 2020/2021 wordt een verhoging doorgevoerd op de
inschrijfgelden van de NPC:
10.1.4.1

Landelijke divisies (Top, 2e en 3e div.) van € 0,63 per partij per persoon
naar € 0,75 per partij per persoon (teambedrag van € 160,00 naar
€ 189,00)

10.1.4.2

Regionale divisies (4e divisie en lager) van € 0,32 per partij per persoon
naar € 0,35 per partij per persoon (teambedrag van € 80,00 naar
€ 88,00)

Voor het finaleweekend Masters wordt vanaf 2020 inschrijfgeld (€ 50 per team)
gevraagd.
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10.2 Begroting 2020
Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2020 aan ter vaststelling door de bondsraad.
Op pagina 71 t/m 74 zijn de kostenplaatsen toegelicht.
Bij het opstellen van de begroting 2020 heeft het bondsbestuur te maken met een forse
inkomstendaling t.a.v. contributie en subsdieinkomsten. De inkomsten uit de bondsbijdrage
dalen in 2020 met +/- € 40.000 vanwege de invoering van de nieuwe contributiestructuur. De
subsidieinkomsten vanuit NOC*NSF dalen in 2020 nog eens met +/- € 10.000. De subsidie van
NOC*NSF wordt eveneens gebaseerd op het ledenaantal. Daarnaast heeft er binnen NOC*NSF
een verschuiving plaatsgevonden van de subsidies van basisfinanciering voor sportbonden naar
maatwerksubsidies hetgeen ten koste gaat van de reguliere basisfinanciering.
Bij het opstellen van de begroting 2020 is door het bondsbestuur kritisch gekeken naar alle
kostenplaatsen en is op zo goed als alle kostenplaatsen bezuinigd. In de begroting 2020 is
rekening gehouden met een verhoging van de inschrijfgelden voor NK’s, Masters en NPC. De
begroting laat echter geen ruimte om projecten uit het jaarplan 2020 te financieren.
Om deze projecten toch te kunnen uitvoeren, stelt het bondsbestuur voor eenmalig een beroep
te doen op de bestemmingsreserve voor projecten die is opgenomen op de balans. Het gevolg
is dat een begroting wordt gepresenteerd met een negatief saldo waarbij het negatieve saldo
wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve. Het bondsbestuur vindt dit uiteraard geen
wenselijke en structurele oplossing. Vandaar dat in 2020 een werkgroep wordt gevormd, die
gaat onderzoeken hoe de financiering van de bond, voor de toekomst gewaarborgd wordt.
Het bondsbestuur stelt tevens voor om met ingang van 2021 naast de bondsbijdrage alle
inschrijfgelden te indexeren o.b.v. het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI).
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BEGROTING 2020
Begroting 2020
Kstn

100 - BONDSORGANISATIE
Bedrijfsvoering
Districtsteams
Huisvesting
Organisatiekosten
Personeelskosten

4.264
38.696
18.512
303.928

BELANGENBEHARTIGING
Beleid en Strategie
Bondsraad
Bondsbestuur
Financiële commissie
Ledenraadplegingen
Strategisch beraad
Projecten bondsorganisatie

Begroting 2019
Kstn

Opbr.

6.871
36.091
17.178
320.202
380.342

349.187

3.982

5.050

3.810

2.573
2.750
226
4.942
1.264
2.500
11.728

Contributies en subsidies
Contributie
Subsidies NOC*NSF

341.094
111.051

Begroting 2020
Kstn

200 - COM. & VERENIGINGSDIENSVERL.
COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE
Opleidingen
BIP opleiding
RSR opleiding
RWL opleiding

2.340
2.027
1.680

18.212

379.077
119.725
452.144

399.646

Begroting 2019
Kstn

Opbr.

50.237

8.650

2.800
2.400
2.400
6.047
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1.942
3.080
267
4.761
839
7.323
14.254

381.109

4.048
498.802

375.257

6.450

4.900
4.200
3.600
12.700

382.503
128.124

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

39.020

4.900
4.200
3.600
7.600

Opbr.

7.905
39.891
22.272
279.119

365.400

2.366
2.995
243
3.500
1.125
1.500

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

Opbr.

34.980

3.565

7.083

2100
4050
2250
8.400

1.502
3.337
2.244
12.700

510.627
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Verenigingsdienstverlening
Juridisch kader
Reglementen commissie
Tuchtcollege

Begroting 2020
Kstn
1.076
457

Ledenadministratie
Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning, land.
Verenigingsondersteuning, reg.

Begroting 2019
Kstn

Opbr.

1.726
685
2.411

1.541

9.741

12.410

12.654

13.353
5.679

16.603
9.175

2.481
30.520
12.750
45.751

Projecten promotie en vo

30.520
13.133
45.751

Sportaanbod
Organisatiekosten sportaanbod
Nationale petanque competitie
Districtscompetities
Districtskampioenschappen TaT
NK's en Masters
Internationale uitzendingen

142.540

62.001

Kstn

Opbr.

11.492
11.178
10.237
2.475
5.614
28.000

32.848
23.383
3.320
8.350
68.996

Projecten sportaanbod

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300
TOTAAL:
Resultaat per boekjaar:
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30.520
13.133

29.205
12.211
43.653

11.541
11.900
11.446
2.000
5.595
34.000
67.901

3.250

41.463

12.362

147.207
Begroting 2019
Kstn

29.213
12.250
41.416

11.235

Begroting 2020
300 - SPORTAANBOD

19.277

43.653

10.200

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200

15.129
4.148
25.778

2.481
30.520
12.750

Opbr.

1.212
329

1.533

19.032
Collectiviteitsafspraken
Bav
Buma
Sena

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

62.803

53.428

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

12.910
8.359
10.294

27.980
25.309
2.400
7.040
76.481

129.313

28.460
21.736

5.432
35.041
62.729

1.000

Opbr.

8.478
72.036

58.674

5.366

72.246

67.901

77.481

62.729

77.402

58.674

595.895

582.046

624.334

624.334

581.973

622.729

-13.849

0

40.756
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TOEL. KOSTENDRAGER BONDSORGANISATIE (100)
Bedrijfsvoering
▪

Districtsteams

De NJBB kent 8 districtsteams. De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op
reis- en cateringkosten m.b.t. districtsteamvergaderingen en attentiekosten i.h.k.v.
vrijwilligersbeleid.
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 uit accountants-, attentie-, bank-, ict-,
kantoormiddelen-, software,- verzekeringenverzendkosten en afschrijvingskosten
hardware.
Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten,
reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van
personeelsverzekeringen en personeelsbeleid (o.a. opleidingen, Samen presteren en
WOS). De totale formatie bedraagt 4,68 FTE waarvan 4,26 vast en 0,42 tijdelijk.
Belangenbehartiging
Onder de rubriek belangenbehartiging worden de representatiekosten van het
bondsbestuur, bondsbureau en districtsteams geboekt. Dit zijn kosten die te maken
hebben met het bijwonen van bijeenkomsten van o.a. NOC*NSF, CEP en/of FIPJP
congres, het uitreiken van speldjes aan vrijwilligers, het inkopen van relatiegeschenken
en het overhandigen van cheques bij het openen van een nieuwe accommodatie.
Beleid en Strategie
▪

Bondsraad

▪

Bondsbestuur

▪

▪

▪

De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten
bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bondsraadsleden, bondsbestuur en kosten voor
catering, drukwerk en verzendkosten.
De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis-, catering,- drukwerk-,
en verzendkosten m.b.t. vergaderingen van het bondsbestuur.
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, bondsraadsleden, 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.
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▪

Projecten bondsorganisatie

De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de projecten die geformuleerd
zijn in het jaarplan 2020 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie.
Vanuit de begroting 2020 is er geen ruimte om deze activiteiten te financieren. Het
voorstel is om in 2020 deze activiteiten eenmalig te financieren vanuit de opgebouwde
reserve pijlers (balanspost € 35.000).
Contributie en Subsidies
▪

Contributie

▪

Subsidies

De contributie bestaat uit inkomsten uit de bondsbijdrage die verenigingen per lid
afdragen. Het ledenaantal voor 2020 is begroot op 15.000 leden. De inkomsten uit de
bondsbijdrage gaan vanaf 2020 met +/- € 40.000 omlaag vanwege de invoering van de
nieuwe contributiestructuur.
De subsidie van NOC*NSF (rubriek 1.1 basisfinanciering sportbonden) is gebaseerd op
een basisbedrag plus een bedrag per lid. Aan NOC*NSF wordt jaarlijks contributie
betaald o.b.v. het aantal leden (t-2). Het contributiebedrag van € 4.048 is op de totaal
ontvangen subsidie in mindering gebracht. De subsidie van NOC*NSF daalt enerzijds
vanwege de daling van het ledenaantal en anderzijds vanwege een verschuiving van
subsidies binnen NOC*NSF.
TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200)
Communicatie, marketing en promotie
▪

Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie vallen de kosten van het
bondsblad (77%), de promotie- en webredactiekosten van districtsteams, de kosten
voor aanschaf van promotieartikelen en de hostingskosten voor website(s). 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.

Opleidingen
▪

Basisinstructeur petanque opleiding (BIP)

▪

Regionale scheidsrechter opleiding (RSR)

▪

Regionale wedstrijdleider opleiding (RWL)

In de begroting is rekening gehouden met de organisatie van 2 BIP opleidingen. De
kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor leercoaches, kerninstructeurs en PVBbeoordelaars 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. De
opbrengsten bestaan uit cursusgelden.
In de begroting is rekening gehouden met de organisatie van 2 RSR opleidingen. De
kosten en opbrengsten zijn vergelijkbaar met de kosten/opbrengsten die worden
gemaakt voor een BIP opleiding met dien verstande dat er bij een RSR opleiding maar 3
verdiepings-bijeenkomsten zijn.
In de begroting is rekening gehouden met de organisatie van 2 RWL opleidingen. De
kosten en opbrengsten zijn vergelijkbaar met de kosten/opbrengsten die worden
gemaakt voor een RSR opleiding. Voor alle opleidingen geldt dat er meer cursussen
worden georganiseerd (op maat) als die behoefte bestaat in regio’s of bij verenigingen.
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Verenigingsdienstverlening
▪

▪

▪

▪

Juridisch kader

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 van AllUnited bestaan uit jaarlijkse vaste
licentiekosten en een bedrag per relatie.
Verenigingsondersteuning landelijk

De kosten voor verenigingsondersteuning landelijk bestaan vooral uit de premie voor de
collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor leden, kosten voor VOevents 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.
▪

Collectiviteitsafspraken

De NJBB heeft een collectiviteitscontract met betrekking tot een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV), de SENA en 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. De kosten voor de BAV, BUMA-STEMRA
en SENA worden rechtstreeks doorbelast aan verenigingen die meedoen aan deze
collectieve inkoop.
Projecten promotie en verenigingsondersteuning
De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in
het jaarplan 2020 m.b.t. activiteiten op het gebied van promotie en
verenigingsondersteuning. Vanuit de begroting 2020 is er geen ruimte om deze
activiteiten te financieren. Het voorstel is om in 2020 deze activiteiten eenmalig te
financieren vanuit de opgebouwde reserve pijlers (balanspost € 35.000).
TOEL. KOSTENDRAGER SPORTAANBOD (300)
Sportaanbod
▪

▪

Organisatiekosten sportaanbod

Deze kostenplaats bevat de kosten van commissie wedstrijdsport nationaal (CWN,
20%), de lidmaatschapsgelden van de CEP en FIPJP (18%), de kosten m.b.t. de
bestelbus (48%) en leverancierskosten (14%).
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 opbrengsten bestaan uit inschrijfgelden voor de NPC.
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▪

Districtscompetities

▪

Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters

▪

De districtsteams organiseren gezamenlijk 24 regionale competities. De
organisatiekosten hebben vooral betrekking op de aanschaf van prijzen, reiskosten van
functionarissen en leden van het districtsteams.
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 5%), de kosten voor voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s en WK’s
(internationale uitzendingen, 95%). 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 2020 wordt deelgenomen aan EK Jeugd (19%) en EK Beloften (36%) in Saint-PierreLès-Elbeuf, WK Mannen (12%) in Lausanne, EK Vrouwen (22%) in Almerimar en het EK
Tête-à-Tête (6%) in Riga.
Projecten sportaanbod
De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in
het jaarplan 2020 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod. Vanuit de
begroting 2020 is er geen ruimte om deze activiteiten te financieren. Het voorstel is om
in 2020 deze activiteiten eenmalig te financieren vanuit de opgebouwde reserve pijlers
(balanspost € 35.000).
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Meerjarenraming 2020-2023 (ter informatie)
Ter informatie is de meerjarenraming 2020-2023 bijgevoegd. De meerjarenraming geeft een
globale doorkijk naar de komende jaren. In de meerjarenraming is met name doorgerekend
wat de gevolgen zijn bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden. In de
meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 1,5%. Bij het berekenen van de
bondsbijdrage is gerekend met 14.750 leden (2021), 14.500 leden (2022) en 14.750 (2023).
De producten en diensten die vanaf 2020 worden ontwikkeld in het kader van het
promotiebeleid moeten vanaf 2023 leiden tot meer leden of meer inkomsten uit overige
activiteiten.
Het thema omtrent de subsidietoekenning vanuit NOC*NSF aan de sportbonden staat al jaren
op de agenda van NOC*NSF maar zoals het nu lijkt, gaat er in 2020 een concreet voorstel
komen voor een nieuw lidmaatschapsmodel. De exacte voorstellen worden in het 1 e kwartaal
van 2020 verwacht. De besluitvorming zal naar verwachting tijdens algemene vergadering van
NOC*NSF in mei of november plaatsvinden. Het bondsbestuur zal deze ontwikkelingen
nauwgezet volgen. Voor de NJBB blijft het van eminent belang dat er een subsidie verkregen
blijft worden o.b.v. een basisfinanciering voor sportbonden die gebaseerd is op ledenaantal.
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Bijlage 1 - Meerjarenraming 2020-2023 (ter kennisgeving)
100 - BONDSORGANISATIE
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!

Bedrijfsvoering
Districtsteams
Huisvesting
Organisatiekosten
Personeelskosten

Kstn

Beleid en Strategie
Bondsraad
Bondsbestuur
Financiële commissie
Ledenraadplegingen
Strategisch beraad
Projecten bondsorganisatie

Kstn

4.264
38.696
18.512
303.928

#VERW! BELANGENBEHARTIGING

#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!

Begroting 2020
Opbr.

Opleidingen
#VERW! BIP opleiding
#VERW! RSR opleiding
#VERW! RWL opleiding

Kstn

4.392
39.866
19.071
319.315

Raming 2023
Opbr.

4.458
40.464
19.357
327.298

373.920

382.644

391.577

3.982

4.041

4.102

4.163

2.401
3.039
247
3.553
1.142
1.523
11.728

2.437
3.085
250
3.606
1.159
1.545
11.904

341.094
111.051
381.109

Kstn

#VERW! COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE

Raming 2022
Opbr.

365.400

2.366
2.995
243
3.500
1.125
1.500

SUBTOT. KOSTENDRAGER 100

Kstn

4.327
39.276
18.789
311.527

Contributies en subsidies
#VERW! Contributie
#VERW! Subsidies NOC*NSF

200 - COM. & VER.DIENSVERL.

Raming 2021
Opbr.

Opbr.

2.340
2.027
1.680

389.865

Kstn
8.650

2.800
2.400
2.400
6.047

12.083
335.563
105.498

452.144

50.237

2.474
3.131
254
3.660
1.176
1.569

Opbr.

2.375
2.057
1.705
7.600

333.500
100.223
441.061

50.990

398.828

Kstn
8.780

2.842
2.436
2.436
6.138

12.264

433.723

Opbr.
51.755

2.411
2.088
1.731
7.714

342.938
95.212

Kstn
8.911

2.885
2.473
2.473
6.230

408.004

438.150

Opbr.
52.532

2.447
2.120
1.757
7.830

9.045

2.928
2.510
2.510
6.323

7.947

Verenigingsdienstverlening
#VERW! Juridisch kader
#VERW! Reglementen commissie
Tuchtcollege

1.076
457

1.092
464
1.533

10.2 - Begroting 2020

1.109
471
1.556

1.125
478
1.579

1.603
76

Begroting 2020
Kstn
Opbr.
9.741

Ledenadministratie
Verenigingsondersteuning
#VERW! Verenigingsondersteuning, land.
#VERW! Verenigingsondersteuning, reg.

Raming 2021
Kstn

13.353
5.679

43.270

#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!

#VERW! Projecten sportaanbod

SUBTOT. KOSTENDRAGER 300
TOTAAL:
Resultaat:

10.2 - Begroting 2020

43.919

59.520

Begroting 2020
Kstn
Opbr.
11.492
11.178
10.237
2.475
5.614
28.000

30.978
12.941

31.442
13.135
43.919

11.664
11.346
10.391

32.848
23.383
3.320
8.350
68.996

44.578

60.413

67.901

31.914
13.332
44.578

31.914
13.332
45.247

144.292

11.839
11.516
10.546

8.000
73.099

Kstn

61.319

146.457

70.500

3.299

62.239

Raming 2023
Opbr.

8.500
73.685

Kstn
12.016
11.689
10.705

35.000
32.500

5.784
34.000

45.247

10.666

Raming 2022
Opbr.

32.500
30.000

5.699
34.000

3.250

31.442
13.135

Raming 2021
Kstn

19.901

10.508

142.160

Opbr.

13.963
5.938
19.607

10.353

140.059

SUBTOT. KOSTENDRAGER 200

Sportaanbod
Organisatiekosten sportaanbod
Nationale petanque competitie
Districtscompetities
Districtskampioenschappen TaT
NK's en Masters
Internationale uitzendingen

43.270

10.200

#VERW! Projecten promotie en vo

300 - SPORTAANBOD

30.978
12.941

Kstn
10.185

13.756
5.851
19.317

30.520
12.750

Raming 2023
Opbr.

10.035

13.553
5.764

30.520
12.750

Kstn

9.887

19.032
Muziekrechten
#VERW! Buma
#VERW! Sena

Raming 2022
Opbr.

37.500
35.000

5.871
34.000
76.000

3.348

Opbr.

9.000
74.280

81.500

3.398

72.246

67.901

73.099

70.500

73.685

76.000

74.280

81.500

593.414

579.565

605.124

571.973

616.806

571.042

628.741

581.888

-13.849

-33.151

-45.764

-46.853
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10.3

Benoeming leden financiele commissie

Het bondsbestuur is verheugd te melden dat zich nieuwe 2 kandidaten (Cees van de Linde en
Andre Salomons) hebben gemeld voor het lidmaatschap van de financiele commissie. Ton
Reedijk heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Het bondsbestuur stelt
voor deze 3 leden te benoemen voor een periode van een jaar.
Cees van de Linde
Cees van de Linde is lid van vereniging Wij Liggen en heeft in het
verleden in de werkgroep bondsorganisatie geparticipeerd.
Cees is als onafhankelijk adviseur werkzaam voor diverse organisaties.
Werkzaamheden bestaan uit: Het ondersteunen en adviseren van een
ondernemer bij het opstarten van een nieuw bedrijf. Een
organisatieonderzoek uitvoeren en de uitgebrachte adviezen samen met
de directie implementeren. Het coachen en ondersteunen van (jonge) medewerkers van een
adviesbureau. Het op verzoek van de ING, coachen van (jonge) managers en het begeleiden
van hen in hun verdere loopbaan.
Meer informatie is te vinden op zijn linkedin profiel: https://nl.linkedin.com/in/ceesvandelinde
Andre Salomons
André Salomons is een expert op het gebied van Fast Close, Reporting en Planning and Control
en heeft ervaring in alle functies op dat gebied bij vele verschillende nationale en
internationale organisaties, met een grote diversiteit aan activiteiten.
Ooit begonnen bij 1 van de Big 4, Ernst en Young en later BDO,
heeft André de overstap gemaakt naar het vak van financial
controller. Al vroeg in zijn carrière is de liefde voor ICT ontstaan,
die zich heeft vertaald in een dubbelfunctie van Controller en ICT
manager. Een dubbelfunctie die vele malen in de praktijk gestalte
heeft gekregen en die heeft geleid tot het opzetten van Europese
management accounting omgevingen, implementatie van ERPsystemen, GRC (Corporate Governance bij een a.s. beursfonds),
SharePoint etc. Gedrevenheid en loyaliteit maken hem steeds tot
een betrouwbare partner voor het management team, waar hij
deel van uitmaakt.
Hij publiceert regelmatig over Fast Close, reporting, accounting,
cybersecurity en tal van andere onderwerpen. Van zijn hand
verscheen het boek: Van Slow Close naar Fast Close. Het scala
van ondernemingen waar hij eerder voor werkte omvat onder
andere: Ey, BDO, Stokvis, Invensys, Chubb Security, EON, DELTA
etc.
Expert op gebied van:
Fast Close, Financial Closing, SharePoint, reporting, consolidation, management accounting,
controlling.
Meer informatie is te vinden op zijn linkedin profiel:
https://nl.linkedin.com/in/andresalomons?trk=author_mini-profile_title
10.3 – Leden financiële commissie
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9.1

Toernooireglement Petanque

BIJLAGE 07: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP EN DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-ÀTÊTE
Vastgesteld door de bondsraad op 23 november 2019;
Inwerkingtredend op 1 januari 2020

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Artikel
2.1
2.2
2.3
2.4

Elk districtskampioenschap tête-à-tête is een zelfstandig kampioenschap.
Equipes die deelnemen aan een districtskampioenschap kunnen zich op basis van
resultaat kwalificeren voor het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête.
Het districtskampioenschap tête-à-tête wordt gespeeld in de categorieën mannen en
vrouwen.
Als er in één van de categorieën op de sluitingsdatum minder dan twee
inschrijvingen zijn, wordt het kampioenschap voor die categorie niet gespeeld.
De winnende equipe van een districtskampioenschap tête-à-tête heeft recht op het
dragen van de titel ‘districtskampioen tête-à-tête (mannen of vrouwen)’ voor dat
jaar.
2.
Organisatie
De organisatie van het districtskampioenschap tête-à-tête is een taak van het
districtsteam. De directeur van het bondsbureau verstrekt daartoe richtlijnen.
Het districtskampioenschap wordt op een zondag gespeeld, uiterlijk twee weken voor
het nationaal kampioenschap.
De keuze voor een datum vindt plaats in overleg met het bondsbestuur c.q. met de
commissie wedstrijdsport nationaal die daarvoor door het bondsbestuur
gemandateerd is.
Het bondsbureau draagt zorg voor de financiële afhandeling.

Artikel 3.
3.1
3.2
3.3

3.4

4.2
4.3

Deelnemende equipes

Een districtskampioenschap tête-à-tête staat open voor een onbeperkt aantal
equipes per categorie.
Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach.
Aan de districtskampioenschappen kunnen uitsluitend personen deelnemen die in het
bezit zijn van een door de NJBB afgegeven licentie. De vereniging die als eerste op
de licentie is vermeld moet gevestigd zijn in het district waar het betreffende
kampioenschap wordt gespeeld.
Vervangers en invallers zijn tijdens het districtskampioenschap niet toegestaan.

Artikel 4.
4.1

Algemeen

Loting

De indeling voor de eerste wedstrijdronde geschiedt op de wedstrijddag door middel
van loting.
Er worden geen equipes geplaatst.
Indien een equipe zich uiterlijk 15 minuten vóór het aanvangstijdstip van de eerste
wedstrijd niet gemeld heeft aan de wedstrijdtafel, of indien een equipe zich heeft
afgemeld, verliest deze het recht om deel te nemen.
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Artikel 5.
5.1

a
b
5.2
5.3
5.4
5.5

Wedstrijdsysteem districtskampioenschap bij meer dan 8 equipes

Bij meer dan 8 equipes wordt het districtskampioenschap gespeeld volgens het
Zwitsers wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale. Het Zwitsers
wedstrijdsysteem kent weerstandspunten (Buchholzpunten), SB-punten (SonnebornBerger punten), het saldo, en tenslotte het lotnummer ter bepaling van de ranglijst
vóór de halve finales (aanhangsel a):
Tot en met 32 equipes worden 4 ronden Zwitsers gespeeld;
Bij meer dan 32 equipes worden 5 ronden Zwitsers gespeeld.
De ronden Zwitsers worden op tijd gespeeld. Hiervoor gelden enige afwijkende regels
die in artikel 6 van dit reglement zijn vastgelegd.
De verliezende equipes van de halve finale eindigen beide op de derde plaats.
Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden
noodzakelijk zijn, kan elke equipe slechts eenmaal een vrije ronde krijgen.
De wedstrijdleiding kan besluiten om aan equipes banen toe te wijzen.

Artikel 6.

Aanvullende bepalingen voor spelen op tijd

In aanvulling op artikel 9 van het Toernooireglement Petanque geldt het volgende indien wordt
gespeeld op tijd:
6.1 De speeltijd voor een wedstrijd bedraagt drie kwartier.
6.2 De start en het einde van de speeltijd worden aangegeven door middel van een
geluidssignaal.
6.3 Met betrekking tot het begin en einde van een werpronde gelden de volgende
bepalingen:
a.
Een op het moment van het eindsignaal lopende werpronde wordt uitgespeeld;
b.
Een werpronde wordt geacht te zijn begonnen op het moment dat de laatst
geworpen boule van de vorige werpronde tot stilstand is gekomen of op het
moment dat het but tijdens een werpronde ongeldig is geworden;
c.
Het uitwerpen van het but voor de volgende werpronde moet binnen één minuut
na de vaststelling van de punten in de voorgaande werpronde plaatshebben.
6.4 Voortgang na het geluidssignaal “einde wedstrijd”:
a.
Indien na afloop van de bij het eindsignaal nog lopende werpronde geen van
beide equipes dertien punten heeft behaald, wordt de partij met maximaal twee
werpronden verlengd;
b.
Indien na deze extra werpronden een gelijke stand bereikt is, wordt de partij
met zoveel werpronden verlengd als nodig is om tot een ongelijke score te
komen. De equipe met de hoogste score wint de partij.
Artikel 7.

Wedstrijdsysteem bij minder dan 9 equipes

7.1 Bij minder dan 9 equipes geldt als wedstrijdsysteem:
a.
Bij 2 equipes wordt een finale gespeeld om 2 gewonnen partijen;
b.
Bij 3 of 4 equipes wordt een halve competitie gespeeld en de nummers 1 en 2
spelen de finale;
c.
Bij 5 of 6 equipes wordt een halve competitie gespeeld en de nummers 1 en 2
spelen de finale;
d.
Bij 7 of 8 equipes wordt een voorronde in twee poules gespeeld. In elke poule
wordt een halve competitie gespeeld. Daarna volgt de halve finale gespeeld door
nummer 1 van poule A tegen nummer 2 van poule B en nummer 2 van poule A
tegen nummer 1 van poule B. De winnaars van de halve finales spelen tegen
elkaar de finale;
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7.2 Bij een halve competitie wordt de eindstand vastgesteld op basis van het aantal
gewonnen partijen. Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk
is, zijn voor de rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:
a. het onderlinge resultaat (het aantal partijen tegen de equipe of equipes die gelijk
geëindigd zijn);
b. het onderlinge saldo (het verschil van het aantal voor– en tegenpunten uit de
partijen tegen de betreffende equipe of equipes);
c. het algemene saldo (het verschil van het aantal voor– en tegenpunten uit alle
gespeelde partijen);
d. indien ook dat laatste gelijk is, worden — indien de te bepalen volgorde gevolgen
heeft voor de kwalificatie — een beslissingspartij of beslissingspartijen gespeeld;
Indien nadat een criterium is toegepast er nog equipes gelijk staan, wordt voor deze equipes
opnieuw begonnen met de criteria vanaf a.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
Artikel 8.
8.1
8.2
8.3

Organisatie

Het Nationaal Kampioenschap wordt georganiseerd door de commissie wedstrijdzaken
nationaal, daartoe gemandateerd door het bondsbestuur.
Het nationaal kampioenschap tête-à-tête wordt gespeeld in de categorieën mannen,
vrouwen en jeugd.
Het nationaal kampioenschap tête-à-tête wordt gespeeld op een zondag.

Artikel 9.
Kwalificatie voor het Nationaal Kampioenschap
9.1 Per district kwalificeren zich op basis van de eindstand van het betreffende
kampioenschap in de categorieën mannen en vrouwen minimaal 2 en maximaal 8
equipes voor het NK. Het maximaal aantal te plaatsen equipes per district wordt
bepaald op basis van het aantal uitgegeven licenties per district. Om dit aantal te
bepalen, wordt 30 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het NK
plaatsheeft, gehanteerd als peildatum.
9.2 De organisator publiceert de lijst met toegewezen plaatsen per district zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 1 februari van het jaar waarin het nationaal kampioenschap
gespeeld wordt;
9.3 Indien een district slechts één inschrijver(-ster) kent voor het districtskampioenschap
wordt deze inschrijver(-ster) geacht zich te hebben geplaats voor het Nationaal
Kampioenschap.
9.4 Indien in een district geen districtskampioenschap heeft plaatsgehad, kan de
Commissie Wedstrijdsport Nationaal aan maximaal twee spelers uit dat district een
wildcard toekennen. De spelers die een wildcard ontvangen, zijn als equipe
gekwalificeerd voor het nationaal kampioenschap tête-à-tête.
9.5 Indien na de toekenning van de wildcards, zoals beschreven in artikel 8.2, in enig
district zich minder dan het voor dat district vastgestelde maximum aantal equipes
kwalificeert, vult de Commissie Wedstrijdsport Nationaal het aantal equipes aan het
nationaal kampioenschap tête-à-tête voor mannen en vrouwen vervolgens aan met,
afhankelijk van het conform artikel 8.1 aantal toegewezen plaatsen, maximaal 6
equipes per district in volgorde van de eindstand van het districtskampioenschap. Dit
gebeurt tot het aantal deelnemende equipes van 32 is bereikt.
9.6 Een equipe die zich kwalificeert of wordt geselecteerd via een wildcard voor het
nationaal kampioenschap tête-à-tête is niet verplicht deel te nemen.
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Artikel 10.
10.1
10.2
10.3
10.4

Het nationaal kampioenschap tête-à-tête voor mannen en vrouwen staat open voor 32
equipes.
Het nationaal kampioenschap tête-à-tête voor jeugd staat open voor een onbeperkt
aantal equipes.
Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach.
Een uitnodiging tot deelname aan het nationaal kampioenschap is strikt persoonlijk.
Vervangers en invallers zijn niet toegestaan.

Artikel 11.
11.1
11.2
11.3

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Loting

De indeling voor de eerste wedstrijdronde geschiedt op de wedstrijddag door middel
van loting.
Er worden geen equipes geplaatst.
Indien een equipe zich uiterlijk 15 minuten vóór het aanvangstijdstip van de eerste
wedstrijd niet gemeld heeft aan de wedstrijdtafel, of indien een equipe zich heeft
afgemeld, verliest deze het recht om deel te nemen.

Artikel 12.
12.1

Deelname

Wedstrijdsysteem

Het kampioenschap wordt in alle categorieën gespeeld volgens het Zwitsers
wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale. Het Zwitsers
wedstrijdsysteem kent weerstandspunten (Buchholzpunten), SB-punten (SonnebornBerger punten), het saldo, en tenslotte het lotnummer ter bepaling van de ranglijst
vóór de halve finales (aanhangsel a):
a.
In alle categorieën worden 4 ronden Zwitsers gespeeld, waarna de eerste 4 van
de ranglijst worden toegelaten tot de halve finales;
b.
Indien bij de jeugd meer dan 32 equipes zijn aangemeld, worden 5 ronden
Zwitsers gespeeld, waarna de eerste 4 van de ranglijst worden toegelaten tot de
halve finales.
Indien in de categorie jeugd minder dan 9 equipes zijn aangemeld, is artikel 7 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
De ronden Zwitsers worden op tijd gespeeld. Artikel 6 van dit reglement is van
overeenkomstige toepassing.
De wedstrijdleiding kan besluiten om aan equipes banen toe te wijzen.
De verliezende equipes van de halve finale eindigen beide op de derde plaats.
De winnende equipe heeft recht op het dragen van de titel ‘nationaal kampioen tête-à
tête mannen respectievelijk vrouwen of jeugd’.
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Aanhangsel A
Wijze van indeling na de eerste ronde in het gehanteerde Zwitsers systeem
Bij het Zwitsers systeem, zoals dat bij de NK’s petanque in Nederland wordt gehanteerd, wordt
de ranglijst voor de eerste ronde bepaald door loting en wordt na elke ronde een ranglijst
opgesteld op basis van het aantal gewonnen partijen en bij gelijke stand achtereenvolgens:
a. weerstandspunten (WP); dat zijn de gewonnen partijen van alle tegenstanders.
NB: Deze punten worden ook wel Buchholz-punten genoemd;
b. Sonneborn-Berger-punten (SB); dat zijn de gewonnen partijen van de tegenstanders
die zijn verslagen.
NB: Deze punten worden ook wel Schoch-punten genoemd;
c. het saldo;
d. het lotnummer.
NB: Door het lotnummer als criterium toe te voegen is er nooit een gelijke stand in de
ranglijst. Er zijn immers geen twee dezelfde lotnummers.
De indeling van de eerste ronde gebeurt op lotnummer. De criteria a tot en met c zoals
hierboven genoemd zijn bij aanvang voor iedereen gelijk, dus geldt voor de ranglijst van de
eerste ronde criterium d.
De indeling na de eerste ronde geschiedt op basis van een ranglijst die na elke ronde wordt
opgemaakt.
Twee opeenvolgende equipes in de ranglijst spelen tegen elkaar, tenzij beide equipes al tegen
elkaar gespeeld hebben. In dat geval wordt de volgende equipe op de ranglijst genomen als
tegenstander.
NB: Bij kleinere aantallen equipes kan dat leiden tot een minder vanzelfsprekende indeling.
Voorbeeld:

Als er bijvoorbeeld 18 equipes zijn, zijn er na de 1e ronde 9 winnaars en 9
verliezers. Degene die op plaats 9 staat van de lijst van spelers met één
winstpartij (op basis van het laagste saldo, want het aantal WP en SB zijn gelijk
na 1 ronde en - eventueel bij een gelijke stand - het hoogste lotnummer)
speelt tegen degene die op plaats 1 staat van de lijst met spelers met 0
winstpartijen (op basis het laagste saldo en eventueel het laagste lotnummer),
tenzij die spelers al tegen elkaar zijn uitgekomen. In dat geval wordt de equipe
op de volgende plaats in de ranglijst de tegenstander.
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11.2

Aanpassingen n.a.v. contributiestructuur (HHR / Statuten en TRP)

1.

Voorstel aanpassing in de Statuten

1.1.

Wijziging in verband met mogelijkheid lidmaatschap bij meerdere verenigingen

HUIDIG
Artikel 4 Leden
a. Een lid als bedoeld in Artikel 3 lid 1 sub
a wordt in deze statuten en elders, zulks
ter onderscheiding van het hierna te
definiëren verenigingslid, „lidvereniging“
genoemd.
b. Natuurlijke personen die lid zijn van
een onder a. bedoelde vereniging zijn
tevens lid van de bond. Deze natuurlijke
personen worden in deze statuten
„verenigingsleden“ genoemd.
c. Indien de lidvereniging een vereniging
betreft met afdelingen of secties voor
verschillende sporten, zijn uitsluitend de
leden van de afdeling of sectie petanque
of jeu de boules lid van de bond.

NIEUW
Artikel 4 Leden
a. Een lid als bedoeld in Artikel 3 lid 1 sub a
wordt in deze statuten en elders, zulks ter
onderscheiding van het hierna te definiëren
verenigingslid, „lidvereniging“ genoemd.
b. Natuurlijke personen die lid zijn van een
onder a. bedoelde vereniging zijn tevens lid
van de bond. Deze natuurlijke personen
worden in deze statuten „verenigingsleden“
genoemd.
i. Verenigingsleden kunnen via meerdere
lidverenigingen lid zijn van de bond
ii Indien een verenigingslid via één
lidvereniging lid is van de bond, wordt het
lidmaatschap bij deze lidvereniging hierna
zijn of haar primair lidmaatschap genoemd.
iii. Indien een verenigingslid, naast zijn of
haar primair lidmaatschap, lid is bij andere
lidverenigingen, worden de lidmaatschappen
bij deze andere lidverenigingen gezien als
extra lidmaatschappen.
iv De bond verstrekt aan een verenigingslid
als bewijs van zijn of haar lidmaatschap(pen)
een licentie.
c. Als de lidvereniging een vereniging betreft
met afdelingen of secties voor verschillende
sporten, zijn uitsluitend de leden van de
afdeling of sectie petanque of jeu de boules
lid van de bond.

2. Voorstel aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement
2.1
Verplichtingen verenigingsleden
In artikel 4 lid 1 sub d is geregeld dat verenigingsleden verplicht zijn om de door de NJBB
verstrekte licentie in te leveren in het geval hun verenigingslidmaatschap om enige reden
tussentijds eindigt. Deze verplichting komt te vervallen doordat er geen fysieke licentiepassen
worden verstrekt. De digitale licentie(pas) zal worden verwijderd uit het systeem en is niet
meer te downloaden. Dit leidt tot het voorstel om artikel 4 lis 1 sub d Huishoudelijk Reglement
te verwijderen.
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HUIDIG
Artikel 4 lid 1 aanhef en sub d
Verenigingsleden zijn ertoe verplicht:
Wanneer hun verenigingslidmaatschap om
enige reden tussentijds eindigt, de door de
bond verstrekte licentie in te leveren.

NIEUW
Artikel 4 lid 1 aanhef en sub d
Komt te vervallen

2.2. Licenties
Met de invoering van de nieuwe contributiestructuur wordt tevens een nieuwe
ledenadministratie in gebruik genomen. Op de digitale licentiepassen komen de verenigingen
te staan waarvan het verenigingslid lid is. Hierdoor is het mogelijk dat er op één licentiepas
meerdere verenigingen worden vermeld. Daarom wordt voorgesteld om artikel 23
Huishoudelijk Reglement op de volgende manier te wijzigen:
HUIDIG
Artikel 23 lid 1 sub c
Een licentie voldoet tenminste aan de eisen
die de FIPJP aan een licentie stelt. Voorts
vermeldt de licentie de naam van de
lidvereniging aan wie zij is verstrekt.
Artikel 23 lid 2
De bond kent verschillende categorieën
licenties:
a. Wedstrijdlicenties: voor de senioren,
gemerkt met de letter “W”,
b. Jeugdlicenties: voor de jeugdspelers,
gemerkt met het woord “Jeugd”, en
c. Clublicenties: voor de clubleden,
gemerkt met de letter “C”.
De bond verstrekt per persoon ten hoogste
één wedstrijd- of jeugdlicentie, ongeacht het
aantal lidverenigingen waarbij iemand als
verenigingslid is aangesloten.
Artikel 23 lid 3
Licenties, afgegeven door een ander lid van
de FIPJP dan de bond, worden beschouwd
als:
a. Wedstrijdlicentie indien de houder in
het lopende kalenderjaar de leeftijd
van ten minste 18 jaar heeft bereikt
of hoopt te bereiken, en
b. Jeugdlicentie in het andere geval.
Artikel 23 lid 4 sub a
De houder van een geldige wedstrijd- of
jeugdlicentie is gerechtigd deel te nemen
aan alle door, namens of onder auspiciën
van de bond en zijn lidverenigingen
georganiseerde wedstrijden, toernooien en
competities, overeenkomstig de bepalingen
van de desbetreffende reglementen
(“speelrechten”).
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NIEUW
Artikel 23 lid 1 sub c
Een licentie voldoet tenminste aan de
eisen die de FIPJP aan een licentie stelt.
Voorts vermeldt de licentie de
na(a)m(en) van de lidvereniging(en)
waarbij iemand als verenigingslid is
aangesloten.
Artikel 23 lid 2
Komt te vervallen

Artikel 23 lid 3
Komt te vervallen

Artikel 23 lid 4 sub a
De houder van een geldige licentie is
gerechtigd deel te nemen aan alle door,
namens of onder auspiciën van de bond
en zijn lidverenigingen georganiseerde
wedstrijden, toernooien en competities,
overeenkomstig de bepalingen van de
desbetreffende reglementen
(“speelrechten”).
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Artikel 23 lid 4 sub b
Een verenigingslid dat niet beschikt over een
geldige Wedstrijd- of Jeugdlicentie
is uitsluitend gerechtigd deel te nemen aan
door zijn eigen vereniging voor de
eigen verenigingsleden georganiseerde
wedstrijden, toernooien en competities
voor zover die niet onderworpen zijn aan het
toernooireglement petanque;
Artikel 23 lid 4 sub c
De bondsraad kan besluiten de speelrechten
verbonden aan de afzonderlijke
categorieën licenties nader vast te stellen.

Artikel 23 lid 4 sub b
Komt te vervallen

Artikel 23 lid 4 sub c
Komt te vervallen

3. Voorstel aanpassingen in het Toernooireglement petanque (TRP)
Ook in het TRP wordt in meerdere artikelen verwezen naar de verschillende licenties die op dit
moment worden verstrekt. In verband met de wijziging van de contributiestructuur, worden de
volgende wijzigingen voorgesteld:
HUIDIG
Artikel 2.3
Een licentie, afgegeven door een ander lid
van de FIPJP dan de bond, wordt beschouwd
als: Wedstrijdlicentie indien de houder in het
lopende kalenderjaar de leeftijd van ten
minste 18 jaar bereikt; en Jeugdlicentie in
het andere geval.
Artikel 2.4
Een speler met een buitenlandse licentie als
bedoeld in artikel 2.3 die tot een in
Nederland georganiseerd toernooi wordt
toegelaten verklaart met zijn
inschrijving zich te onderwerpen aan het
tuchtrecht van de NJBB. Hierbij
inbegrepen de statuten en reglementen van
de NJBB.
Artikel 4.1
Nationale toernooien zijn opengesteld voor
personen met de Nederlandse
nationaliteit die in het bezit zijn van een
Wedstrijdlicentie of een andere door de
FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.
Artikel 5.3
Landelijke toernooien zijn opengesteld voor
houders van een Wedstrijdlicentie en
houders van een Jeugdlicentie en houders
van een door de FIPJP erkende
(buitenlandse) licentie.
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NIEUW
Artikel 2.3
Komt te vervallen

Artikel 2.4
Een speler met een licentie, afgegeven
door een ander lid van de FIPJP dan
de bond die tot een in Nederland
georganiseerd toernooi wordt toegelaten
verklaart met zijn inschrijving zich te
onderwerpen aan het tuchtrecht van de
NJBB. Hierbij inbegrepen de statuten en
reglementen van de NJBB.
Artikel 4.1
Nationale toernooien zijn opengesteld
voor personen met de Nederlandse
nationaliteit die in het bezit zijn van een
door de bond afgegeven licentie of
houders van een andere door de FIPJP
erkende (buitenlandse) licentie.
Artikel 5.3
Landelijke toernooien zijn opengesteld
voor houders van een door de bond
afgegeven licentie of houders van een
andere door de FIPJP erkende
(buitenlandse) licentie.
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Artikel 6.2
Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn
aangewezen als promotietoernooi, alleen
opengesteld voor houders van een
Wedstrijdlicentie of houders van een door de
FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.
Artikel 6.3
Regionale toernooien zijn tevens open
gesteld voor houders van een Clublicentie
die lid zijn van de organiserende vereniging.

Artikel 6.2
Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn
aangewezen als promotietoernooi, alleen
opengesteld voor houders van een door
de bond afgegeven licentie of houders
van een andere door de FIPJP erkende
(buitenlandse) licentie.
Artikel 6.3
Komt te vervallen

4. Voorstel aanpassingen in TRP bijlage 1 (NPC reglement)
De nieuwe contributiestructuur leidt tot drie wijzigingen in het reglement voor de NPC. Artikel
3.5.1. dient te worden gewijzigd omdat het gezien de invoering van de digitale licentiepas niet
meer mogelijk is om de licentie van de deelnemende spelers te overhandigen. Het voorstel is
om de volgende wijzigingen door te voeren:
HUIDIG
Artikel 3.3
Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van
een lidvereniging met een geldige
Nederlandse wedstrijdlicentie afgegeven
door de NJBB. De speelgerechtigdheid van
een speler vervalt voor de rest van het NPC
seizoen wanneer deze speler tijdens het NPC
seizoen van vereniging wisselt nadat hij in
het betreffende seizoen reeds heeft
deelgenomen aan de NPC.
Artikel 3.3.1
Een speler is uitsluitend gerechtigd aan een
wedstrijd van de NPC deel te nemen
namens de vereniging die op zijn of haar
wedstrijdlicentie staat vermeld.
Artikel 3.5.1
De teamcaptain overhandigt het
teamformulier van zijn team aan de
scheidsrechter, voor aanvang van de eerste
speelronde, alsmede de wedstrijdlicenties
van alle aan de wedstrijd deelnemende
spelers.
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NIEUW
Artikel 3.3
Speelgerechtigde spelers zijn alle leden
van een lidvereniging met een geldige
Nederlandse licentie afgegeven door de
NJBB. De speelgerechtigdheid van een
speler vervalt voor de rest van het NPC
seizoen wanneer deze speler tijdens het
NPC seizoen van vereniging wisselt nadat
hij in het betreffende seizoen reeds heeft
deelgenomen aan de NPC.
Artikel 3.3.1
Een speler is uitsluitend gerechtigd aan
een wedstrijd van de NPC deel te nemen
namens de lidvereniging die als primaire
vereniging op zijn of haar licentie staat
vermeld.
Artikel 3.5.1
De teamcaptain overhandigt het
teamformulier van zijn team aan de
scheidsrechter, voor aanvang van de
eerste speelronde.
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5. Voorstel aanpassing moment van inschrijving voor nationale toernooien
In artikel 27.2 van het Toernooireglement Petanque (TRP) is geregeld dat men zich voor een
nationaal toernooi kan inschrijven tot en met de zaterdag de week voorafgaand aan het
toernooi. In de praktijk worden de inschrijvingen in het weekend niet verwerkt, dit betekent
dat het uiterste tijdstip van inschrijving kan worden verplaatst naar de zondag voorafgaande
aan het toernooi. Het voorstel is om artikel 27.2 van het TRP op de volgende manier aan te
passen:
HUIDIG
Artikel 27.2
Het uiterste tijdstip van inschrijving is de 7e
dag voor de datum waarop het
toernooi wordt gespeeld om 24:00 uur. Een
inschrijving wordt geacht te laat te
zijn indien de inschrijving op het uiterste
tijdstip niet was ontvangen door de
organisator.
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NIEUW
Artikel 27.2
Het uiterste tijdstip van inschrijving is de
6e dag voor de datum waarop het
toernooi wordt gespeeld om 24:00 uur.
Een inschrijving wordt geacht te laat te
zijn indien de inschrijving op het uiterste
tijdstip niet was ontvangen door de
organisator.
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11.3

Toevoegen artikel in Huishoudelijk Reglement o.b.v. vereiste NOC*NSF

Verwijzing naar Case Management Systeem Sport (CMSS) in Huishoudelijk
Reglement
Door NOC*NSF is een rapport opgesteld met aanbevelingen die komen uit commissie De Vries
hetgeen gaat over “seksuele intimidatie en misbruik in de sport”. Een van die aanbevelingen is
de ontwikkeling van een systeem waarin alle meldingen worden geregistreerd en waarbij de
sportbonden verplicht worden meldingen in dit systeem te registreren. Om dit te borgen
verplicht NOC*NSF alle sportbonden onderstaande tekst op te nemen in één van onze
reglementen. Na raadpleging van de reglementencommissie is het voorstel om onderstaande
tekst toe te voegen aan artikel 24 Huishoudelijk Reglement.
NIEUW
Artikel 24 lid 3: Gebruik buiten de bond
De bond voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van NOC*NSF (die wordt
beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding
van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig
grensoverschrijdend gedrag van verenigingsleden. Deze informatie heeft als doel te komen
tot een veilige of veiliger sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door
het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS.
Deze gegevens mogen en zullen niet door de bond noch door NOC*NSF voor andere
doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden
verstrekt in welk vorm dan ook. Uitgezonderd als de gegevens justitieel opeisbaar zijn.

11.3 – Wijziging HHR i.v.m. CMSS
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