Agenda vergadering bondsraad
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Aanvang:
Locatie:

28 november 2020
10:30
MS Teams

Genodigden:

Bondsraadsleden, bondsbestuursleden, bondsbureau, voorzitter
reglementencommissie en voorzitter tuchtcollege.

Agenda
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1.

Opening
Berichten van verhindering

2.

Mededelingen
Opzet kwalificatiecyclus EK 2022 (ter kennisgeving)

3.

Conceptverslag van de vergadering van de bondsraad d.d. 6 juni 2020 (ter
vaststelling), pag. 1 t/m 10

4.

Ingekomen stukken

5.

NPC seizoen 2020/2021

6.

Concept stand van zaken besluiten en toezeggingen aan de bondsraad d.d. 6
juni 2020 (ter vaststelling), pag. 11 t/m 14

7.

Vacatures (ter besluitvorming)
7.1
Secretaris bondsbestuur (voordracht Abdou Najib), pag. 15 en 16 1
7.2
Penningmeester, Valentijn van Koppenhagen 2

8.

Ambitie internationale wedstrijdsport (ter besluitvorming),
pag. 17 t/m 24

9.

Aanbevelingen evaluatie bondsorganisatie (ter besluitvorming),
pag. 25 t/m 34

10.

Jaarplan 2021, (ter besluitvorming) pag. 35 t/m 39

11.
11.1
11.2

Financien (ter besluitvorming)
Begroting 2021, pag. 40 t/m 48
Benoeming leden financiele commissie3

12.
12.1

Reglementen (ter besluitvorming)
Aanpassingen HHR (n.a.v. internationale overschrijving CEP), pag. 49 t/m 51

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Ton Roos de huidige secretaris treedt af. Het bondsbestuur draagt Abdou Najib voor als nieuw bestuurslid.
Valentijn van Koppenhagen, huidige penningmeester, is herkiesbaar voor een 2e termijn.
3
André Salomons, Cees van de Linde en Ton Reedijk worden opnieuw voorgedragen als leden van de financiële
commissie voor de controle van het boekjaar 2020.
2

2. Kwalificatiesystematiek EK 2022 “The Road to 2022” (ter kennisgeving)
Van 13 t/m 17 juli 2022 vindt het EK Tête-à-Tête – Doubletten – Mix plaats in
’s-Hertogenbosch. Om er voor te zorgen dat alle Nederlandse topspelers de mogelijkheid
krijgen zich te kwalificeren voor het EK in 2022, wordt een reeks van aparte
kwalificatietoernooien georganiseerd.
Het is duidelijk dat wij momenteel in een onzekere tijd leven. Hierdoor is het erg lastig om
plannen te maken voor volgend jaar. Het bondsbestuur hecht er veel waarde aan dat deze
kwalificatiereeks doorgaat omdat deze bepaalt wie namens Nederland gaat deelnemen aan het
EK in 2022 in ’s-Hertogenbosch. Het doel is om op een veilige, sportieve en eerlijke manier
te bepalen wie Nederland gaat vertegenwoordigen.
Het is niet ondenkbaar dat beperkende maatregelen tegen verspreiding van COVID-19 invloed
gaan hebben op de kwalificatiereeks. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat de
kwalificatiereeks kan worden afgerond, wordt op een later moment bepaald welk
wedstrijdsysteem exact wordt gebruikt. Hierna wordt beschreven hoeveel toernooien er
minimaal door moeten gaan om tot een representatief team te komen voor het EK 2022.
Ook volgt hieronder informatie over de opzet (op hoofdlijnen) van de kwalificatiereeks, het
wedstrijdsysteem, de puntentoekenning, de manier waarop wordt bepaald wie in de
voorselectie wordt opgenomen én hoe wordt bepaald wie namens Nederland gaat deelnemen
aan het EK in 2022.
Informatie over zaken als de aanmeldprocedure, inschrijfgeld en de invallersregeling wordt
uiterlijk 15 december gedeeld via de website NLpetanque.nl en de NLPetanque nieuwsbrief.
1.
Opzet kwalificatiereeks
De kwalificatiereeks bestaat uit zes toernooien waar spelers en speelsters individueel punten
kunnen verdienen voor een ranglijst. De toernooien gaan plaatsvinden in 2021;
-

3 tweedaagse (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) NK’s namelijk het NK Tête-àTête, NK Doubletten en NK Mix;
3 aparte eendaagse doubletten “Road tot 2022” kwalificatietoernooien in aparte
categorie voor mannen en vrouwen.

Eventuele beperkende maatregelen in de strijd tegen COVID-19 kunnen er voor zorgen dat het
niet haalbaar is om de toernooien op één dag te organiseren. Om die reden zijn per “Road tot
2022” kwalificatietoernooi twee dagen en twee locaties vastgelegd.
De planning van deze toernooien ziet er als volgt uit:
- 13 en 14 maart 2021 “Road tot 2022” kwalificatietoernooi bij Karro-Deux (Deventer).
Extra uitwijk ’t Zwijntje (Apeldoorn)
- 17 en 18 april 2021 NK Doubletten (PC Oisterwijk)
- 10 en 11 juli 2021 NK Mix (De Bouledozers)
- 24 en 25 juli 2021 “Road tot 2022” kwalificatietoernooi bij JBC Zoetermeer. Extra
uitwijk JBC Nieuwerkerk (Nieuwerkerk aan den IJssel)
- 15 augustus 2021 NK Tête-à-Tête (De Gooiers)
- 9 en 10 oktober 2021 “Road tot 2022” kwalificatietoernooi bij CdP Heerlen. Extra
uitwijklocatie Littie of Littienie (Helmond)
Als minimaal drie van de zes toernooien hebben plaatsgevonden, en de overige toernooien
niet kunnen worden gespeeld vanwege strengere maatregelen, bepaalt de ranglijst welke
spelers en speelsters in de voorselectie worden opgenomen. Als in oktober 2021 slechts twee
toernooien hebben plaatsgevonden, wordt uitgeweken naar 18 december 2021 (huidige datum
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NK Precisieschieten 2021). Dit houdt in dat, als dit veilig kan, op die datum alsnog het derde
kwalificatietoernooi wordt georganiseerd en het NK Precisieschieten vervalt.
Als het niet mogelijk is om minimaal drie kwalificatietoernooien te organiseren, bepaalt de
begeleidingsstaf (nog aan te stellen) wie wordt opgenomen in de voorselectie. Hierbij houdt de
begeleidingsstaf rekening met eventuele prestaties uit het recente verleden. De
begeleidingsstaf heeft in dat geval de vrijheid om meer dan acht personen (mannen en
vrouwen gezamenlijk) op te nemen in de voorselectie.
2.
Wedstrijdsysteem
Tijdens deze zes toernooien wordt volgens eenzelfde wedstrijdsysteem gespeeld. Welk
wedstrijdsysteem dit zal zijn, wordt uiterlijk 5 maart 2021 bekend gemaakt. De keuze voor het
wedstrijdsysteem hangt af van de situatie waarin wij ons bevinden aan het begin (maart 2021)
van de kwalificatiereeks.
Op dit vlak zijn er twee mogelijkheden; Zwitsers- en afvalsysteem.
Zwitsers
Als in maart 2021 de inschatting is dat de volledige kwalificatiereeks met het Zwitserse
systeem kan worden gespeeld, wordt voor dit systeem gekozen.
Dit systeem wordt momenteel gebruikt bij de NK’s en heeft de voorkeur van het bondsbestuur
omdat bij dit systeem het lot een minder grote rol speelt dan bij het afvalsysteem. Terwijl bij
de NK’s wordt gespeeld met vijf voorronden Zwitsers (behoudens het NK Tête-à-Tête), zal bij
de “Road tot 2022” kwalificatietoernooien worden gewerkt met vier voorronden Zwitsers (net
zoals bij het NK Tête-à-Tête).
Na de ronden Zwitsers wordt bij zowel de NK’s Tête-à-Tête, Doubletten en Mix als bij de
“Road tot 2022” kwalificatietoernooien, acht equipes geplaatst voor de knock-out fase.
Dit betekent dat voor deze NK’s wordt afgeweken van hetgeen in het Toernooireglement
Petanque (TRP) is geregeld. Zie hiervoor bijvoorbeeld artikel 5.3, van bijlage 5 NK Doubletten,
van het TRP.
Afval
Als in maart 2021 wordt ingeschat dat er een (eventueel kleine) kans bestaat dat tijdens de
kwalificatiereeks beperkende maatregelen van kracht gaan zijn, wordt de gehele
kwalificatiereeks gespeeld volgens het afvalsysteem. Dit geldt dan ook voor de genoemde NK’s
Het afvalsysteem biedt in die situatie twee voordelen. Er is minder lang een grote groep
deelnemers aanwezig. Daarnaast biedt het afvalsysteem de mogelijkheid om de eerste
speelronden op verschillende locaties te spelen. Dit laatste is niet mogelijk bij het Zwitserse
systeem.
3.
Wie worden opgenomen in de voorselectie?
Tijdens de hierboven genoemde toernooien kunnen punten worden verdiend voor de
individuele ranglijst. Er worden afzonderlijke ranglijsten opgemaakt voor de mannen en de
vrouwen. De puntenverdeling is als volgt:
Winnaar:
2e plaats:
3e plaats:
4e plaats:
5e t/m 8e plaats:

6
5
4
3
1

punten
punten
punten (wordt om gespeeld gedurende de kwalificatiereeks)
punten
punt
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Een speler of speelster komt in aanmerking voor de eindranglijst (en dus voor de voorselectie)
als hij of zij maximaal één van de georganiseerde toernooien heeft gemist. Als in totaal zes
toernooien zijn georganiseerd, tellen de beste vijf resultaten mee voor de ranglijst. In alle
andere gevallen, tellen alle resultaten mee.
Door, in het geval van zes georganiseerde toernooien, de beste vijf resultaten mee te laten
tellen, wordt geprobeerd enige flexibiliteit te bieden voor spelers of speelsters wanneer zij
onverhoopt niet mee kunnen doen aan een toernooi gezien de situatie waarin we leven.
Als in maart 20201 wordt besloten om de kwalificatiereeks volgens het Zwitserse systeem te
spelen, kan het alsnog gebeuren dat het in verband met veranderende situatie (in verband
met COVID-19) nodig is om de resterende toernooien volgens het afvalsysteem te spelen. In
dat geval blijft de puntentelling voor alle toernooien gelijk.
De nummers 1 t/m 4 in de eindranglijst bij zowel de mannen als de vrouwen worden
opgenomen in de voorselectie. Als in de eindranglijst meerdere spelers een gelijk aantal
punten hebben, is bepalend welke speler het vaakst het hoogst is geëindigd bij de
kwalificatietoernooien.
Voorbeeld 1: Twee spelers met gelijk aantal punten
Speler A en B hebben beiden 22 punten behaald. Bij geen enkel toernooi hebben zij een eerste
plaats behaald. Speler A is bij twee toernooien 2e geworden, speler B is bij drie toernooien 2e
geworden. Speler B eindigt dan boven speler A.
Als de verdiende punten én het aantal hoogste klasseringen geen onderscheid maken, kunnen
meerdere spelers aan de voorselectie worden toegevoegd.
Samengevat: wie wordt opgenomen in de voorselectie?
1. Iedereen die voldoende toernooien heeft gespeeld, komt op de eindranglijst;
2. De vier hoogste geklasseerde mannen en vier hoogst geklasseerde vrouwen in de
eindranglijst komen in de voorselectie;
3. Bij een gelijk aantal punten, wordt de persoon met de meeste hoge eindklasseringen
opgenomen in de voorselectie;
4. Als het aantal behaalde punten én de klasseringen geen onderscheid maken, kunnen er
meer dan vier mannen en/of meer dan vier vrouwen in de voorselectie worden
opgenomen.
4. Wie doet mee aan het EK 2022?
Uiterlijk 1 mei 2022 maakt de begeleidingsstaf bekend welke vier spelers (twee mannen en
twee vrouwen) in de definitieve selectie voor het EK 2022 worden opgenomen. Zij gaan
deelnemen aan het EK 2022 in ’s-Hertogenbosch.
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3.

VERSLAG VERGADERING BONDSRAAD D.D. 6 juni 2020 (MS TEAMS)

Aanwezig:
Leden bondsraad:

Ad Wagenaars, André de Kort, Arend Nijborg, Arthur Meertens,
Cees Kalis, Christian Bos, Désirée Schalk, Ed Roelofs, Frank Versluis,
Henny van Schaaijk, Jur Moorlag, Peter Bonarius, Peter van
Wermeskerken, Riemer Haagsma, Rien van Kinderen, Rob Hulst, Tjibbe
Steneker en Willy van Kilsdonk.

Bondsbestuur:

Lieke Vogels, Ton Roos, Valentijn Koppenhagen, Jan Paashuis, Jan Willem
Meerwaldt en Henk van de Velde.

Bondsbureau:

Twan Beckers, Bart Achterhof en Miranda Aalmoes.

Commissies:

Voorzitter Verkiezingscommissie, Ad van Helvoort (tot en met punt 3)
Voorzitter Reglementencommissie, Sjoerd Pieterse

1.
Opening
Lieke Vogels, voorzitter Bondsbestuur, opent de vergadering. Zij had erg uitgekeken naar deze
vergadering, om de bondsraadsleden persoonlijk te ontmoeten. Helaas is deze op dat punt
anders dan zij zich had voorgesteld. Het bestuur vond het nog te risicovol om al fysiek bij
elkaar te komen. De corona heeft de afgelopen weken veel gevolgen gehad voor de
maatschappij en ook voor onze sport. Gelukkig zijn we sinds enkele weken weer langzaam
begonnen, zij het met de nodige voorzichtigheid. Lieke is de bondsraadsleden erkentelijk voor
het geduld en voor het feit dat de leden de verenigingen trouw zijn gebleven. Er zijn veel
vragen gesteld in eerste en tweede termijn en deze zijn zo goed mogelijk beantwoord1. Het
positieve is dat het veel betrokkenheid suggereert en het ons scherp houdt. Anderzijds kost
het heel veel tijd om alles goed te kunnen beantwoorden. Zij vraagt om behoedzaam om te
gaan met het blijven stellen van vragen.
2.
Mededeling
Er zijn geen berichten van verhindering.
3.
Uitslag verkiezingen bondsraad en installatie bondsraadsleden
De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Ad van Helvoort, geeft een korte toelichting bij het
verslag van de Verkiezingscommissie dat op 3 juni 2020 is verzonden naar de bondsraadsleden.
Ad van Helvoort feliciteert de gekozen bondsraadsleden. Het spijt de commissie dat het niet
goed is gegaan met het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen. Er zijn twee ernstige
problemen geweest, die hij naloopt om er van te kunnen leren. Hij noemt het feit dat er twee
kandidaten waren van één vereniging. Voor de kandidaatstelling maakt dat niets uit. De
reglementen schrijven voor dat echter maar één kandidaat per vereniging gekozen kan worden.
Het was beter geweest om de twee kandidaten hier in het begin op te wijzen. Het tweede
probleem was dat statuten en Verkiezingsreglement niet gelijk luidend waren mbt het maximale
aantal bondsraadsleden per district. De Verkiezingscommissie beschouwde het reglement als
bindend voor haar taken. Zij heeft niet gekeken of het reglement paste bij de statuten. Over dit
onderwerp heeft de Reglementencommissie een advies gegeven aan de leden van de
bondsraad. Bij een peiling hebben de leden van de bondsraad aangegeven dat de
Verkiezingscommissie de statuten dient te volgen.

1

De vragen en de reacties van het bondsbestuur zijn als aparte bijlage bijgevoegd.
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Ad beveelt aan om het reglement nog eens grondig te evalueren. Er is een bezwaarschrift
ingediend door Tjibbe Steneker. Inhoudelijk is zijn bezwaar gehonoreerd. Lieke Vogels reageert
kort op het proces zoals Ad heeft geschetst. Zij vindt dat niet alleen de Verkiezingscommissie
verantwoordelijk is voor het proces. Dat is ook het bondsbestuur, de bondsraad en de
Reglementencommissie. Wij allen hebben de omissies niet gezien. Het voorstel van het
bondsbestuur om een aparte werkgroep in te stellen heeft tot enkele vragen geleid. Het
bondsbestuur vindt het bij nader inzien beter om de evaluatie van het Verkiezingsreglement te
betrekken bij de evaluatie van de bondsorganisatie.2 Tot slot bedankt Lieke de
Verkiezingscommissie voor de door haar verrichte werkzaamheden. Frank Versluis merkt op dat
hij meermalen heeft betoogd dat er geen strijdigheid is tussen statuten en reglement, beide
geven maxima aan. De evaluatie kan nog enige tijd op zich laten wachten. Hij vraagt zich af wat
we intussen doen met de openstaande zetel? Lieke Vogels heeft gevraagd aan de voorzitter van
de evaluatiewerkgroep om dit onderwerp naar voren te halen. Tjibbe Steneker vraagt of er in
mei 2021 een volledige bondsraad zal zijn. Lieke Vogels antwoordt dat de commissie in de
bondsraad van november met een procedurevoorstel zal komen3. Frank Versluis wil graag dat
de bondsraad zich uitspreekt over het aantal raadsleden. Thuur Meertens stelt voor om het
houden bij 18, de bondsraad is z.i. compleet. Lieke Vogels vraagt de leden van de bondraad
zich uit te spreken over het feit of men de bondsraad met 18 leden, al dan niet voorlopig, wilt
beschouwen als een volledige bondsraad. De vergadering gaat hiermee akkoord. Lieke bedankt
tot slot de gestopte bondsraadsleden Cor van Vloten, Ferdinand Wiese, Gerard Mellegers, Hans
Kusters, Henk Zijlstra, Jacques Claessen, Paul Paardekooper en Rob van der Zwet voor hun
inzet, betrokkenheid en werkzaamheden in de afgelopen drie 3 jaar.
Besluit 1: De komende maanden wordt in elk geval doorgegaan met 18 bondsraadsleden. Dit
wordt beschouwd als een volledige bondsraad.
4.
Verslag vergadering bondsraad d.d. 23 november 2019
Het verslag is conform artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
Lieke Vogels hoopt dat we kunnen overgaan naar een andere vorm van verslaglegging. Zij
vindt de huidige vorm zeer uitgebreid en vraagt zich af of deze vorm voor de verenigingen
wel toegankelijk is. Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de
wijze en vorm verslaglegging bondsraad.4 Frank Versluis wil graag teruglezen in de notulen
hoe een discussie is verlopen. Lieke antwoordt dat zij nog niet gezegd heeft dat de notulen
verdwijnen. Zij wil kijken naar een meer compacte vorm. Rien van Kinderen merkt op dat hij
vindt dat de huidige manier van verslaglegging geen meerwaarde heeft voor de achterban.
In de schriftelijke vragenronde heeft het bondsbestuur aangegeven dat nog steeds het doel is
om een sessie te organiseren zodat in november 2020 een aangepaste notitie met betrekking
tot internationale wedstrijdsport kan worden voorgelegd.
Tevens is in de schriftelijke vragenronde aangegeven dat de bondsraadsleden voorafgaand aan
het strategisch beraad de notitie met betrekking tot internationale wedstrijdsport krijgen
toegestuurd.
5.
Ingekomen stukken
Geen.
6.
Stand van zaken besluiten en toezeggingen d.d. 23 november 2019
Het bondsbestuur had het voornemen om in het Strategisch Beraad van 21 maart 2020 een
discussie te voeren over de hoofdlijnen van het beleid Internationale Wedstrijdsport, IWS.
Deze bijeenkomst is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. Het bondsbestuur wil deze
2 De evaluatie van het verkiezingsreglement wordt als onderwerp behandeld bij de evaluatie bondsorganisatie.
3 Het bondsbestuur doet in de bondsraad van november 2020 een procedurevoorstel.
4 Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de wijze en vorm van verslaglegging bondsraad.
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bijeenkomst begin juli houden.5
7.
Vacatures Bondsbestuur
Aftredend en herkiesbaar algemeen bestuurslid Jan-Willem Meerwaldt. Aftredend en
herkiesbaar algemeen bestuurslid Jan Paashuis.
Besluit 2: De bondsraad herbenoemt Jan Willem Meerwaldt als bestuurslid
Besluit 3: De bondsraad herbenoemt Jan Paashuis als bestuurslid
Tjibbe Steneker vraagt aan beide kandidaat bestuursleden of indien, er een voorstel ligt om
bepaalde groepen leden uit te sluiten ook binnen het bestuur kunnen aangeven dat iedereen
gewoon mee moet kunnen doen.
Jan Willem Meerwaldt en Jan Paashuis geven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedereen
mee kan doen in de sport die we met zijn allen graag willen beoefenen.
8.
EK 2022
Lieke Vogels memoreert dat zij nog maar net was gekozen tot voorzitter van de NJBB toen de
vraag naar de mogelijke organisatie van het EK zich voordeed. Zij is snel enthousiast
geworden over het idee en vindt dit een mooie kans voor de NJBB om de sport te promoten.
De bondsorganisatie en het bestuur hebben vervolgens een aantal voorbereidingen getroffen
om de kandidaatstelling mogelijk te maken onder meer door de samenwerking te zoeken met
Team TOC die ervaring heeft met het organiseren van dergelijke evenementen.
In de afgelopen weken is voor de bondsraadsleden een webinar georganiseerd samen met
Team TOC. Naast Nederland heeft ook Spanje zich kandidaat gesteld.
Vandaag is aan de orde de vraag of de bondsraad kan instemmen met het contract met
Stichting EK Petanque 2022. Frank Versluis complimenteert bondsbestuur en bondsbureau
over de slagvaardigheid. Hij vindt het jammer dat blijkt dat de BTW toch wel een rol speelt. Hij
had er eerder naar gevraagd en toen is gezegd dat het geen probleem zou zijn. Dit scheelt
€15.000. Twan Beckers licht toe dat het bondsbestuur in eerste instantie het signaal kreeg dat
de bijdrage van de NJBB beschouwd kon worden als een subsidie aan Stichting EK Petanque
2022. Echter uit contact met de Belastingdienst en accountant is gebleken dat er 21% BTW
afgedragen moet worden. Intussen is overlegd met andere bonden die ook met dit onderwerp
te maken hebben. Er lijken toch wat mogelijkheden te zijn die de komende periode verder
onderzocht worden. Op dit moment gaan we uit van het worst case scenario en een BTW van
21%. Frank Versluis benadrukt dat de bedragen die genoemd zijn in de webinar excl BTW
waren. Lieke Vogels erkent dat de BTW in de webinar niet expliciet genoemd is. De
besluitvorming vandaag is dus impliciet BTW. De maximale bijdrage van de NJBB is €84.700.
Rien van Kinderen complimenteert het bestuur en het bureau en dringt aan tot voorzichtigheid.
Laten we de risico’s zoveel mogelijk beperken. Er zijn teveel onzekerheden die een rol kunnen
spelen. Lieke Vogels vindt de opmerking terecht, we moeten voorzichtig blijven. Zij roept allen
op om dit evenement uit te dragen.
Jur Moorlag: merkt op dat in artikel 7.3 van de overeenkomst staat dat er 20% naar de NJBB
gaat bij een substantiële rol van de NJBB. Hij vindt het woord “substantieel” te vaag. Lieke
Vogels zegt dat dit onderwerp nadrukkelijk is besproken met TeamToc. Zij heeft er vertrouwen
in dat de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn. Het woord substantieel is moeilijk nader
te definiëren. De NJBB zoekt sponsoring bij niet -commerciële partijen en TeamToc bij de
commerciële partijen. Jur Moorlag voegt er aan toe dat zowel de bondsorganisatie van de NJBB
als de verenigingen veel zullen moeten bijdragen om het EK bekend te maken en steun te
verkrijgen. Frank Versluis vraagt of er wellicht in andere contracten een betere omschrijving te
vinden is voor het begrip substantieel. Lieke zegt toe dat we zullen zoeken naar een

5 Strategisch Beraad van 21 maart 2020 verplaatsen naar eerste helft juli 2020. De bondsraadsleden krijgen
voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie toegestuurd.
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toevoeging aan het contract in de vorm van een addendum om art. 7.3 nader te regelen. 6
Hierna vraagt Lieke Vogels instemming van de bondsraad met de overeenkomst met de
Stichting EK Petanque 2022.
Besluit 4: De bondsraad stemt in met de overeenkomst met Stichting EK Petanque 2022, met
de volgende wijziging: Art. 13.1. De ontbindende voorwaarde moet luiden: "... dat de
organisatie van het EK 2022 vóór 1 februari 2021 niet definitief is toegewezen aan de NJBB."
9.

Beleidsverantwoording

9.1
Jaarverslag 2019
Na een discussie over een vraag van Frank Versluis over een zinsnede op pag. 37 wordt het
jaarverslag aangenomen met een aanpassing van het woord ondersteuning in “in samenspraak
met”. Besluit 5: De bondsraad neemt kennis van het Jaarverslag 2019.
Naar aanleiding van een opmerking van Frank Versluis wil Lieke Vogels graag een gesprek
hebben met enkele de leden van de klankbordgroep.
Afspraak: Frank Versluis legt het contact tussen enkele leden van de klankbordgroep en het
bondsbestuur.
In de vragen en antwoorden zijn de volgende toezegging gedaan.
Nu worden in het jaarplan alleen nieuwe projecten opgenomen en worden overlopende
projecten niet meegenomen die echter wel op de capaciteit van het bondsbureau drukken. In
het jaarplan 2021 wordt hier extra aandacht aan besteed en dan zal in overleg met de
bondsraad besloten worden welke zaken prioriteit krijgen. 7
De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF
vastgesteld. Het bondsbestuur zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten aan
te passen.8
Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de website
inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het aantal reeds
ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen geen namen van toekomstige cursisten worden
genoemd in verband met de privacywetgeving.9
Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de
bescherming van persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen. 10
Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het
jaarverslag 2020 in het jaarverslag opgenomen 11.
9.2

Financieel jaarverslag 2019

6 Het bestuur zoekt naar nadere uitwerking van art. 7.3 van het contract met Team Toc en dit als nadere regeling in
de vorm van een addendum toe te voegen.
7 In het jaarplan 2021 worden overlopende projecten uit 2020 opgenomen en zal in overleg met de bondsraad
besloten worden welke zaken prioriteit krijgen.
8 De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF vastgesteld. Het bondsbestuur
zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten aan te passen.
9 Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de website inzichtelijk te maken
wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het aantal reeds ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen
geen namen van toekomstige cursisten worden genoemd in verband met de privacywetgeving.
10 Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de bescherming van
persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen.
11 Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het jaarverslag 2020 in het
jaarverslag opgenomen.
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De penningmeester Valentijn van Koppenhagen geeft een korte toelichting. Er zijn enkele
vragen gekomen en beantwoord. De vragen gaan vooral over de bestedingen van de reserves.
De accountant en de Financiële Commissie konden zich goed vinden in het verslag.
Frank Versluis verwijst naar vraag 48 en het antwoord daarop. Hij wil graag dat de gegeven
toelichting van het bondsbestuur wordt opgenomen in het jaarverslag omdat bij latere lezing
zowel gekeken moet worden naar de notulen en het financiële jaarverslag.
Valentijn van Koppenhagen reageert dat het jaarverslag al geaccordeerd is door de
accountant. Het opnemen van bedoelde toelichting in het financieel jaarverslag betekent dat
we weer terug moeten naar de accountant. Na een korte discussie wordt afgesproken om een
addendum toe te voegen aan het financieel jaarverslag met daarin de gegeven nadere
toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49 12.
Besluit 6: de bondsraad is akkoord met het Financieel jaarverslag 2019.
Toezegging uit vragen en antwoorden.
(vraag 54) Het bondsbestuur kan prima inzage geven, in de toelichting, over het totaal aan
opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules. Dit zal dan ook in de toekomst in de toelichting
worden opgenomen.13
9.3
Voorstel (her)verdeling bestemmingsreserves
De schriftelijke vragen zijn afdoende beantwoord.
Besluit 7: de bondsraad stelt de (her) verdeling bestemming reserves 2022 vast.
10.
Vaststelling bondsbijdrage en inschrijfgelden 2021
Besluit 8: de bondsraad stelt de bondsbijdrage 2021 als volgt vast: Voor een heel jaar
senioren €23,00 en jeugd €11,50. De bijdragen voor een halfjaar (vanaf 1
juli) zijn resp. €11,50 en € 5,75.
11.

Toernooireglement (TRP) en bijlagen

11.1 Voorstel aanpassing TRP alcoholverbod npc.
Toezegging vraag 60. In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het
uitgangspunt benadrukken dat alcohol en sport niet samen (behoren te) gaan.14
Besluit 9: Artikel 32.2 TRP wordt gewijzigd in “Het is de spelers, coaches en andere
deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische drank te
nuttigen. Voor spelers in de NPC en deelnemers aan nationale toernooien geldt een
alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij van hun equipe.
11.2 Voorstel aanpassing bijlagen TRP, NPC reglement
Voorstel 1 wordt aangenomen.
Besluit 10: De inhoud van artikel 2.7 “Een team kan een coach aanwijzen” wordt verplaatst
naar 2.6 en wordt geplaatst onder het kopje: “Van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e) en
regionale (4e, 5e, 6e, etc) divisies.”
Voorstel 2 wordt aangenomen met 1 stem tegen.
Besluit 11: In artikel 2.9 wordt “van meer dan één vereniging” vervangen door “van
maximaal twee verschillende verenigingen.”
12 Het bondsbestuur voegt een addendum toe aan het financieel jaarverslag 2019 met daarin de gegeven nadere
toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49.
13 Het bondsbestuur zal in de toekomst in de toelichting van het financieel jaarverslag inzage geven over het
totaal aan opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules.
14 In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het uitgangspunt benadrukken dat alcohol en sport
niet samen (behoren te) gaan.
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Voorstel 3. Er vindt enige discussie plaats over dit voorstel mede in verband met het feit dat
het ook kan voorkomen dat beide teams de overtreding begaan en het verband met andere
artikelen. Het bondsbestuur zal alles rondom dit voorstel opnieuw op een rijtje zetten, en dit
schriftelijk aan de leden van de bondsraad voorleggen.15
Besluit 12: de bondsraad neemt binnen een maand een schriftelijk besluit over alles rondom
voorstel 3. Dit besluit is aangenomen met één stem tegen van Frank Versluis.
Voorstel 4 wordt aangenomen.
Besluit 13: In artikel 5.2 wordt het woord “voldoende” gevoegd tussen “opstellen van” en
“spelers.”
Voorstel 5 wordt aangenomen.
Besluit 14: Artikel 5.3.2 wordt gewijzigd in “Bij een positief oordeel wordt door de
competitieleiding na overleg met beide teams een nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld.
Er mag maximaal één speelronde zitten tussen de oorspronkelijke en nieuwe datum.”
Voorstel 6 is door het bestuur ingetrokken.
Voorstel 7: Tjibbe Steneker heeft een amendement ingediend. Hij geeft daarnaast aan dat dit
volgens hem niet zo in de reglementen geregeld moet worden. In aansluiting op de
schriftelijke vragen geeft Sjoerd Pieterse het volgende aan:
De term speelvlak is nergens gedefinieerd. In de praktijk zien we dat het speelveld meestal niet
is verdeeld in 3 afgebakende banen. Hij onderschrijft het voorstel van Tjibbe Steneker. “Indien
de verdeling van de partijen over het speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan
worden, wordt er getost om te beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak
bepaald. Dit is een afwijking van RPS artikelen 5 en 6.”
Overigens denkt hij dat in meer dan 90% van de gevallen de spelers er zelf wel uit komen.
Besluit 15: Aan artikel 6.2 wordt toegevoegd. “Indien de verdeling van de partijen over het
speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan worden, wordt er getost om te
beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak bepaalt. Dit is een afwijking van RPS
artikelen 5 en 6.”
Voorstel 8 wordt aangenomen.
Besluit 16: Artikel 6.3 van bijlage 1 wordt: Na elke speelronde (behalve de laatste) spreken de
teamcaptains in overleg met scheidsrechter af hoe laat de volgende speelronde begint. Indien
zij het niet eens worden, beslist de scheidsrechter.
Voorstel 9 wordt aangenomen. Tjibbe Steneker wijst er op dat de term wedstrijd is in RPS+
synoniem voor partij. Lieke Vogels antwoordt dat dit moet worden betrokken bij de wijziging.16
Besluit 17: In het reglement wordt de term “ontmoeting” veranderd in “wedstrijd”.
Voorstel 10 gaat over het gebruik van twee verschillende termijnen in de artikelen 6.7.1
en6.7.2. Het voorstel van het bestuur om beide termijnen te stellen op 48 uur, wordt gewijzigd
in 24 uur.
Besluit 18: in artikel 6.7.1. wordt ’48 uur’ gewijzigd in ’24 uur’.
Voorstel 11 betreft de inzet van wisselspelers in de topdivisie.
In vraag 75 is gevraagd om de resultaten van de enquête die heeft plaatsgevonden onder de
15

Het bondsbestuur legt een voorstel binnen 1 maand schriftelijk voor aan bondsraadsleden
16 RPS+ nagaan op gebruik termen wedstrijd en partij.
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betrokkenen in de topdivisie te delen met de bondsraadsleden. Deze wordt toegezonden.17
Na discussie over vraag 77 wordt art. 8.2.4 aangepast. N.a.v. vraag 78 wordt artikel 8.2.6
aangepast.
Besluit 19:
Er wordt een nieuw artikel 8.2 toegevoegd met de tekst: “Tijdens wedstrijden in de topdivisie,
kunnen spelers worden gewisseld;
8.2.1. In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één speler van
elk verenigingsteam worden gewisseld;
8.2.2. De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, dient op het teamformulier te staan en bij
aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn;
8.2.3. Er kan alleen worden gewisseld tussen twee mènes;
8.2.4. Het inzetten van een wisselspeler dient onverwijld te worden gemeld bij de
scheidsrechter en bij de equipeleider van de tegenpartij;
8.2.5. Indien in eenzelfde speelronde door een verenigingsteam meer dan een wisselspeler is
ingezet, wordt de nieuwe wisselspeler als niet speelgerechtigd beschouwd.
8.2.6. Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens een partij, kan in
dezelfde speelronde niet meer spelen in een andere partij. Indien dit toch gebeurt,
wordt deze speler in de partij waarin hij als wisselspeler deelneemt als niet
speelgerechtigd beschouwd;
8.2.7. Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet dient ook met die wisselspeler te
voldoen aan de geldende regels, en in het bijzonder in het geval van een gemengde
equipe gemengd te blijven.”
Voorstel 12 wordt aangenomen.
Besluit 20: In artikel 8.5 wordt ‘een lagere divisie’ gewijzigd in ‘de 2 e divisie of lager’.
Voorstel 13. Naar aanleiding van een voorstel van Peter van Wermeskerken in de 2 e
vragenronde, wordt voorstel 13 gewijzigd in een wijziging van artikel 3.8. Dit gewijzigde
voorstel wordt aangenomen.
Besluit 21: artikel 3.8 wordt gewijzigd in: “Indien een team tweemaal met een nietspeelgerechtigde deelnemer deelneemt aan een wedstrijd in de NPC, leidt dit tot een sanctie
als beschreven in artikel 9.1 van dit reglement. Daarnaast is in deze situatie artikel 5.4.2. van
overeenkomstige toepassing”
In de tweede vragen ronde heeft Tjibbe Steneker een voorstel gedaan om huidig 8.2 aan te
passen. Nadat alle overige wijzigingen zijn doorgevoerd, zal dit nieuw artikel 8.3 betreffen. Op
voorstel van Tjibbe Steneker wordt nieuw artikel 8.3. uitgebreid.
Besluit 22: Nieuw artikel 8.3 wordt uitgebreid met de volgende zin: “Als gevolg van
toegepaste sancties, kan de wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven eindstand kennen.”
Voorstel wijziging Masters-reglement (bijlage 9, TRP)
Besluit 23: In artikel 5.3.2 van bijlage 9 van het toernooireglement petanque ("Er wordt
gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden.") wordt "Er ..." gewijzigd in
"Tot aan de halve finales (dus in de poule-fase)...".
11.3

Voorstel tot wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement

Voorstel 1 wordt aangenomen.
17 Resultaten enquête over inzet wisselspelers in topdivisie aan bondsraadsleden sturen.
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Besluit 24: Artikel 8, lid 2 sub c van het huishoudelijk reglement ("De vergaderingen van de
bondsraad vinden jaarlijks plaats in de maand mei en in de maand november op een centrale
locatie in het land.") wordt geschrapt.
Voorstel 2 wordt aangenomen.
Besluit 25: In artikel 14, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("Het strategisch beraad
vindt ten minste 1x per jaar plaats op een nader aan te wijzen locatie, welke centraal in het
land ligt, in de maand oktober.") wordt "in de maand oktober" gewijzigd in ”minimaal zes
weken voorafgaand aan de najaarsvergadering van de bondsraad”.
Voorstel 3 wordt aangenomen met één stem tegen van FV.
Bij de beantwoording van vraag 82 is toegezegd dat het bondsbestuur er naar streeft om de
ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de voorjaarsvergadering van de bondsraad te
laten plaatsvinden.18
Besluit 26: In artikel 15, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("De ledenraadpleging
vindt ten minste een maal per jaar plaats in de maanden april of mei per district;") wordt "in de
maanden april of mei" gewijzigd in: "in de eerste helft van het jaar".
Voorstel 4 wordt aangenomen.
Besluit 27: Aan artikel 3, lid 1 van het huishoudelijk reglement (“Afwikkeling verplichtingen
van lidverenigingen” wordt een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
“c. Een lidvereniging die bij opzegging van het lidmaatschap niet de in artikel 7, lid 6 sub a van
de statuten bepaalde termijn inachtneemt, is tenminste de jaarcontributie verschuldigd op
basis van het aantal verenigingsleden op 30 november voorafgaand aan de opzegging.”
Voorstel 5. Op dit voorstel zijn de vragen 84 tot en met 90 ingediend en heeft het
bondsbestuur gereageerd. Lieke Vogels vult aan dat het bondsbestuur het opnemen van deze
bepaling van belang vindt. Hiermee kunnen we voorkomen dat iemand die ongewenst gedrag
heeft vertoond bij de ene sportbond overstapt naar een andere bond.
Tjibbe Steneker heeft bezwaar. Hij staat wel achter de goede bedoelingen maar stelt dat het
reglement van de NOC*NSF niet voldoet aan de eisen van de wet. Bovendien is de
toestemming van de autoriteit persoonsgegevens niet aanwezig. Hij vindt dat de Bondsraad
uiterst summier is geïnformeerd.
Tjibbe Steneker stelt voor om eerst zeker te stellen dat we het systeem legaal kunnen
inzetten. Daarnaast is hij van mening dat deze koppeling aan een vreemd reglement via de
statuten moet. Lieke Vogels vindt het goed dat Tjibbe wijst op een aantal punten. Het
bondsbestuur heeft al in de antwoorden aangegeven dat zij anders aankijkt tegen de gemaakte
opmerkingen. Frank Versluis geeft aan niet zeker te weten of dit in Statuten of in het HHR
moet worden geregeld, hier kan volgens hem de RC wellicht iets van vinden. Ook vindt Frank
Versluis de informatie te summier. Hij vindt het onjuist dat er wordt voorgesteld om in het HHR
te verwijzen naar een reglement dat er nog niet is.
Wat vindt de RC? Sjoerd Pieterse wijst erop dat het niet gaat om verplichtingen die gelden voor
individuele leden. Het gaat alleen om het vastleggen in een systeem. Jan Willem Meerwaldt
geeft aan dat het gaat om een dringende vraag van NOC*NSF. Ook de NJBB is gebonden aan
de besluiten van de ledenvergaderingen van NOC*NSF. Hierna gaat de voorzitter over tot
stemming. Het voorstel wordt aangenomen. Er zijn 4 stemmen tegen het voorstel.
Besluit 28: Aan het Huishoudelijk Reglement wordt toegevoegd:

18 het bondsbestuur streeft er naar om de ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de voorjaarsvergadering
van de bondsraad te laten plaatsvinden.
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Artikel 24 lid 3: Gebruik buiten de bond
De bond voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie
NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, (bijzondere)
persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van
seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van verenigingsleden.
Deze informatie in het CMSS 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 (bijzondere) persoonsgegevens 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.
De mogelijkheid voor uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, in overeenstemming
met de AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt gerealiseerd door middel van
een’Reglement Case Management Systeem Sport’ dat in de Algemene Vergadering van
NOC*NSF vastgesteld.
In de vragen en antwoorden heeft het bondsbestuur de volgende toezeggingen gedaan:
- In de werkafspraken (versie 1.2.) zoals opgesteld door NOC*NSF is een complete
beschrijving van het CMSS systeem te vinden. Met toestemming van de juristen van
NOC*NSF mogen deze worden gedeeld;19
- Op het moment dat de bondsraad besluit om de voorgestelde tekst op te nemen in het
HHR zal een DPIA worden opgemaakt voordat het systeem in gebruik wordt
genomen;20
- Door de voorgestelde tekst op te nemen in het HHR, worden leden geïnformeerd over
het feit dat bij een incident (bijzondere) persoonsgegevens en mogelijke andere
gegevens over hem/haar worden opgenomen, gemonitord en bewaard. Het
bondsbestuur ziet geen aanleiding om de privacyverklaring te wijzigen, de doelen en
gronden zijn op dit moment voldoende beschreven. Wel is het van belang om de
verenigingsleden nader te informeren over het gebruik van het CMSS en wat dit voor
hen betekent.21
11.4

Voorstel aanpassing statuten

11.4.1 Spelers met een buitenlandse licentie die lid willen worden/blijven van een
NJBB –vereniging.
Op het voorstel zijn 3 vragen gesteld en antwoorden gegeven. Tjibbe Steneker
meldt dat hij bezwaar heeft tegen het voorbehoud dat het bondsbestuur heeft gemaakt in de
beantwoording van vraag 93. Het voorstel wordt aangenomen.
Besluit 29: Artikel 5, lid 2 van de statuten wordt gewijzigd in:
2. Licenties
a. De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor elk van haar verenigingsleden een licentie.
Een licentie fungeert als bewijs van lidmaatschap
b. Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van de bond en kan door hem worden
ingenomen.
c. De inhoud van en de rechten en plichten die voortvloeien uit licenties kunnen nader worden
geregeld in bij reglement.”
Een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
d. In afwijking van het gestelde sub a verstrekt de bond aan zijn lidverenigingen voor elk van
19

De werkafspraken CMSS worden gedeeld

20

Voorgestelde tekst opnemen in HHR en opmaken DPIA voordat met systeem gewerkt gaat worden

21

Leden informeren over gebruik CMSS en wat dit voor hen betekent
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haar verenigingsleden die reeds beschikken over een geldige licentie afgegeven door een
andere bij de FIPJP aangesloten bond een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van
lidmaatschap geeft in combinatie met de in de eerste volzin bedoelde licentie dezelfde rechten
als een door de bond afgegeven licentie.”
11.4.2 Integriteit
Besluit 30: Aan artikel 6, lid 3 van de statuten ("Aanvullende rechten en verplichtingen")
wordt een sub c. toegevoegd dat luidt: "De bond is bevoegd ten laste van zijn leden in het
kader van de bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de
Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de
bond gebonden zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement,
alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies
of organen."
Frank Versluis wil dat alle informatie naar de bondsraadsleden gaat. Als een bondsraadslid om
informatie vraagt, moet hij dat krijgen. Lieke Vogels antwoordt dat er geen bezwaar is om
stukken te delen. Maar dat er ook documenten zijn van andere bonden die wij niet zonder
overleg kunnen versturen. Het bondsbestuur wil transparant zijn, maar ook integer.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.50 uur.
Zij geeft aan dat het bondsbestuur zoveel mogelijk heeft getracht om alle vragen te
beantwoorden. Als er echter nog andere vragen zijn stel die dan via de mail. Tjibbe Steneker
zegt dat hij 3x gevraagd heeft om toezending van de stukken van de Reglementen Commissie.
Sjoerd Pieterse reageert dat als het bestuur om een advies heeft gevraagd aan de RC, het
bestuur bepaalt of zij de stukken toestuurt. Bij de voorliggende voorstellen is veel in
samenwerking opgesteld. Er zijn daar geen aparte voorstellen over gedaan.
De voorzitter sluit de vergadering definitief om 14.00 uur.
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6.

Besluiten & Toezeggingen vergadering bondsraad 6 juni 2020

Besluit 1:
Besluit 2:
Besluit 3:
Besluit 4:

Besluit
Besluit
Besluit
Besluit

5:
6:
7:
8:

Besluit 9:

Besluit 10:
Besluit 11:
Besluit 12:
Besluit 13:
Besluit 14:

Besluit 15:

Besluit 16:
Besluit 17:
Besluit 18:
Besluit 19:

De komende maanden wordt in elk geval doorgegaan met 18 bondsraadsleden.
Dit wordt beschouwd als een volledige bondsraad.
De bondsraad herbenoemt Jan Willem Meerwaldt als bestuurslid.
De bondsraad herbenoemt Jan Paashuis als bestuurslid.
De bondsraad stemt in met de overeenkomst met Team Toc, met de volgende
wijziging: Art. 13.1. De ontbindende voorwaarde moet luiden: "... dat de
organisatie van het EK 2022 vóór 1 februari 2021 niet definitief is toegewezen
aan de NJBB."
De bondsraad neemt kennis van het Jaarverslag 2019.
De bondsraad is akkoord met het Financieel jaarverslag 2019.
De bondsraad stelt de (her) verdeling bestemming reserves 2022 vast.
De bondsraad stelt de bondsbijdrage 2021 als volgt vast:
Voor een heel jaar senioren €23,00 en jeugd €11,50. De bijdragen voor een
halfjaar (vanaf 1 juli) zijn resp. €11,50 en € 5,75.
Artikel 32.2 TRP wordt gewijzigd in: “Het is de spelers, coaches en andere
deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische
drank te nuttigen. Voor spelers in de NPC en deelnemers aan nationale
toernooien geldt een alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de
laatste partij van hun equipe”.
De inhoud van artikel 2.7 “Een team kan een coach aanwijzen” wordt verplaatst
naar 2.6 en wordt geplaatst onder het kopje: “Van toepassing op landelijke (Top,
2e en 3e) en regionale (4e, 5e, 6e, etc) divisies.”
In artikel 2.9 wordt “van meer dan één vereniging” vervangen door “van
maximaal twee verschillende verenigingen.”
De bondsraad neemt binnen een maand een schriftelijk besluit over voorstel 3
(artikel 3.8 en artikel 8.2).
In artikel 5.2 wordt het woord “voldoende” gevoegd tussen “opstellen van” en
“spelers.”
Artikel 5.3.2 wordt gewijzigd in: “Bij een positief oordeel wordt door de
competitieleiding na overleg met beide teams een nieuwe datum voor de
wedstrijd vastgesteld. Er mag maximaal één speelronde zitten tussen de
oorspronkelijke en nieuwe datum”.
Aan artikel 6.2 wordt toegevoegd. “Indien de verdeling van de partijen over het
speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan worden, wordt er getost
om te beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak bepaald. Dit is
een afwijking van RPS artikelen 5 en 6.”
Artikel 6.3 van bijlage 1 wordt: Na elke speelronde (behalve de laatste) spreken
de teamcaptains in overleg met scheidsrechter af hoe laat de volgende
speelronde begint. Indien zij het niet eens worden, beslist de scheidsrechter.
In het reglement wordt de term “ontmoeting” veranderd in “wedstrijd”.
In artikel 6.7.1. wordt ’48 uur’ gewijzigd in ’24 uur’.
Artikel 8.2. Tijdens wedstrijden in de topdivisie, kunnen spelers worden
gewisseld;

8.2.1. In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één speler
van elk verenigingsteam worden gewisseld;
8.2.2. De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, dient op het teamformulier te staan en
bij aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn;
8.2.3. Er kan alleen worden gewisseld tussen twee mènes;
8.2.4. Het inzetten van een wisselspeler dient onverwijld te worden gemeld bij de
scheidsrechter en indien mogelijk bij de equipeleider van de tegenpartij en;
8.2.5. Indien in eenzelfde speelronde door een verenigingsteam meer dan een wisselspeler is
ingezet, wordt de nieuwe wisselspeler als niet speelgerechtigd beschouwd.
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8.2.6. Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens een partij, kan in
dezelfde speelronde niet meer spelen in een andere partij. Indien dit toch gebeurt,
wordt deze speler in de partij waarin hij als wisselspeler deelneemt als niet
speelgerechtigd beschouwd;
8.2.7. Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet dient ook met die wisselspeler te
voldoen aan de geldende regels, en in het bijzonder in het geval van een gemengde
equipe gemengd te blijven.
Artikel 9.2 wordt gewijzigd in: "Verlies van een gehele wedstrijd met minimaal 0-5,
waarbij elke individuele partij wordt verloren met 6-13. Indien de wedstrijd reeds
verloren is met grotere verschillen dan hiervoor genoemd, wordt de oorspronkelijke
uitslag gehanteerd met dien verstande dat het gesanctioneerde team geen partijpunten
krijgt.”
Besluit 20: In artikel 8.5 wordt een ‘lagere divisie’ gewijzigd in ‘de 2e divisie of lager’
Besluit 21: artikel 3.8 wordt gewijzigd in: “Indien een team tweemaal met een nietspeelgerechtigde deelnemer deelneemt aan een wedstrijd in de NPC, leidt dit tot
een sanctie als beschreven in artikel 9.1 van dit reglement. Daarnaast is in deze
situatie artikel 5.4.2. van overeenkomstige toepassing”
Besluit 22: Nieuw artikel 8.3 wordt uitgebreid met de volgende zin: “Als gevolg van
toegepaste sancties, kan de wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven
eindstand kennen.”
Besluit 23: In artikel 5.3.2 van bijlage 9 van het toernooireglement petanque ("Er wordt
gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden.") wordt "Er
..." gewijzigd in "Tot aan de halve finales (dus in de poule-fase)...".
Besluit 24: Artikel 8, lid 2 sub c van het huishoudelijk reglement ("De vergaderingen van de
bondsraad vinden jaarlijks plaats in de maand mei en in de maand november op
een centrale locatie in het land.") wordt geschrapt.
Besluit 25: In artikel 14, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("Het strategisch
beraad vindt ten minste 1x per jaar plaats op een nader aan te wijzen locatie,
welke centraal in het land ligt, in de maand oktober.") wordt ", in de maand
oktober" geschrapt.
Besluit 26: In artikel 15, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("De ledenraadpleging
vindt ten minste een maal per jaar plaats in de maanden april of mei per
district;") wordt "in de maanden april of mei" gewijzigd in: "in de eerste helft
van het jaar".
Besluit 27: Aan artikel 3, lid 1 van het huishoudelijk reglement (“Afwikkeling verplichtingen
van lidverenigingen” wordt een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
“c. Een lidvereniging die bij opzegging van het lidmaatschap niet de in artikel 7,
lid 6 sub a van de statuten bepaalde termijn in acht neemt, is tenminste de
jaarcontributie verschuldigd op basis van het aantal verenigingsleden op 30
november voorafgaand aan de opzegging.”
Besluit 28: Aan het Huishoudelijk Reglement wordt toegevoegd:
Artikel 24 lid 3: Gebruik buiten de bond
De bond voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de
koepelorganisatie NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige
Sport Nederland, (bijzondere) persoonsgegevens in naar aanleiding van
signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en
overig grensoverschrijdend gedrag van verenigingsleden.
Deze informatie in het CMSS 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 (bijzondere) persoonsgegevens 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.
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De mogelijkheid voor uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, in
overeenstemming met de AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt
gerealiseerd door middel van een ’Reglement Case Management Systeem Sport’
dat in de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgesteld.
Besluit 29: Artikel 5, lid 2 van de statuten wordt:
2. Licenties
a.
De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor elk van haar verenigingsleden een
licentie. Een licentie fungeert als bewijs van lidmaatschap
b.
Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van de bond en kan door hem
worden ingenomen.
c.
De inhoud van en de rechten en plichten die voortvloeien uit licenties kunnen nader
worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.”
Een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
d.
In afwijking van het gestelde sub a verstrekt de bond aan zijn lidverenigingen voor elk
van haar verenigingsleden die reeds beschikken over een geldige licentie afgegeven
door een andere bij de FIPJP aangesloten bond een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs
van lidmaatschap geeft in combinatie met de in de eerste volzin bedoelde licentie
dezelfde rechten als een door de bond afgegeven licentie.”
Besluit 30: Aan artikel 6, lid 3 van de statuten ("Aanvullende rechten en verplichtingen")
wordt een sub c. toegevoegd dat luidt:
"De bond is bevoegd ten laste van zijn leden in het kader van de bestrijding van
doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit,
zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de
bond gebonden zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal
Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de
Dopingautoriteit en haar commissies of organen."

Toezeggingen
1
2
3
4
5
6
7
8

De reacties op ingekomen vragen wordt als aparte bijlage bijgevoegd bij versturen van
het verslag. Hiermee wordt rekening gehouden.
De evaluatie van het Verkiezingsreglement wordt als onderwerp behandeld bij de
evaluatie bondsorganisatie. Dit is door werkgroep meegenomen.
Het bondsbestuur doet in de bondsraad van november 2020 een procedurevoorstel. In
de aanbevelingen is hier aandacht aan besteed
Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de wijze en vorm
verslaglegging bondsraad. Zie pag. 14
Strategisch Beraad van 21 maart 2020 verplaatsen naar eerste helft juli 2020. De
bondsraadsleden krijgen voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie toegestuurd.
Dit is gebeurd.
Het bestuur zoekt naar nadere uitwerking van art. 7.3 van het contract met Team Toc
en dit als nadere regeling in de vorm van een addendum toe te voegen. Hier is gehoor
aan gegeven.
In het jaarplan 2021 worden overlopende projecten uit 2020 opgenomen en zal in
overleg met de bondsraad besloten worden welke zaken prioriteit krijgen. De
overlopende projecten uit 2020 zijn benoemd in jaarplan 2021.
De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF
vastgesteld. Het bondsbestuur zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten
aan te passen. Aanpassingen in de code goed sport bestuur zijn verplaatst naar 2021
door NOC*NSF.
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9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de
website inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het
aantal reeds ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen geen namen van toekomstige
cursisten worden genoemd in verband met de privacywetgeving. Het totaal aantal
plekken vs. het aantal beschikbare plekken wordt al bijgehouden op website als
opleiding open wordt gesteld.
Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op
de bescherming van persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden
opgenomen. Hiermee wordt rekening gehouden.
Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het
jaarverslag 2020 in het jaarverslag opgenomen. In het jaarverslag 2020 wordt hier
aandacht aan besteed.
Het bondsbestuur voegt een addendum toe aan het financieel jaarverslag 2019 met
daarin de gegeven nadere toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49. Dit is gebeurd.
Het bondsbestuur zal in de toekomst in de toelichting van het financieel jaarverslag
inzage geven over het totaal aan opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules.
Hiermee wordt rekening gehouden vanaf het eerstvolgende financieel jaarverslag.
In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het uitgangspunt
benadrukken dat alcohol en sport niet samen (behoren te) gaan. Hier is aandacht aan
besteed op website NLPetanque.
Het bondsbestuur zal een verbeterd voorstel binnen een maand voorleggen aan de
bondsraadsleden. Dit is gebeurd.
RPS+ nagaan op gebruik termen wedstrijd en partij. Dit is momenteel bij RC in
behandeling.
Resultaten enquête over inzet wisselspelers in topdivisie aan bondsraadsleden sturen.
Dit is gebeurd.
Het bondsbestuur streeft er naar om de ledenraadplegingen minimaal twee weken voor
de voorjaarsvergadering van de bondsraad te laten plaatsvinden. Hier wordt al rekening
mee gehouden in planning.
In de werkafspraken (versie 1.2.) zoals opgesteld door NOC*NSF is een complete
beschrijving van het CMSS systeem te vinden. Met toestemming van de juristen van
NOC*NSF mogen deze gedeeld worden. Dit moet nog gebeuren.
Op het moment dat de bondsraad besluit om de voorgestelde tekst op te nemen in het
HHR zal een DPIA worden opgemaakt voordat het systeem in gebruik wordt genomen.
De DPIA is nog niet opgemaakt. Er wordt ook nog niet met het systeem gewerkt.
Het bondsbestuur begrijpt dat niet alle leden in het Huishoudelijk Reglement zullen
kijken als zij willen weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt.
Zoals aangegeven zullen de leden nader worden geinformeerd over het gebruik van
CMSS en wat dit voor hen betekent. Dit moet nog gebeuren.

Toezegging 4:

Voorstel verslaglegging vergadering bondsraad

Naar aanleiding van de bondsraad in juni heeft het bondsbestuur toegezegd na te denken over
de manier van verslaglegging van de vergaderingen van de bondsraad. De huidige manier van
verslagleggen kost het bondsbestuur veel tijd in de uitwerking. Daarnaast blijkt het in de regel
alsnog veel vragen op te roepen. De behoefte voor verslaglegging op een schriftelijke wijze
wordt gedeeld door verenigingen en bondsraadsleden.
Daarom stelt het bondsbestuur voor om de huidige verslaglegging zo te houden met dien
verstande dat getracht wordt een kortbondiger verslag te maken waarbij een korte
samenvatting van de discussie wordt weergegeven en de discussie wordt afgerond met het
formuleren van het belangrijkste besluit dan wel toezegging.
Verder wordt goed gekeken naar de lay-out van de verslaglegging om de leesbaarheid te
verbeteren.
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Verslaglegging schriftelijke stemming als uitvoering van besluit 12
Op 3 juli zijn de volgende voorstellen per e-mail voorgelegd aan de leden van de bondsraad.
Voorstel 1:
Huidig artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd
Huidige tekst
Indien een team tweemaal
met een niet speelgerechtigde
deelnemer deelneemt aan een
wedstrijd van de NPC, leidt dit
tot een sanctie als
beschreven in artikel 9.2 van
dit reglement.

Voorstel nieuwe tekst
Indien een team tweemaal met een niet
speelgerechtigde deelnemer deelneemt aan een
wedstrijd in de NPC, leidt dit tot een sanctie als
beschreven in artikel 9.1 van dit reglement.
Daarnaast is in deze situatie artikel 5.4.2. van
overeenkomstige toepassing.

Voorstel 2:
Er wordt een nieuw artikel 3.10 opgenomen dat luidt (tekst oorspronkelijke voorstel 3):
“Indien beide teams met een niet-speelgerechtigde deelnemer deelnemen aan een
bepaalde partij van de NPC, komt de uitslag te vervallen”
Voorstel 3:
Indien voorstel 2 wordt aangenomen, wordt aan huidig artikel 8.2 als volgt uitgebreid:
Huidige tekst
De puntentelling per wedstrijd is als
volgt:
• elke winstpartij levert 1 partijpunt
op, in één wedstrijd zijn dus 8
partijpunten te verdelen; de eindstand
in partijpunten is dus: 8–0, 7–1, 6–2,
of 5–3 (of vice versa), of 4–4;
• het team dat de meeste partijen
wint, wint de wedstrijd. Ook gelijkspel
is mogelijk.

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

• het team dat de meeste partijen wint,
wint de wedstrijd. Ook gelijkspel is mogelijk;
Als gevolg van toegepaste sancties,
kan de wedstrijd een andere dan
hiervoor beschreven eindstand kennen.
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Voorstel 4:
Artikel 9.2 wordt als volgt gewijzigd:
Huidige tekst
Verlies van een gehele
wedstrijd met 0-8 waarbij elke
individuele partij wordt
verloren met 6-13.

Voorstel nieuwe tekst
Verlies van een gehele wedstrijd met minimaal 0-5,
waarbij elke individuele partij wordt verloren met
6-13. Indien de wedstrijd reeds verloren is met
grotere verschillen dan hiervoor
genoemd, wordt de oorspronkelijke
uitslag gehanteerd met dien verstande dat
het gesanctioneerde team geen
partijpunten krijgt.

Conclusie
Ondanks een herhaalde oproep op 20 juli 2020 is geen reactie gekomen van twee leden van de
bondsraad. Gevolg is dat op basis van de schriftelijke stemming geen artikelen zijn aangepast
omdat bij schriftelijke stemming buiten de vergadering een besluit unaniem moet worden
aangenomen.
Bij nadere bestudering van de genomen besluiten d.d. 6 juni 2020 werd duidelijk dat op
voorstel 1 en voorstel 3 al een besluit genomen was. Alleen voorstel 2, wijziging artikel 3.10
en voorstel 4, wijziging artikel 9.2 zijn niet aangenomen.
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7.

Profiel kandidaat bestuurslid Abdou Najib

Graag hierbij een korte introductie van mij zelf (naast mijn CV) als beoogd lid van het
bondsbestuur.
Hoe word ik gezien?
Als ik mensen in mijn omgeving vraag om mij te typeren (hoe men mij ervaart) dan ontvang ik
de volgende antwoorden/reacties:
“Rustig en neemt de tijd om een ander te helpen. Mensen waarderen het luisterend oor. Jij
voelt aan wat mensen voelen en nodig hebben. Voor jou zijn mensen belangrijker dan materie.
Jij ziet het potentieel in de mensen om je heen en je benoemt het. Een compliment, een lach
op het juiste moment, een schouderklopje. Je gebruikt het om mensen een stap verder te
helpen. Niemand is immers 'af' en iedereen zit boordevol mogelijkheden. Aanmoedigen is een
relatiegericht talent.
Jij bent niet onder de indruk van chaos of complexe situaties. Flexibel en praktisch houd je
meerdere ballen tegelijk in de lucht. Je probeert gewoon uit te zoeken wat de beste manier is
om de zaken voor elkaar te krijgen. Waar anderen denken in tegenstellingen zoek jij juist de
verbinding. Jij slaat bruggen en hebt een rotsvast vertrouwen in het verband tussen alle
dingen. Toeval bestaat niet voor jou, voor alles is een reden.
Jij weet wat de beste weg voorwaarts is of je bedenkt het beste alternatief. Als plan a niet
werkt heb je altijd nog plan b tot en met z. Je ziet snel patronen en problemen in de scenario's
die je worden voorgelegd. Strategisch een denktalent.”
Wie ben ik?
Naast het bovenstaande ben ik zeer betrokken bij de publieke zaak en maatschappelijke
vraagstukken. Ik krijg energie van het samen met anderen resultaten te boeken die het
maatschappelijke verschil kunnen maken. Daarbij is (breedte) sport een instrument bij uitstek
om maatschappelijke verbindingen tot stand te brengen. In mijn vrijetijd heb ik altijd functies
bekleed met een maatschappelijk doel.
Hobby’s
Ik lees graag maar koken heeft ook een therapeutische werking. Daarom kook ik graag en het
liefste voor grote groepen (helaas is dat nu niet mogelijk). Daarnaast tennis ik graag.
Waarom NJBB?
Omdat ik gevraagd werd en de kennismakingsgespreken dusdanig plezierig verliepen dat ik
denk een bijdrage te kunnen leveren aan de bond. Ik ben een francofiel puur sang. Het
spelletje heb ik van kinds af aan mee gekregen. Ik kom uit een wijk in Casablanca waar veel
Fransen wonen. Van kinds af aan werd jeu de boules ieder weekend in het park gespeeld waar
ik in de buurt woonde. Als kinderen mochten we daar aan meedoen.
Waar zit mijn allergie?
Gebrek aan vertrouwen bij de samenwerking;
Onnodig papier productie (bureaucratie);
Gebrek aan transparantie en eerlijkheid;
Heb je vragen? Stel ze gerust!
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Curriculum Vitae
Voornaam:
Geboortejaar:
Nationaliteit:
Opleiding
1975:
1975 - 1978:
1985 - 1988:
1989 - 1990:

Abdou
Achternaam:
1954
Geboorteplaats:
Nederlands/Marokkaans

Najib
Casablanca te Marokko

Lyceum, diploma
Politicologie, Universiteit van Casablanca (niet afgemaakt)
Arabische taal- en letterkunde, U.U. bul
Managementopleiding, IBW, diploma

Werkervaring
1978:
Uitzendkracht, boterfabriek te Wijchen (Gld.)
1979-1982:
Leerkracht Arabische taal bij de Gemeente Arnhem
1982-1984:
Pedagogisch-didactisch medewerker bij het Schooladviescentrum (SAC) Utrecht
1984-1991:
Projectleider voor het ontwikkelen van leermiddelen voor het onderwijs
aan allochtone kinderen en de implementatie ervan.
1984-1989:
Freelance journalist en programmamaker bij o.a. NOS radio
1991-1996:
Directeur Centrum Buitenlanders Midden-Nederland (CBMN) te Utrecht
1996-2002:
Directeur Multicultureel Instituut Utrecht (MIU).
2002 –2006: Manager sector Welzijn, Onderwijs, Sport, Cultuur en Ruimtelijke
Ordening van het stadsdeel Geuzenveld – Slotermeer, Amsterdam
2006- 2008: Manager sector Beleid van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en loco –
stadsdeelsecretaris
2008- heden: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gemeente Baarn
Bestuurlijke ervaring
1990 - 1998: Gemeenteraadslid in de stad Utrecht (Partij van de Arbeid)
1994:
Lijsttrekker (PvdA) voor de gemeenteraadsverkiezingen
1994 – 1998: Voorzitter van de PvdA fractie.
2003 – 2007: Lid van de Provinciale Staten, provincie Utrecht.
*
*
*
*
*
*
*
*

Algemeen bestuurslid van Bestuur Regio Utrecht(BRU).
Lid van de regiocommissie voor jeugdhulpverlening Utrecht.
Lid van het dagelijks bestuur van de landelijke instelling FORUM.
Initiatiefnemer en voorzitter van de jury van de "Tolerantieprijs, Gemeente Utrecht”.
Lid van de Stuurgroep Etnische Groepen van de PvdA.
Lid van de verkenningscommissie “Oorzaak van armoede” voor de conferentie over armoede.
Lid van de landelijke adviesraad van de Sociale Verzekeringsbank.
Lid geweest van het bestuur van het landelijke Inspraakorgaan voor Marokkanen en Tunesiërs (SMT).

1998 - 2001: Voorzitter van de Utrechtse voetbalvereniging VVU
1999 – 2001: Voorzitter van het bestuur van Beheerstichting Etnisch Minderheden van het
Landelijke Overleg Minderheden (LOM)
*
*
*
*

Lid van het College van Advies van het fonds OGZ.
Lid van diverse tijdelijke begeleidingscommissies van o.a. onderzoeken.
Voorzitter van het Platform Interculturalisatie van de Gezondheidszorg.
Inleider van conferenties en studiedagen.

2009- 2012: Lid van de stuurgroep van de Vereniging van de Gemeentesecretarissen (VGS)
t.b.v. het project diversiteit.
2011- 2012: Lid van het bestuur Stichting Westelijk Tuinsteden Openbaar onderwijs te
Amsterdam;
2012-heden: Lid Raad van Toezicht Stichting openbaar onderwijs Talent Primair te Huizen.
Hobby’s:
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8.

AMBITIES INTERNATIONALE WEDSTRIJDSPORT

VOORLEGGER TER BESLUITVORMING
Sinds 2013 is in eerste instantie de focus gelegd op de ontwikkeling van het sportaanbod
binnen Nederland. Nu dit sportaanbod in Nederland op hoofdlijnen staat, is het tijd om te
werken aan beleid op het vlak van Internationale Wedstrijdsport (IWS). In 2019 veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van dit beleid. Dit heeft geleid tot een beleidsnotitie die in het
najaar aan de bondsraad is voorgelegd. Hierbij bleek een groot deel van het voorgestelde
beleid op onvoldoende steun te kunnen rekenen. De bondsraadsleden waren onvoldoende
meegenomen in het proces van beleidsontwikkeling. In de periode na deze najaarsvergadering
is tijdens verschillende sessies gesproken met bondsraadsleden en leden van de
klankbordgroep.
Tijdens de sessie op 13 augustus 2020 is de keuze gemaakt om eerst de ambities vast te
stellen voor de verschillende doelgroepen binnen de NJBB. Uit de discussie die tijdens het
Strategisch Beraad d.d. 26 september is gevoerd, is gebleken dat het merendeel van de
bondsraadsleden achter de geformuleerde ambities staat. Er zijn een aantal kanttekeningen
geplaatst en verbeteringen gesuggereerd. Deze input is meegenomen en verwerkt in de notitie
die nu voorligt.
Zodra de ambities zijn vastgesteld, wordt de verdere invulling van het beleid uitgewerkt.
Alleen zodra helder is welke ambities er zijn, kan namelijk worden gekeken naar de zaken die
nodig zijn om de ambities waar te maken. Dit gebeurt in voorbereiding op de
voorjaarsvergadering van de bondsraad in 2021 en heeft onder andere te maken met de
volgende onderwerpen:
- De randvoorwaarden die er aan bijdragen dat de ambities kunnen worden gehaald,
denk hierbij bijvoorbeeld aan o.a. opleidingen voor technisch kader en specifieke
begeleidingsmogelijkheden voor spelers;
- De prioriteiten die op het vlak van IWS worden gesteld;
- De uitgangspunten voor de kwalificatiesystematiek die gaat bepalen wie kunnen worden
uitgezonden naar de internationale kampioenschappen.
Deze notitie richt zich op het formuleren van heldere, haalbare en gedragen ambities voor IWS
waarbij wordt ingegaan op de algemene ambitie voor IWS, ambities per doelgroep met
daaraan gekoppeld prestatie-ambities. Deze ambities vormen de basis voor het verder uit te
werken IWS-beleid.
Gevraagd besluit:
Het bondsbestuur stelt voor om de ambities in zijn geheel zoals beschreven in deze notitie
vast te stellen zodat het bondsbestuur vanaf 2021 kan starten met de nadere uitwerking.
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1.

INLEIDING

De NJBB heeft als doel om de petanquesport in alle vormen te bevorderen en te laten
beoefenen. Hierbij geldt dat het sportaanbod toegankelijk dient te zijn voor alle leden en dat
dat iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport kan beoefenen. Dit geldt voor de spelers die
enkel actief zijn binnen de eigen vereniging, de deelnemers aan de vele
toernooien/kampioenschappen én voor de nationale topspelers die strijden voor deelname aan
internationale kampioenschappen.
De binnenlandse en internationale wedstrijdsport zijn nauw met elkaar verbonden en hebben
invloed op elkaar. Aan de ene kant draagt een sterke basis voor de wedstrijdsport bij aan de
kans op goede prestaties op internationaal vlak. Andersom dragen deze goede prestaties er in
bepaalde mate aan bij dat petanque in Nederland als wedstrijdsport wordt beleefd en
beoefend.
Ambities op het vlak van IWS
Hierna worden meerdere ambities geformuleerd. Deze zien zowel op het organisatorische vlak
als op de prestaties op internationale kampioenschappen. Met de term ‘organisatorisch’ wordt
hierna gedoeld op hetgeen er in Nederland moet worden behaald om de prestaties uiteindelijk
mogelijk te kunnen maken. Hierbij gaat het in deze fase nog niet om de randvoorwaarden
(invulling) die nodig zijn om de ambities waar te maken.
In de volgende alinea’s worden de volgende ambities voorgesteld:
-

Algemene ambitie voor IWS;
Ambitie op organisatorisch vlak voor mannen en vrouwen senioren EK Tripletten ;
Ambitie met betrekking tot prestaties mannen senioren EK Tripletten;
Ambitie met betrekking tot prestaties vrouwen senioren Ek Tripletten;
Ambitie op organisatorisch vlak voor EK’s TaT/Doubletten/Mix;
Ambities met betrekking tot prestaties op de EK’s TaT/Doubletten/Mix
Ambitie op organisatorisch vlak voor jeugd;
Ambitie met betrekking tot prestaties voor jeugd;
Ambitie op organisatorisch vlak voor veteranen;
Ambitie met betrekking tot prestaties van veteranen;

De ambities die hierna worden geformuleerd zijn gebaseerd op de situatie(s) anno 2020.
Gebeurtenissen en ontwikkelingen in de komende jaren kunnen er toe leiden dat de ambities
worden herijkt en aangepast. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor ambities op het vlak van
prestaties als in de loop van de tijd duidelijk wordt dat deze niet haalbaar zijn. Er wordt op dat
moment gekeken of de prestaties moeten worden bijgesteld óf dat de organisatie moet worden
aangepast.
2.

ALGEMENE AMBITIE VOOR DE INTERNATIONALE WEDSTRIJDSPORT

Er staan jaarlijks meerdere kampioenschappen op de internationale kalender. De
kampioenschappen die (verdeeld over de even en oneven jaren) worden georganiseerd, zijn:
Tripletten, Doubletten, Tête-à-tête, Mix (allen EK en WK mannen en vrouwen), Veteranen
(EK), Beloften (EK) en Jeugd (EK en WK).
Nederlandse deelname aan internationale kampioenschappen is lange tijd vanzelfsprekend
geweest. Hierbij is niet gekeken of de doelgroep in het algemeen of de geselecteerde spelers in
het bijzonder daadwerkelijk klaar waren voor uitzending. Daarnaast zijn de uitgezonden
spelers in beperkte mate voorbereid op deze uitzendingen en zijn er nooit internationale
ambities geformuleerd.
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Alle spelers dienen op hun eigen niveau de petanquesport te kunnen beoefenen. In het
verlengde hiervan ambieert de NJBB om op het hoogste (internationale) niveau te presteren.
Dit is alleen mogelijk als alle betrokkenen (spelers, trainers/begeleiders, verenigingen,
landelijke organisatie etc.) deze ambitie met elkaar delen, gemotiveerd zijn en bereid zijn om
te investeren. Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd in sterke spelers die het beste uit zichzelf
willen halen. Zij krijgen de kans om in aanmerking te komen voor uitzendingen.
De doelgroepen binnen de NJBB verschillen onderling van elkaar. Daarom is het wenselijk om
per doelgroep een ambitie te formuleren. Dit zijn ambities op maat. Deze ambities per
doelgroep vloeien voort uit de algemene ambitie die geldt voor de IWS binnen de NJBB.
De voorgestelde algemene ambitie voor IWS luidt:
Ambitie 1
De NJBB gaat op internationaal vlak voor het hoogst haalbare en investeert in spelers die
hetzelfde nastreven. Dit betekent dat alle betrokkenen zich inzetten om er voor te zorgen
dat Nederland op termijn bij de verschillende doelgroepen zo optimaal mogelijk
presteert tijdens internationale kampioenschappen. De termijn waarbinnen prestaties
worden verwacht én wat onder ‘optimaal mogelijk’ wordt verstaan verschilt per doelgroep
en wordt gespecificeerd in de ambities voor de verschillende doelgroepen.
3.

AMBITIES OP MAAT

Hierna wordt per doelgroep een tweetal ambities geformuleerd. Enerzijds de ambitie op het
vlak van organisatie, anderzijds ambities die gericht zijn op prestaties. De bondsraad heeft
aangegeven voorstander te zijn van het systeem waarbij deelname aan een WK niet
vanzelfsprekend is en waarbij het voorafgaande EK als graadmeter dient.
Hierna worden ambities gericht op de EK’s. Het bondsbestuur kan zich voorstellen dat de lijn
wordt gevolgd dat als de (tussen)ambitie op een bepaald EK wordt gehaald, Nederland zal
deelnemen aan het eerstvolgende WK.
Per doelgroep zal kort de huidige situatie worden toegelicht. Deze toelichtingen maken
duidelijk waarom het wenselijk is dat elke doelgroep een eigen (internationale) ambitie heeft.
4.1. Senioren (18+)
Verreweg de meeste spelers zitten in deze doelgroep. Dit betekent automatisch dat de
grootste groep wedstrijdspelers en de meeste potentie in deze doelgroep zit. De spelers in de
leeftijd van 18 tot en met 22 behoren tevens tot de senioren. Zij draaien mee met de senioren
en maken gelijke kansen om te presteren en te worden uitgezonden.
De groep wedstrijdspelers is in deze doelgroep weliswaar de grootste, toch geldt voor zowel de
mannen als de vrouwen dat deze groep wedstrijdspelers te klein is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
het kleine aantal spelers dat (regelmatig) deelneemt aan landelijke toernooien. De
Nederlandse top is erg smal en de groep spelers die potentieel in aanmerking komen voor
uitzendingen is beperkt.
Voor senioren staan de EK’s Tripletten en TaT/Doubletten/Mix1 op de kalender.

1

Deze kampioenschappen worden georganiseerd tijdens één evenement. Deze kampioenschappen zijn mogelijk in te
passen bij de senioren. De manier waarop dit gebeurt, wordt verder uitgewerkt.
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a. Organisatorisch Tripletten
Bij de mannen wordt momenteel elk jaar een kwalificatiecyclus gespeeld op basis waarvan
wordt bepaald wie wordt uitgezonden naar een EK of WK. Deze kwalificatiecyclus bestaat uit
landelijke toernooien die worden georganiseerd door verenigingen. Het is goed mogelijk dat
zich voor elk EK of WK een ander team kwalificeert. Deze teams spelen vaak slechts één jaar
in dezelfde samenstelling waardoor er weinig continuïteit is. Dit is nadelig voor de
internationale prestaties. Ook de begeleiding en voorbereiding die wordt geboden vanuit de
landelijke organisatie is gering.
Bij de vrouwen wordt gewerkt met een selectie. Deze selectie bestaat uit een kleine groep
vrouwen die wordt begeleid door een coach. Zij bereiden zich gezamenlijk of in wisselende
samenstelling voor op de internationale kampioenschappen.
Voor de mannen en vrouwen dient er een infrastructuur te staan die er voor zorgt dat teams
langere tijd samen kunnen spelen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op
kampioenschappen. Als in een later stadium wordt gekozen voor een kwalificatiesystematiek,
is het van belang dat spelers langer en vaker samen spelen van het moment van kwalificatie
tot het internationale kampioenschap. Daarnaast dienen alle senioren een gelijke kans op
uitzending te krijgen.
De voorgestelde ambitie op organisatorisch vlak voor mannen en vrouwen senioren EK
Tripletten luidt:
Ambitie 2
Alle mannelijke en vrouwelijke spelers worden in de gelegenheid gesteld om zich te
kunnen kwalificeren voor het EK Tripletten. De spelers die worden uitgezonden worden
gestimuleerd om langere tijd samen te spelen en worden zo goed mogelijk voorbereid en
gefaciliteerd.
b. Prestaties op de EK’s Tripletten
De EK’s voor senioren vrouwen en mannen hebben dezelfde opzet:
-

Eerst vijf ronden Zwitsers. De beste 16 landen gaan naar de volgende ronde. Met drie
overwinningen ben je bijna zeker van een plaats bij de laatste 16. De overige landen
gaan naar de Coupe de Nations (troosttoernooi);
In de 2e ronde worden de 16 landen verdeeld over vier poules. Met twee overwinningen
ga je naar de laatste 8 (kwartfinale);
Vanaf de kwartfinale wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. Er zijn drie
overwinningen nodig om Europees kampioen te worden.

Het aantal deelnemende landen ligt bij het EK tripletten rond de 32 bij de vrouwen en 36 bij de
mannen. Tijdens de laatste 6 edities van het EK Tripletten hebben de vrouwen en mannen de
volgende prestaties behaald:

2007
2010
2012
2014
2016
2018

Vrouwen
3e
Laatste 16
Laatste 8
Laatste 8
1e Coupe de Nations
Laatste 8
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2009
2011
2013
2015
2017
2019

Mannen
Laatste 16
Laatste 16
Laatste 16
Laatste 16
3e
Laatste 16
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Op dit moment is geen zicht op de voorbereidingen die worden getroffen door andere landen.
Wel is duidelijk in welke mate de Nederlandse spelers zich momenteel voorbereiden en welke
resultaten worden geboekt. De overtuiging is dat een uitgebreidere voorbereiding en
begeleiding het mogelijk maken om stappen te zetten.
Deze stappen zullen op de langere termijn voor structureel goede prestaties moeten zorgen.
De doelstelling is dat de inspanningen er voor zullen zorgen dat Nederland op de EK’s vanaf
2031 (mannen) en 2032 (vrouwen) structureel op een plaats bij de beste vier eindigt.
Deze plaats past volgens het bondsbestuur bij het potentieel aan wedstrijdspelers onder de
verenigingsleden van de NJBB. Op dit moment staat Nederland in de top 5 van Europa als het
gaat om aantal geregistreerde leden.
Er zal gefaseerd worden toegewerkt naar het punt waarop Nederland bij de beste vier landen
van Europa hoort.
Aan deze fasering zijn tussenambities gekoppeld voor de EK’s die de komende jaren
plaatsvinden. De tussenambities voor de vrouwen en mannen verschillen enigszins van elkaar.
Dit heeft te maken met de huidige prestaties die worden neergezet. Bij de vrouwen is het de
afgelopen EK’s mogelijk gebleken om de laatste acht te halen. Bij de mannen blijkt het op dit
moment haalbaar om laatste zestien te halen. Op basis van de prestaties op de afgelopen EK’s
Tripletten en de verwachting van de effecten van het nieuwe beleid, zijn de voorgestelde
tussenambities voor de komende jaren:
Mannen
2023
2025
2027
2029
2031

Ambitie
Laatste 16
Laatste 8
Laatste 8
Laatste 4
Laatste 4

Vrouwen
2024
2026
2028
2030
2032

Ambitie
Laatste 8
Laatste 8
Laatste 4
Laatste 4
Laatste 4

De voorgestelde ambitie met betrekking tot de prestaties op de EK’s voor senioren luidt:
Ambitie 3
Nederland behoort bij de mannen vanaf 2031 en bij de vrouwen vanaf 2032 op het EK
Tripletten structureel bij de beste vier landen (halve finale). Door middel van
tussenambities wordt gefaseerd toegewerkt naar deze ambitie.

c. Organisatorische ambitie EK’s TaT/Doubletten/Mix
De FIPJP organiseerde in 2017 voor het eerst als pilot een evenement waar deze WK’s
onderdeel van uit maakten. In 2019 heeft dit evenement wederom plaatsgevonden. In 2020
zou dit voor het eerst met EK’s gebeuren, dit evenement is echter niet doorgegaan. Hierdoor
heeft Nederland in 2022 de primeur om tijdens één evenement de EK’s TaT/Doubletten/Mix te
organiseren.
Alle deelnemende landen kunnen vier personen (twee mannen, twee vrouwen) uitzenden naar
deze vijf EK’s/WK’s. Het feit dat het aantal deelnemers beperkt is tot vier, maakt het lastig om
te komen tot de ‘perfecte’ combinatie van spelers. Er dient een systematiek te worden
ontwikkeld waarbij alle spelers een eerlijke en gelijke mogelijkheid krijgen om zich te
kwalificeren voor dit evenement.
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Ambitie 4
Alle mannelijke en vrouwelijke spelers worden in de gelegenheid gesteld om zich te
kunnen kwalificeren voor het evenement waar de EK’s TaT/Doubletten/Mix onderdeel van
uit maken. Hierbij wordt gezocht naar een systeem dat bepaalt welke combinatie van
spelers de grootste kans van slagen heeft. Dit systeem dient uiterlijk vanaf de EK’s in 2024
te bepalen wie namens Nederland worden uitgezonden.
d. Prestaties op de EK’s TaT/Doubletten/Mix
De opzet waarbij meerdere kampioenschappen worden georganiseerd tijdens één evenement
én waarbij elk land slechts een beperkt aantal spelers aan kan laten deelnemen is relatief
nieuw. De systematiek die wordt ontwikkeld, dient er voor te zorgen dat de beste combinatie
van spelers wordt uitgezonden naar dit evenement. Omdat het niveau qua sportaanbod in
Nederland per speelvorm verschilt, wordt er per EK een ambitie voorgesteld. De voorgestelde
ambities voor deze EK’s liggen lager dan bij het EK Tripletten omdat het meerdere EK’s betreft
waarnaar een combinatie van spelers wordt uitgezonden. Hierdoor is het minder goed mogelijk
om specialisten uit te zenden.
EK Tête-à-Tête
In Nederland is het aanbod aan TaT-toernooien zeer beperkt. Hierdoor is men niet voldoende
gewend om aan deze speelvorm. Dit zorgt er voor dat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
EK Tripletten, nog geen goede voorbereiding op dit EK mogelijk is. Daarom wordt voor dit EK
de volgende ambitie voorgesteld:
Ambitie 5
Nederland eindigt vanaf 2028 structureel bij de beste 16 landen op het EK TaT. Dit geldt
voor zowel de vrouwen als de mannen.
EK Doubletten en Mix
Het sportaanbod in Nederland voor deze speelvormen maakt een goede voorbereiding op het
EK beter mogelijk. Dit leidt tot een hogere ambitie dan bij het EK TaT.
Ambitie 6
Nederland eindigt vanaf 2028 structureel bij de beste 8 landen op de EK’s Doubletten
(zowel bij vrouwen als bij mannen) en mix.
4.2. Jeugd
Op dit moment telt de NJBB 90 jeugdleden. Een klein gedeelte van deze groep traint
regelmatig, onder andere onder begeleiding van de coaches van de jeugdselectie. De
jeugdleden zijn lid bij verenigingen verspreid over het hele land. Dit zorgt er voor dat er
slechts beperkt samen kan worden getraind. Er wordt jaarlijks een NK georganiseerd, maar er
zijn nauwelijks tot geen aparte toernooien of competities voor de jeugd. Hiermee is het
sportaanbod voor jeugdleden in Nederland zeer mager.
a. Organisatorisch
In Nederland is nog veel te winnen als het gaat om sportaanbod en totaal aantal jeugdleden.
De ambitie met betrekking tot de jeugd ziet de komende 4 tot 8 jaren dan ook op de situatie
binnen Nederland in plaats van de prestaties op internationale kampioenschappen.
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Voordat ambities op het vlak van IWS kunnen worden geformuleerd, moet geïnvesteerd
moeten worden in de stevige basis in de petanquesport voor jeugd.
De komende 4 tot 8 jaren is er op gericht om meer en meer kinderen kennis te laten maken
met petanque. Er dient een stevige infrastructuur te komen waardoor sportaanbod voor deze
kinderen bereikbaar is en zij terecht kunnen bij verenigingen (relatief) in de buurt. Daarnaast
wordt gewerkt aan een systeem waarmee talentvolle jeugdspelers worden herkend zodat hen
passend en uitdagend sportaanbod kan worden geboden. Concreet wordt hierbij de ambitie
gesteld dat in 2028 minimaal 2% van het ledenbestand jonger is dan 18 en dat minimaal 32
verenigingen (4 per district) zich actief bezig houden met sportaanbod voor de jeugd. Dit zal
onder andere bijdrage aan de imago van petanque en de sportbeleving onder de jeugd.
Het blijft van belang om de sterke jeugd uit te blijven dagen en te stimuleren. Op welke wijze
dit het beste vorm kan krijgen, moet worden uitgewerkt. Indien zich exceptionele talenten
melden zullen deze talenten de mogelijkheid moeten krijgen om hun krachten te meten tijdens
internationale toernooien in bijvoorbeeld België en Duitsland. Dit geldt ook voor de komende 4
tot 8 jaren waarin wordt gewerkt aan de bredere, stevige basis voor de jeugd. Uitzendingen
naar EK’s zullen alleen plaatsvinden als op basis van prestaties op nationale en internationale
toernooien het reële idee bestaat dat er een aanzienlijke kans is dat Nederland mee kan doen
om een plek bij de beste acht landen in het hoofdtoernooi.
Hiermee komen wij op de volgende drie voorgestelde ambities die er voor dienen te zorgen dat
er in 2028 een sterke basis is gelegd voor de petanquesport bij de jeugd:
Ambitie 7
Richting 2028 wordt ingezet op opvang van talenten uit de regio in een landelijk netwerk
(gevormd door verenigingen en landelijke organisatie). Daarbij is het van belang om
exceptionele talenten te herkennen en op te vangen zodat deze talenten middels een apart
programma begeleid kunnen worden.
Ambitie 8
In 2028 houden minimaal 32 verenigingen zich actief bezig met het sportaanbod voor de
jeugd.
Ambitie 9
In 2028 is minimaal 2% van de leden jonger dan 18.
b. Prestaties van de jeugd
In alle even jaren wordt een EK voor de jeugd georganiseerd. Het EK voor de jeugd is een
goede gelegenheid om de krachten te meten met Europese leeftijdsgenoten. Zoals hierboven
beschreven, dient er in Nederland eerst te worden gewerkt aan de stevige basis voor de
petanquesport onder de jeugd. Als deze basis goed staat, kan worden gekeken naar ambities
met betrekking tot de prestaties op de internationale kampioenschappen. Tot dit tijd richt de
NJBB zich er op om vanaf 2028 met representatieve teams deel te nemen aan het EK Jeugd
zodat Nederland daarna op termijn bij de jeugd structureel bij de beste 8 landen op het EK kan
gaan behoren.
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De norm waaraan moet worden voldaan om daadwerkelijk mee te doen aan het EK Jeugd,
dient (na vaststelling van de ambitie) duidelijke en concrete invulling te krijgen. De
voorgestelde ambities op het vlak van prestaties voor de jeugd luidt:
Ambitie 10
Nederland is vanaf 2028 in staat om met een representatief team af te vaardigen naar het
EK Jeugd met als doel om daarna tot de beste 8 landen op het EK te behoren.
4.3. Veteranen
Voor de veteranen wordt om het jaar een EK (tripletten) georganiseerd. Voor de NJBB is het
belangrijk om bij deze kampioenschappen aanwezig te zijn. Deelname laat zien dat de
petanque tot op latere leeftijd als wedstrijdsport kan worden beoefend. Dit in combinatie met
het feit dat meer dan 90% van de verenigingsleden van de NJBB 55 jaar of ouder is, zorgt er
voor dat Nederland in ogen van het bondsbestuur dient deel te nemen aan het EK Veteranen.
Nederland doet al jaren mee met de beste acht landen. Op basis van de prestaties van de
meest recente edities, behoort Nederland bij de beste vier landen van Europa. De afgelopen
jaren zijn het vaak dezelfde personen geweest die zijn uitgezonden. Hier schuilt een risico. De
basis dient breder te zijn zodat de prestaties op het EK niet afhankelijk zijn van een kleine
groep spelers.
Momenteel bepaalt het resultaat van één NK wie er wordt uitgezonden. Het idee is dat, net als
bij overige EK’s, een uitgebreidere kwalificatiecyclus er voor zal zorgen dat men meer moet
doen voor de kwalificatie en dat de kans succes op het EK wordt vergroot.
a. Organisatorisch
De ambitie op organisatorisch vlak richt zich bij de veteranen op het creëren van een bredere
top en het professionaliseren van de kwalificatiestructuur. Deze bredere top dient te zorgen
voor continuïteit in de prestaties.
De voorgestelde ambitie op organisatorisch vlak is:
Ambitie 11
De komende 4 tot 8 jaren wordt ingezet op de verbreding van top onder de veteranen. .
Tevens wordt een kwalificatiestructuur neergezet waarbij uitzending niet afhangt van het
resultaat op één NK. Dit kwalificatiesysteem dient uiterlijk vanaf het EK Veteranen 2025 te
bepalen wie namens Nederland worden uitgezonden.
b. Prestaties op het EK
Momenteel behoort Nederland bij veteranen bij de beste vier landen van Europa. Dit weten de
spelers te behalen zonder enige, vanuit de NJBB gefaciliteerde, voorbereiding. Voor Nederland
dient het haalbaar te zijn om structureel minimaal een plek bij de beste 8 landen te
handhaven. Mocht dit niet meer lukken, dan dient te worden gekeken hoe en of het
sportaanbod in Nederland kan worden verbeterd.
De voorgestelde ambities met betrekking tot prestaties luidt:
Ambitie 12
Nederland blijft structureel behoren tot de beste 8 landen op het EK Veteranen.
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9.

NOTITIE:

AANBEVELINGEN EVALUATIE BONDSORGANISATIE

1.

VOORLEGGER TER BESLUITVORMING

In het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 is de ambitie uitgesproken om een sterke,
daadkrachtige bondsorganisatie neer te zetten. Daartoe is een aantal veranderingen
ingevoerd. In 2020 zijn na een periode van drie jaar de ingezette veranderingen geëvalueerd
met als doel om na te gaan of de veranderingen het gewenste effect hebben en welke
verbeteringen in het functioneren van de verschillende geledingen en
besluitvormingsprocessen nog wenselijk zijn. Een werkgroep bestaande uit
districtscoördinatoren, verenigingsbestuurders en huidige en oud-bondsraadsleden heeft het
bondsbestuur de afgelopen maanden intensief ondersteund bij dit proces. Om informatie op te
halen bij verenigingen en bondsraadsleden zijn 2 vragenlijsten ontwikkeld. De uitkomsten van
de vragenlijsten waren overwegend positief en lieten geen grote knelpunten zien met
betrekking tot de veranderingen die 3 jaar geleden zijn ingezet. Deze notitie is samengesteld
op basis van discussies in de werkgroep, de uitkomsten uit de vragenlijsten alsmede discussies
in het bondsbestuur en tussen bondsbestuur en bondsbureau.
Uit de evaluatie blijkt dat er aanzienlijke verbeteringen zijn bereikt t.o.v. de oude situatie. Er
staat een efficiënte, daadkrachtige en financieel gezonde organisatie met goed functionerende
bondsorganen (bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau, districtsteams en commissies). Op
enkele punten heeft de evaluatie geleid tot aanbevelingen (zestien in totaal) met als doel de
bondsorganisatie verder te verbeteren.
Naast de evaluatie van de bondsorganisatie is de werkgroep gevraagd, naar aanleiding van de
voorjaarsvergadering van de bondsraad (6 juni), het bestaande verkiezingsproces te
evalueren. Deze evaluatie heeft geleid tot een tien aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn in het Strategisch Beraad van d.d. 26 september besproken met
bondsraadsleden en districtscoördinatoren. De geformuleerde aanbevelingen konden op een
brede steun rekenen. Enkele aanbevelingen zijn naar aanleiding van de feedback uit het
Strategisch Beraad aangescherpt.
Het bondsbestuur spreekt zijn waardering uit voor de leden van de werkgroep en de bijdrage
die zij hebben geleverd. Ook dankt het bondsbestuur, de bondsraadsleden en verenigingen
voor het invullen van de vragenlijsten. Ondanks de beperkende maatregelen door COVID-19 is
dit proces naar tevredenheid van het bondsbestuur en zorgvuldig verlopen, hetgeen heeft
geleid tot aanbevelingen die zowel voor de bondsorganisatie als het verkiezingsproces
verbeteringen zijn.
Gevraagd besluit:
Het bondsbestuur stelt voor om alle aanbevelingen over te nemen zodat het bondsbestuur
vanaf 2021 kan starten met de implementatie van de voorgestelde aanbevelingen.
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2.

AANLEIDING INGEZETTE HERSTRUCTURERING

Om de voorgestelde aanbevelingen in hoofdstuk 3 goed te kunnen beoordelen, wordt in dit
hoofdstuk de achterliggende gedachte van de ingezette organisatieverandering kort toegelicht
evenals de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude situatie.
In het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 dat in november 2013 door de bondsraad is
vastgesteld, is de ambitie uitgesproken om een sterke, daadkrachtige bondsorganisatie neer te
zetten. Een organisatie die invulling en sturing geeft aan landelijk beleid, de samenhang
tussen de verschillende bondsorganen bewaakt en het vertrouwen krijgt van haar leden. Een
organisatie die zorgt voor eenheid en uniformiteit in het landelijk sportaanbod en dit bovendien
faciliteert en waarborgt. Een organisatie die efficiënt ingericht en beheersbaar is, transparantie
en continuïteit biedt, inspeelt en aanstuurt op ontwikkelingen, adequate dienstverlening levert
en gezond financieel beleid voert. Een organisatie die dé autoriteit is in de Nederlandse Jeu de
Boules sport en kennis, vaardigheid, invloed, netwerk en belangenbehartiging weet te
bundelen.
Om bij te dragen aan deze ambitie, is binnen het meerjarenbeleidsplan een aparte pijler
“bondsorganisatie” gecreëerd. Deze pijler vormde een belangrijk onderdeel in het fundament
en de continuïteit van de bond en de sport. In de afgelopen jaren heeft een herstructurering
van de bondsorganisatie plaatsgevonden waarbij taken, posities en verantwoordelijkheden van
verschillende bondsorganen zijn herzien met als doel:
▪ een efficiënt ingerichte en beheersbare organisatie in te richten;
▪ een landelijk georganiseerd sportaanbod te faciliteren;
▪ de rol van effectieve belangenbehartiger te vervullen;
▪ de landelijke samenhang te bewaken van interne- en externe stakeholders.
Belangrijkste wijzigingen tussen oude en nieuwe organisatiestructuur
De herstructurering van de bondsorganisatie heeft in 2017 geleid tot een aantal aanpassingen
binnen de organisatiestructuur. De belangrijkste aanpassingen zijn hieronder beknopt
toegelicht:
▪
▪

▪

▪

▪

De afdelingsstructuur is afgeschaft. Er is een algemeen bestuur dat de bond bestuurt en
verantwoording aflegt aan de bondsraad;
In het besluitvormingsproces zijn de ledenraadplegingen (LRP’s) en het Strategisch
Beraad nieuw. Jaarlijks worden in ieder district ledenraadplegingen gehouden om input
over specifieke (beleids) thema’s op te halen en met de verenigingen in gesprek te
gaan. In het Strategisch Beraad, een overleg tussen bondsbestuur, bondsraadsleden,
districtscoördinatoren en bureaumedewerkers wordt de input uit de LRP’s getoetst;
Om continuïteit en kwaliteit in de bondsraad te waarborgen, is gekozen voor een
nieuwe opzet en samenstelling van de bondsraad. Bondsraadsleden kunnen zich
verkiesbaar stellen voor een periode van maximaal zes jaar (2 x 3 jaar). Iedere drie
jaar vindt een nieuwe verkiezing plaats waarbij verenigingen kunnen stemmen op
kandidaat bondsraadsleden. De bondsraadsleden vertegenwoordigen geen districten en
nemen zitting zonder last of ruggespraak;
Er is ten opzichte van de oude situatie een heldere scheiding aangebracht tussen beleid
en uitvoering. De rol en werkwijze van het bondsbestuur richt zich daarbij meer op
strategievraagstukken en het bewaken van de uitvoering van het landelijke beleid.
Als verlengstuk van het bondsbureau en onder verantwoordelijkheid van de
bondsdirecteur zijn districtsteams ingesteld in een achttal districten, waarbij de
districtsteams het bondsbureau ondersteunen in de uitvoering.
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3.

AANBEVELINGEN

Op basis van de resultaten uit de enquêtes en de inbreng vanuit de werkgroep zijn
aanbevelingen geformuleerd die betrekking hebben op de bondsorganisatie en het
verkiezingsproces. Deze aanbevelingen worden per thema (besluitvorming, ledenraadpleging,
strategisch beraad, bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau, districtsteams en
verkiezingsproces) kort toegelicht.
3.1

BESLUITVORMINGSPROCES

Het besluitvormingsproces (ledenraadpleging - strategisch beraad – bondsraad) is voldoende
transparant gebleken. Verenigingen zijn geïnteresseerd in het volgen van de verschillende
stappen na de ledenraadpleging. Om dit nog inzichtelijker te maken, is de onderstaande
aanbeveling opgenomen.
Aanbeveling 1
Het besluitvormingsproces wordt op één A4 beschreven en via een “visual” duidelijk op de
website geplaatst. In deze “visual” kan worden doorgeklikt naar de verschillende stappen in
het besluitvormingsproces en kunnen de bijbehorende documenten worden geraadpleegd. In
de communicatie richting verenigingen wordt verder aangegeven in welke fase van het
besluitvormingsproces een project zich bevindt.
3.2

LEDENRAADPLEGINGEN

De ledenraadpleging is een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus en wordt als
waardevol ervaren door alle betrokken partijen. Het begrip “ledenraadpleging” wekt echter de
verwachting dat alles wat wordt besproken in een ledenraadpleging tot voorstellen zal leiden in
een vergadering van de bondsraad. Dit is niet altijd het geval, waardoor verenigingen mogelijk
het gevoel krijgen dat er niks met deze input gedaan wordt. Tijdens ledenraadplegingen wordt
veel besproken maar niet alle ingebrachte punten leiden per definitie tot een voorstel dat ter
besluitvorming wordt voorgelegd. Het bondsbestuur weegt dit, gehoord alle invalshoeken,
zorgvuldig af. Als het bestuur in gesprek gaat met verenigingen over een specifiek
beleidsthema dan zal dit op enig moment terugkomen in het besluitvormingsproces
(strategisch beraad en bondsraad). Daarnaast zijn de ledenraadplegingen ook bedoeld om de
verenigingen in de gelegenheid te stellen zelf met vragen of concrete voorstellen te komen.
Het bestuur wil ook de ruimte hebben om met verenigingen in gesprek te gaan over regionale
thema’s die niet door de landelijke organisatie worden geïnitieerd. Deze thema’s kunnen per
regio verschillen en worden in dat geval vooraf afgestemd met de districtscoördinator. Om
meer tijd te hebben om discussies inhoudelijk goed te voeren, wordt ervoor gekozen om deze
bijeenkomsten in een kleiner gezelschap te organiseren alsmede van tevoren in de uitnodiging
duidelijk te vermelden welk(e) onderwerp(en) zullen worden besproken.
Ten aanzien van de ledenraadplegingen zijn onderstaande aanbevelingen opgenomen:
Aanbeveling 2a
De term ledenraadpleging wordt vervangen door de term “ledenbijeenkomst”. Deze
ledenbijeenkomsten worden één keer per jaar per district door het bestuur georganiseerd.
Hiertoe wordt per vereniging maximaal twee bestuursleden uitgenodigd. Daarnaast worden
bondsraadsleden, districtscoördinatoren en medewerkers van het bondsbureau uitgenodigd.
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Aanbeveling 2b
Naast een ledenbijeenkomst wordt jaarlijks per district een districtsoverleg ingevoerd. De
organisatie hiervan ligt bij het districtsteam. In dit overleg komen uitvoerende zaken aan bod
die spelen binnen het district. Het overleg is bedoeld voor alle verenigingen uit het district.
Bondsraadsleden, bondsbestuursleden en medewerkers van het bondsbureau kunnen dit
overleg op uitnodiging van de organisator bijwonen.
Aanbeveling 2c
Om verenigingen te stimuleren de ledenbijeenkomst bij te wonen, worden
verenigingen die zich een week voorafgaand aan de ledenbijeenkomst nog niet hebben
aangemeld telefonisch benaderd door het districtsteam om hen te enthousiasmeren om de
ledenbijeenkomst alsnog bij te wonen. Tevens worden argumenten geïnventariseerd met
betrekking tot de reden van niet aanmelden.
Aanbeveling 2d
Verslaglegging van ledenbijeenkomsten wordt op de website toegankelijk gemaakt. Er wordt
duidelijk aangegeven wat de status is van een stuk. Dit moet ervoor zorgen dat verenigingen
kunnen zien wat er gebeurt met de input vanuit een ledenbijeenkomst.
3.3

STRATEGISCH BERAAD

Het Strategisch Beraad is onderdeel van de besluitvormingscyclus en dient
ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. In het Strategisch
Beraad worden in de huidige situatie tevens de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur
getoetst aan de input van de ledenraadplegingen.
Het Strategisch Beraad is bedoeld om tussen bestuur en bondsraadsleden in gesprek te gaan
over de strategie, de lange termijnvisie en inhoudelijke ontwikkelingen van bepaalde
beleidsthema’s. Het streven is om alle beleidsonderwerpen eerst in een strategisch sessie te
bespreken, alvorens die onderwerpen worden geagendeerd in een vergadering van de
bondsraad. De term Strategisch Beraad kan dan ook beter worden gewijzigd in “Strategisch
Overleg”. In beginsel worden de districtscoördinatoren daarvoor niet uitgenodigd, tenzij de
agenda dat wenselijk maakt. Uitkomsten van gesprekken met verenigingen worden
meegenomen in dit overleg. De functie van het expliciet toetsen van de uitkomsten van een
Ledenbijeenkomst in het kader van het besluitvormingsproces vervalt daarmee. Verder wordt
door alle geledingen ervaren dat de tijd tussen het huidige Strategisch Beraad en
bondsraadvergadering in het najaar te krap is. Het Strategisch Beraad blijkt in het huidige
kalenderjaar te veel gekoppeld te zijn aan de bondsraadvergadering in datzelfde kalenderjaar.
Dat is niet wenselijk, mede omdat daardoor een onnodige tijdsdruk wordt gezet op agendering
in de eerstvolgende bondsraadsvergadering. Bij het ontwikkelen van een beleidsnotitie dient
aan de voorkant, bij het inrichten van de projectplanning, rekening te worden gehouden met
de momenten waarop een Strategisch Overleg wordt gepland zodat bondsraadsleden tijdig de
benodigde informatie ontvangen. Het is overigens ook mogelijk om een Strategisch Overleg
vaker dan één keer per jaar te organiseren, indien dat wenselijk wordt bevonden.
Ten aanzien van het Strategisch beraad zijn onderstaande aanbevelingen opgenomen:
Aanbeveling 3a
De term strategisch beraad wordt gewijzigd in “Strategisch Overleg”. Daarnaast wordt het
Strategisch Overleg losgekoppeld van de eerstvolgende vergadering van de bondsraad in het
najaar. Voordat nieuw beleid tijdens een bondsraadsvergadering ter besluitvorming
wordt aangeboden, dient discussie hierover te hebben plaatsgevonden in minimaal één of
zonodig meerdere strategische overleg(gen).
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Aanbeveling 3b
De stukken van het Strategisch Overleg worden voorafgaand aan het Strategisch Overleg ter
informatie via de website voor alle verenigingen beschikbaar gesteld.
Aanbeveling 3c
Er wordt een beargumenteerd tijdpad bij de start van een project opgenomen.

3.4

BONDSRAAD

De bondsraad bestaat uit bondsraadsleden die gekozen vertegenwoordigers zijn van de leden.
De bondsraadsleden functioneren zonder last of ruggespraak. Twee keer per jaar wordt een
vergadering van de bondsraad belegd waarbij de bondsraad zowel het beleid vaststelt en de
ingezette koers bewaakt, als uitvoering geeft aan zijn statutaire taken (zoals vaststelling
begroting, decharge van het gevoerde financiele beleid en de benoeming van bestuursleden).
Ten aanzien van de bondsraadvergaderingen leeft een breed gedragen gevoel om deze
effectiever, efficiënter en zakelijker te laten verlopen waarbij bondsraad en bondsbestuur op
respectvolle wijze met elkaar omgaan met begrip voor elkaars standpunten. Dit betekent dat
meer op hoofdlijnen wordt gestuurd en minder op detailzaken, m.n. tekstuele voorstellen van
reglementswijzigingen. Uiteraard blijft het van belang dat inhoudelijke discussies over
reglementswijzigingen in een vroegtijdig stadium met bondsraadsleden worden besproken,
maar dat kan ook op een andere wijze gebeuren dan zoals het nu gaat.
Ten aanzien van de bondsraad zijn onderstaande aanbevelingen opgenomen:
Aanbeveling 4a
Om de besluitvorming tijdens vergaderingen van de bondsraad vanuit een wederzijds respect
korter, daadkrachtiger en zakelijker te laten verlopen, wordt gewerkt met een ‘heldere agenda
met beslispunten’ en worden de daarop betrekking hebbende stukken daar kwalitatief nog
beter op afgestemd.
Aanbeveling 4b
Om in de vergaderingen van de bondsraad discussies over detailzaken met betrekking tot
reglementen te voorkomen, wordt een aparte “onderraad reglementen” gevormd. Deze
onderraad bestaat uit leden van de bondsraad die worden aangewezen door
bondsraadsleden vanuit de bondsraad.
Door de veranderingen die worden voorgesteld in het proces van beleidsontwikkeling worden
bondsraadsleden eerder bij beleidsontwikkeling betrokken. Bondsraadsleden hebben in dat
geval ook voldoende gelegenheid om, indien zij dat wenselijk vinden, verenigingen te
raadplegen over voorliggende beleidsvoorstellen. Het is daarbij wel van belang dat
bondsraadsleden tijdig weten wanneer bepaalde deadlines zijn zodat zij daar zelf rekening mee
kunnen houden in hun agenda. Dit leidt tot onderstaande aanbeveling:
Aanbeveling 4c
In het jaar voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar wordt naar de bondsraadsleden een
overzicht met alle data gestuurd die van belang zijn in het besluitvormingsproces.
Omdat een bondsraadslid optreedt zonder last of ruggespraak, is het van belang dat
bondsraadsleden voldoende zichtbaar zijn voor verenigingen. Vanuit de vragenlijsten is het
signaal gekomen dat bondsraadsleden op dit moment te weinig zichtbaar zijn.
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Aanbeveling 4d:
Ieder bondsraadslid dient zelf na te gaan hoe hij/zij zijn/haar zichtbaarheid actief kan
verbeteren.
Een lacune in de huidige situatie betreft het feit dat niet goed is geregeld op welke wijze
bondraadsleden zelf een agendapunt kunnen aandragen voor een vergadering van de
bondsraad. Om dit mogelijk te maken, is onderstaande aanbeveling opgenomen:
Aanbeveling 4e
Een bespreekpunt voor een vergadering van de bondsraad wordt aan de agenda toegevoegd
op verzoek van tenminste drie leden van de bondsraad. Een dergelijk verzoek moet acht
weken vóór de geplande vergaderdatum schriftelijk en voorzien van een toelichting worden
ingediend bij het bondsbestuur.
Bondsraadsleden hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt voor situaties waarbij zij van
mening zijn dat de bondsraad zelf actie moet ondernemen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen
als er problemen optreden in het proces van verkiezing van bondsraadsleden. Hiervoor wordt
de volgende aanbeveling gedaan.
Aanbeveling 4f
Er wordt aanbevolen dat de bondsvoorzitter – hoewel geen lid van de bondsraad – tevens
voorzitter van de bondsraad is en daarmee optreedt als aanspreekpunt voor bondsraadsleden
waarvan ten minste drie leden vinden dat de bondsraad actie moet ondernemen.
3.5

BONDSBESTUUR

Het bondsbestuur formuleert en bewaakt de beleidskaders op hoofdlijnen. Het bondsbestuur
overlegt met de bondsraad over toekomstig beleid. Het bondsbestuur neemt alle besluiten die
niet door de bondsraad worden genomen en legt verantwoording af aan de bondsraad over het
gevoerde beleid. Uit de vragenlijsten en de discussies in de werkgroep is naar voren gekomen
dat het bestuur zijn taken op een goede en verantwoorde manier uitvoert. Evenals bij de
bondsraadsleden is ook hier een signaal gekomen dat de bestuursleden beter zichtbaar zouden
moeten zijn.
Het bondsbestuur zal nagaan op welke wijze hieraan tegemoet kan worden gekomen.
3.6

BONDSBUREAU

Het bondsbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.
Er is veel waardering voor de ondersteuning vanuit het bondsbureau, zowel voor de mate
waarin - als de kwaliteit van de dienstverlening. Door de herstructurering van de
bondsorganisatie zijn steeds meer taken ondergebracht bij het bondsbureau terwijl het aantal
FTE’s niet of nauwelijks is aangepast, hetgeen structureel leidt tot een hoge werkdruk. In het
kader van goed werkgeverschap dient het bestuur de capaciteit van het bureau in relatie tot
het toenemende aantal werkzaamheden zorgvuldig te monitoren en zonodig aan te passen
zodat de werklast en capaciteit met elkaar in overeenstemming zijn.

Aanbeveling 5
Indien als gevolg van extra vragen om ondersteuning dan wel vanuit het in gang gezette
beleid extra capaciteit van het bondsbureau nodig is, dan dient kritisch te worden bekeken
welke gevolgen dit heeft voor lopende werkzaamheden. Indien de personele inzet niet ten
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koste mag gaan van lopende werkzaamheden dan moet de keuze worden gemaakt voor de
inzet van extra FTE. In de begroting en/of het jaarplan wordt deze keuze – mits vooraf te
voorzien - expliciet aan de bondsraad voorgelegd.

3.7

DISTRICTSTEAMS

De districtsteams zijn een verlengstuk van het bondsbureau en ondersteunen het bondsbureau
in de uitvoering van werkzaamheden. De belangrijkste taak van het districtsteam bestaat uit
het organiseren van regionale competities. Naast de organisatie van deze competities
ondersteunt het districtsteam in het bijhouden van de districtspagina, het promoten van de
sport in de eigen regio en het pro-actief ondersteunen van verenigingen.
Zoals gezegd betreft een belangrijke functie binnen het districtsteam het pro-actief
ondersteunen van verenigingen. In de praktijk blijkt het lastig om vrijwilligers te vinden die de
rol van verenigingsondersteuner (VO’er) willen invullen. Om de VO’ers die er wel zijn goed te
begeleiden en te ondersteunen, is begeleiding en aansturing nodig vanuit het bondsbureau. Op
dit moment is deze capaciteit niet geborgd binnen het bondsbureau. Om verenigingsondersteuning te versterken is het van belang om hierin te investeren. Dit leidt tot de
onderstaande aanbeveling:
Aanbeveling 6
Om verenigingsondersteuning regionaal te versterken, wordt in samenwerking
met lokale/provinciale sportraden en collega sportbonden onderzocht of een
gemeenschappelijk ondersteuningsaanbod op generieke thema’s kan worden aangeboden.
3.8

VERKIEZINGSPROCES

Eens in de drie jaar wordt een verkiezing uitgeschreven voor de bondsraad. Meerderjarige
personen die deel uitmaken van de NJBB kunnen zich kandidaat stellen en verenigingen
kunnen stemmen uitbrengen op één of meerdere kandidaten. In het afgelopen
verkiezingsproces zijn enkele knelpunten geconstateerd. De werkgroep heeft zich over deze
knelpunten gebogen en aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn in het
strategisch beraad besproken en konden op een groot draagvlak rekenen.
3.8.1 Omvang bondsraad
Op dit moment is het reglementair geregeld dat de bondsraad uit een oneven aantal
bondsraadsleden moet bestaan. De werkgroep en het bondsbestuur zijn van mening dat in
beide gevallen (oneven of even aantal bondsraadsleden) de kans op staken van stemmen even
groot zal zijn. Daarom is onderstaande aanbeveling opgenomen:
Aanbeveling 7
In het reglement vervalt dat het aantal bondsraadsleden moet worden afgerond naar een
oneven aantal

3.8.2 Variabele omvang
Het aantal bondsraadsleden is momenteel gekoppeld aan het aantal verenigingen (10% van
het aantal lidverenigingen). Het is belangrijk dat alle typen spelers binnen de NJBB zich
vertegenwoordigd voelen door de leden van de bondsraad. Om dit mogelijk te maken, is het
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nodig dat er een minimum geldt voor het aantal bondsraadsleden.
Er zijn geen bezwaren tegen een variabele omvang. Er is wel bezwaar tegen het feit dat er
geen minimum is.
Aanbeveling 8a
Het advies is om het aantal bondsraadsleden als volgt vast te stellen: 10% van aantal
lidverenigingen op 1 januari in het verkiezingsjaar, met een ondergrens van 16 leden. Als
er minder kandidaten op de kieslijst staan dan het aantal beschikbare zetels, dan
wordt/worden deze vacature(s) aangehouden.
Aanbeveling 8b
Als er meer kandidaten zijn dan zetels dan wordt bij een tussentijds vertrek van een
bondsraadlid de bondsraad aangevuld met een kandidaat op de kieslijst met inachtneming van
de regels voor de zetelverdeling.
3.8.3 Samenstelling bondsraad - zetelverdeling
De huidige statuten geven aan: “Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal
stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden de kandidaten met landelijk het meeste
aantal stemmen als gekozen verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet, met
inachtneming van Artikel 8 lid 3. Een kandidaat dient minstens één (1) stem te hebben
gekregen om als gekozen te worden verklaard.”
Hiermee wordt bewerkstelligd dat vanuit elk district ten minste één kandidaat wordt gekozen,
mits deze minimaal één stem heeft gekregen.
Er wordt gehecht aan regionale spreiding in de bondsraad. Als bondsraadsleden afkomstig zijn
uit het hele land, zullen meer verenigingen een link voelen met de bondsraad. Van belang is
dat de ‘grote’ districten niet de kandidaten uit de kleinere districten wegdrukken. Aan de
andere kant moeten kandidaten uit kleinere districten niet de goede (veel stemmen)
kandidaten uit grotere districten wegdrukken. Bij het bepalen van de zetelverdeling, is een
balans hiertussen belangrijk.
Aanbeveling 9
Het advies is om bij het verdelen van de zetels de twee kandidaten met de meeste stemmen
per district te kiezen. Als er in een bepaald district minder dan twee kandidaten zijn op wie is
gestemd, worden de betreffende zetels gevoegd bij de ‘overige zetels’. De overige zetels
worden verdeeld op basis van het principe ‘meeste stemmen gelden’. Hierbij geldt geen
maximumaantal bondsraadsleden per district.
Het idee is dat op deze manier het gevoel met de achterban niet verloren gaat én dat de meest
gewenste (meeste stemmen) kandidaten niet worden verdrongen door kandidaten met minder
stemmen omdat deze laatste ‘toevallig’ uit een ander district afkomstig is.
Hierbij is het belangrijk om vanuit de landelijke organisatie aan te geven wat het belang van
regionale spreiding is (minimaal per district) én dat daarnaast het (werven aan de ene kant en
uitbrengen aan de andere kant) stemmen er echt toe doet.
3.8.4 Samenstelling bondsraad - Aantal leden per vereniging
Op dit moment is geregeld dat er niet meer dan 1 persoon per vereniging in de bondsraad
zitting mag nemen. Dit betekent dat als iemand in zijn/haar termijn lid wordt van een andere
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vereniging terwijl een ander lid van deze nieuwe vereniging ook bondsraadslid is één van
beiden moet vertrekken.
Er dient te worden geregeld dat dit principe een ingangseis betreft. Tot een bepaald moment,
dat voor iedereen helder is, geldt deze eis. Hiermee wordt beoogd te bewerkstelligen dat een
latere (als men reeds verkozen is tot bondsraadslid) verandering van vereniging geen
gevolgen heeft voor het lidmaatschap van de bondsraad. In een dergelijke situatie hoeft geen
van de betrokken bondsraadsleden af te treden.
Aanbeveling 10
Regel (op een nader te bepalen plek) dat als ingangseis geldt dat niet meer dan één lid van
een bepaalde lidvereniging kan worden verkozen tot bondraadslid. Geef hierbij aan tot
wanneer deze ingangseis geldt. Suggestie is om dit moment te vast te leggen op 23:59 uur op
de dag van de sluiting van de stembus. Overschrijvingen die na dit moment plaatsvinden,
hebben geen invloed meer op het lidmaatschap van de bondsraad.
Daarnaast is het mogelijk dat, door een tussentijdse verkiezing, een tweede lid van een
vereniging zich kandidaat stelt voor de bondsraad. In een dergelijk geval worden personen niet
op de kandidatenlijst geplaatst als zij lid zijn van een vereniging waarvan een lid reeds
bondsraadslid is.
3.8.5 Verkiezingen - Kandidaatstelling
Iedere meerderjarige persoon die deel uitmaakt van de NJBB kan zich persoonlijk
kandidaatstellen voor de bondsraad. Dit blijft hetzelfde. Men wordt niet opgegeven door de
verenigingen. Reden hiervan is dat bondsraadsleden niet namens een vereniging in de
bondsraad zitten, maar op persoonlijke titel. Zij treden op zonder last of ruggespraak. Voor de
functie van bondsraadslid is een kandidatenprofiel opgesteld. Om te beoordelen of kandidaten
aan het profiel voldoen, dient dit voor kandidaatstelling te worden beoordeeld. Om dit te
regelen, is onderstaande aanbeveling opgenomen.
Aanbeveling 11
Laat de verkiezingscommissie beoordelen of de kandidaatstellingen voldoen aan de eisen die
hieraan worden gesteld. Er wordt gekeken of de ‘presentatie’ voldoende informatie bevat voor
de kiezers. Als er niet voldoende informatie is, is de ‘sanctie’ dat de kandidaat een expliciet
bepaalde tijd krijgt om aan te vullen/te verbeteren. Daarnaast dient een screening plaats te
vinden op de ingangseisen (meerderjarig lid van de NJBB etc.). Bij de screening wordt ook
gekeken naar onverenigbare functies (werknemer, commissie, bondsbestuur etc). Als men aan
de ingangseisen voldoet, wordt de kandidaat geplaatst op de kandidatenlijst.
3.8.6 Verkiezingen - Stemmen per vereniging
Op dit moment mogen verenigingen drie stemmen uitbrengen. Deze stemmen kunnen worden
verdeeld over één, twee danwel drie kandida(a)t(en). Het aantal van drie stemmen per
vereniging is wenselijk en stimuleert ook om buiten het eigen district te kijken naar geschikte
kandidaten. De mogelijkheid om alle drie de stemmen op één persoon uit te brengen is niet
wenselijk. Door deze mogelijkheid wordt de ‘vertegenwoordigingscultuur’ verstevigd.

Aanbeveling 12
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Elke vereniging beschikt over 3 stemmen. Daarvan kan men één, twee of drie stemmen
uitbrengen. Echter mogen niet meer dan 2 stemmen op dezelfde kandidaat worden
uitgebracht.

3.8.7
Op dit
•
•
•
•

Verkiezingen - Weging van de uitgebrachte stemmen:
moment is de weging van de stemmen als volgt geregeld:
0-100 leden = weging stem x1
100-200 leden = weging stem x2
200-400 leden = weging stem x3
> 400 leden = weging stem x4

Het is wenselijk dat de omvang van de vereniging invloed heeft op de weging van de
stemmen. Zo wordt recht gedaan aan de verschillen tussen de verenigingen.
Er zijn ook verschillen tussen echt kleine verengingen (10 á 20 leden) en de verenigingen met
bijna 100 leden. Daarnaast zijn er erg weinig verenigingen met meer dan 400 leden. Om ook
recht te doen aan deze verschillen wordt de volgende aanbeveling opgenomen:
Aanbeveling 13
Wijzig de weging van de uitgebrachte stemmen in:
•
1-50 leden
=
weging stem x1
•
51-100 leden
=
weging stem x2
•
101-200 leden
=
weging stem x3
•
201 leden en meer =
weging stem x4
3.8.8 Vaststelling uitslag verkiezingen
In de reglementen is geregeld dat de bondsraad de verkiezingscommissie opdracht geeft om
de verkiezing uit te voeren. Naar aanleiding van de meest recente verkiezingen is de discussie
ontstaan hoe wordt omgegaan met onduidelijkheden gedurende het verkiezingsproces. Het
bondsbestuur is en wil geen partij in dit proces zijn waardoor eventuele onregelmatigheden
door de bondsraad opgelost moeten worden.
Aanbeveling 14
Als gedurende het verkiezingsproces onregelmatigheden worden ontdekt, waarvoor in
de reglementen niet in een oplossing is voorzien, dan dient de verkiezingscommissie deze
onregelmatigheden schriftelijk voor te leggen aan de bondsraad met het verzoek om een
oplossing aan te reiken.
3.8.9 Arbitragecommissie
Het is wel wenselijk dat de optie van beroep/arbitrage blijft bestaan. Dit komt in beeld als er
een discussie ontstaat op het punt van motivatie van kandidaten.
Aanbeveling 15
Bij behoefte aan arbitrage in het verkiezingstraject treedt het bestaande Tuchtcollege als
zodanig op. Deze toevoeging dient opgenomen te worden in de rol van het tuchtcollege.
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10. JAARPLAN 2021
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 is 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 voortkomen uit projecten die zijn
opgenomen in het jaarplan. Ter informatie is in bijlage 1 een beschrijving van de reguliere
werkzaamheden bijgevoegd.
In dit jaarplan worden de projecten beschreven die naast de reguliere werkzaamheden in 2021
worden opgepakt. Deze extra activiteiten vloeien voort uit eerder in gang gezet beleid c.q.
activiteiten. De ruimte die voor deze projecten beschikbaar is, is het absolute minimum dat
nodig is om deze projecten uit te voeren. Het jaar 2021 staat vooral in het teken van het
voorbereiden van de viering van het 50-jarig jubileum en de organisatie van het EK Tête-àTête-Doubletten-Mix in 2022 op de parade in ‘s-Hertogenbosch.
Per rubriek zijn de projecten beschreven die worden opgestart of voortgezet in het nieuwe
kalenderjaar. Daarnaast wordt in het jaarplan beschreven welke activiteiten door de
districtsteams worden opgepakt. In de begroting 2021 zijn onder de kostenplaatsen projecten
bondsorganisatie (kostendrager 100), projecten promotie en vo (kostendrager 200) en
projecten sportaanbod (kostendrager 300) de gebudgetteerde bedragen opgenomen.
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2.

PROJECTEN 2021

PROMOTIE
Zoals in de inleiding is beschreven, staat 2021 voor het grootste deel in het teken van het
voorbereiden van het jubileumjaar en de organisatie van het EK in 2022. Samen met
eventpartner Team Toc zijn verschillende werkgroepen geformeerd waarin medewerkers van
het bondsbureau zitting nemen. In deze werkgroepen wordt o.a. gewerkt aan de voorbereiding
van wedstrijdtechnische zaken, side-events, communicatie & media, sales, infrastructuur,
verblijf en transport. Naast de organisatie van het EK, wordt in samenwerking met Team Toc
en de betrokken partners, uitgewerkt welke aanloopactiviteiten in 2021 kunnen worden
georganiseerd om het EK in 2022 structureel onder de aandacht te brengen. Naast de
organisatie van het EK wordt in 2021 gewerkt aan de invulling en voorbereiding van het
jubileumjaar.
Het was de bedoeling om tijdens de ledenraadplegingen met elkaar in gesprek te gaan over de
prioritering van projecten in het promotieplan. Fysiek heeft deze bijeenkomst in 2 regio’s
plaatsgevonden (Zuidwest en Noordwest). Vanwege COVID-19 is ervoor gekozen om de
verenigingen digitaal een vragenlijst voor te leggen. De uitkomsten uit de fysieke bijeenkomst
en digitale resultaten zijn op basis van een gewogen gemiddelde met elkaar geïntegreerd. De
top 5 (1. Interne campagne sportaanbod – 2. Aansluiten op landelijke activiteiten – 3.
Flexibele lidmaatschapsvormen – 4. Samenwerking met externe partijen – 5. Nieuwe
competitie- en toernooivormen) komen nagenoeg overeen. In de digitale vragenlijst scoorde
het thema nieuwe competitie- en toernooivormen wel een stuk hoger dan tijdens de
gesprekken in de fysieke bijeenkomsten.
Gezien de gestage maar structurele ledendaling vindt het bestuur het belangrijk om het thema
flexibele lidmaatschapsvormen naar voren te trekken. Het sportlandschap is aan het
veranderen en het huidige lidmaatschapsmodel sluit niet aan bij de wensen van met name
niet-aangesloten verenigingen, boulesbars, omniverenigingen etc. Het bestuur wil verkennen
welke mogelijkheden er zijn om ook deze groep(en) op één of andere manier aan de NJBB te
binden. Daarnaast wordt ook onderzocht of het huidige lidmaatschapsmodel voor NJBB leden
uitgebreid moet worden met andere flexibele vormen. Bij dit proces wil het bestuur zich laten
ondersteunen door externe marketingdeskundigen.
Vanuit het jaarplan 2020 lopen er, zoals dit nu wordt ingeschat, nog enkele werkzaamheden
met betrekking tot de vormgeving en lancering van de projecten circuit de boules en
ontwikkeling promotiebox over naar 2021.
COMPETITIE
In 2020 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met klankbordgroep en
bondsraadseden over de beleidslijnen met betrekking tot internationale wedstrijdsport (IWS).
In dit traject is ervoor gekozen om in 2020 eerst de ambitie vast te stellen alvorens een
uitgebreidere notitie aan de bondsraad voor te leggen. Dit project loopt over naar 2021 waarbij
in de voorjaarsvergadering van 2021 een aangepaste notitie wordt voorgelegd die op
hoofdlijnen invulling geeft aan de vastgestelde ambities (randvoorwaarden, prioriteiten en
uitgangspunten kwalificatiesystematiek). Na goedkeuring van deze notitie in de bondsraad
wordt in de tweede helft van 2021 gestart met de uitwerking en voorbereiding van de
activiteiten die benodigd zijn om IWS structureel binnen de organisatie te borgen. Parallel aan
dit verhaal loopt het ontwikkelen van beleid op het gebied van jeugdsport. Dit loopt vanuit
2020 over naar 2021 en vloeit voort uit de notitie die in 2020 aan de bondsraad wordt
voorgelegd.
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BONDSSORGANISATIE
Sinds 2017 is een nieuwe structuur met betrekking tot de bondsorganisatie neergezet. Na een
periode van 3 jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij het bondsbestuur is
ondersteund door een werkgroep. Dit heeft geleid tot een notitie met aanbevelingen die aan de
bondsraad in de najaarsvergadering van 2020 is voorgelegd. De geformuleerde aanbevelingen
vloeien voort uit het project “evaluatie bondsorganisatie” dat in 2020 is opgestart. In 2021
wordt gestart met het implementeren van de aanbevelingen en het voorbereiden van
reglementswijzigingen die voortvloeien uit de aanbevelingen.
VERENIGINGSONDERSTEUNING
De projecturen die in 2021 beschikbaar zijn, worden ingezet op de projecten met betrekking
tot het jubileumjaar, EK 2022, implementatie aanbevelingen evaluatie bondsorganisatie en
beleid omtrent internationale wedstrijdsport (IWS). Ten aanzien van opleidingen loopt het
ontwikkelen van vormbehoud en het ontwikkelen van nieuwe opleidingen over. Binnen de
huidige formatie zijn geen uren beschikbaar om opleidingen verder door te ontwikkelen terwijl
hier wel behoefte aan is. Om de ontwikkeling hiervan niet stil te leggen, is het voorstel om
voor een periode van 1,5 - 2 jaar een projectmedewerker aan te stellen die zaken met
betrekking tot opleidingen oppakt. Deze kosten worden gefinancierd vanuit een
bestemmingsreserve die hiervoor de afgelopen jaren is opgebouwd. In 2021 wordt gestart met
de ontwikkeling van een laagdrempelige opleiding voor scheidsrechters waarbij de kwaliteit
van groot belang blijft. Daarnaast krijgt het ontwikkelen van beleid omtrent vormbehoud hoge
prioriteit.

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.

In 2020 is de nieuwe contributiestructuur ingegaan. Een van de voordelen van deze nieuwe
structuur is dat het voor leden gemakkelijker is om op regionaal niveau aan verschillende
regionale competities deel te nemen. Helaas zijn door de uitbraak van COVID-19 in 2020 veel
regionale competities geannuleerd. Voorheen werd aan deze competities door +/- 3.000
spelers deelgenomen. Dat is 20% van het totaal aantal leden. In iedere regio worden
interessante competities georganiseerd die voor alle leden erg toegankelijk zijn. Uit de enquête
die is gehouden onder verenigingen in het kader van de ledenraadplegingen, is het volgens
veel verenigingen nodig om deze competities nog beter onder de aandacht te brengen van
leden. In samenwerking met de districtsteams wordt in 2021 ingezet op het opstarten van de
projecten campagne met betrekking tot intern sportaanbod en het onderzoeken van nieuwe
competitie- en toernooivormen.
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BIJLAGE 1:

WERKZAAMHEDEN BONDSBUREAU (TER INFORMATIE)

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)

Uren
898
12%

499
6%

887
12%
966
13%

Projecten jaarplan
Beleid en strategie
Belangenbehartiging & Bedrijfsvoering
Opleidingen

1.675
22%

1.488
20%
1.153
15%

Sportaanbod
Verenigingsdienstverlening
Com, Marketing & Promotie

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

De meeste reguliere 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 (15%)

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.
Verenigingsdienstverlening (13%)

Het bondsbureau ontvangt wekelijks veel vragen van verenigingen en districtsteams over
diverse verenigingsvraagstukken. Dit varieert van vragen over ledenadministratie, NPC, NK’s,
districtsactiviteiten, Buma, Sena etc. tot aan diverse beleidsmatige (juridische) vraagstukken.
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.
Communicatie, marketing en promotie (12%)

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.
Opleidingen (6%)

De uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot het organiseren en evalueren van
bestaande opleidingen vallen onder deze categorie. De cursusdata en locaties worden
afgestemd met de leercoaches, kerninstructeurs en pvb-beoordelaars en er vindt 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.
Projecten jaarplan (22%)

Van de totale uren die het bondsbureau op jaarbasis ter beschikking heeft, wordt 78% van de
uren besteed aan de bovenstaande beschreven reguliere werkzaamheden. Het restant aan
uren (22%) 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 BEGROTING 2021
Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2021 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op
pagina 42 t/m 44 zijn de kostenplaatsen toegelicht.
COVID-19
Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van zoveel mogelijk feitelijke data die het
bondsbestuur ter beschikking heeft voor het opstellen van een verantwoorde begroting. De
ontwikkeling van COVID-19 kan niemand inschatten maar het heeft mogelijk in 2021 ook
gevolgen voor de NJBB. De gevolgen zijn vooral merkbaar met betrekking tot de inkomsten die
voortvloeien uit het sportaanbod (districtscompetities, nationale kampioenschappen en NPC)..
Daarnaast heeft dit mogelijkerwijs gevolgen voor de inkomsten uit bondsbijdragen.
Verenigingen zijn nauwelijks in de gelegenheid gesteld om de sport petanque te promoten en
nieuwe leden te werven. Daarom is bij de berekening van de bondsbijdragen rekening
gehouden met een lager ledenaantal (14.600 leden). De effecten van COVID-19 op de
ledenaantallen voor 2021 worden pas echt zichtbaar medio 2021. Afhankelijk van de situatie
zal het bondsbestuur mogelijkerwijs moeten besluiten om in de voorjaarsvergadering een
aangepaste begroting voor te leggen
Als er geen sportaanbod georganiseerd mag worden, is de kans vrij groot dat alle
internationale evenementen worden afgelast. Verder worden fysieke bijeenkomsten tot het
minimum beperkt waardoor vergaderingen zoals ledenraadplegingen, bestuurs-, commissie,districtsteamvergaderingen en bondsraadvergaderingen digitaal worden georganiseerd. Een
afgelasting van het internationale sportaanbod en het organiseren van digitale vergaderingen,
leidt tot minder uitgaven. Hiermee kan een deel van de misgelopen inkomsten worden gedekt.
Indien het omzetverlies van de NJBB meer dan 20% mocht bedragen dan is het op dit moment
mogelijk om hiervoor een compensatie aan te vragen (NOW-regeling). In hoeverre deze
regelingen volgend jaar van kracht blijven, is onduidelijk.
Samenvatting begroting 2021
In de begroting 2021 zijn zowel de kosten als opbrengsten ten opzichte van de begroting 2020
lager. De totale kosten dalen met € 17.736 en de totale opbrengsten dalen met € 8.067.
De kostendaling heeft te maken met een daling van de personeelslasten door het niet invullen
van de uren van de vertrokken communicatiemedewerker. Een deel van deze besparing komt
ten laste van een stijgende pensioenpremie. Dit is het gevold van een te lage dekkingsgraad
bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Verder zijn de kosten van communicatie, marketing en
promotie lager omdat er wordt gestopt met het concept Monsjeu de Boules in de huidige vorm.
Er wordt onderzocht of dit op een andere manier (niet in loondienstverband) voortgezet kan
worden. Verder zijn de kosten van het sportaanbod lager. De automatiseringsontwikkelingen
t.a.v. de NPC zijn voorlopig uitgesteld.
De verwachte daling van de inkomsten is het gevolg van minder inkomsten uit bondsbijdragen
en subsidies en verminderde opbrengsten uit bedrijvenarrangementen Monsjeu de Boules.
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Jaarplan 2021
In 2021 wordt veel gevraagd van het bondsbureau in het kader van de voorbereiding van het
EK in 2022. Naast de overige projecten is er geen capaciteit beschikbaar om opleidingen
verder door te ontwikkelen. Het bondsbestuur vindt het van belang dat de ontwikkeling van
opleidingen en vormbehoud geen verdere vertraging oplopen. Op de balans is een
bestemmingsreserve van 75.000 opgenomen om dit soort projecten te kunnen financieren. Het
bondsbestuur stelt voor om voor een periode van maximaal 2 jaar een part-time (20 uur)
projectmedewerker opleidingen aan te stellen.
Daarnaast dalen de ledenaantallen al jaren en is er een verandering gaande in de sportwereld
waarbij veel beoefenaars, ook in andere sporten, de sport op een andere manier beoefenen
dan in verenigingsverband. Echter kent de petanquesport ook vele niet aangesloten
verenigingen en baantjes bij omniverenigingen. Om nieuwe inkomsten te genereren, is het van
belang te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze partijen op één of andere manier
aan de NJBB te binden. Om dit te onderzoeken wil het bondsbestuur expertise inhuren van een
marketingdeskundige.
Ter besluitvorming
1. Er wordt in 2021 een bedrag van € 30.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve
projecten voor het tijdelijk aanstellen van een projectmedewerker opleidingen;
2. Er wordt in 2021 een bedrag van € 15.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve
projecten voor het inhuren van expertise op het gebied van marketing;
3. De begroting 2021 wordt vastgesteld.

Meerjarenraming 2021-2024 (ter informatie)
Ter informatie is de meerjarenraming 2021-2024 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 voor 2021 t/m 2024 is gerekend met een ledenaantal van 14.500 leden.
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BEGROTING 2021
Begroting 2021
Kstn

100 - BONDSORGANISATIE
Bedrijfsvoering
Districtsteams
Huisvesting
Organisatiekosten
Personeelskosten

3.873
39.857
18.611
298.316

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

Begroting 2020
Kstn

Opbr.

4.264
38.696
18.512
303.928
365.400

362.274

3.275

3.982

2.806

2.365
2.995
243
3.500
1.125
1.500
11.673

Contributies en subsidies
Contributie lidverenigingen
NOC*NSF

335.050
114.178

Begroting 2021
Kstn

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

3.465
2.790
2.940

21.627

341.094
111.051
449.228

381.110
Begroting 2020
Kstn

Opbr.

42.932

5.900

3.675
3.150
3.150
9.195
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5.682
3.918
220
3.469
828
7.510
11.728

375.605

378.542
120.506
452.145

8.650

2.800
2.400
2.400
6.047

386.707
Realisatie 2019
Kstn

Opbr.

50.237

2.340
2.027
1.680
9.975

Opbr.

5.585
40.427
16.985
299.277

360.657

2.352
2.553
236
3.834
1.198
1.500

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100

Realisatie 2019
Kstn

Opbr.

Opbr.

43.578

11.040

5.809

2275
2400
5550
10.225

1.330
1.963
2.516
7.600

499.048
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Verenigingsdienstverlening
Juridisch kader
Reglementen commissie
Tuchtcollege

Begroting 2021
Kstn
1.355
457

Ledenadministratie
Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning, land.
Verenigingsondersteuning, reg.

Begroting 2020
Kstn

Opbr.

1.076
457
1.533

1.951

11.870

9.741

11.046

13.650
7.430

13.352
5.679

3.550
29.000
12.000
44.550

Projecten promotie en vo

44.550

135.439

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

Kstn

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300
TOTAAL:
Resultaat boekjaar:
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2.025
29.320
11.991
45.751

142.540

11.492
11.178
10.237
2.475
5.614
28.000
68.506

1.500

43.336

62.001

68.996

578.159
0

72.246

578.159

595.896

67.901

-13.849

133.460

11.118
7.309
11.009
2.786
6.151
21.478

32.848
23.383
3.320
8.350

68.506

43.341

64.606

Realisatie 2019
Kstn

Opbr.

Opbr.

29.080
22.386
3.280
7.263
59.851

62.009

17.087

18.560

67.901

76.938

80.569

582.047

597.105

3.250

67.115

2.025
29.322
11.994

5.234

Begroting 2020
Kstn

32.848
24.338
2.970
8.350
65.615

Projecten sportaanbod

45.751

60.425

Opbr.

11.640
7.525
10.836
3.000
5.614
27.000

2.481
30.520
12.750

10.200

Begroting 2021
300 - SPORTAANBOD

22.506

2.481
30.520
12.750

4.000

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200

14.268
8.238
19.031

3.550
29.000
12.000

Opbr.

1.513
438

1.812

21.080
Collectiviteitsafspraken
Bav
Buma
Sena

Realisatie 2019
Kstn

Opbr.

644.223
47.118
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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 vaste formatie bedraagt 4,26 FTE’s.
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 2021 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie.

Contributie en Subsidies
▪

Contributie

▪

Subsidies

De contributie bestaat uit inkomsten uit de bondsbijdrage die verenigingen per lid
afdragen. Het ledenaantal voor 2021 is begroot op 14.600 leden.
De subsidie van NOC*NSF (rubriek 1.1 basisfinanciering sportbonden) is gebaseerd op
een basisvoet plus een bedrag per lid. Aan NOC*NSF wordt jaarlijks contributie betaald
o.b.v. het aantal leden (t-2). Het contributiebedrag van € 4.139 is op de totaal
ontvangen subsidie in mindering gebracht.
TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200)
Communicatie, marketing en promotie
▪

Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie vallen de kosten van het
bondsblad (69%), communicatie- en promotiekosten (14%), de hostingskosten voor
boulesbaasapp en website(s) (17%). Er worden inkomsten gegenereerd uit de verkoop
van promotieartikelen en abonnementen en advertentie-inkomsten m.b.t. het
bondsblad.

Opleidingen
▪

In de begroting is rekening gehouden met de organisatie van 3 BIP, 3 RSR en 3 RWL
opleidingen. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor leercoaches,
kerninstructeurs en PVB-beoordelaars m.b.t. de 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.

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. De kosten nemen t.o.v. 2020 toe vanwege de
jaarlijkse licentiekosten voor de nieuwe scannapp.
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.
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▪

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 2021 m.b.t. activiteiten op het gebied van promotie en
verenigingsondersteuning.

TOEL. KOSTENDRAGER SPORTAANBOD (300)
Sportaanbod
▪

Organisatiekosten sportaanbod

Deze kostenplaats bevat de kosten van commissie wedstrijdsport nationaal (CWN,
19%), de lidmaatschapsgelden van de CEP en FIPJP (27%), de kosten m.b.t. de
bestelbus (50%) en leverancierskosten (4%).
▪

Nationale petanque competitie

▪

Districtscompetities

▪

Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters

▪

De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) bestaan uit het inkopen van
prijzen, reiskosten CWN, reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur,
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.
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, NK Doubletten, NK Tripletten, NK
Mix, NK Veteranen, NK Precisieschieten en het Finaleweekend Masters. 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 4%), de kosten voor voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s en WK’s
(internationale uitzendingen, 96%). 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 2021 wordt deelgenomen aan het EK Beloften Mannen in Santa Susanna, het WK
Jeugd in Thailand, EK Mannen in Albertville, EK Veteranen in Albertville en het WK
Vrouwen in Thailand.
Projecten sportaanbod
▪ De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in
het jaarplan 2021 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod.

11.1 - Begroting 2021

46

Bijlage 1 - Meerjarenraming 2021-2024 (ter informatie)
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

3.873
39.857
18.611
298.316

#VERW! BELANGENBEHARTIGING
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!

Begroting 2021
Opbr.

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

Kstn

3.990
41.061
19.174
307.333

Raming 2024
Opbr.

4.050
41.677
19.461
311.943

366.067

371.558

377.131

3.275

3.324

3.374

3.425

2.387
2.591
240
3.892
1.216
1.523
11.673

2.422
2.630
243
3.950
1.234
1.545
11.848

335.050
114.178
375.604

Kstn

#VERW! COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE

Raming 2023
Opbr.

360.657

2.351
2.553
236
3.834
1.198
1.500

SUBTOT. KOSTENDRAGER 100

Kstn

3.931
40.454
18.890
302.791

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

200 - COM. & VER.DIENSVERL.

Raming 2022
Opbr.

Opbr.

3.465
2.790
2.940

381.238

Kstn
5.900

3.675
3.150
3.150
9.195

12.025
338.575
114.000

449.228

42.932

2.459
2.670
247
4.009
1.253
1.569

Opbr.

3.517
2.832
2.984
9.975

344.375
113.000
452.575

43.576

386.957

Kstn
5.989

3.730
3.197
3.197
9.333

12.206

457.375

Opbr.
44.230

3.570
2.874
3.029
10.125

348.000
112.000

Kstn
6.078

3.786
3.245
3.245
9.473

392.761

460.000

Opbr.
44.893

3.623
2.917
3.074
10.276

6.170

3.843
3.294
3.294
9.615

10.431

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

1.355
457

1.375
464
1.812
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1.396
471
1.839

1.417
478
1.867

1.895
47

Begroting 2021
Kstn

Kstn

11.870

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

Raming 2022
Opbr.

13.650
7.430

44.550

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

#VERW! Projecten sportaanbod

SUBTOT. KOSTENDRAGER 300
TOTAAL:
Resultaat:
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45.218

60.425

Begroting 2021
Kstn
11.640
7.525
10.836
3.000
5.614
27.000

3.657
29.877
12.363
45.218

45.897

65.615

139.052

61.331

Kstn
11.815
7.638
10.999

32.848
24.338
2.970
8.350

3.712
30.325
12.548

45.897

46.585

139.554

62.251

Kstn
11.992
7.752
11.164

137.817

63.185

Raming 2024
Opbr.

Kstn

Opbr.

12.172
7.869
11.331

33.841
25.074
3.060
8.602

5.784
27.000

46.585

374

Raming 2023
Opbr.

33.341
24.703
3.015
8.475

5.699
27.000

3.712
30.325
12.548

4.142

Raming 2022
Opbr.

22.043

3.657
29.877
12.363

5.641

135.439

SUBTOT. KOSTENDRAGER 200

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

44.550

Opbr.

14.274
7.769
21.717

3.603
29.435
12.180

4.000

#VERW! Projecten promotie en vo

300 - SPORTAANBOD

3.603
29.435
12.180

Kstn
12.412

14.063
7.655
21.396

3.550
29.000
12.000

Raming 2024
Opbr.

12.229

13.855
7.541

3.550
29.000
12.000

Kstn

12.048

21.080
Muziekrechten
Bav
#VERW! Buma
#VERW! Sena

Raming 2023
Opbr.

34.348
25.450
3.106
8.731

5.871
27.000

68.506

63.150

69.534

63.692

70.577

64.242

71.635

67.115

68.506

63.150

69.534

63.692

70.577

64.242

71.635

578.159

578.159

583.440

583.440

590.203

590.203

594.820

594.820

1.500

0

0

0

0
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12.1

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement n.a.v. internationale overschrijvingen

Volgens de regels van de CEP en FIPJP kunnen spelers beschikken over slechts één licentie.
Het is voor een speler dus niet mogelijk om meerdere licenties te hebben, afgegeven door
verschillende federaties. Als een speler die bij een bepaalde federatie een licentie heeft een
licentie wil verkrijgen bij een andere federatie, dient deze speler zich te laten overschrijven.
In verband met internationale overschrijvingen en het proces hieromtrent heeft de CEP een
reglement opgesteld. In dit reglement wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er door de CEP een
certificaat wordt afgegeven als een internationale overschrijving juist is uitgevoerd. Andere
relevante zaken die in het reglement worden geregeld, zijn:
a. Er worden bedragen in rekening gebracht voor een CEP-certificaat (zie artikel 4.19);
b. Een internationale overschrijving is ongeldig zonder CEP-certificaat. Als er toch een
licentie wordt afgegeven door een federatie, kan de CEP een boete ter hoogte van
€500,- opleggen;
Ad a.
Volgens het bondsbestuur dient een betrokken speler de kosten te dragen die in rekening
worden gebracht in verband met een internationale overschrijving.
Ad b.
Het bondsbureau heeft niet in alle gevallen aanleiding om aan te nemen dat een nieuw lid
reeds een licentie heeft bij een andere federatie. Volgens het bondsbestuur dient de
verantwoordelijk van het aanleveren van volledige informatie te liggen bij de betrokken speler.
Indien de verstrekte informatie niet correct danwel volledig is, vindt het bondsbestuur het
redelijk om een eventuele boete van de CEP neer te leggen bij de betrokken speler.
Voorstel aanpassing in het Huishoudelijk Reglement
Het bondsbestuur heeft van de reglementencommissie het advies gekregen om bovenstaande
te regelen in het Huishoudelijk Reglement. De basis om de kosten en eventuele boete te
kunnen verhalen op de speler, dient te liggen in een vastgestelde verplichting van leden om
melding te doen van het bezit van een licentie die is afgegeven door een andere FIPJP erkende
federatie.
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Om dit vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement stelt het bondsbestuur voor om artikel
4 leden 1 en 3 van het Huishoudelijk Reglement op de volgende manier te wijzigen:
de vetgedrukte tekst in de rechterkolom is het nieuwe tekstvoorstel
HUIDIG
Artikel 4 Rechten en verplichtingen
verenigingsleden

NIEUW
Artikel 4 Rechten en verplichtingen
verenigingsleden

1. Algemeen
a. Verenigingsleden kunnen via meerdere
lidverenigingen lid zijn van de bond.

1. Algemeen
a. Verenigingsleden kunnen via meerdere
lidverenigingen lid zijn van de bond.

b. Indien een verenigingslid via één
lidvereniging lid is van de bond, wordt het
lidmaatschap bij deze lidvereniging hierna
zijn of haar primair lidmaatschap genoemd.

b. Indien een verenigingslid via één
lidvereniging lid is van de bond, wordt het
lidmaatschap bij deze lidvereniging hierna
zijn of haar primair lidmaatschap genoemd.

c. Indien een verenigingslid, naast zijn of
haar primair lidmaatschap, lid is bij één of
meer andere lidverenigingen, wordt/worden
het/de lidmaatschap(pen) bij deze andere
lidvereniging(en) gezien als extra
lidmaatschap(pen).

c. Indien een verenigingslid, naast zijn of
haar primair lidmaatschap, lid is bij één of
meer andere lidverenigingen, wordt/worden
het/de lidmaatschap(pen) bij deze andere
lidvereniging(en) gezien als extra
lidmaatschap(pen).

d. De bond verstrekt aan een verenigingslid
als bewijs van zijn of haar
lidmaatschap(pen)
een licentie.

d. De bond verstrekt aan een verenigingslid
als bewijs van zijn of haar
lidmaatschap(pen)
een licentie.
e. Overeenkomstig artikel 5 lid 2 sub d
van de Statuten verstrekt de bond aan
een verenigingslid dat in het bezit is
van een licentie afgegeven door een
andere bij de FIPJP aangesloten bond
en dat deze licentie wenst te
behouden, een andersoortig bewijs van
lidmaatschap. Dit is in afwijking van
het gestelde in sub d van dit lid.”
f. Indien een verenigingslid in het bezit
is van een licentie als bedoeld sub e en
deze wenst om te zetten in een NJBBlicentie, dan stelt de bond het door de
CEP vastgestelde transfer-protocol in
werking. In afwachting van
goedkeuring van de transfer door de
CEP ontvangt het verenigingslid een
voorlopig bewijs van lidmaatschap. Het
verenigingslid is verplicht de kosten
van het transferproces die de CEP in
rekening brengt aan de bond te
betalen.
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de vetgedrukte tekst in de rechterkolom is het nieuwe tekstvoorstel
HUIDIG
Artikel 4 Rechten en verplichtingen
verenigingsleden

NIEUW
Artikel 4 Rechten en verplichtingen
verenigingsleden

3. Plichten verenigingsleden
Verenigingsleden zijn ertoe verplicht

3. Plichten verenigingsleden
Verenigingsleden zijn ertoe verplicht

a. Desgevraagd op eerste verzoek volledige
en juiste inlichtingen en opgaven te
verstrekken aan het bondsbestuur, het
tuchtcollege, de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak, dan wel aan een door
genoemd orgaan aangewezen commissie of
persoon;

a. Het eventuele bezit van een licentie
afgegeven door een andere bij de
FIPJP aangesloten bond te melden bij
de bond. Indien een verenigingslid dit
verzuimt en de bond daardoor een
boete krijgt opgelegd door de CEP, is
hij/zij verplicht tot betaling van deze
boete aan de bond.

b. Zich tijdens onder auspiciën van de bond
georganiseerde activiteiten tegenover
anderen
te onthouden van elke vorm van gedrag —
in verbale, non–verbale of fysieke zin — dat
door degene die het ondergaat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren;

b. Desgevraagd op eerste verzoek volledige
en juiste inlichtingen en opgaven te
verstrekken aan het bondsbestuur, het
tuchtcollege, de tuchtcommissie en de
commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak, dan wel aan een door
genoemd orgaan aangewezen commissie of
persoon;

c. Volledige en tijdige medewerking te
verlenen aan dopingcontroles;

c. Zich tijdens onder auspiciën van de bond
georganiseerde activiteiten tegenover
anderen
te onthouden van elke vorm van gedrag —
in verbale, non–verbale of fysieke zin — dat
door degene die het ondergaat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren;
d. Volledige en tijdige medewerking te
verlenen aan dopingcontroles;
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