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 2.1 Vacature secretaris         

  

 3.   Vastgestelde verslag van de vergadering van de bondsraad d.d. 5 juni 2021, pag. 1 

   

 4.  Ingekomen stukken         

 

 5. Stand van zaken besluiten d.d. 05 jun. 2021 en actielijst toezeggingen, pag. 2-5 

 

 6. Notitie internationale wedstrijdsport (ter besluitvorming), pag. 6 t/m 20 

 

 7. Jaarplan 2022 (ter besluitvorming) pag. 21 t/m 25 

 

 8. Financien (ter besluitvorming) 

 8.1 Begroting 2022, pag. 26 t/m 33 

 8.2 Samenstelling financiele commissie1, pag. 34 

 

 9. Reglementszaken 

 9.1 Opzet structuur aanpassingen HHR en statuten (ter informatie), pag. 35 t/m 38 
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1 André Salomons en Cees van de Linde worden opnieuw voorgedragen als leden van de financiële commissie voor de     

controle van het boekjaar 2021. André de Kort (zie profiel) zal de financiele commissie versterken. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQwNzA5Y2ItNjJjNy00ZTEwLWI2MzctMWU2NTZjZTUyOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b852950-44b2-4793-b3fd-a6449745194f%22%2c%22Oid%22%3a%22ab5bfa2c-cf69-45f8-a0ac-ce877eff073e%22%7d


 

3 – Vastgestelde verslag vergadering bondsraad  1 

 

Agendapunt 3 Vastgestelde verslag vergadering bondsraad 5 juni 2021 

 

Het conceptverslag van de najaarsvergadering van de bondsraad d.d. 05 juni 2021 is op  

9 juli 2021 per e-mail aan alle bondsraadleden verstuurd. 

 

Conform HHR, artikel 10, lid 3a wordt het verslag automatisch vastgesteld als er binnen vier 

weken na bekendmaking, geen schriftelijke aanmerkingen zijn gemaakt.  

 

Binnen de gestelde termijn zijn geen aanmerkingen/opmerkingen gemaakt waarmee het 

verslag definitief is vastgesteld.  

 

Het verslag is na te lezen via deze link 

 

 

https://njbb.nl/OverNJBB/Bondsraad/VerslagVergaderingBondsraad5juni2021.pdf
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5. BESLUITEN VERGADERING D.D. 05 JUNI 2021 
 

 

BESLUIT 1: Het jaarverslag 2020 wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 1 stem tegen 

van TS. 

 

BESLUIT 2: Het financiele jaarverslag wordt ter vaststelling voorgelegd aan de bondsraad en 

unaniem aangenomen. Het bondsbestuur wordt daarmee decharge verleend over 

het boekjaar 2020. 

 

BESLUIT 3: Het voorstel wordt unaniem aangenomen en daarmee zijn de bondsbijdrage en  

inschrijfgelden voor 2022 vastgesteld. 

 

BESLUIT 4: De bondsraad stemt unaniem in met het integrale voorstel dat is gedaan door 

het bondsbestuur op basis van het voorstel van de werkgroep.  

 

BESLUIT 5: De bondsraad besluit de huidige play-off wedstrijden af te schaffen op het 

moment dat er een goed alternatief is uitgewerkt.  

 

BESLUIT 6: Er wordt besloten te streven naar invoering van deze wijziging in het NPC 

seizoen 2021/2022. De tekstuele artikelwijzigingen worden zo spoedig mogelijk 

schriftelijk voorgelegd aan de bondsraad.  

 

BESLUIT 7:  Er wordt besloten dat er een nieuwe sportieve sanctie wordt opgelegd in het 

geval een team tweemaal met een niet speelgerechtigde deelnemer deelneemt 

aan een wedstrijd in de NPC.  

 



Actielijst naar aanleiding van antwoorden op schriftelijke vragen

Datum: Vraag: Omschrijving: Planning | Pag. 3

28-11-2020 20 & 66 Herstructurering verschillende reglementen die betrekking hebben op verkiezing

In behandeling: Hiermee is de werkgroep herziening reglementen (HR) bezig Q2 - 2022

28-11-2020 45 In reglementen opnemen hoe overige bondsraadleden m.b.t. voorstellen vanuit onderraad kunnen 

reageren op deze voorstellen (aanbeveling 4B)

In behandeling: Dit ligt bij de werkgroep HR Q2 - 2022

28-11-2020 61 Positie van niet gekozen kandidaten die van vereniging wijzigen (ingangseis) voordat een vacature 

ontstaat regelen (aanbeveling 10)

In behandeling: Dit ligt bij de werkgroep HR Q2 - 2022

28-11-2020 63 Navragen bij leverancier verkiezingen of aanbeveling 12 (stemgedrag) technisch uitvoerbaar is Afgerond

Dit is technisch mogelijk

28-11-2020 64 Publicatie verkiezingsuitslag opnieuw beschrijven in (verkiezings)reglement

In behandeling: Dit ligt bij de werkgroep HR Q2 - 2022

28-11-2020 72 Geraamde uren projecten met looptijd langer dan 1 jaar vooraf trachten in te schatten m.b.t. toekomstige 

jaarplannen
In behandeling: We zoeken naar een manier om inzichtelijk te maken hoe we deze uren in kaart kunnen 

brengen
Q1 - 2022

28-11-2020 84 Uitzoeken of in eigen reglementen iets moet worden opgenomen of een transfer ook mogelijk is bij een 

door een tuchtrechtelijke maatregel ongeldige licentie, met inbegrip van de mogelijkheid om deze 

tuchtmaatregel over te nemen danwel overname van deze maatregel te weigeren. 
Open: Het bondsbestuur moet deze actie nog oppakken. Het streven is om dit in 2022 op te pakken zodat 

het eventueel meegenomen kan worden in de aanpassing van de reglementen.
2022

28-11-2020 84 Uitzoeken of aan leden aan wie de boete wordt doorberekend, een mogelijkheid dienen te hebben om 

bezwaren te uiten
Open: Het bondsbestuur moet deze actie nog oppakken. Het streven is om dit in 2022 op te pakken zodat 

het eventueel meegenomen kan worden in de aanpassing van de reglementen.
2022



Datum: Vraag: Omschrijving: Planning | Pag. 4

28-11-2020
92 Bij CEP punt aankaarten m.b.t. deelname EuroCup namens vereniging waar speler de licentie heeft in 

relatie tot onwenselijke situaties.
Afgerond

Afgerond: De CEP is niet voornemens om hier iets in te wijzigen.

28-11-2020 50 Contactgegevens bondsraadsleden delen en e-mailgroep aanmaken. Afgerond

Contactgegevevens zijn gedeeld en er is een e-mailgroep bondsraadleden@njbb.nl aangemaakt

05-06-2021 2 Instructies ledenadministrateurs aanpassen in handleiding

In behandeling: De actie om inschrijfformulier aan te passen, ligt bij AllUnited. In december is dit gereed. Q4 - 2021

De handleiding wordt aangepast zodra nieuwe formulier klaar is.

05-06-2021 2a Verenigingen informeren over aanpassing op eigen inschrijfformulier Afgerond

Medio juni zijn alle verenigingen hierover per e-mail geïnformeerd

05-06-2021 4 In IWS beleid aanbeveling opnemen omtrent beloften en jeugd Afgerond

In de huidige notitie (d.d. 27 nov. 2021) is deze aanbeveling verwerkt

05-06-2021 5 Navragen bij CEP aantal benodigde assistentscheidsrechters Afgerond

De internationale hoofdscheidsrechter wordt ondersteund door 2 assistent scheidsrechters.

05-06-2021 8a In def. versie jaarverslag 2020 opnemen dat scan code goed bestuur heeft plaatsgevonden Afgerond

Dit is aangepast en opgenomen in versie die online staat

05-06-2021 10a Issue m.b.t. ledenadministratie opnemen in jaarverslag 2020 Afgerond

Dit is aangepast en opgenomen in versie die online staat

05-06-2021 11a In def. versie jaarverslag 2020 opnemen dat scan Tuchtrecht heeft plaatsgevonden Afgerond

Dit is aangepast en opgenomen in versie die online staat

05-06-2021 12 Lijst administratieve verzuimen 2021 vaststellen en publiceren Afgerond

Deze lijst is gecommuniceerd via het nieuwsbouletin (juli 2021) en is gepubliceerd op de website

05-06-2021 13 Behoefte NK Beloften peilen onder spelers in deze doelgroep

Open: Dit staat gepland voor Q1-2022 Q1 - 2022

05-06-2021 23 Suggestie van PvW meenemen in uitwerking voorstellen afschaffen play-off wedstrijden

Open: Deze suggestie worden meegenomen in de daarvoor nog samen te stellen werkgroep Q1 - 2022



Openstaande toezeggingen o.b.v. verslag vergadering bondsraad Planning | Pag. 5

06-06-2020 16 RPS+ nagaan op gebruik termen wedstrijd en partij Afgerond

In de laatste versie van het RPS+ is dit nagegaan

06-06-2020 20 DPIA opmaken in zake Case Management Systeem Sport (CMSS) Q2 - 2022

In behandeling: Er worden geen persoonsgegevens vastgelegd in het CMSS tot dat duidelijk 

is dat het systeem voldoet aan de gestelde eisen.

28-11-2020 4
Nader specificeren dat het neerleggen van een onverenigbare functie afhankelijk is van de verkiezing tot 

lid van de bondsraad. 

Q2 - 2022

In behandeling: Dit ligt bij de werkgroep HR

05-06-2021 1 De bondsraadleden worden zo spoedig mogelijk na de vergadering geinformeerd over het kandidaat 

stellen voor de VBR.

Afgerond

Op 5 juli is de uitslag gecommuniceerd aan alle bondsraadleden

05-06-2021 2 Samenstellen werkgroep inzake uitwerken voorstellen afschaffen play-off wedstrijden

Open: Het streven is om de werkgroep in december 2021 samengesteld te hebben Q4 - 2021
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6. INVULLING AMBITIES INTERNATIONALE 
WEDSTRIJDSPORT  

 
VOORLEGGER TER BESLUITVORMING 

 

De ambities met betrekking tot de internationale wedstrijdsport (IWS) zijn meerdere keren 

besproken. In de najaarsvergadering van november 2020 zijn de ambities vastgesteld en 

tijdens het strategisch overleg op 25 september jl. is de notitie besproken waarin de nadere 

invulling van deze ambities staat beschreven.  

 

In aanloop naar en tijdens het strategisch overleg zijn meerdere vragen gesteld en 

opmerkingen gemaakt. De vragen zijn zo goed mogelijk beantwoord en enkele opmerkingen 

hebben tot wijzigingen geleid in de notitie. Uit het strategisch overleg is gebleken dat men zich 

in algemene zin kon vinden in de hoofdlijnen van de notitie. Over een aantal zaken is 

naderhand gesproken met de werkgroep. Dit heeft met name te maken met de onderdelen 

waar nog nadere beschrijving of verduidelijking nodig was. Dit betreft onder andere de 

volgende onderwerpen: 

 

- De kwalificatiereeks voor de EK’s senioren. De leden van de bondsraad hebben 

aangegeven voorkeur te hebben voor een systeem waarbij je gebruikmaakt van NK’s en 

eventueel (met goede afspraken) bestaande toernooien. De werkgroep geeft aan geen 

voorstander te zijn van het gebruik van NK’s en deze toernooien gezien de mogelijke 

invloed op de ranglijst van buitenlandse spelers. Het bondsbestuur kiest ervoor om in 

de uitwerking rekening te houden met de wens van zowel de bondsraad als de leden 

van de werkgroep. Dit leidt tot een systeem waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt 

gemaakt van bestaand sportaanbod waarbij de invloed van buitenlandse spelers wordt 

geminimaliseerd. Hierover meer in paragraaf 2.1.1.; 

- De kwalificatiereeks voor het EK Veteranen. Het belangrijkste is dat uitzending naar een 

EK niet afhangt van de prestatie op één NK. Het bondsbestuur kiest voor de lijn dat 

spelers die niet kunnen worden uitgezonden geen of zo weinig invloed mogen hebben 

op de ranglijst én dat er meerdere momenten bepalend moeten zijn voor de ranglijst 

die bepaalt wie wordt uitgezonden. Meer hierover in paragraaf 4.2.; 

- Financiële borging binnen de NJBB. Er dienen afspraken te worden gemaakt over de 

financiële borging van IWS. Hier is een aanzet voor gemaakt in paragraaf 5.1.; 

- Met betrekking tot de verantwoordelijkheden binnen de organisatie dienen heldere 

afspraken te worden gemaakt. Hiervoor is aanzet opgenomen in paragraaf 5.2.; 

- De rol van de verenigingen. In paragraaf 5.3 staat kort beschreven welke rol 

verenigingen kunnen spelen op het vlak van (verder) stimuleren van deelname aan de 

wedstrijdsport (bijvoorbeeld NPC, NK’s en toernooien). 

 

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de invulling van de vastgestelde ambities op het vlak van 

IWS. Om een begin te kunnen maken met de verdere uitwerking hiervan, vraagt het 

bondsbestuur om het volgende besluit: 

  

Het bondsbestuur stelt voor om de invulling op hoofdlijnen van de reeds vastgestelde 

ambities in zijn geheel zoals beschreven in deze notitie vast te stellen zodat het 

bondsbestuur vanaf 2022 kan starten met de nadere uitwerking. 
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1. Inleiding 
Jaarlijks worden meerdere Europese (CEP) en mondiale (FIPJP) kampioenschappen 

georganiseerd. Tijdens deze kampioenschappen vertegenwoordigen spelers in de categorieën 

jeugd, beloften (alleen EK’s), mannen/vrouwen senioren en veteranen Nederland op 

internationaal niveau.  

 

Ondanks de ontstane gewoonte om aan (zo goed als) alle EK’s en WK’s deel te nemen, 

ontbreekt het op een aantal vlakken aan een heldere visie en duidelijk beleid. Zo verschilt 

bijvoorbeeld per internationaal kampioenschap het systeem op basis waarvan wordt bepaald 

welke spelers namens Nederland worden uitgezonden. Ook verschilt het per internationaal 

kampioenschap hoe de voorbereiding er uit ziet. Het gemis aan beleid zorgt er voor dat er met 

betrekking tot uitzendingen te vaak ad hoc beslissingen moeten worden genomen. Tevens 

heeft de huidige manier van werken onvoldoende gezorgd voor structurele prestaties op 

internationaal vlak. 

 

Om de komende jaren te komen tot structurele prestaties is beleid nodig dat kan worden 

vertaald naar de praktijk. Om dit in te kunnen vullen, zijn tijdens de bondsraadsvergadering in 

november 2020  ambities vastgesteld met betrekking tot de Internationale Wedstrijdsport 

(IWS). Deze ambities vormen de kaders voor het IWS beleid en hebben te maken met de 

prestaties op internationaal vlak én de organisatie die hierbij komt kijken. Met andere 

woorden: welke prestaties streven wij na en welke zaken moeten worden geregeld om dit 

mogelijk te maken? De notitie met daarin de verschillende ambities is terug te vinden op 

https://njbb.nl/stukken-bondsraad/. 

 

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen hoe de vastgestelde ambities voor de categorieën  

senioren (mannen en vrouwen), veteranen en jeugd kunnen worden waargemaakt. Bij deze 

beschrijving is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de NJBB zich tot doel heeft 

gesteld om de petanquesport in alle vormen te bevorderen en te laten beoefenen. Het 

sportaanbod dient dan ook toegankelijk te zijn voor de leden en iedereen wordt zo veel 

mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd om op zijn of haar eigen niveau de sport te beoefenen. 

De afgelopen jaren is ingezet op de koers ‘competitie- en wedstrijdsport’, IWS ligt in het 

verlengde hiervan. Deze notitie richt zich specifiek op de IWS. 

 

Naast de toegankelijkheid van het sportaanbod is het belangrijk om te realiseren dat de 

internationale wedstrijdsport, de nationale wedstrijd- en competitiesport én de overige 

breedtesport elkaar versterken. Het totale sportaanbod dient in balans te zijn. 

 

De komende jaren zal worden gewerkt volgens deze hoofdlijnen, hierbij is het mogelijk dat 

ervaringen in de praktijk aanleiding geven om de werkwijze aan te passen. Er worden 

tussenevaluaties gehouden om het mogelijk te maken om tussentijds bij te sturen.  

 

Uit de vastgestelde ambities blijkt dat er voor is gekozen om primair in te zetten op de 

senioren. Bij de veteranen wordt ingezet op groei van het aantal spelers binnen Nederland en 

handhaving van de huidige prestaties. Bij de jeugd wordt gewerkt aan een stevige basis die op 

de langere termijn kan leiden tot prestaties op internationaal vlak.  

 

Overkoepelend is vastgesteld dat alle betrokkenen zich inzetten om internationaal voor het 

hoogst haalbare te gaan. Wat het hoogst haalbare is en wat hiervoor dient te worden gebeuren 

binnen de organisatie, verschilt per categorie en staat beschreven in de volgende 

hoofdstukken. 

 

Bij het opstellen van deze notitie is het bondsbestuur ondersteund door een werkgroep die 

bestaat uit Sandra de Gillieron, Rajen Koebeer, Tom van der Voort, Josefien Koogje en Jobbi 

Schefferlie. De werkgroep adviseert het bondsbestuur over zaken met betrekking tot IWS. Het 
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bondsbestuur is deze werkgroep dankbaar voor de bijdrage en zet de samenwerking graag 

voort. 

 

2. Senioren (mannen en vrouwen) 
Elk jaar vinden er voor de senioren meerdere internationale kampioenschappen plaats. Welke 

EK’s en WK’s elk jaar precies wordt georganiseerd, is verschillend. Normaal gesproken (dat wil 

zeggen: los van uitzonderingen zoals veroorzaakt door bijvoorbeeld COVID-19) ziet het 

schema er voor de senioren als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor zowel de mannen als de vrouwen wordt elk jaar een internationaal kampioenschap 

Tripletten georganiseerd. Het ene jaar is dit het EK, het jaar er op is dat het WK. Daarnaast 

worden voor senioren de EK’s en WK’s TaT/Doubletten/Mix georganiseerd. Deze laatste drie 

EK/WK’s vinden plaats tijdens hetzelfde evenement. 

 

In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie gekeken naar de EK’s. Naast deelname aan EK’s, 

krijgen de senioren de mogelijkheid deel te nemen aan internationale toernooien. Deelname 

aan de EK’s en de internationale toernooien zorgt er voor dat de senioren ieder jaar op 

internationaal niveau kunnen spelen. Wie namens Nederland eventueel gaan deelnemen aan 

de WK’s, wordt bepaald op basis van de (prestaties tijdens de) EK’s. Hierover meer in 

paragraaf 2.3. 

 

Dat primair wordt ingezet op de EK’s voor senioren blijkt bij de vastgestelde ambities met 

name uit de mate waarin wordt geïnvesteerd in de begeleiding in aanloop naar en tijdens de 

verschillende EK’s. De manier waarop wordt bepaald wie namens Nederland wordt 

uitgezonden, is voor alle EK’s voor senioren op hoofdlijnen wel gelijk.  

 

Met betrekking tot de EK’s voor de senioren zijn de volgende ambities vastgesteld: 

 

 

 

Hierna wordt ingegaan op zaken die van belang zijn voor spelers in de categorie senioren. Dit 

betreft: 

Even jaren: 

• EK Tripletten vrouwen 

• WK Tripletten mannen 

• EK’s TaT/Doubletten/Mix 

Oneven jaren: 

• EK Tripletten mannen 

• WK Tripletten vrouwen 

• WK’s TaT/Doubletten/Mix 

Ambitie: organisatorisch EK Tripletten mannen & vrouwen senioren 

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. 

Ambitie: Organisatorisch EK’s TaT / Doubletten / Mix  

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. 
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• de manier waarop wordt bepaald welke spelers gaan deelnemen aan de verschillende 

EK’s en internationale toernooien; 

• de voorbereiding op en begeleiding tijdens de EK’s en eventueel WK’s ; 

• de uitzending naar WK’s; 

 

In paragraaf 2.1. staat beschreven hoe wordt bepaald welke spelers namens Nederland gaan 

deelnemen aan de verschillende EK’s en/of internationale toernooien.  

 

2.1. Senioren mannen en vrouwen: van kwalificatiereeks naar selectie  
Momenteel wordt bij het EK/WK Tripletten voor de mannen elk jaar een kwalificatiecyclus 

gespeeld om te bepalen wie wordt uitgezonden. Deze cyclus bestaat uit landelijke toernooien 

die worden georganiseerd door verenigingen. Elk jaar kan de samenstelling van het team dat 

wordt uitgezonden, wisselen.  

Bij de vrouwen wordt op dit moment 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 samenstellingen voor op het EK/WK Tripletten 

 

De combinatie van EK’s TaT/Doubletten/Mix wordt in 2022 voor het eerst georganiseerd. Voor 

dit specifieke event in Den Bosch is een kwalificatiereeks georganiseerd. Omdat dit een ‘jong’ 

evenement betreft is er nog geen beleid voor de langere termijn. 

 

De bondsraad heeft besloten dat er een systeem komt waarmee alle spelers die namens 

Nederland mogen uitkomen de gelegenheid krijgen om zich te kwalificeren voor een 

uitzending. Dit geldt voor zowel de EK’s Tripletten als de combinatie van de EK’s 

TaT/Doubletten/Mix.  

 

Op hoofdlijnen komt het nieuwe systeem er op neer dat prestaties tijdens een kwalificatiereeks 

(bestaande uit verschillende toernooien) bepalen welke spelers in een voorselectie komen. Uit 

deze voorselectie wordt een definitieve selectie gevormd voor EK’s en/of internationale 

toernooien.  

 

Deze kwalificatiereeks wordt jaarlijks georganiseerd zodat de topspelers ieder jaar strijden om 

een plek in een voorselectie. Dit zorgt er onder andere voor dat zij elk jaar worden 

gemotiveerd om te presteren. Het is per jaar verschillend waar de spelers in de selectie aan 

gaan deelnemen. Hoe dit er in de praktijk op hoofdlijnen uit ziet, wordt hierna beschreven in 

paragraaf 2.1.2. In paragraaf 2.1.1. wordt eerst beschreven welke stappen worden genomen 

voordat een definitieve selectie wordt gevormd. 

 

2.1.1. Proces om te komen tot een voorselectie 
Bij de mannen en vrouwen wordt het volgende proces gevolgd om tot een voorselectie te 

komen. Dit proces draagt bij aan de voorspelbaarheid en zorgt er voor dat spelers vooraf 

weten waar zij aan toe zijn en op welke manier zij in aanmerking komen voor een plek in de 

definitieve selectie. 

 

1. Alle spelers die volgens de CEP namens Nederland mogen deelnemen aan EK’s kunnen 

deelnemen aan de kwalificatie; 

2. Spelers verdienen punten op basis van prestaties tijdens een aantal toernooien. Er 

wordt tijdig bekendgemaakt waar en onder welke voorwaarden de punten kunnen 

worden verdiend zodat iedereen zich goed kan voorbereiden; 

3. Op basis van de verdiende punten wordt een individuele ranglijst opgemaakt. Deze 

ranglijst bepaalt welke spelers de voorselectie vormen. 
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De toernooien worden gespeeld in de periode van maart tot het einde van het jaar 

voorafgaande aan het jaar waarin de voorselectie aan een EK meedoet. Welke toernooien 

onderdeel uitmaken van de kwalificatiereeks, wordt bij de uitwerking nader bepaald. De 

werkgroep is voorstander van een kwalificatiecyclus die bestaat uit kwalificatietoernooien die 

hier separaat voor worden georganiseerd. Als ook punten kunnen worden verdiend bij NK’s 

en/of reeds bestaande (landelijke) toernooien, kunnen buitenlandse spelers volgens de 

werkgroep te veel invloed hebben op de ranglijst. Het is namelijk mogelijk dat Nederlandse 

spelers in een vroeg stadium van een toernooi verliezen van buitenlandse spelers waardoor zij 

geen of minder punten verdienen. De meerderheid van de bondsraadsleden heeft aangegeven 

de voorkeur te geven aan een kwalificatiesysteem waarbij ook de NK’s en eventueel bestaande 

landelijke toernooien mee tellen. Door gebruik te maken van bestaande toernooien kan de 

druk op de kalender beperkt blijven. Volgens de bondsraadsleden moet er worden gezocht 

naar een systeem waarbij de invloed van buitenlandse spelers minimaal blijft. 

  

Op basis van de discussies in de bondsraad én de werkgroep wordt bij de uitwerking van de 

kwalificatiesystematiek rekening gehouden met de wensen van beiden. Een systematiek 

waarin de mogelijkheid bestaat dat bestaande toernooien zoals NK’s kunnen meetellen, wordt 

hierbij onderzocht. Bij de uitwerking zal daarnaast rekening worden gehouden met de punten 

die de werkgroep aandraagt als het gaat om de consequenties van een verlies van een equipe 

dat niet volledig uit Nederlandse spelers bestaat en het te hanteren wedstrijdsysteem. De 

kwalificatiereeks heeft immers tot doel om de beste Nederlandse spelers een voorselectie te 

laten vormen. Er wordt voor gekozen om niet alleen met aparte kwalificatietoernooien te 

werken, dit mede gezien de bestaande druk op de toernooikalender, het grote beslag op de 

werkorganisatie én de waardering voor de reeds bestaande toernooien.  

 

De exacte duur van de kwalificatiereeks hangt af van hoeveel en welke toernooien hiervoor 

worden aangewezen dan wel georganiseerd. Het streven is om binnen enkele jaren minimaal 

zes kwalificatiemomenten te hebben waar spelers punten kunnen verdienen voor de ranglijst.  

 

Verschillende type toernooien maken deel uit van de kwalificatiereeks. Denk aan TaT-, 

Doubletten- en Tripletten- toernooien. Op deze manier krijgen de beste spelers van dat 

moment de mogelijkheid om een plek in de voorselectie te verkrijgen en is het mogelijk om de 

beste (combinatie van)spelers uit te zenden. 

 

2.1.2. Van voorselectie naar deelname aan EK of internationaal toernooi 
Als het proces uit paragraaf 2.1.1. is gevolgd, is er een voorselectie gevormd. Uit deze 

voorselectie worden bij zowel de mannen als de vrouwen spelers geselecteerd die gaan 

deelnemen aan EK’s en/of internationale toernooien. Dit gebeurt als volgt: 

 

1. Een begeleidingsteam gaat werken met de voorselectie. Gedurende een aantal 

maanden speelt de voorselectie, in wisselende samenstellingen, enkele toernooien; 

2. Uiterlijk 3 á 4 maanden voor het EK of internationaal toernooi in het betreffende jaar 

bepaalt het begeleidingsteam welke spelers, vanuit de voorselectie, in aanmerking 

komen om definitief te worden uitgezonden. Dit gebeurt op basis van prestaties en 

bevindingen van het begeleidingsteam in deze periode. 

 

De mannen en vrouwen spelen de komende jaren de volgende EK’s en/of internationale 

toernooien: 

 

Jaar Mannen Vrouwen 

2024 EK’s TaT/Doubletten/Mix + 

internationaal toernooi 

EK’s TaT/Doubletten/Mix + EK Tripletten 

2025 EK Tripletten Internationaal toernooi 
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2026 EK’s TaT/Doubletten/Mix + 

internationaal toernooi 

EK’s TaT/Doubletten/Mix + EK Tripletten 

2027 EK Tripletten Internationaal toernooi 

 

Zowel de mannen als de vrouwen spelen, naast de genoemde EK’s, een internationaal toernooi 

Hierdoor is voor beiden de internationale kalender (over twee jaar bezien) gelijk en krijgen zij 

gelijke kansen om de strijd aan te gaan met Europese tegenstanders. 

 

Voor zowel de EK’s Tripletten als de combinatie van EK’s TaT/Doubletten/Mix worden vier 

spelers geselecteerd. Bij de EK’s TaT/Doubletten/Mix zijn dit twee mannen en twee vrouwen. 

Per internationaal toernooi worden vier spelers aangewezen om deel te nemen. 

 

Om een beter beeld te krijgen van hoe de planning van kwalificaties, voorselecties en 

deelname aan EK’s en/of internationale toernooien er uit ziet, is een voorbeeldschema 

gemaakt. Deze is te vinden in bijlage 1. 

 

2.2. Voorbereiding op het EK senioren 
Er zijn verschillen tussen de ambities voor het EK Tripletten en de EK’s TaT/Doubletten/Mix. 

Dit heeft te maken met de voorbereiding die wordt geboden richting de EK’s. Bij het EK 

Tripletten worden de spelers zo goed mogelijk voorbereid en gefaciliteerd. Deze specifieke 

voorbereiding wordt niet geboden voor de EK’s TaT/Doubletten/Mix.  

 

2.2.1. Voorbereiding op EK Tripletten 
Er wordt geïnvesteerd om prestaties te behalen op het EK Tripletten. Dit gebeurt onder andere 

door een gedegen voorbereiding mogelijk te maken. Tijdens deze voorbereiding worden de 

spelers begeleid door een aan te stellen begeleidingsteam. Nadat duidelijk is wie aan het EK 

Tripletten gaan deelnemen, wordt een gezamenlijk voorbereidingsprogramma afgewerkt. Dit 

gebeurt in de laatste 3 á 4 maanden voor het EK.  
 

2.2.1.1.Begeleidingsteam  

Het is belangrijk dat er een begeleidingsteam wordt aangesteld waarvan vooraf duidelijk is wat 

kan worden geboden aan de spelers. Ook dient duidelijk te zijn welke begeleiding niet kan 

worden geboden, dit kan eventueel worden geboden door een externe. Spelers moeten bij het 

begeleidingsteam terecht kunnen, hierbij is veiligheid en vertrouwen van groot belang. 
 

Voordat een begeleidingsteam wordt samengesteld, worden er functie- danwel 

competentieprofielen opgesteld. Op deze manier is vooraf helder wat er wordt gezocht en wat 

het begeleidingsteam te bieden heeft. Een begeleidingsteam bestaat in ieder geval uit één of 

meerdere coaches en een teammanager. 
 

2.2.1.2. Voorbereidingsprogramma 

Het begeleidingsteam bepaalt hoe het voorbereidingsprogramma er uit komt te zien. Tijdens 

het voorbereidingsprogramma worden spelers op verschillende vlakken voorbereid op het EK 

Tripletten. Dit programma zal bestaan uit verschillende onderdelen. Hierbij kan bijvoorbeeld 

aandacht worden gegeven aan zaken als mentale en fysieke gezondheid, kennis over 

antidopingbeleid en het vormen van een team. Daarnaast maken (internationale) toernooien 

onderdeel uit van het voorbereidingsprogramma. 

 

Het belangrijkste is dat de spelers mentaal en sportief worden voorbereid op presteren tijdens 

het EK Tripletten en de (rand)zaken die hierbij een rol kunnen spelen. 
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2.2.2. Voorbereiding op de EK’s TaT/Doubletten/Mix 
Enkele maanden voor de EK’s TaT/Doubletten/Mix wordt bekendgemaakt welke vier spelers  

worden uitgezonden. Omdat deze combinatie van EK’s voor het eerst in 2022 wordt 

georganiseerd, is nog niet aan te geven in welke periode van het jaar dit EK doorgaans 

plaatsvindt. 

 

Er wordt geen specifieke voorbereiding aangeboden richting deze EK’s. Wel worden spelers 

gestimuleerd om samen (internationale) toernooien te spelen in aanloop naar de EK’s én wordt 

tijdens de EK’s een begeleidingsteam beschikbaar gesteld.  

 

Enkele thema’s die worden opgenomen in het voorbereidingsprogramma voor het EK Tripletten 

kunnen zonder extra investering ook worden gebruikt in de voorbereiding op de EK’s 

TaT/Doubletten/Mix. 

 

2.3. Deelname aan WK’s  
Hiervoor is gesproken over de kwalificatie voor de (voor)selectie en de voorbereiding op de 

EK’s Tripletten en de EK’s TaT/Doubletten/Mix. Het is geen vanzelfsprekendheid dat wordt 

deelgenomen aan de WK’s.  

De bondsraad heeft aangegeven voorstander te zijn van een systeem waarbij prestaties op een 

EK bepalen of Nederland zal deelnemen aan het eerstvolgende WK.  

 

De bondsraad heeft eind 2020 de ambities met betrekking tot prestaties op het EK Tripletten 

en de EK’s TaT/Doubletten/Mix vastgesteld. Voor het EK Tripletten is daarbij uitgegaan van de 

volgende tussenambities in de jaren tot 2032. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voor het WK Tripletten geldt dat Nederland in ieder geval zal deelnemen als bij het 

voorafgaande EK Tripletten de tussenambitie wordt behaald. Zoals eerder aangegeven, worden 

er periodiek evaluaties gehouden. Het is mogelijk dat bovenstaande tussenambities worden 

aangepast op basis van deze evaluaties. De eis dat tussenambities moeten worden behaald om 

deel te kunnen nemen aan het eerstvolgende WK, blijft staan. 

 

Voor de EK’s TaT/Doubletten/Mix zijn nog geen tussenambities opgesteld. Deze EK’s worden 

los van elkaar gezien en kennen eigen ambities met betrekking tot de prestaties. Er zal worden 

bepaald aan welke prestatienorm moet worden voldoen voordat Nederland aan de 

eerstvolgende WK’s TaT/Doubletten/Mix gaat deelnemen. 

 

Voor zowel Tripletten als TaT/Doubletten/Mix geldt dat als Nederland gaat deelnemen aan een 

WK, de spelers zullen deelnemen die tijdens de EK’s hebben gepresteerd. Uiteraard bijzondere 

omstandigheden die dit onmogelijk maken, zoals een pandemie, buiten beschouwing gelaten. 

 

Mannen (tussen)ambities 

2023 Laatste 16 

2025 Laatste 8 

2027 Laatste 8 

2029 Laatste 4 

2031 Laatste 4 

Vrouwen (tussen)ambities 

2024 Laatste 8 

2026 Laatste 8 

2028 Laatste 4 

2030 Laatste 4 

2032 Laatste 4 
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3. Jeugd 
Met betrekking tot de jeugd is een viertal ambities vastgesteld, waarvan één ziet op prestaties. 

De andere drie ambities hebben te maken met de organisatie in Nederland en zien vooral op 

het vergroten van het aantal jeugdleden én het aantal verenigingen dat zich actief bezighoudt 

met jeugdspelers. De ambitie met betrekking tot prestaties luidt: 

 

Om deze ambitie haalbaar te maken, is er een stevige basis nodig. Dit betekent dat er wordt 

ingezet op een infrastructuur waarbij de jeugd op een duurzame manier een plek krijgt binnen 

(de verenigingen van) de NJBB. Daarnaast dient bijvoorbeeld het sportaanbod passend, 

stimulerend en motiverend te zijn waardoor de petanquesport steeds meer jeugdige spelers 

trekt en behoudt.  

Dit is nodig om op termijn tot prestaties op internationaal vlak te komen. De twee ambities op 

dit vlak luiden: 

 

Deze twee ambities hebben te maken met de breedtesport en maken geen onderdeel uit van 

de IWS binnen de NJBB. Om deze ambities waar te kunnen maken, zal worden geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van jeugdbeleid. Om dit vorm te geven, zal worden gestart met een aparte 

werkgroep. Deze nog in stellen werkgroep zal starten in 2022 en zal onder andere kijken wat 

er op dit moment al gebeurt bij de jeugd. Meerdere clubs zetten zich namelijk al in voor 

jongere leden. Het is zaak om bij het vormen van landelijk beleid gebruik te maken van 

bestaande initiatieven en goede ervaringen op dit vlak. Daarnaast kijkt de werkgroep ook naar 

de doorstroom van jeugd naar senioren. 

 

Er is één ambitie vastgesteld die ziet op IWS voor de jeugd. Deze ambitie luidt: 

 

 

Het is van belang om, naast het bouwen van de stevige basis bij de jeugd, exceptionele 

talenten te herkennen zodat hen een passende begeleiding kan worden geboden. Deze 

begeleiding is er onder andere op gericht talentvolle jeugdspelers op hun eigen niveau te 

kunnen laten spelen. Dit leidt mogelijk tot deelname aan internationale toernooien en op 

termijn tot deelname aan EK’s. Deelname aan de EK’s wordt gezien als einddoel en niet als 

middel om jeugdige leden te binnen aan de petanquesport. 

Ambitie: prestaties EK jeugd  

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. 

 

Ambitie: organisatie EK jeugd  

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: organisatie EK jeugd  

In 2028 houden minimaal 32 verenigingen zich actief bezig met het sportaanbod voor de 

jeugd. 

 

Ambitie: prestaties EK jeugd  

In 2028 is minimaal 2% van de leden jonger dan 18. 
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4. Veteranen 
Meer dan 90% van de verengingsleden is 55 jaar of ouder. In de praktijk valt het op dat er een 

selecte groep spelers in deze categorie deelneemt aan landelijke toernooien en NK’s. 

Momenteel bepaalt het resultaat op één NK wie er namens Nederland wordt uitgezonden naar 

het EK Veteranen. Om er voor te zorgen dat er meer spelers van 55 jaar of ouder petanque als 

wedstrijdsport gaan beoefenen én dat de kans op structureel succes bij het EK Veteranen 

wordt vergroot, is de volgende ambitie vastgesteld: 

 

Deze ambitie is tweeledig en richt zich op de verbreding van de top onder de veteranen én de 

ontwikkeling van een kwalificatiesysteem voor het EK Veteranen. 

 

4.1. Verbreding top onder de veteranen 
Onderdeel van het promotieplan dat in 2021 wordt uitgevoerd, is de promotie van interne 

sportaanbod. Dit project is er op gericht om het bestaande sportaanbod, dat bestaat uit NK’s, 

verschillende (districts)competities en toernooien, meer onder de aandacht te brengen onder 

de verenigingsleden. Het doel hiervan is dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van het 

bestaande sportaanbod.  

 

Aansluitend op dit bestaande project kan er specifieke aandacht komen voor het sportaanbod 

voor de spelers van 55 jaar of ouder. De spelers worden gemotiveerd om deel te nemen aan, 

bijvoorbeeld, het NK Veteranen. Mogelijk wordt er aanvullend nieuw sportaanbod gecreëerd 

voor deze doelgroep. 
 

4.2. Kwalificatiesysteem voor het EK Veteranen 
Zoals gezegd wordt nu op basis van de prestaties tijdens één NK bepaald deelneemt aan het 

EK Veteranen. Hierdoor hangt de uitzending namens Nederland af van één moment in het jaar. 

Er zal worden gewerkt met een uitgebreidere kwalificatiecyclus om er voor te zorgen dat de 

spelers op meerdere momenten prestaties moeten leveren om te kunnen worden uitgezonden. 

De overtuiging is dat hierdoor, in combinatie met de bredere top, de kans op terugkerend 

succes tijdens het EK Veteranen wordt vergroot.  

 

Het EK Veteranen wordt in de oneven jaren georganiseerd, dit is in dezelfde jaren als het EK 

Tripletten voor Vrouwen. Het is van belang dat spelers die willen deelnemen aan het EK 

Veteranen ook mee kunnen strijden voor een plek in de (voor)selectie bij de senioren. De 

kwalificatiecycli moeten elkaar dus niet belemmeren. 

 

Het is helder dat de uitzending naar het EK Veteranen van meer afhankelijk moet zijn dan van 

prestaties bij één NK. De werkgroep heeft gesproken over mogelijke opties om de 

kwalificatiecyclus uit te breiden. Hierbij is ook gesproken over de vraag die tijdens het 

Strategisch Overleg opkwam om de kwalificatietoernooien voor de senioren ook mee te laten 

tellen voor de Veteranen. Bij de Veteranen zal op basis van meerdere prestaties bepaald 

worden welk team wordt uitgezonden. Bij de uitwerking wordt gezocht naar een opbouw van 

de kwalificatiecyclus waarbij prestaties van spelers die niet namens Nederland mogen 

deelnemen aan een EK zo weinig mogelijk invloed hebben op de ranglijst/kwalificatie. 

 

Ambitie – Organisatorisch veteranen 

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. 
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5. Algemene aandachtspunten 
Alles wat hiervoor is beschreven, heeft specifiek te maken met de genoemde categorieën. 

Naast deze zaken zijn er algemene aandachtspunten die van belang zijn voor de gehele IWS. 

 

5.1. De financiële borging van IWS 
Er zijn financiële middelen nodig om de hiervoor beschreven punten uit te kunnen werken en 

vorm te geven. Hierbij is het noodzakelijk dat vooraf helder is welk bedrag beschikbaar wordt 

gesteld voor de gehele IWS, maar ook voor de specifieke groepen hierbinnen. 

 

Het bondsbestuur heeft de overtuiging dat de keuzes die zijn gemaakt, zorgen voor 

verbeteringen op het vlak van IWS. Er worden regelmatig evaluaties gehouden waarbij wordt 

besproken of wij op de goede weg zijn en of de vastgestelde ambities realistisch blijven. 

Mochten de ambities tijdens de evaluaties niet haalbaar blijken, dan ziet het bondsbestuur een 

aantal opties: er moet meer budget beschikbaar worden gesteld, er moet anders met het 

bestaande budget worden omgegaan óf de ambities moeten worden bijgesteld. Als er wordt 

geoordeeld dat er meer budget beschikbaar moet worden gesteld voor IWS, heeft dat in 

principe invloed andere posten op de begroting. 

 

De afgelopen jaren is het beschikbare budget neergekomen op ongeveer 5% van de totale 

begroting. Het bondsbestuur wenst het budget voor de komende periode ook vast te stellen op 

5% van de totale begroting met een ondergrens van €25.000,-. Doordat wordt gericht op de 

senioren, ontstaat er andere verdeling van de financiële middelen binnen IWS. Dit zorgt er 

voor dat binnen IWS meer financiële middelen vrijkomen voor de senioren. Er zijn dus meer 

financiële middelen voor minder EK’s waardoor beter kan worden ingezet op de voorbereiding.  

 

5.2. Verantwoordelijkheden binnen de organisatie 
Op het vlak van IWS worden beslissingen genomen met als doel bij te dragen aan 

internationale prestaties. Het is van belang om helder te hebben wie bevoegd is om deze 

beslissingen te nemen en aan wie verantwoording wordt afgelegd.  

 

Het begeleidingsteam speelt hierbij een belangrijke rol. Dit team wordt aangesteld door de nog 

in te stellen technische commissie (TC) die bestaat uit de directeur van het bondsbureau, de 

portefeuillehouder wedstrijdsport en een derde persoon. Het begeleidingsteam legt 

verantwoording af aan deze TC. De TC valt onder de verantwoordelijkheid van het 

bondsbestuur. 

 

Het begeleidingsteam heeft de vrijheid om keuzes te maken en beslissingen te nemen binnen 

de daarvoor financiële en organisatorische kaders. Dit ziet bijvoorbeeld op het invullen van het 

voorbereidingsprogramma, maar ook op het vormen van de definitieve selectie. Daarnaast is 

het begeleidingsteam verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het EK danwel WK. 

 

Het begeleidingsteam legt verantwoording af aan de in te stellen TC die bestaat uit de 

directeur van het bondsbureau, portefeuillehouder wedstrijdsport en een derde persoon. Deze 

derde persoon dient ruim voldoende kennis en ervaring te hebben op het vlak van IWS.  

 

Deze commissie voert met regelmaat evaluerende gesprekken met het begeleidingsteam.  

 

5.3. Rol van verenigingen 
De verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de ambities op het vlak 

van IWS. Dit doen zij bijvoorbeeld door zelf sterke bezette toernooien te organiseren, veel 

teams in te schrijven voor de NPC en spelers enthousiast te maken deel te nemen aan NK’s. 

Daarnaast is er een gezamenlijk belang als het gaat om het opleiden van trainers. Ook op dat 

vlak is nog veel te winnen. 
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Door dit goed vorm te geven, wordt de wedstrijdsport in Nederland sterker. Dit leidt op termijn 

tot betere duurzame prestaties op internationaal vlak. 

 

6. Nader in te vullen aandachtspunten 
Bij de uitvoering van het vastgestelde beleid wordt verder aandacht gegeven aan 

onderstaande zaken. De voortgang van de uitwerking wordt met enige regelmaat gedeeld met 

de bondsraad. 

 

- Met alle betrokkenen (spelers, begeleiders, verenigingen en landelijke organisatie) 

worden afspraken gemaakt, dit gaat onder andere over de vraag wat men van elkaar 

mag verwachten qua betrokkenheid en investering. Alleen als deze afspraken helder 

zijn en worden vastgelegd, kunnen alle betrokkenen er voor zorgen dat de ambities 

worden waargemaakt; 

- Goed kader is onmisbaar om prestaties te kunnen leveren. Goed opgeleid kader is in 

staat om spelersgroepen de begeleiding te bieden die nodig is én werkt op een 

professionele manier samen met andere begeleiders. Er wordt ingezet op het opleiden 

van nieuw kader en het (verder) opleiden van huidig kader. Scholingen die passen bij 

de nieuwe behoeften, passend bij de vastgestelde ambities, zijn hier een wezenlijk 

onderdeel van. 
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BIJLAGE 1: VOORBEELDSCHEMA KWALIFICATIE MANNEN 2023-2025 
 
 

  

Voorbeeld invulling kwalificatiecyclus Mannen periode 2023 - 2025 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt* Nov Dec

Jan Feb Mrt Apr* Mei Jun Jul Aug Sep Okt * Nov Dec

Jan Feb Mrt Apr* Mei Jun Jul Aug Sep Okt* Nov Dec

Kwalificatiecyclus (EK Tripletten Mannen) voor 2025, minimaal 6 toernooien Voorbereiding voorselectie

2023

Kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix ) voor 2024, minimaal 6 toernooien Voorbereiding voorselectie 

* Eind oktober is bekend welke spelers zich gekwalificeerd hebben voor voorselectie 2023/2024

2024

Voorbereiding voorselectie Voorbereiding en deelname aan EK Tripletten Mannen

* In april wordt bepaald welke spelers definitief in aanmerking komen voor deelname aan een internationaal toernooi

* Eind oktober is bekend welke spelers zich gekwalificeerd hebben voor voorselectie 2025/2026

Voorbereiding voorselectie Voorbereiding en deelname Int. Toernooi en EK TaT/Doubletten/Mix

* In april wordt bepaald welke spelers definitief in aanmerking komen voor uitzending aan EK's 2023

* Eind oktober is bekend welke spelers zich gekwalificeerd hebben voor voorselectie 2024/2025

2025

Kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix) voor 2026, minimaal 6 toernooien Voorbereiding voorselectie
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BIJLAGE 2: VOORBEELDSCHEMA KWALIFICATIE VROUWEN 2023-2025 
 

 
 
 
 
  

Voorbeeld invulling kwalificatiecyclus Vrouwen periode 2023 - 2025 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt* Nov Dec

Jan Feb Mrt Apr* Mei Jun Jul Aug Sep Okt * Nov Dec

Jan Feb Mrt Apr* Mei Jun Jul Aug Sep Okt* Nov Dec

2025

Kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix + EK Tripl Vrouwen) voor 2026, min. 6 toernooien

Voorbereiding voorselectie 

* Eind oktober is bekend welke spelers zich gekwalificeerd hebben voor voorselectie 2023/2024

Voorbereiding voorselectie 

* In april wordt bepaald welke spelers definitief in aanmerking komen voor uitzending aan EK's 2023

Voorbereiding voorselectie

* Eind oktober is bekend welke spelers zich gekwalificeerd hebben voor voorselectie 2024/2025

2023

kwalificatiecyclus (EK TaT-Dbl-Mix & EK Tripl Vrouwen) voor 2024, min. 6 toernooien

2024

Start kwalificatiecyclus (Internat. toernooi) voor 2025, minimaal 6 toernooien

Voorbereiding en deelname EK TaT/Dbl/Mix & EK Tripl. Vrouwen

Voorbereiding voorselectie

Voorbereiding voorselectie

* In april wordt bepaald welke spelers definitief in aanmerking komen voor deelname aan een internationaal toernooi

* Eind oktober is bekend welke spelers zich gekwalificeerd hebben voor voorselectie 2025/2026

Deelname aan Internationaal toernooi (exacte datum n.t.b.)
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BIJLAGE 3 UIT TE WERKEN ZAKEN 
 

Hieronder volgt een overzicht van de zaken die dienen te worden uitgewerkt. 

 
 Actie Onderwerp Planning 

1 Plan maken met betrekking tot de 
kwalificatietoernooien 

Kwalificatiereeks senioren Q2 2022 
 

2 Uitzoeken systeem met minimale impact buitenlandse 
spelers 

Kwalificatiereeks senioren Q2 2022 
 

3 Reglement(en) opstellen voor de kwalificatie Kwalificatiereeks senioren Q3 2022 
 

4 Opstellen functie- danwel competentieprofielen voor 
het begeleidingsteam 

Voorbereiding op EK 
Tripletten 

Q3 2022 
 

5 Ontwikkelen van talentherkenningsprogramma. 
Bepalen wanneer iemand een ‘talent’ is 

Jeugd Q4 2022 
 

6 Aanwijzen en begeleiden van personen die zich bij 
clubs en landelijk inzetten voor de jeugd 

Jeugd 
 

Q4 2022 
 

7 Afsprakendocument voor betrokkenen opstellen Nader te bepalen 
aandachtspunten 

Q4 2022 

8 Ontwikkelen van een begeleidingsprogramma voor de 
talentvolle jeugdspelers; 

Jeugd 
 

Q1 2023 
 

9 Bepalen waar voorbereidingsprogramma aan moet 
voldoen 

Voorbereiding op EK 
Tripletten  
 

Q3 2023 
 

10 Opstellen van een voorbereidingsprogramma met 

sportspecifieke én sportgenerieke facetten 

Voorbereiding op EK 

Tripletten  
 

Q3 2023 

 

11 Opleidingen voor kader ontwikkelen Nader te bepalen 
aandachtspunten 

Q3 2023 

12 Voorbereiden evaluatie van het begeleidingsteam Voorbereiding op EK 
Tripletten  
 

Q4 2023 
 

13 Nagaan welke onderdelen geschikt zijn voor 
voorbereiding Tripletten én TaT/Doubletten/Mix 

Voorbereiding op EK’s 
TaT/Doubl/Mix 
 

Q4 2023 
 

14 Bepalen eisen voor deelname aan de WK’s 
TaT/Doubletten/Mix 

Deelname aan WK’s 
 

Q4 2023 
 

15 Manier bedenken om oudere leden te activeren om 

deel te nemen aan bestaande sportaanbod, waaronder 
NK Veteranen 

Verbreding top Veteranen 

 

Q4 2023 

 

16 Bepalen wenselijkheid van nieuw sportaanbod voor 
spelers van 55+. Als dit zo is, bepalen welke vormen 
interessant zijn 

Verbreding top Veteranen 
 

Q4 2023 
 

17 Uitwerken kwalificatiecyclus voor EK Veteranen; 
Vormgeven van besluitvorming m.b.t. deelname aan 
WK als tussenambitie niet wordt gehaald 

Deelname aan WK’s 
 

Q2 2024 
 

18 Vormgeven begeleiding van spelers die gaan 
deelnemen aan een WK 

Deelname aan WK’s 
 

Q2 2024 
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7. JAARPLAN 2022 

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 2022 

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 2022 staat hoofdzakelijk in het teken van de 

viering van het 50-jarig jubileum en de organisatie van het EK Tête-à-Tête-Doubletten-Mix op 

de parade in ‘s-Hertogenbosch. Verder worden in 2022 alleen de overlopende projecten met 

betrekking tot internationale wedstrijdsport (IWS), implementatie EBO en opleidingen 

voortgezet.  

 

Verder wordt in het jaarplan beschreven welke activiteiten door de districtsteams worden 

opgepakt. In de begroting 2022 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 2022 
 

PROMOTIE        

 

In 2022 bestaat de Nederlandse Jeu de Boules Bond 50 jaar. Om dit te vieren worden in het 

jubileumjaar verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de hoofdactiviteit het  

EK Tête-à-Tête | Doubletten | Mix betreft in de week van 13 t/m 17 juli op de parade in Den 

Bosch. Dit evenement wordt samen met eventpartner Team TOC en de stakeholders Brabant 

Sport en gemeente Den Bosch georganiseerd. Het merendeel van de tijd van de medewerkers 

van het bondsbureau wordt in 2022 gestoken in de organisatie van dit EK en de activaties na 

afloop van het EK.  

 

Naast het EK wordt gedurende het gehele jubileumjaar op verschillende momenten aandacht 

geschonken aan het feit dat de NJBB 50 jaar bestaat. Naast o.a. de lancering van een 

jubileumboek, worden op districtsniveau jubileumtoernooien georganiseerd en worden de drie 

bondsbladen in een aparte jubileumeditie uitgegeven.  

 

COMPETITIE 

 

In 2021 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met de werkgroep IWS. Op basis van 

deze sessie en het strategisch overleg is in de bondsraad van november 2021 een notitie 

voorgelegd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de eerder vastgestelde 

ambities op het gebied van internationale wedstrijdsport. In 2022 wordt gestart met de 

implementatie hiervan om onder andere te komen tot een nieuwe kwalificatiecyclus. Vanaf 

2023 geldt deze nieuwe kwalificatiecyclus bij de vrouwen voor uitzending naar het EK 

Tripletten in 2024. Vanaf 2024 gaat deze kwalificatiecyclus gelden voor uitzending naar het EK 

Tripletten Mannen in 2025. Daarnaast wordt een werkgroep geformeerd die zich bezig gaat 

houden met de ontwikkeling van het jeugdbeleid omtrent (inter)nationale breedte- en 

wedstrijdsport.  

 

BONDSSORGANISATIE          

 

In 2021 is een werkgroep gestart met het oppakken van de aanbevelingen uit de notitie 

evaluatie bondsorganisatie (EBO). Aangezien de implementatie hiervan veel 

reglementswijzigingen betreft die gevolgen hebben voor artikelen in de statuten en het 

huishoudelijk reglement, is ervoor gekozen om de statuten en het huishoudelijk reglement te 

herzien. In 2021 is de werkgroep hiermee gestart. Het voorleggen van nieuwe statuten en het 

huishoudelijk reglement wordt voorbereid voor 2022. Verder is het bestuur in 2021 gestart 

met het ophalen van input voor het meerjarenbeleidsplan 2024+. Dit proces krijgt in de 

ledenbijeenkomsten van 2022 een vervolg. Daarnaast is de code goed sportbestuur vernieuwd 

en zijn de minimale kwaliteitseisen waaraan een sportbond moet voldoen voor het verkrijgen 

van subsidie gewijzigd. Vanaf 2024 moet iedere sportbond deze zaken geïmplementeerd 

hebben. In 2022 wordt gestart met de voorbereiding hiervan.  

 

VERENIGINGSONDERSTEUNING 

 

In 2021 is een externe ingehuurd om te ondersteunen bij de doorontwikkeling van opleidingen. 

Er zijn momenteel twee basisopleidingen in ontwikkeling voor scheidsrechter en 

wedstrijdleider. Deze opleidingen bieden een basis voor hen die, bijvoorbeeld, actief willen zijn 

op de eigen vereniging. In 2022 worden deze opleidingen uitgerold. Daarnaast wordt in 2022 

gewerkt aan een systeem dat er voor zorgt dat opgeleide functionarissen hun kwaliteiten 

kunnen behouden én zich kunnen laten bijscholen. Om dit aan te kunnen blijven bieden, is het 

noodzakelijk om meer opleiders actief te hebben dan nu het geval is. Daarom wordt in 2022 

ook ingezet op het opleiden van nieuwe opleiders. 
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3. DISTRICTSACTIVITEITEN 

 
De districtsteams zijn een verlengstuk van het bondsbureau en ondersteunen het bondsbureau 

bij de uitvoering van het beleid.  

 

De kerntaken van het districtsteam bestaan uit het: 

   

• Faciliteren van regionale competities en toernooien;  

• Afstemmen van de toernooikalender met verenigingen;     

• Signaleren van hulpvragen en het verkrijgen van beleidsinput van verenigingen; 

• Ondersteunen bij de organisatie van en input leveren aan de ledenraadpleging; 

• Bewaken van de input uit ledenraadplegingen bij strategisch beraad;   

• Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen binnen het district; 

• Input geven op de concept-indeling van de NPC; 

• Regionaal promoten van de sport en NJBB; 

• Beheren van de districtswebsite.  

 

Door de uitbraak van COVID hebben er in 2020 en 2021 nauwelijks districtsactiviteiten plaats 

gevonden. Voor 2022 is het van essentieel belang dat alle regionale competities en 

kampioenschappen weer worden georganiseerd zoals dit voor 2020 gebeurde. Daarnaast wordt 

in het kader van het jubileum in ieder district een jubileumtoernooi georganiseerd voor oud-

functionarissen en een promotietoernooi om de sport petanque te promoten.  
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19%

145
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217
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EK Petanque en Jubileum Implementatie IWS

Herziening reglementen Opleidingen

BIJLAGE 1:  INDICATIEVE UREN WERKZAAMHEDEN BONDSBUREAU  

(TER KENNISGEVING) 

 

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 

cirkeldiagrammen weergegeven.  
 
Indicatieve uren bondsbureau (fig.1)    Indicatieve uren per project (fig. 2) 

 
 
 
  
 
 
 

               
Indicatieve uren bondsbureau per rubriek (fig. 3) 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.585
21%

5.994
79%

Projecturen Reguliere uren

968
13%

1.142
15%

1.052
14%

555
7%

1.585
21%

1.316
17%

961
13%

Belangenbehartiging & Bedrijfsvoering Beleid en strategie

Com, Marketing & Promotie Opleidingen

Projecten jaarplan Sportaanbod

Verenigingsontwikkeling
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Sportaanbod (17%) 

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.  

 
Verenigingsdienstontwikkeling (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.  

 
Belangenbehartiging en bedrijfsvoering (13%) 

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 (14%) 

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 (7%) 

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 (21%) 

Van de totale uren die het bondsbureau op jaarbasis ter beschikking heeft, wordt 79% van de 

uren besteed aan de bovenstaande beschreven reguliere werkzaamheden. Het restant aan 

uren (21%) 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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8.1  BEGROTING 2022 
 

Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2022 aan, ter vaststelling door de bondsraad. Op 

pagina 29 t/m 31 zijn de kostenplaatsen toegelicht.  

 

Samenvatting begroting 2022 

In de begroting 2022 zijn zowel de kosten als opbrengsten ten opzichte van de begroting 2021 

hoger. De totale kosten en opbrengsten stijgen met € 69.716. De oorzaak van deze stijging 

heeft te maken met het feit dat in de begroting 2022 geld wordt onttrokken uit de 

bestemmingsreserves. Op advies van de accountant is dit zichtbaar gemaakt in de begroting 

2022. 

 

In de rubriek 200 wordt vanuit de balans de bestemmingsreserve “50-jarig jubileum” (25.000) 

en de bestemmingsreserve “reserve projecten” (40.000) aangewend voor de organisatie van 

de activiteiten in het jubileumjaar en het vervolg van het opleidingstraject.  

 

Vanwege COVID-19 is het EK Beloften Mannen in 2021 geannuleerd. Het gereserveerde bedrag 

is in 2021 niet uitgegeven en wordt vanuit de jaarrekening 2021 toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve “Reserve EK’en WK’s” op de balans. Aan de beloften mannen is 

toegezegd dat zij in 2022 alsnog aan het EK Beloften Mannen mogen deelnemen. In 2022 

wordt dit bedrag onttrokken aan diezelfde bestemmingsreserve “Reserve EK’en WK’s”. 

 

 

Meerjarenraming 2022-2025 (ter informatie) 
 
Ter informatie is de meerjarenraming 2022-2025 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 2022 t/m 2025 is gerekend met een ledenaantal van 14.250 leden. 
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100 - BONDSORGANISATIE Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Bedrijfsvoering

Districtsteams 3.875 3.873 3.280

Huisvesting 37.825 39.857 37.710

Organisatiekosten 18.250 18.611 18.029

Personeelskosten 305.850 298.316 289.845

365.800 360.657 348.864

BELANGENBEHARTIGING 2.660 3.275 915

Beleid en Strategie

Bondsraad 2.350 2.352 1.043

Bondsbestuur 2.550 2.553 1.907

Financiële commissie 225 236 48

Ledenbijeenkomsten 3.850 3.834 977

Strategisch overleg 1.200 1.198 753

Projecten bondsorganisatie 1.500 1.500 652

11.675 11.673 5.380

Contributies en subsidies

Bondsbijdrage lidverenigingen 330.165 335.050 339.949

NOC*NSF 4.040 117.690 114.178 110.978

TOGS 4.000

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100 384.175 447.855 375.605 449.228 355.159 454.927

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

COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE 42.375 4.375 42.932 5.900 46.269 2.945

Opleidingen

Basisinstructeur opleiding 3.475 3.675 3.465 3.675 371 0

Scheidsrechter opleiding 2.800 3.150 2.790 3.150 68 0

Wedstrijdleider opleiding 2.950 3.150 2.940 3.150 5 0

9.225 9.975 9.195 9.975 444 0
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Begroting 2022 Begroting 2021 Realisatie 2020

Begroting 2022 Begroting 2021 Realisatie 2020



Verenigingsdienstverlening

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Juridisch kader

Reglementen commissie 1.350 1.355 609

Tuchtcollege 450 457 133

1.800 1.812 742

Ledenadministratie 11.875 11.870 12.740

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning, land. 13.400 13.650 11.816

Verenigingsondersteuning, reg. 7.450 7.430 540

20.850 21.080 12.356

Collectiviteitsafspraken

Bav 3.650 3.650 3.550 3.550 3.515 3.515

Buma 29.000 29.000 29.000 29.000 13.559 13.559

Sena 12.000 12.000 12.000 12.000 5.445 5.445

44.650 44.650 44.550 44.550 22.519 22.519

Projecten promotie en vo 69.000 4.000 2.792

Vrijval bestemmingsgreserve 50-jarig jubileum 25.000

Vrijval bestemmingsgreserve Reserve projecten 40.000

Subsidie innovatiefonds NOC*NSF 703 703

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200 199.775 124.000 135.439 60.425 98.565 26.167

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

Sportaanbod

Organisatiekosten sportaanbod 9.575 11.640 9.597

Nationale petanque competitie 7.525 33.211 7.525 32.848 2.099 195

Districtscompetities 11.375 26.089 10.836 24.338 2.151 1.818

Districtskampioenschappen TaT 3.000 2.970 3.000 2.970 785

NK's en Masters 5.600 8.750 5.614 8.350 1.782

Internationale uitzendingen 25.350 27.000 1.367

Vrijval bestemmingsgreserve EK's/WK's 5.000

62.425 76.020 65.615 68.506 17.781 2.013

Projecten sportaanbod 1.500 1.500 0 0

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300 63.925 76.020 67.115 68.506 17.781 2.013

TOTAAL: 647.875 647.875 578.159 578.159 471.505 483.107

0 0 11.602
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Begroting 2021 Realisatie 2020Begroting 2022
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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 is begroot op 4,58 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 

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.  
▪ Bondsbestuur 

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. 
▪ Ledenbijeenkomsten 

Jaarlijks vindt in ieder district een ledenbijeenkomst plaats waarbij het bondsbestuur in 

gesprek gaat met de verenigingen uit die regio. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 

huur, catering en reiskosten van bondsbestuursleden, bondsraadsleden, medewerkers 

bondsbureau en leden van het districtsteam. 
▪ Strategisch overleg 

Bij het Strategisch Overleg gaat het bestuur in gesprek met bondsraadsleden over 

strategische vraagstukken met betrekking tot specifieke thema’s. De kosten bestaan uit 

cateringkosten en reiskosten van bondsraadsleden, bondsbestuursleden en 

medewerkers bondsbureau. 
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▪ Projecten bondsorganisatie 

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

zijn in het jaarplan 2022 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie. 

 

Contributie en Subsidies 

 
▪ Contributie 

De contributie bestaat uit inkomsten uit de bondsbijdrage die verenigingen per lid 

afdragen. Het ledenaantal voor 2022 is begroot op 14.250 leden.  
▪ Subsidies 

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 

afgedragen op basis van het ledenaantal in 2020 (toekomstig kalenderjaar minus 2 

kalenderjaren).  

 

TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200) 

 

Communicatie, marketing en promotie 

 

▪ Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie vallen de kosten van het 

bondsblad (71%), communicatie- en promotiekosten (10%), de hostingskosten voor 

boulesbaasapp en website(s) (19%). 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 drie basisinstructeur 

petanque, drie scheidsrechter en drie wedstrijdleider 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.  
▪ Verenigingsondersteuning landelijk 

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

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

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

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

De kosten voor verenigingsondersteuning op regionaal niveau betreffen de kosten die 

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

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

kosten voor inhuur van derde partijen.  
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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 2022 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, 

22%), de lidmaatschapsgelden van de CEP en FIPJP (33%), de kosten m.b.t. de 

bestelbus (39%) en leverancierskosten (6%). 
▪ Nationale petanque competitie 

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

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

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. 
▪ Districtscompetities 

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.  
▪ Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters 

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, de kosten voor voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s en 

WK’s (internationale uitzendingen). In het kader van voorbereidingstoernooien en 

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

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

In 2022 wordt deelgenomen aan het WK Tête-à-Tête | Doubletten | Mix in Karlslunde, 

het EK Tête-à-Tête | Doubletten | Mix in ’s-Hertogenbosch en het EK Beloften Mannen 

in Almerimar. 

 

Projecten sportaanbod 

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

het jaarplan 2022 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod.  



Bijlage 1 - Meerjarenraming 2022-2025 (ter informatie)

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

Bedrijfsvoering

Districtsteams 3.875 3.933 3.992 4.052

Huisvesting 37.825 38.392 38.968 39.553

Organisatiekosten 18.250 18.524 18.802 19.084

Personeelskosten 305.850 310.438 315.094 319.820

365.800 371.287 376.856 382.509

BELANGENBEHARTIGING 2.660 2.700 2.740 2.782

Beleid en Strategie

Bondsraad 2.350 2.386 2.421 2.458

Bondsbestuur 2.550 2.588 2.627 2.666

Financiële commissie 225 228 232 235

Ledenbijeenkomsten 3.850 3.908 3.966 4.026

Strategisch overleg 1.200 1.218 1.236 1.255

Projecten bondsorganisatie 1.500 1.523 1.545 1.569

11.675 11.851 12.027 12.209

Contributies en subsidies

Bondsbijdrage lidverenigingen 330.165 338.575 344.375 348.000

NOC*NSF 4.040 117.690 4.000 114.000 4.000 113.000 4.000 112.000

SUBTOT. KOSTENDRAGER 100 384.175 447.855 389.838 452.575 395.623 457.375 401.500 460.000

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

COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE 42.375 4.375 43.011 4.441 43.656 4.507 44.311 4.575

Opleidingen

Basisinstructeur opleiding 3.475 3.675 3.527 3.730 3.580 3.786 3.634 3.843

Scheidsrechter opleiding 2.800 3.150 2.842 3.197 2.885 3.245 2.928 3.294

Wedstrijdleider opleiding 2.950 3.150 2.994 3.197 3.039 3.245 3.085 3.294

9.225 9.975 9.363 10.125 9.504 10.276 9.647 10.431

Verenigingsdienstverlening

Juridisch kader

Reglementen commissie 1.350 1.370 1.391 1.412

Tuchtcollege 450 457 464 471

1.800 1.827 1.855 1.883
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Raming 2024 Raming 2025Begroting 2022 Raming 2023



Ledenadministratie 11.875 12.053 12.234 12.417

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning, land. 13.400 13.601 13.805 14.012

Verenigingsondersteuning, reg. 7.450 7.562 7.675 7.790

20.850 21.163 21.480 21.802

Muziekrechten

Bav 3.650 3.650 3.705 3.705 3.760 3.760 3.817 3.817

Buma 29.000 29.000 29.435 29.435 29.877 29.877 30.325 30.325

Sena 12.000 12.000 12.180 12.180 12.363 12.363 12.548 12.548

44.650 44.650 45.320 45.320 46.000 46.000 46.690 46.690

Projecten promotie en vo 69.000 5.641 4.142 374

Vrijval bestemmingsgreserve 50-jarig jubileum 25.000

Vrijval bestemmingsgreserve Reserve projecten 40.000

SUBTOT. KOSTENDRAGER 200 199.775 124.000 138.378 59.886 138.871 60.783 137.123 61.696

300 - SPORTAANBOD

Sportaanbod

Organisatiekosten sportaanbod 9.575 9.719 9.864 10.012

Nationale petanque competitie 7.525 33.211 7.638 33.709 7.752 34.215 7.869 34.728

Districtscompetities 11.375 26.089 11.546 26.480 11.719 26.878 11.895 27.281

Districtskampioenschappen TaT 3.000 2.970 3.015 3.060 3.106

NK's en Masters 5.600 8.750 5.684 8.881 5.770 9.014 5.856 9.150

Internationale uitzendingen 25.350 27.000 27.000 27.000

Vrijval bestemmingsgreserve EK's/WK's 5.000

62.425 76.020 61.587 72.085 62.105 73.167 62.632 74.265

Projecten sportaanbod 1.500

SUBTOT. KOSTENDRAGER 300 63.925 76.020 61.587 72.085 62.105 73.167 62.632 74.265

TOTAAL: 647.875 647.875 589.802 584.546 596.599 591.325 601.255 595.961

Resultaat: 0 -5.255 -5.274 -5.294
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Opbr. Kstn Opbr.

Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn

Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.
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8.2 Samenstelling financiele commissie 

 

De financiele commissie voor het boekjaar 2021 is samengesteld uit Cees van de Linde, André 

de Kort en André Salomons.  

André de Kort de Kort treedt toe als nieuw lid van de financiele commissie. 

 

André de Kort 

André heeft een MBA studie ass. Bedrijfseconoom, studie sociale pedagogie/andragogiek en 

management course Nijenrode afgerond. 

In werkzame leven heeft hij gewerkt op/als Centrale inkoop, Verkoopmanager, Hoofd 

Opleidingen en beleidsmedewerker Po&O. 

Voorheen bestuurder waaronder 13 jaar voorzitter scholengemeenschap met ruim 130 

leerkrachten op 5 basisscholen en een categorale MAVO, 9 jaar.  

Daarnaast is André jaren voorzitter geweest van jeu de Boulesvereniging DBC Karro-Deux. Op 

dit moment vervult hij nog de functie PR/sponsorzaken binnen de vereniging.  

• Bestuurslid / Penningmeester stichting JVF 

• Lid kascommissie VVE 

• Lid Bondsraad NJBB 

Het analyseren, extrapoleren, het inzicht kunnen geven in de betekenis van gepresenteerde 

cijfers en de relatie kunnen beoordelen tussen jaarcijfers en jaarplannen zijn belangrijke 

eigenschappen die André toevoegt als lid van de financiele commissie. 
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9.1 Opzet structuur aanpassingen HHR en statuten (ter informatie) 

 

De werkgroep bestaande uit Bart Achterhof, Sjoerd Pieterse, Guillaume Spiering en Peter van 

Wermeskerken heeft het bondsbestuur geinformeerd over de stand van zaken met betrekking 

tot herziening van de regelgeving van de NJBB. 

 

Voor de herziening van de regelgeving wordt gewerkt volgens acht lijnen, deels tegelijkertijd, 

deels volgtijdelijk. Deze lijnen zijn: 

 

1. Aanbrengen van een logische en heldere structuur in de statuten: alles over één 

onderwerp op één plaats regelen, tenzij de helderheid een vermelding van dat 

onderdeel op twee of meer plaatsen vereist. 

 

2. Opnemen in de statuten alleen datgene wat: 

• wettelijk verplicht is in de statuten op te nemen; 

• wettelijk verplicht is in de statuten te regelen als datgene van de wettelijke ` 

regeling afwijkt; 

• de kernwaarden en begrippen van de NJBB zijn; 

• zodanig van belang wordt gevonden dat voor een wijziging daarvan een 

procedure met extra waarborgen vereist is; 

• als kader dient voor de verdere uitwerking en detaillering in het Huishoudelijk 

Reglement (HHR). 

 

3. Aanbrengen van een logische en heldere structuur in het HHR, vergelijkbaar met de 

structuur van de statuten; 

 

4. Uitbreiden van het HHR met de zaken en onderwerpen die niet (meer) in de statuten 

worden opgenomen. 

 

5. Aanpassen van statuten en HHR aan nieuwe wettelijke vereisten (zoals wellicht WBTR, 

AVG, enz.); 

 

6. Aanpassen van statuten en HHR aan zaken en onderwerpen als gevolg van de genomen 

besluiten Evaluatie Bondsorganisatie en die wij, werkende weg, nog tegen komen; 

 

7. Onderbrengen in het HHR van alle huidige aparte reglementen zoals 

Verkiezingsreglement, Werkwijze en procedures bondsraad, directiestatuut, enz. 

Hieronder vallen niet de sportgerelateerde reglementen. 

 

8. Uniformeren en harmoniseren van de gebruikte terminologie, redactionele polijsting van 

statuten en HHR. 

 

Op dit moment is de werkgroep met de statuten bezig. In de bijlage is de hoofdstructuur zoals 

de werkgroep deze voor ogen heeft, bijgevoegd.  

 

De herziening van de regelgeving is op zichzelf een aardige klus en zal daarom nog wat extra 

tijd vergen. Daarnaast meent de werkgroep dat de nieuwe statuten slechts tezamen met het 

nieuwe HHR aan de bondsraad ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Dat is nodig 

voor een helder totaalbeeld, maar ook wordt daarmee voorkomen dat bepaalde zaken die al 

wel uit de statuten zijn gehaald maar nog niet in het nieuwe HHR zijn opgenomen, tussen wal 

en het schip vallen. Beide documenten zullen dus tegelijkertijd klaar moeten zijn alvorens deze 

ter besluitvorming aan de bondsraad kunnen worden voorgelegd. Dat kost dus helaas meer 

tijd dan wanneer alleen de statuten zouden kunnen worden voorgelegd. 
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Op grond van het besluit dat de bondsraad over de procedure voor de totstandkoming en de 

wijziging van reglementen heeft genomen, zullen zaken die de werkgroep tegenkomt en vindt 

dat die anders geregeld moeten worden, eerst inhoudelijk in de bondsraad moeten worden 

besproken voordat deze in het betreffende reglement tekstueel kunnen worden uitgewerkt. 

 

De werkgroep stelt voor om bij de presentatie (t.z.t.) van de nieuwe statuten en het nieuwe 

HHR twee transitietabellen te voegen: 

 

1. een tabel waarin staat wat er met elk onderdeel van de oude statuten en HHR is 

gebeurd: 

• letterlijk overgenomen in art. A. van de nieuwe statuten dan wel het nieuwe HHR; 

• deels letterlijk overgenomen in art. B van idem; 

• redactioneel gewijzigd overgenomen in art. C van idem; 

• inhoudelijk gewijzigd overgenomen in art. D van idem; 

• niet meer opgenomen in de regelgeving; 

 

2. een tabel waarin staat waar elk onderdeel van de nieuwe statuten en het nieuwe HHR 

vandaan komt: 

• letterlijk overgenomen uit art. Z. van de oude statuten dan wel het oude HHR dan wel 

een andere oude regeling; 

• deels letterlijk overgenomen uit art. Y. van idem; 

• redactioneel gewijzigd overgenomen uit art. X. van idem; 

• inhoudelijk gewijzigd overgenomen in art. W. van idem; 

• nieuw opgenomen in de regelgeving; 

 

Vanzelfsprekend komt er naast deze tabellen een verwijzing naar de oorsprong van elke 

inhoudelijke en redactionele wijziging. 

 

Op het moment dat de nieuwe statuten en het nieuwe HHR de instemming van het 

bondsbestuur en het advies van de Reglementencommissie hebben, kan dit ter besluitvorming 

aan de bondsraad worden voorgelegd. De nieuw ingevoerde voorbereidingsgroep reglementen 

(VBR) wordt ook betrokken bij dit proces. 

 

Door bovengeschetste werkwijze vindt besluitvorming over de nieuwe statuten vermoedelijk in 

de voorjaarsvergadering 2022 van de bondsraad plaats, maar wellicht pas in de 

najaarsvergadering van november 2022. 

 

Op dit moment is het onzeker of de tijdelijke wetgeving die digitaal vergaderen nu mogelijk 

maakt, ook na 1 januari 2022 nog zal bestaan. Als die wetgeving niet meer bestaat en die 

manier van vergaderen evenmin in de regelgeving van de NJBB is opgenomen, dan zal die 

manier van vergaderen wellicht formeel niet mogelijk zijn. Als het bestuur dat niet wenst dan 

zal daarvoor een tussenoplossing moeten worden gevonden. 

 

Een vergelijkbaar punt speelt rondom de besluitvorming buiten vergadering. Wettelijk is 

daarvoor unanimiteit nodig, tenzij daarover in de statuten iets anders is geregeld. Dat is nu 

niet zo. Dus totdat de statuten, tussentijds alleen specifiek op dat punt of bij gelegenheid van 

de algehele herziening, wat dat betreft zijn gewijzigd zal besluitvorming buiten vergadering 

alleen bij unanimiteit kunnen gebeuren. 
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Concept herziene statuten NJBB Hoofdstructuur  

 

In dit concept voor de herziene statuten wordt datgene opgenomen wat: 

- wettelijk verplicht is; 

- de kernwaarden en -begrippen van de NJBB zijn; 

- zodanig van belang is dat voor een wijziging daarvan een zwaardere procedure vereist is; 

- als kader dient voor de verdere uitwerking en detaillering in het HHR. 

 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

1.1. Naam 

1.2. Vestigingsplaats 

1.3. Doel 

1.4. Samenstelling 

1.5. Regelgeving 

1.5.1. Huishoudelijk reglement 

1.5.2. Sportreglementen 

1.5.3. Overige reglementen 

 

Artikel 2. Bepalingen aangaande de leden 

2.1. Leden van de bond 

2.2. Toelating van leden 

2.3. Rechten van leden 

2.4. Plichten van leden 

2.5. Einde lidmaatschap van leden 

 

Artikel 3. Bepalingen aangaande de bondsraad 

3.1. Algemeen 

3.2. Samenstelling van de bondsraad 

3.3. Bezetting van de bondsraadszetels 

3.4. Taken van de bondsraad 

3.5. Bevoegdheden van de bondsraad 

3.6. Vergaderingen van de bondsraad 

3.7. Besluitvorming van de bondsraad 

 

Artikel 4. Bepalingen aangaande bondsraadsleden 

4.1. Vereisten voor een bondsraadslid 

4.2. Rechten van een bondsraadslid 

4.3 Plichten van een bondsraadslid 

4.4. Duur bondsraadslidmaatschap 

4.4.1. Begin lidmaatschap 

4.4.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

4.4.3. Einde lidmaatschap 

 

Artikel 5. Bepalingen aangaande het bondsbestuur 

5.1. Samenstelling, kandidaatstelling, benoeming, schorsing en ontslag van het bondsbestuur 

5.2. Taken en bevoegdheden van het bondsbestuur 

5.6. Duur bondsbestuurslidmaatschap 

5.6.1. Begin lidmaatschap 

5.6.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

5.6.3. Einde lidmaatschap 
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Artikel 6. Bepalingen aangaande het bondsbureau 

6.1. Samenstelling van het bondsbureau 

6.2. Taken van het bondsbureau 

6.3. Bondsdirecteur 

6.3.1. Aanstelling, schorsing en ontslag van de bondsdirecteur en diens vervanger 

6.3.2. Taken en bevoegdheden van de bondsdirecteur 

 

Artikel 7.  Bepalingen aangaande de districten en districtteams 

 

Artikel 8.  Bepalingen aangaande de commissies en werkgroepen 

 

Artikel 9.  Bepalingen aangaande de reglementencommissie 

 

Artikel 10.  Bepalingen aangaande de tuchtrechtspraak 

 

Artikel 11. Bepalingen aangaande het tuchtcollege 

 

Artikel 12.  Bepalingen aangaande de tuchtrechtspraak van het Instituut 

Sportrechtspraak 

 

Artikel 13.  Bepalingen aangaande de regelgeving 

 

Artikel 14.  Overige bepalingen 
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9.2 Inhoudelijke richting met betrekking tot mogelijke sancties “niet aanmelden 

van leden” 

 

In de aanbevelingen EBO is afgesproken dat eerst een inhoudelijke discussie wordt gevoerd 

om een gezamenlijke richting te bepalen alvorens voorstellen voor reglementswijzigingen 

worden voorgelegd aan de bondsraad. Zowel bij agendapunt 9.2 als 9.3 wil het bondsbestuur 

graag met de bondsraad in overleg om een gezamenlijke richting op hoofdlijnen te bepalen.  

 

De afgelopen maanden heeft het bondsbestuur alle verenigingen geinformeerd over het belang 

met betrekking tot het aanmelden van alle leden. Op 31 mei en 21 juli zijn de verenigingen 

hierover schriftelijk geinformeerd. Sinds 31 mei zijn 640 nieuwe leden aangemeld.  

 

Eind oktober ontvangt iedere vereniging een derde brief waarin wordt aangegeven welke 

stappen het bondsbestuur de komende maanden gaat zetten. Op dit moment heeft het 

bondsbestuur reglementair weinig mogelijkheden in handen om verenigingen te bewegen alle 

leden aan te melden. Het bondsbestuur kan het lidmaatschap van een vereniging beëindigen of 

een vereniging royeren (ontzetting) indien een vereniging in strijd handelt met de geldende 

afspraken. Het royeren of beëindigen van het lidmaatschap is een ingrijpende sanctie. Deze 

sanctie zou als laatste middel ingezet kunnen worden als aan eerdere verzoeken geen gehoor 

wordt gegeven.  

 

Het bondsbestuur is voorstander om in het beginstadium te werken met lichtere sancties 

alvorens wordt overgegaan tot ontzetting of beëindiging van het lidmaatschap.  

 

Het bondsbestuur heeft daarbij het onderstaande proces voor ogen: 

 

1. Inhoudelijke discussie (richting) over mogelijke sancties voeren in vergadering 

bondsraad d.d. 27 november 2021; 

 

2. Op basis van gedeelde inhoudelijke richting advies inwinnen bij 

reglementencommissie (RC) en tuchtcollege (TC); 

 

3. Op basis van advies RC en TC uitwerken of en welke artikelen in HHR en/of statuten 

aangepast/opgenomen moeten worden 

 

4. Voorstel met betrekking tot mogelijke artikelaanpassingen voorleggen aan VBR; 

 

5. Definitieve teksten mogelijke artikelaanpassingen voorleggen aan vergadering 

bondsraad d.d. 21 mei 2022. 

 

Huidige verplichtingen lidverenigingen 

In het huishoudelijk reglement zijn in artikel 2, lid 2 zijn de plichten van lidverenigingen 

beschreven. Hierin staat beschreven dat lidverenigingen de verplichting hebben alle leden van 

de vereniging aan te melden bij de landelijke organisatie. In artikel 2, lid 4 is beschreven dat 

het bondsbestuur bevoegd is om verstrekte informatie op juistheid en volledigheid te 

controleren. Daarnaast staat beschreven welke mogelijkheden het bondsbestuur heeft om 

hierop te handhaven. In artikel 2, lid 4 wordt gesproken over een direct opeisbare boete. 

Echter is de hoogte van deze boete niet bepaald. In artikel 7 lid 3 en lid 4 van de statuten 

staat bepaald in welke situaties het lidmaatschap van de lidvereniging kan worden opgezegd 

door ‘de bond’ Dit is bijvoorbeeld het geval als lidverenigingen niet aan hun verplichtingen 

voldoen. 
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Sancties bij niet aanmelden alle leden 

Zoals eerder beschreven, zijn de sancties zoals deze momenteel in de huidige regelgeving zijn 

opgenomen ingrijpend. Om een vereniging er toe aan te zetten om alsnog alle leden aan te 

melden, wil het bondsbestuur stapsgewijs een aantal lichtere sancties opleggen alvorens het 

lidmaatschap van een vereniging wordt beëindigd. De sancties waaraan het bondsbestuur 

denkt, zijn hieronder kort toegelicht. Op basis van de feedback van de bondsraadleden wordt 

één en ander uitgewerkt en voorbereidt om op te nemen in de reglementen (HHR of Statuten). 

 

Uitbreiden van en het gefaseerd opleggen van sancties (van licht naar zwaar) 

 

Het bondsbestuur heeft nagedacht op welke manier verenigingsbestuurders bewogen kunnen 

worden om alsnog alle leden aanmelden. Deze denkrichting deelt het bondsbestuur graag met 

de bondsraad om daarover met elkaar in gesprek te gaan op 27 november. 

 

Op het moment dat het vermoeden bestaat dat een vereniging niet alle leden aanmeldt, wordt 

de voorzitter hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Binnen een termijn van twee weken 

wordt een fysieke afspraak gepland tussen een afvaardiging van het bondsbestuur en een 

afvaardiging van het verenigingsbestuur. In dit gesprek wordt de situatie besproken, het 

belang nogmaals aangekaart en worden afspraken gemaakt om alle niet aangemelde leden 

binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan te melden. 

 

1. Indien binnen die afgesproken 14 dagen de leden niet door vereniging zijn aangemeld, 

stopt voor deze vereniging de verenigingsondersteuning vanuit de landelijke organisatie 

en het districtsteam. Dit betekent dat er tijdelijk geen ondersteuning wordt verleend bij 

hulpvraagstukken. Eveneens mogen leden van de vereniging niet meer deelnemen aan 

(al dan niet lopende) opleidingen. De vereniging wordt schriftelijk geinformeerd over de 

opgelegde sanctie en wordt eveneens gewezen op de eerstvolgende sanctie die in 

werking treedt na 14 dagen (sanctie 2). 

 

2. Als sanctie 2 van kracht is dan wordt een vereniging, naast sanctie 1, met onmiddellijke 

ingang uitgesloten van deelname aan (lopende) competities en kampioenschappen 

zowel op regionaal als landelijk niveau. 

 

3. Als de betreffende leden nog steeds niet zijn aangemeld na het opleggen van sanctie 1 

en 2 dan volgt hier bovenop een financiele sanctie. Hierbij kan gedacht worden aan een 

boete ter hoogte van 2x de volledige bondsbijdrage. Deze boete wordt berekend over 

het aantal leden dat in de ledenadministratie geregistreerd staat. Op basis van het 

boekenonderzoek wordt eveneens een boete opgelegd voor het aantal niet aangemelde 

leden in het betreffende kalenderjaar.  

 

Alvorens het lidmaatschap van een vereniging definitief wordt beëindigd (laatste stap), zal het 

bondsbestuur alle middelen aangrijpen om de openstaande financiele verplichtingen te 

incasseren. Hiervoor worden de afgesproken betalingstermijnen gehanteerd voordat de casus 

wordt overgedragen aan een gerechtelijk incassobureau. Een punt dat nog uitgewerkt dan wel 

onderzocht moet worden, is de mogelijkheid om als vereniging bezwaar in te dienen tegen de 

opgelegde sancties.  
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Over het proces en de inhoudelijke stappen wil het bondsbestuur graag met de 

bondsraadleden van gedachte wisselen op 27 november. Aan de hand van een fictief voorbeeld 

met data is het tijdspad van de sancties schematisch weergegeven. 

 

 

1-10-2021   15-10-2021  16-10-2021  30-10-2021  14-11-2021  28-11-2021  

Gesprek 

 

 Deadline alle leden 
aanmelden 

 
Verenigings 

ondersteuning 
stopt 

 

Deelname aan 
reg. en land. 
Sportaanbod 

stopt 

 Financiele 
boete 

 

Beëindiging 
lidmaatschap 
incl. verhalen 
openstaande 
vorderingen 

 
   

  
 

 

       

    Nee          

 

 

 Ja 

 

   
SANCTIE 1  SANCTIE 2  SANCTIE 3  SANCTIE 4 

 

               

 

 

 

Geen 
verdere 

actie vereist           
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9.3 Nationale Petanque Competitie (NPC) 

 

Sinds het seizoen 2016-2017 wordt jaarlijks de Nationale Petanque Competitie georganiseerd. 

Met uitzondering van het seizoen 2020-2021 (geannuleerd door COVID-19) nemen jaarlijks 

zo’n 300 teams deel aan de NPC.  

 

Uit de evaluatie met de NPC commissie kwam naar voren dat de NPC commissie tegen enkele 

uitvoeringsproblemen en beleidsmatige kwesties aan loopt. Het bondbestuur wil hierover met 

de bondsraadsleden van gedachte wisselen om te bepalen hoe de bondsraad hier tegenaan 

kijkt. In de praktijk hebben deze kwesties namelijk invloed op het wijzigen dan wel toevoegen 

van artikelen in het NPC reglement. 

 

In de vergadering van juni 2021 is al het probleem aangekaart met betrekking tot het spelen 

van play-off wedstrijden. Deze kwestie wordt opgepakt na de vergadering van de bondsraad 

van november met als doel dit voor te bereiden voor de vergadering van de bondsraad van 

mei 2022. 

 

Er spelen daarnaast nog enkele andere punten: 

 

1. Op dit moment is in artikel 2.9 geregeld dat  een combiteam (team dat bestaat uit 

spelers van 2 verschillende verenigingen) niet in een hogere divisie mag spelen dan een 

team dat enkel bestaat uit spelers van één van deze verenigingen. Er is echter niks 

specifiek geregeld voor de situatie  dat dit combiteam promoveert waardoor het in een 

hogere divisie komt te spelen dan een team met enkel spelers van één van deze 

verenigingen. Op het moment dat dit combiteam het enige team betreft van de 

betreffende verenigingen, is promotie geen probleem.  

a. In welke divisie wordt de grens gelegd? Dient deze eis te gelden voor alle 

divisies? 

b. Hoe wordt omgegaan als het combiteam een regulier team voorbij streeft? 

 

2. Ieder jaar worden veel vragen gesteld over de minimale temperatuureis van  

15 graden. In hoeverre is het (nog) noodzakelijk om een temperatuureis in een 

reglement op te nemen? 

 

3. In artikel 1.5 wordt aangegeven: “Op de richtspeeldag van de NPC mogen geen andere 

competities of toernooien georganiseerd worden”.  

 

Deze bepaling is opgenomen om deelname aan NPC te stimuleren en te voorkomen dat 

grote toernooien op een NPC speeldag worden georganiseerd. Verenigingen die niet 

deel kunnen/willen nemen aan de NPC worden door deze eis belemmerd. In hoeverre is 

het mogelijk om deze bepaling te laten vervallen of aan te passen zodat voorwaarden 

(bijv. max. aantal equipes o.i.d.) worden gesteld aan toernooien die wel op deze dagen 

kunnen worden georganiseerd?  

 

4. De boete die wordt opgelegd bij het overtreden van artikel 3.8 in relatie tot de hoogte 

van de boete in artikel 5.4.2. is buitenproportioneel hoog. Is het niet mogelijk om een 

andere sportieve sanctie op te leggen of de boete te verlagen? 

 

3.8: “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 9.1 van dit reglement. Daarnaast is in deze situatie 

artikel 5.4.2. van overeenkomstige toepassing” 
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 5.4.2: “De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na de 

eerste speeldag is (naast het reeds betaalde of verschuldigde inschrijfgeld 

voor dat team) een boete ter hoogte van tweemaal het volledige 

inschrijfgeld verschuldigd.” 

 

5. De afspraak (niet reglementair vastgelegd) is dat de uitslagenformulieren voor 

maandagochtend 08:00 na de richtspeeldag op een correcte manier moeten zijn 

aangeleverd. Gemiddeld 10-15 uitslagen per speelronde worden structureel te laat 

aangeleverd hetgeen tot onnodig veel extra handelingen leidt om de nagekomen 

uitslagen alsnog te verwerken.  

 

Om te stimuleren dat meer (zo niet alle) uitslagen op tijd en correct worden 

aangeleverd, is het nodig om een stok achter de deur te hebben. In hoeverre is het 

wenselijk om een sportieve of financiele maatregel/sanctie op te kunnen leggen bij 

herhaaldelijk onjuist aanleveren van uitslagenformulieren?  
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