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Voorwoord  
 
Het jaar 2020 gaat de boeken in als een zeer bijzonder jaar. Eind 2019 ontstond de uitbraak 

van COVID-19. Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting in Nederland geconstateerd en 

sinds 11 maart 2020 is COVID-19 als pandemie aangemerkt. Op 12 maart volgde de eerste 

persconferentie van vele door minister-president Mark Rutte om maatregelen aan te kondigen 

tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Op 15 maart 2020 werden 

maatregelen aangekondigd die ook de petanquesport raakten. Alle sportverenigingen werden 

met onmiddellijke ingang gesloten en om het aantal reisbewegingen te beperken, werd 

nadrukkelijk verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. COVID-19 heeft de petanquesport 

het gehele jaar 2020 in de greep gehouden hetgeen invloed heeft gehad op alle activiteiten 

binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Het bestuur en de organisatie hebben veel effort 

gestoken om alle ontwikkelingen en bijbehorende maatregelingen steeds te vertalen naar onze 

sport en daarover actueel te communiceren.  
 
Naast het feit dat bijna alle competities, kampioenschappen en toernooien zijn geannuleerd, 

hebben er nauwelijks fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. Na de ledenraadplegingen in 

district Zuidwest (Breda) en Noordwest (Egmond) zijn alle resterende ledenraadplegingen 

geannuleerd. Via een digitale enquête hebben alle verenigingen input kunnen leveren op de 

prioritering van de projecten in het jaarplan 2021, met betrekking tot het promoten van de 

sport petanque.  
 
Ook de vergaderingen van de bondsraad, het strategisch beraad, werkgroepsessies, bestuurs- 

en commissievergaderingen zijn vrijwel allemaal digitaal gehouden. Nieuwe 

bondsbestuursleden hebben fysiek nog geen kennis kunnen maken met 

verenigingsbestuurders of bondsraadleden en ook de nieuw gekozen bondsraadleden hebben 

elkaar nog niet in levenden lijve kunnen ontmoeten. Desondanks heeft het bestuur zoveel 

mogelijk invulling kunnen geven aan de activiteiten in het jaarplan (zie paragraaf 1.1).  
 
Het bondsbestuur heeft veel tijd gestoken in de samenwerking met Team TOC en gemeente  

‘s-Hertogenbosch om het EK Tête-à-Tête-Doubletten-Mix in 2022 naar Nederland te halen.  

Na de bekendmaking van het EK hebben diverse interviews plaatsgevonden met de voorzitter, 

waarbij de sport werd gepromoot en de EK 2022 aangekondigd. Het feit dat de NJBB in 2022 

haar 50-jarig jubileum viert en het EK organiseert op de parade in ’s-Hertogenbosch is een 

prachtige aangelegenheid om de sport petanque landelijk onder de aandacht te brengen.  
 
Naast het organiseren van het EK is in 2020 nagedacht over de verdere invulling van het 

jubileumjaar en is veel tijd gestoken in de projecten evaluatie bondsorganisatie (EBO) en 

internationale wedstrijdsport (IWS). In de najaarsvergadering is de notitie met aanbevelingen 

voor de evaluatie van de bondsorganisatie én zijn de ambities op het gebied van internationale 

wedstrijdsport vastgesteld. Verder zijn in de vergaderingen van de bondsraad enkele 

reglementswijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op het toernooireglement petanque 

(TRP) inclusief de bijlagen die betrekking hebben op de NPC en de Masters, het huishoudelijk 

reglement (HHR) en de statuten. Bovendien zijn het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2020, 

het jaarplan 2021 en de begroting 2021 vastgesteld. 
 
Na een periode van 7,5 heeft Ton Roos (secretaris) in november 2020 afscheid genomen van 

het bondsbestuur. Het bondsbestuur wil hierbij Ton Roos nogmaals danken voor zijn grote 

inzet, kennis en kunde voor de landelijke organisatie. Het bondsbestuur is verheugd met het 

feit dat Abdou Najib in november 2020 is toegetreden tot het bondsbestuur. Binnen het 

bondsbestuur neemt Abdou Najib de portefeuille van Ton Roos over. Tot slot wil het 

bondsbestuur alle vrijwilligers bedanken die zich in 2020 opnieuw met een enorme 

betrokkenheid hebben ingezet voor de Nederlandse Jeu de Boules Bond.  

 
 
Lieke Vogels     Abdou Najib   Valentijn van Koppenhagen  

(voorzitter)    (secretaris)    (penningmeester)    
 

Jan Willem Meerwaldt  Jan Paashuis   Henk van der Velde 
(algemeen bestuurslid)   (algemeen bestuurslid)  (algemeen bestuurslid) 
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1 INTERNE ONTWIKKELINGEN 

 

 

1.1 JAARPLAN 2020 

Het jaarplan van de NJBB is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan waarbij projecten worden 

uitgevoerd binnen de pijlers bondsorganisatie, competitie, promotie en 

verenigingsondersteuning. In het jaarplan zijn de projecten beschreven waaraan in het 

kalenderjaar is gewerkt. De stand van zaken met betrekking tot de projecten binnen de pijlers 

wordt hieronder per pijler toegelicht. 

 

Pijler bondsorganisatie 

Binnen de pijler bondsorganisatie is alle tijd geïnvesteerd in het evalueren van de nieuwe 

bondsorganisatie. In het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 is de ambitie uitgesproken om een 

sterke, daadkrachtige bondsorganisatie neer te zetten. Daartoe is een aantal veranderingen 

ingevoerd. In 2020 zijn na een periode van drie jaar de ingezette veranderingen geëvalueerd 

met als doel om na te gaan of de veranderingen het gewenste effect hebben en welke 

verbeteringen in het functioneren van de verschillende geledingen en 

besluitvormingsprocessen nog wenselijk zijn. 

 

Een werkgroep onder leiding van Jan Willem Meerwaldt (bondsbestuur) en bestaande uit leden 

Guillaume Spiering, Henk Vermeulen (districtscoördinatoren), Rob van der Zwet (bondsraadlid 

tot juni 2020), Peter van Wermeskerken (bondsraadlid), Antoon Duijnker 

(verenigingsbestuurder), Hans Kusters (bondsraadlid tot juni 2020 en verenigingsbestuurder), 

Bart Achterhof en Twan Beckers (bondsbureau) heeft het bondsbestuur intensief ondersteund 

bij dit proces. Om informatie op te halen bij verenigingen en bondsraadsleden zijn twee 

vragenlijsten ontwikkeld. De uitkomsten van de vragenlijsten waren overwegend positief en 

lieten geen grote knelpunten zien met betrekking tot de veranderingen die drie jaar geleden 

zijn ingezet.  

 

Uit de evaluatie blijkt dat er aanzienlijke verbeteringen zijn bereikt ten opzichte van de oude 

situatie. Er staat een efficiënte, daadkrachtige en financieel gezonde organisatie met goed 

functionerende bondsorganen (bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau, districtsteams en 

commissies). Op enkele punten heeft de evaluatie geleid tot aanbevelingen (zestien in totaal) 

met als doel de bondsorganisatie verder te optimaliseren.  

 

In 2020 liep de eerste termijn van de in 2017 gekozen bondsraadleden ten einde. Er heeft een 

nieuwe verkiezing voor de bondsraad plaatsgevonden. In juni 2020 zijn 18 bondsraadsleden  

gekozen voor een periode van drie jaar. Gedurende het verkiezingstraject zijn enkele 

knelpunten gesignaleerd. De werkgroep bondsorganisatie is naar aanleiding van de 

voorjaarsvergadering van de bondsraad (6 juni 2020) gevraagd, het bestaande 

verkiezingsproces te evalueren. Deze evaluatie heeft geleid tot een tiental aanbevelingen. De 

notitie met aanbevelingen is in de vergadering van de bondsraad van november 2020 

vastgesteld.  

 

Het project dat is gericht op de toekomstige financiering van de Nederlandse Jeu de Boules 

Bond wordt in breder perspectief getrokken. Het gaat daarbij om de vraag wat nodig is om  

een toekomstbestendige sportbond te zijn. De voornemens uit het vastgestelde Promotieplan 

zullen daar een onderdeel van vormen. Ook de ontwikkelingen binnen de sportkoepel  

NOC*NSF worden daarbij betrokken. Deze hebben onder meer betrekking op het verdelen van 

de financiele middelen onder sportbonden binnen de zgn. Veranderagenda.  
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Pijler competitie 

Sinds 2018 wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan op het vlak van internationale 

wedstrijdsport (IWS). In november 2019 is een eerste versie voorgelegd aan de bondsraad,  

die op te weinig steun kon rekenen. Het bestuur heeft daarop besloten deze versie in te 

trekken en een ander traject in te slaan. In de periode daarna is tijdens verschillende digitale 

sessies gesproken met bondsraadsleden en leden van de destijds ingestelde klankbordgroep. 

Hierbij heeft The Brown Paper Company de NJBB ondersteund. Tijdens de sessie op 13 

augustus 2020 is de keuze gemaakt om eerst de ambities vast te stellen voor de verschillende 

doelgroepen binnen de NJBB. Uit de discussie die tijdens het strategisch beraad op 26 

september is gevoerd, bleek een groot draagvlak voor de geformuleerde ambities te bestaan.  

Deze ambities zijn vervolgens middels een notitie in de vergadering van de bondsraad van 

november 2020 vastgesteld.  

 

Op het gebied van jeugdsport is daarbij gekozen voor een andere aanpak. Het is van belang 

om allereerst een infrastructuur in te richten waarin regionaal voldoende 

breedtesportactiviteiten voor de jeugd worden georganiseerd, waarna zij - op termijn-  

gefaseerd kunnen doorstromen richting de internationale wedstrijdsport. De precieze 

uitwerking hiervan komt aan bod nadat de randvoorwaarden binnen de diverse ambities en 

prioriteiten door de bondsraad zijn vastgesteld.  

 

Over de wens tot inrichting van een nieuwe categorie toernooien binnen het regionale 

sportaanbod, met minder verplichtingen en minder voorwaarden, is in eerste instantie 

gesproken met de districtsteams. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid en veel discussie. 

Dit onderwerp raakt ook aan de vraag wat de voordelen zijn van het lidmaatschap van de bond 

en hoe de sport interessanter kan worden gemaakt voor andere doelgroepen. Daarom is 

besloten dit onderwerp mee te nemen in het project toekomstbestendigheid van de NJBB, 

waarbij naast het onderwerp financiele borging ook wordt gesproken over kansen met 

betrekking tot nieuw/aangepast sportaanbod.  

 

Pijler promotie en verenigingsontwikkeling  

Veel aandacht is in 2020 gegaan naar het binnenhalen van het EK Tête-à-Tête | Doubletten | 

Mix in 2022 op de Parade in ’s-Hertogenbosch. In samenwerking met Team TOC 

(eventpartner) is een bidbook ontwikkeld voor de Europese federatie (CEP) waaraan gemeente 

’s-Hertogenbosch, BrabantSport, More2Win en NOC*NSF hebben bijgedragen. Na het mooie 

nieuws dat Nederland het “bid” had gewonnen, heeft het EK de nodige media-aandacht 

gekregen (onder andere Radio538, NOS Jeugdjournaal, Omroep Max en diverse kranten).  

In de regio ’s-Hertogenbosch en omstreken is het nieuws zeer positief ontvangen. In  

’s-Hertogenbosch hebben de horeca-ondernemers de gemeente direct verzocht de Bossche 

Zomerweek (juli 2020) op de Parade te koppelen aan het thema petanque, vooruitlopend op 

het EK in 2022. Dit bleek een groot succes. Daarnaast heeft de voorzitter acte de préséance 

gegeven bij de opening van enkele jeu de boules bars.  

 

Naast het binnenhalen van het EK in 2022 en het treffen van de eerste voorbereidingen daarop 

is in 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij het innovatiefonds van sportkoepel NOC*NSF. 

Het innovatiefonds is een fonds dat kansrijke innovatieve projecten binnen de sport financieel 

ondersteund. Er is een subsidiebedrag toegekend om het ontwikkelen van duurzame gekleurde 

boules verder te onderzoeken.  

 

Er is eveneens gewerkt aan de ontwikkeling van een promotiebox en het product “circuit de 

boules” voor verenigingen. Verder zijn enkele verkennende gesprekken gevoerd met partijen 

waaronder Red Bull, bankjescollectief, Nationale burendag, Nationaal ouderenfonds en de 

organisatie van de Koningsspelen om de mogelijkheden tot een intensievere samenwerking te 

bespreken. Deze partijen staan open voor een nadere samenwerking maar de invulling 

daarvan is vanwege COVID-19 voorlopig uitgesteld. Er is een viertal gesprekken gevoerd met 

niet-aangesloten verenigingen, maar vanwege de corona zijn dit er veel minder dan op 

voorhand gepland was.  
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Immers, om goed te begrijpen wat er speelt, worden deze gesprekken niet digitaal gevoerd. 

Voorts is gesproken met verschillende partijen die competitie- en toernooisoftware 

ontwikkelen. Het aanpassen van bestaande software gericht op petanque vraagt een 

behoorlijke investering en is op dit moment financieel niet haalbaar.  

Ten aanzien van opleidingen heeft aan het begin van het jaar overleg plaatsgevonden met 

verschillende opleiders over de verdere ontwikkeling en positionering van de diverse 

opleidingen. Om dit project te versnellen is eind 2020 besloten extra capaciteit in te zetten om  

de ontwikkeling van opleidingen te versnellen. Dat betreft ook de wens om te onderzoeken of 

een ‘eenvoudige’ scheidsrechtersopleiding kan worden gerealiseerd.  

 

1.2 FINANCIEN 

 

Ondanks de uitbraak van COVID-19, een negatief gepresenteerde begroting (- € 13.849) en de 

vele afgelastingen van activiteiten, is het boekjaar 2020 afgesloten met een positief 

exploitatieresultaat van € 11.602,-. In 2020 zijn de totale lasten € 124.449,- en totale baten  

€ 98.997,- lager uitgevallen ten opzichte van de begroting 2020. De uitgebreide 

verantwoording over het gevoerde financiële beleid is te lezen in het financieel jaarverslag.  

 

1.3  BONDSBESTUUR 

 

Op 31 december 2020 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt: 

Naam: Functie: 1e termijn: 2e termijn: 3e termijn: 

Lieke Vogels Voorzitter 24-11-2019 

24-11-2022 

  

Abdou Najib Secretaris 28-11-2020 

28-11-2023 

  

Valentijn van Koppenhagen Penningmeester 26-11-2017 

28-11-2020 

29-11-2020 

29-11-2023 

 

Jan Willem Meerwaldt Bestuurslid  24-05-2014 

20-05-2017 

21-05-2017 

06-06-2020 

07-06-2020 

07-06-2023 

Jan Paashuis Bestuurslid 21-05-2017 

06-06-2020 

07-06-2020 

07-06-2023 

 

Henk van der Velde Bestuurslid 24-11-2019 

24-11-2022 

  

De maximale zittingstermijn bedraagt 12 jaar in vier periodes van drie jaar.  

 

In november 2020 heeft Ton Roos na een periode van 7,5 jaar afscheid genomen van het 

bondsbestuur. Voor zijn verdiensten is Ton Roos onderscheiden met de gouden bondsspeld. 

Abdou Najib is in november 2020 benoemd als nieuw bestuurslid van het bondsbestuur. 

 

Het bondsbestuur heeft in totaal negen (twee fysieke en zeven digitale) algemene 

bestuursvergaderingen gehouden. Vanwege COVID-19 en de projecten evaluatie 

bondsorganisatie en internationale wedstrijdsport zijn er drie extra bestuursvergaderingen 

gehouden. Naast de algemene bestuursvergadering (AB) komt het dagelijks bestuur (DB) 

voorafgaand aan de algemene bestuursvergadering bij elkaar. Tijdens een DB vergadering 

wordt de eerstvolgende AB voorbereid. In de DB vergaderingen worden eveneens de lopende 

zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering met de directeur van het bondsbureau afgestemd.  

 

Het bondsbestuur heeft daar waar mogelijk het contact met de leden gehouden en heeft een 

aantal bezoeken afgelegd aan verenigingen. Op uitnodiging van de Franse petanque federatie 

(FFPJP) hebben Sjoerd Pieterse en Lieke Vogels het congres van de FFPJP bijgewoond en een 

lobby gevoerd voor het EK in 2022 en een plek voor Nederland in het CEP bestuur.  

 

In het kader van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF is het bondsbestuur verplicht om 

jaarlijks een bestuursevaluatie te houden. Het bondsbestuur heeft hiervoor het model van 

NOC*NSF gebruikt.  
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Het bestuur heeft hieruit geconstateerd dat het van belang is om continu bezig te blijven het 

ontwikkelen van een goede visie op de toekomst voor de breedtesport en internationale 

wedstrijdsport en oog te houden voor een veilige sportomgeving. Daarnaast heeft het 

bondsbestuur de tweejaarlijkse scan Tuchtrecht en code Goed Sportbestuur uitgevoerd. 

 

1.4 BONDSBUREAU 

 

Het gemiddeld aantal FTE over 2020 bedroeg 4,53 FTE (3,64 vast en 0,89 tijdelijk) tegenover 

4,81 FTE in 2019 (4,05 vast en 0,76 tijdelijk). De vaste bezetting van het bondsbureau 

bestond in 2020 uit vijf medewerkers: Twan Beckers (directeur), Bart Achterhof 

(beleidsmedewerker), Eric de Reuver (medewerker leden- en projectondersteuning), Laura 

Vaessen (communicatiemedewerker) en Miranda Aalmoes (financieel medewerker).  

Laura Vaessen heeft na een dienstverband van bijna 5 jaar in maart 2020 gekozen voor een 

nieuwe uitdaging. 

 

In 2020 betrof het aantal tijdelijke dienstbetrekkingen 0,89 FTE. De uren van Nort Hesse 

(tijdelijke communicatiemedewerker) zijn vanaf 1 april 2020 uitgebreid om een gedeelte van 

de uren in te vullen die zijn vrijgevallen door het vertrek van Laura Vaessen. Jobbie Schefferlie 

was in 2020 werkzaam als Monsjeu de Boules.  

 

Het jaar 2020 was net als voor vele anderen werknemers ook voor de medewerkers van het 

bondsbureau een bijzonder jaar. De uitbraak van COVID-19 heeft een behoorlijke impact 

gehad op de geplande werkzaamheden. Sinds medio februari heeft het bondsbureau continu 

overleg gevoerd over de uitwerking van diverse scenario’s met betrekking tot het sportaanbod. 

 

Vanaf 16 maart werd aangekondigd dat het verplicht werd om thuis te werken. Dat was even 

aanpassen maar binnen de kortste keren werden alle fysieke vergaderingen ingeruild voor 

digitale vergaderingen via Microsoft (MS) Teams, Google Meet of Zoom. Daarnaast is vanaf 

dag één intensief samengewerkt met NOC*NSF en alle andere sportbonden. Op allerlei thema’s 

zijn digitale platformen ingericht waardoor onderling veel kennis is uitgewisseld. Vanuit het 

overkoepelende Crisis Management Team(CMT) Sport heeft continu afstemming 

plaatsgevonden met het RIVM en het ministerie van VWS over het sportprotocol en 

consequenties van nieuwe maatregelen of versoepelingen. Daarnaast heeft er op allerlei 

fronten afstemming plaatsgevonden met het ministerie van VWS over steun- en 

compensatieregelingen voor sportverenigingen zoals de TASO, TVL, BUMA-STEMRA, SENA etc.  

 

Om verenigingen zo goed mogelijk te informeren, is de informatievoorziening middels 

nieuwsbrieven en berichten op de website geïntensiveerd. Een groot aantal lidverenigingen is 

door medewerkers van het bondsbureau telefonisch benaderd met de vraag welke impact 

COVID-19 heeft op de vereniging. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten en webinars 

voor verenigingen, leden van districtsteams en commissies georganiseerd om iedereen zo 

goed mogelijk op de hoogte te houden. Verder heeft het bondsbureau met de partners 

AllUnited en Sportunity gesproken over de ontwikkeling van een reserveringssysteem binnen 

het AllUnited systeem en de Boulesbaas app, om verenigingen te faciliteren om de toestroom 

van leden te bewaken middels het reserveren van petanquebanen. 

 

Naast de reguliere bedrijfsvoering, die gewoon doorging, stonden er voor 2020 een aantal 

omvangrijke projecten vanuit het jaarplan op de agenda. Het bondsbureau heeft de werkgroep 

evaluatie bondsorganisatie intensief ondersteund bij het proces en het opstellen van de notitie 

richting de vergadering van de bondsraad van november. Dat gold ook voor het project 

internationale wedstrijdsport (IWS). Er hebben diverse digitale sessies plaatsgevonden die 

samen met The Brown Paper Company zijn voorbereid.  

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een notitie waarin de ambities op het gebied van IWS in de 

vergadering van de bondsraad van november zijn vastgesteld.  
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De bekendmaking van de toewijzing van het EK 2022 heeft geholpen in het promoten van de 

sport petanque. Er zijn diverse verzoeken van landelijke/regionale radio- en tv stations 

ingediend waarbij het bondsbureau heeft ondersteund in de uitvoering. Verder is gewerkt aan 

een promotiebox voor verenigingen en de ontwikkeling van het product circuit de boules. 

Naast de ondersteuning bij de Bossche Zomerweek op de parade in ’s-Hertogenbosch is 

gestart met de voorbereiding voor het jubileumjaar en het EK 2022.  

Samen met Team TOC zijn werkgroepen opgestart waarin medewerkers van het bondsbureau, 

gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantSport en More2Win participeren. Om de sport 

zichtbaarder te maken is een subsidievoorstel ingediend bij het innovatiefonds. Er is een 

bedrag van € 16.250 toegekend om onderzoek te doen naar het ontwikkelen van gekleurde 

boules. Dit onderzoek is in 2020 gestart in samenwerking met studenten van de Universiteit 

Twente.  

 

In 2020 hebben voor het eerst alle verenigingen gewerkt met het nieuwe 

ledenadministratiesysteem van AllUnited. Enkele kleine knelpunten konden aan het begin van 

het jaar worden opgelost. Om verenigingen, spelers en organisatoren van toernooien nog beter 

te ondersteunen, is er een mogelijkheid ontwikkeld waarmee de digitale licentie kan worden 

gecontroleerd. In samenwerking met AllUnited is de NJBB Scanapp ontwikkeld. Middels deze 

app kunnen gediplomeerde wedstrijdleiders en scheidsrechters de digitale licentie controleren 

op geldigheid. Tevens kan iedere speler via deze app de QR code snel en makkelijk 

downloaden zodat spelers de QR code altijd bij zich hebben. Daarnaast biedt de app toegang 

tot de laatste nieuwsberichten op de website en social media kanalen.  

 

Voor 1 december 2020 zijn de jaarlijkse vaste subsidieaanvragen (basisbijdrage algemeen 

functioneren sportbonden) inclusief de onderliggende plannen bij NOC*NSF voor het jaar 2021 

ingediend. Tot slot hebben er geen incidenten plaatsgevonden met betrekking tot (vermeende) 

inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens. Aan het begin van het jaar 2020 heeft 

zich alleen een kortstondig technisch probleem voorgedaan binnen het nieuwe 

ledenadministratiesysteem. Dit probleem is binnen enkele uren verholpen en had er mee te 

maken dat bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord de opgenomen e-mailadressen van 

leden mogelijk werden getoond aan personen die deze niet mochten zien. De leverancier heeft 

een wijziging doorgevoerd in het systeem waardoor gebruikers in de praktijk geen  e-

mailadressen van anderen hebben kunnen inzien. 

 

1.5  DISTRICTSTEAMS 

 

Binnen de NJBB zijn acht districtsteams ingesteld die fungeren als verlengstuk van het 

bondsbureau. Zij ondersteunen het bondsbureau in de uitvoering van werkzaamheden. Een 

belangrijke taak van de districtsteams is het organiseren van een aantrekkelijk en gevarieerd 

sportaanbod dat inspeelt op de behoeften en wensen van de spelers in het district. Ten 

opzichte van 2019 is er in 2020 niet of nauwelijks deelgenomen aan het regionale sportaanbod 

(zie bijlage 1). Naast het organiseren van competities en kampioenschappen ondersteunt het 

districtsteam verenigingen bij eventuele verenigingsvraagstukken, het promoten van de 

petanquesport op lokaal niveau en informeren zij leden in het district via de districtswebsite en 

diverse bijeenkomsten binnen het district. 

 
MIDDEN 

Het districtsteam Midden bestond in 2020 uit Guillaume Spiering (districtscoördinator), 

Angelique Wilderbeek (coördinator wedstrijdzaken), Jac Verheul (webredacteur) en Sino van 

der Heide (assistent-coördinator wedstrijdzaken). De vacatures van verenigingsondersteuner 

en sportpromotor zijn vacant. 

 

In maart is op het nippertje de winter doubletten competitie (WDC) 2019-2020 afgerond. De 

lockdown in het voorjaar was de reden dat alle petanque activiteiten in het zomerseizoen 

werden gecanceld: zomer tripletten competitie (ZTC), zomer clubteam competitie (ZCC) en 

zomeravond clubontmoetingen (ZACO).  
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Ter compensatie van de uitgevallen zomer tripletten competitie (ZTC) werd voor eind 

september een eendaags districtskampioenschap tripletten voorbereid, maar door de extra 

verzwarende maatregelen van de veiligheidsregio Utrecht en code rood voor regio Utrecht 

moest deze activiteit op het laatste moment worden afgelast. In uiterst kleine en sobere 

settings zijn twee bronzen bondsspelden uitgereikt en is aandacht geschonken aan het 25-jarig 

jubileum van een vereniging. Het districtsteam heeft veelvuldig telefonisch en e-mail contact 

gehad met verenigingen binnen het district. 
 
NOORD 

Het districtsteam Noord bestond in 2020 uit Guillaume Spiering (districtscoördinator ad 

interim), Sake Dijkstra (coördinator wedstrijdzaken), Evert Onink (webredacteur) en Jan 

Vrielink (sportpromotor). De vacatures verenigingsondersteuner en districtscoördinator zijn 

vacant.   

 

Als gevolg van de lockdown in het voorjaar werd de winter tripletten competitie (WTC)  

2019-2020 twee speelronden voor het einde afgebroken. Het districtskampioenschap 

doubletten 2020 werd om die reden verplaatst van het voorjaar naar het najaar en kon nog 

worden gespeeld bij een vereniging die alle maatregelen had getroffen om de accommodatie 

”coronaproof” te laten zijn. Vervolgens zijn alle geplande activiteiten binnen het district 

geschrapt. Het districtsteam heeft veelvuldig telefonisch en e-mail contact gehad met 

verenigingen binnen het district. 

 
NOORDWEST 

Het districtsteam Noordwest bestond in 2020 uit Lydia Jurcka (districtscoördinator en 

verenigingsondersteuner), Ben van Assema (coördinator wedstrijdzaken), Elly Brouwer 

(webredacteur) en Herman Schreijer en Ruud Jansen (sportpromotors) . In mei is Lydia Jurcka 

gestopt als districtscoördinator en verenigingsondersteuner. Herman Schreijer heeft deze 

functies overgenomen. 

 

In het eerste kwartaal van 2020 is de winter competitie tripletten (WTC) op de zondagen 26 

januari, 9 februari en 8 maart afgerond. Verder zijn alle competities, toernooien en 

kampioenschappen geannuleerd. In de zomermaanden zijn de voorbereidingen voor de 

wintercompetities opgestart en de inschrijvingen opengesteld. Op 9 juli is er een overleg 

geweest met vertegenwoordigers van de verenigingen waar met name de kalender centraal 

stond. Op 17 september is besloten de wintercompetities en de bestuurderscup alsnog af te 

gelasten.  

 
OOST 

Het districtsteam Oost bestond in 2020 uit Meep Poel (districtscoördinator), Ben Kort 

(coördinator wedstrijdzaken), Evert Koorman (webredacteur) en Ria Visser (sportpromotor). 

De functie verenigingsondersteuner is vacant. Tijdens de captainscup in Almelo heeft Meep 

Poel afscheid genomen als districtscoördinator en kreeg hij door de voorzitter de gouden speld 

uitgereikt. Ben Kort heeft zijn taken overgenomen. Ria Visser is ons helaas vorig jaar na een 

kort ziekbed ontvallen.  

 

Op 22 februari is de wintercompetitie afgerond met de laatste wedstrijddag bij ’t Zwijntje in 

Apeldoorn. Alle overige activiteiten zijn afgelast. 

 
WEST 

Het districtsteam West bestond in 2020 uit Niek Tholen (districtscoördinator), Andries Wijand 

(coördinator wedstrijdzaken), Richard Vielvoijé (sportpromotor en webredacteur) en Joop Pols 

(verenigingsondersteuner). Trix Hummelink, Louis van der Horst en Robert Loesberg 

ondersteunen het districtsteam op het gebied van wedstrijdzaken. In district West zijn alle 

competities inclusief de bestuurderscup in 2020 geannuleerd.  
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ZUIDOOST 

Het districtsteam Zuidoost bestond in 2020 uit Guillaume Spiering (districtscoördinator ad 

interim), Hans Nillissen (coördinator wedstrijdzaken/webredacteur) en Lynsey de Bruin 

(verenigingsondersteuner). De functie van sportpromotor is vacant. Het districtsteam wordt 

ondersteund door een wedstrijdcommissie waarin Ben Broekmeijer, Geert Klein Middelink en 

Willem Walraven zitten. In het kader van het aanvragen van toernooien, voorbereidingen 

organisatie districtskampioenschap tête-à-tête en districtscompetities heeft veel telefonisch en 

e-mail contact plaatsgevonden met verenigingen. Uiteindelijk zijn in district Zuidoost alle 

activiteiten afgelast.  

 
ZUIDWEST 

Het districtsteam Zuidwest bestond in 2020 uit Henk Vermeulen (districtscoördinator), Fred 

Oors (coördinator wedstrijdzaken), Anneke Boksman (verenigingsondersteuner) en Ad 

Molenschot (webredacteur). De functie sportpromotor is vacant. Na de aankondiging van de 

aangepaste coronamaatregelen begin maart zijn in het district geen toernooien en/of 

competities meer gespeeld. Een uitzondering was een kort moment van de versoepeling van 

de maatregelen in juli. Hierdoor konden er uiteindelijk bij drie verenigingen nog geplande 

toernooien doorgaan. 

 
ZUID 
Het districtsteam Zuid bestond in 2020 uit Ard van Oosterhout (districtscoördinator), Rina van 

Vroenhoven (coördinator wedstrijdzaken), Tom van der Werf (webredacteur) en Luc Daems 

(verenigingsondersteuner). De functie van sportpromotor is vacant. De winteravondcompetitie 

(WAC) is voortijdig beëindigd. De zomeravondcompetitie (ZAC) is afgelast.  

 

1.6  COMMISSIES 

 

REGLEMENTENCOMMISSIE 

 

In 2020 bestond de reglementencommissie uit zes leden. Naast Sjoerd Pieterse (voorzitter) 

zijn Jac Vuurpijl (secretaris), Henk Lacourt, Ruben van Stockum, Niek Tholen en Kees 

Besseling lid.  

 

De reglementencommissie heeft in 2020 vier keer vergaderd. Het bijwerken van het RPSPlus, 

het voorstellen van aanpassingen in het TRP inclusief bijlagen, voorstel met betrekking tot 

nationaliteitseis en deelname NK’s met buitenlandse licentie en het beantwoorden van 

hulpvragen van verenigingen/spelers met betrekking tot het RPS bedroegen de belangrijkste 

werkzaamheden in 2020. 

 

De vraagstukken die de reglementencommissie heeft behandeld, zijn te verdelen in 

onderstaande categorieën: 

▪ Reglementswijzigingen algemeen (14 vragen); 

▪ RPSPlus (2 vragen); 

▪ Bondszaken algemeen (1 vraag); 

▪ RPS (1 vraag); 

 

TUCHTCOLLEGE 

Het tuchtcollege bestond in 2020 uit zes personen: Nicole Spapen-van Dorsselaer (voorzitter),  

Nihal Bostanci (secretaris), Steven Dijkstra (lid), Adil Tariki (lid), Maarten Vrolijk (lid) en 

Boudewijn Waijers (lid).  

 

In 2020 zijn geen tuchtzaken gemeld.  
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COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL (CWN) 

De Commissie Wedstrijdsport Nationaal bestond in 2020 uit vijf personen: Huub van den Broek 

(voorzitter), Paul Wagenaar (secretaris), Liliane Welten (lid), Hans Tijssen (lid) en Wim Flecken 

(lid). 

 

De commissie heeft begin januari voor het laatst fysiek met elkaar vergaderd. Alle overige 

overleggen hebben in 2020 digitaal/telefonisch plaatsgevonden. De commissie heeft veel 

overleg gehad met de medewerkers van het bondsbureau inzake het ontwikkelen van 

scenario’s met betrekking tot de organisatie van de Masters, NPC en nationale 

kampioenschappen (NK’s). Eind februari zijn op voorhand scenario’s uitgewerkt ten aanzien 

van het sportaanbod die rekening hielden met een toename van het aantal besmettingen in 

Nederland en mogelijke maatregelen.  

Toen op 16 maart een intelligente lock-down werd aangekondigd is op 23 maart direct het 

besluit genomen om het NPC seizoen niet meer uit te spelen. Daarnaast zijn het NK tête-à-

tête, NK mix en NK precisieschieten direct afgelast en het NK doubletten, NK tripletten en 

finaleweekend van de Masters in eerste instantie verplaatst. Ook zijn alle 

districtskampioenschappen tête-à-tête afgelast en de lopende districtscompetities beëindigd. 

 

In eindstand van het NPC seizoen 2019/2020 is ’t Dupke op de eerste plek geëindigd nadat de 

NPC na 12 speelronden is beëindigd. ’t Dupke mocht als nummer 1 in de eindstand deelnemen 

aan de EuroCup maar dit EK is in 2020 geannuleerd.  

 

Met betrekking tot het NPC seizoen 2020/2021 heeft een intensieve voorbereiding 

plaatsgevonden tussen bondsbureau en CWN. In juli en augustus leken de vooruitzichten op 

een doorgang van de NPC goed maar naarmate de 1e speeldag van de NPC dichterbij kwam, 

liep het aantal besmettingen op en werd de angst om te spelen bij spelers en verenigingen 

steeds groter. Uiteindelijk is in overleg met het bondsbestuur besloten om de NPC na 

speelronde 1 voor alle divisies (met uitzondering van de topdivisie) te annuleren.  

De CWN heeft in 2020 verder de accommodaties en functionarissen voor NK’s en het 

finaleweekend Masters 2021 vastgesteld en de landelijke toernooien en jaarkalender voor 2021 

afgestemd.  

 

Alle NK’s en het finaleweekend Masters zijn in 2020 geannuleerd. Deze zouden op 

onderstaande data en locaties plaatsvinden. 

 

NK Tête-à-tête Zondag 19 april 2020 De Gooiers, Loosdrecht 

NK Doubletten 16 en 17 mei 2020 PC Oisterwijk 

NK Tripletten 13 en 14 juni 2020 Maboul, Ede 

NK Mix 11 en 12 juli 2020 Bouledozers, Zwaag 

NK Veteranen 22 en 23 augustus 2020 L’Ammerzo, Ammerzoden 

NK Precisieschieten Zaterdag 19 december 2020 PVN, Nieuwegein 

 

Finaleweekend Masters 14 en 15 november 2020 PUK, Haarlem 

 

 

1.7 WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL 

In 2020 bestond de technische begeleidingsstaf van de nationale selecties uit Toon van 

Alebeek (hoofdcoach vrouwenselectie), Frans Velthuis (hoofdcoach jeugdselectie), Hans-Willem 

van Gellekom (assistent-coach jeugdselectie), Kees Kroon (assistent-coach jeugdselectie), 

Wim Boluijt (hoofdcoach beloften mannenselectie) en Fabian Biesheuvel (assistent-coach 

beloften mannenselectie). 

 

Vanwege COVID-19 zijn door de CEP alle kampioenschappen het EK Beloften Mannen, EK 

Beloften Vrouwen, EK Jeugd (allen in Saint-Pierre-Lès-Elbeuf), EK Tête-à-Tête | Doubletten | 

Mix (Riga), EK Vrouwen (Almerimar) en de EuroCup (Saint Yrieix) geannuleerd. Het WK 

Mannen is door de FIPJP verplaatst naar 2021. 
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2  EXTERNE ONTWIKKELINGEN 
 

2.1 NOC*NSF 

 

De NJBB is aangesloten bij de sportkoepel Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport 

Federatie (NOC*NSF). NOC*NSF behartigt de belangen van de totale sport in Nederland en 

draagt mede zorg voor een gezond, vitaal en sterk Nederland. Daarbij worden relaties 

onderhouden met nationale en internationale organisaties waarbij de belangen van de 

Nederlandse sport en de sporters steeds voorop blijven staan. De NJBB ontvangt als lid van 

NOC*NSF een subsidie per lid vanuit de basisfinanciering. Het bedrag uit de basisfinanciering 

wordt verstrekt door de Nederlandse Loterij (NLO). Jaarlijks draagt de NLO een bedrag van +/- 

€ 42,5 miljoen af aan de georganiseerde sport in Nederland. Dit bedrag wordt verdeeld door 

NOC*NSF onder sportbonden en verdeeld op basis van ledenaantallen. Gezamenlijk stellen alle 

sportbonden een sportagenda vast waarin afspraken worden gemaakt over de manier waarop 

sportbonden in collectieve zin kunnen bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen om te 

bouwen aan een gezond, sterk en vitaal Nederland. 

 

Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft NOC*NSF een voortrekkersrol vervuld in de 

ondersteuning naar aangesloten sportbonden. Op allerlei thema’s zijn digitale platformen 

ingericht waarbij kennis tussen medewerkers van sportbonden is gedeeld. Daarnaast heeft 

NOC*NSF in samenwerking met afgevaardigde medewerkers van sportbonden de discussie 

met de politiek gevoerd over financiele steunmaatregelen, compensatieregelingen BUMA/SENA 

en is het belang van blijven sporten en bewegen sterk benadrukt. De bedrijfstak sport is één 

van de weinige bedrijfstakken waarin, onder zeer strenge voorwaarden, ruimte is gebleven om 

te sporten en bewegen. Er heeft gedurende het jaar continu overleg plaatsgevonden met het 

ministerie van VWS en het RIVM over aanpassen van het sportprotocol. Verder heeft NOC*NSF  

gelden uit de rubrieken innovatie en transitie van NOC*NSF (4 miljoen), een bijdrage vanuit 

het eigen vermogen van NOC*NSF (1 miljoen) en een extra bijdrage van 1 miljoen 

Nederlandse Loterij overgeheveld naar een COVID-19 noodfonds. Sportbonden die in acute 

liquiditeitsproblemen komen, kunnen een beroep doen op dit fonds.   

 

Naast de hierboven genoemde ondersteuning is in 2020 veel aandacht besteed aan de 

Veranderagenda binnen de vereniging NOC*NSF. Centraal in de veranderagenda staan behalve 

een aanvulling op het model voor de verdeling van de gelden, het stimuleren van 

samenwerking tussen bonden en verenigingen, meer aandacht voor sportparticipatie en het 

onderzoek naar nieuwe besturingsmodellen voor de eigen organisatie. Op 14 september is over 

deze thema’s een verenigingsconferentie georganiseerd (coronaproof) die is bijgewoond door 

Lieke Vogels (voorzitter) en Twan Beckers (directeur). In de algemene ledenvergadering van 

november is de Veranderagenda 'Naar een vereniging 3.0' definitief vastgesteld. De concrete 

uitwerking hiervan start in 2021.  

 

Verder is tijdens de algemene ledenvergadering het jaarplan en de begroting 2021 vastgesteld 

waarbij de belangrijkste punten in het jaarplan betrekking hebben op de uitgestelde 

Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, het starten met  de uitvoering van de 

Veranderagenda, de verkiezingen van de Tweede Kamer, de vernieuwing van het commerciële 

model, de verdere ontwikkeling van beleid met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en 

het onder controle houden van de financiën in verband met de gevolgen van het coronavirus. 

Verder is aangegeven dat de sport zich collectief moet blijven inzetten op maatregelen ter 

voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Dit mede naar aanleiding van de ontwikkelingen 

die binnen de gymnastieksport in 2020 hebben plaatsgevonden.  
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2.2 Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP) en Fédération 

Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) 

 

Het jaarlijkse congres van de CEP vond plaats via een digitale vergadering. De belangrijkste 

agendapunten hadden betrekking op de toekenning van het EK 2022 in ‘s-Hertogenbosch, het 

nieuwe proces rondom internationale overschrijvingen en de benoeming van oud 

bondsbestuursvoorzitter Sjoerd Pieterse als bestuurslid van de CEP. 

 

Verder werd het (financiële) jaarverslag, de jaarrekening en de begroting vastgesteld. 

Daarnaast zijn tijdens het congres aanpassingen vastgesteld met betrekking tot het 

huishoudelijk reglement, reglementen voor de EuroCup en de Europese Kampioenschappen. 

Tot slot is de planning van de kampioenschappen voor de komende jaren besproken.  

 

De NJBB werd (online) vertegenwoordigd door Lieke Vogels (voorzitter) en Jan Paashuis 

(algemeen bestuurslid). 

 

Naast het congres van de CEP (Europese federatie) wordt jaarlijks ook een congres van de 

FIPJP (mondiale federatie) georganiseerd. Het congres van de FIPJP is altijd gekoppeld aan het 

WK Mannen of Vrouwen. Aangezien het WK Mannen is verplaatst, heeft in 2020 geen FIPJP 

congres plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cep-petanque.com/home/index.htm
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BIJLAGE 1 OVERZICHT REGIONAAL SPORTAANBOD 2020 2020  2019 

  Teams Deeln.  Teams Deeln. 

       

Zomer Tripletten Competitie (ZTC) Midden 0 0  39 117 

Zomer Clubteam Competitie (ZCC) Midden 0 0  23 138 

Winter Doubletten Competitie (WDC) Midden 0 0  84 168 

Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO) Midden 0 0   346 

Districtskampioenschap tête-à-tête Midden 0 0  42 42 

       

Winter Tripletten Competitie (WTC) Noord 0 0  30 90 

Zomer Clubteam Competitie (ZCC) Noord 0 0  10 60 

Zomer Tripletten Competitie (ZTC) Noord 0 0  11 33 

Districtskampioenschap tête-à-tête Noord 0 0  54 54 

Districtskampioenschap doubletten Noord 18 36  0 0 

       

Wintercompetitie Doubletten (WCD) Noordwest 0 0  76 152 

Wintercompetitie Tripletten (WCT) Noordwest 54 162  67 201 

Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO) Noordwest 0 0  12 72 

Zomer Competitie Doubletten (ZCD) Noordwest 0 0  60 120 

Zomer Competitie Tripletten (ZCT) Noordwest 0 0  14 42 

Districtskampioenschap tête-à-tête Noordwest 0 0  48 48 

       

Winter Doubletten Competitie (WDC) Oost 0 0  38 76 

Zomer Tripletten Competitie (ZTC) Oost 0 0  39 117 

Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO) Oost 0 0   0 

Districtskampioenschap tête-à-tête Oost 0 0  28 28 

       

Avond Doubletten Competitie (ADC) West 0 0  36 72 

Winter Competitie Doubletten (WCD) West 0 0  117 234 

Winter Senioren Cyclus (WSC) - 9-tallen West 0 0  28 252 

Zaterdagmiddag Competitie (ZAMI) - 4-tallen West 0 0  52 208 

Zomer Competitie Tripletten (ZCT) West 0 0  57 171 

Districtskampioenschap tête-à-tête West 0 0  70 70 

       

Winteravond Competitie Doubletten (WAC) Zuid 0 0  36 72 

Zomeravond Competitie Tripletten (ZAC) Zuid 0 0  31 93 

Districtskampioenschap tête-à-tête Zuid 0 0  20 20 

       

Regio zomer tripletten competitie Oost Zuidoost 0 0  46 138 

Regio zomer tripletten competitie West Zuidoost 0 0  29 87 

Regio doubletten wintercompetitie Zuidoost 0 0  0 0 

Districtskampioenschap tête-à-tête Zuidoost 0 0  48 48 

       

Zomer Club Competitie (viertallen) Zuidwest 0 0  30 120 

Districtskampioenschap tête-à-tête Zuidwest 0 0  18 18 

       

Totaal:  72 198  1.293 3.507 
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BIJLAGE 2 LEDENCIJFERS 

 

Lidverenigingen en licentiehouders 

     

 Jaar Aantal leden 

(verenigingen) 

Aantal leden Verloop 

t.o.v. 

voorgaande 

jaar 

     

 2020 178 15.569 -393 

 2019 185 15.962 -153 

 2018 193 16.115 -363 

 2017 196 16.478 -507 

 2016 202 16.985 -80 

 2015 204 17.065 -180 

 2014 203 17.245 -379 

 2013 203 17.624 -558 

 2012 204 18.182 -56 

 2011 207 18.238 -114 

 2010 215 18.352 +98 

 2009 222 18.254 -394 

 2008 223 18.648  

  

 

Leden per district 
 

 

 

 Jaar Midden Noord Noordwest Oost West Zuid Zuidoost Zuidwest 

 2020 2.502 1.150 2.098 1.360 3.678 399 2.590 1.792 

 2019 2.520 1.199 2.062 1.358 3.825 467 2.634 1.897 

 2018 2.536 1.254 2.078 1.356 3.885 484 2.648 1.874 

 2017 2.600 1.304 2.022 1.418 3.944 435 2.830 1.925 

 
 
 

 Totaal Jeugd Senioren 

Midden 2.502 5 2.497 

Noord 1.150 3 1.147 

Noordwest 2.098 20 2.078 

Oost 1.360 7 1.353 

West 3.678 20 3.658 

Zuid 399 1 398 

Zuidoost 2.590 8 2.582 

Zuidwest 1.792 11 1.781 

 15.569 75 15.494 
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Leden per leeftijdscategorie 

   

Leeftijdscategorie: Totaal: Man: Vrouw: 

    

4-11 16 10 6 

12-17 59 47 12 

18-22 61 47 14 

23-34 206 152 54 

35-44 328 246 82 

45-54 704 509 195 

55-64 1.544 979 565 

65-74 5.516 3.339 2.177 

75-84 5.902 3.478 2.424 

85-94 1.206 743 463 

95-105 27 14 13 

    

Totalen: 15.569 9.564 6.005 
 

  

  

Ledenverloop 

 

 Aangemeld  Afgemeld 

 Man  Vrouw Totaal:  Man  Vrouw Totaal: 

Midden 156 84 240  181 112 293 

Noord 59 36 95  85 60 145 

Noordwest 138 93 231  156 87 243 

Oost 83 49 132  105 60 165 

West 212 144 356  254 181 435 

Zuid 26 7 33  51 23 74 

Zuidoost 164 83 247  194 117 311 

Zuidwest 88 46 134  118 77 195 

        

 926 542 1.468  1.144 717 1.861 

 

 

Gemiddelde leeftijd afgemelde leden: 70,1 

Gemiddelde leeftijd aangemelde leden: 65,4 
 

    

 

Gemiddelde leeftijd leden 

 

Jaar: Leeftijd: 

2020 71,37 

2019 69,83 

2018 69,31 

2017 68,84 

2016 68,28 

2015 67,61 
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Algemene toelichting bestuur jaarrekening 2020 
 
Hierbij biedt het bondsbestuur u het financieel verslag over het boekjaar 2020 aan dat in 
samenwerking met een delegatie van het bondsbureau, bestaande uit Miranda Aalmoes 
(medewerker financiën) en Twan Beckers (directie), tot stand is gekomen. De middelen die het 
bondsbestuur ter beschikking heeft, worden besteed in het kader van de doelstellingen die 
bepaald zijn en passen in de missie en visie van de NJBB. Tot op het moment van het 
opmaken van de jaarrekening, zijn er geen besluiten genomen die een significante impact 
hebben op de jaarrekening 2020.  
 
Vergelijk t.o.v. begroting 2020 
Voor het eerst in jaren heeft het bondsbestuur in 2020 een negatieve begroting gepresenteerd 
(-13.849). De uitbraak van COVID-19 heeft geleid tot € 98.998 minder inkomsten door het 
wegvallen van zo goed als alle inschrijfgelden uit competities en kampioenschappen. Vanaf 
maart 2020 zijn direct maatregelen genomen op het begrote verlies niet verder te laten 
oplopen. Uiteindelijk is het boekjaar positief afgesloten met een resultaat van € 11.602.  
 
Voor elke kostendrager is een toelichting per kostenplaats gegeven op pagina 13 t/m 16 met 
betrekking tot het verschil tussen begroting en realisatie. Het positieve exploitatieresultaat is 
met name tot stand gekomen door een daling van de totale kosten (€ 124.449). 
 
Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt omdat de kosten binnen de projecten 
promotie en sportaanbod nog niet zijn gemaakt. In 2020 zijn afspraken gemaakt met 
leveranciers inzake ontwerp promotiebox en circuit de boules (€ 7.400) maar omdat deze 
kosten pas in 2021 worden gemaakt, worden deze kosten niet in resultaat van 2020 verwerkt. 
De kosten voor sportaanbod hebben betrekking op ontwerp promomaterialen Road to EK 2022 
en IWS. Ook deze kosten worden pas in 2021 gemaakt. Verder is het positieve resultaat 
veroorzaakt door met name lagere kosten onder de rubrieken bedrijfsvoering, 
belangenbehartiging en beleid en strategie op kostendrager bondsorganisatie (100), lagere 
kosten onder de rubrieken (juridisch kader, verenigingsondersteuning en 
collectiviteitsafspraken) op kostendrager verenigingsdienstverlening (200) en lagere kosten 
onder de rubriek sportaanbod op kostendrager (300).  
 
De opbrengsten zijn vooral op de kostendragers verenigingsdienstverlening (200) en 
sportaanbod (300) gedaald. Op kostendrager 200 komt dit met name door het niet kunnen 
organiseren van opleidingen. Daarnaast hebben de BUMA-STEMRA en SENA verenigingen 
gecompenseerd voor de sluiting van de sportaccommodaties en kantines waardoor naast de 
kosten ook de opbrengsten lager zijn. Op kostendrager sportaanbod (300) zijn de kosten het 
hardst gedaald omdat er geen sportaanbod is georganiseerd in 2020. De opbrengsten binnen 
kostendrager bondsorganisatie (100) zijn door toekenning van de TOGS iets gestegen. 
 
Vergelijk t.o.v. realisatie 2019  
Ten opzichte van de realisatie 2019 zijn de totale kosten in 2020 met € 125.368 gedaald.  
Dit heeft hoofdzakelijk te maken met een daling van de kosten onder de rubrieken 
bedrijfsvoering, belangenbehartiging, beleid en strategie op kostendrager 100. Op 
kostendrager 200 zijn er ten opzichte van 2019 lagere kosten gerealiseerd onder de rubrieken 
opleidingen, verenigingsondersteuning en collectiviteitsafspraken. Tenslotte zijn de kosten voor 
het sportaanbod op kostendrager 300 flink gedaald omdat er vanwege COVID-19 nauwelijks 
tot geen sportaanbod is georganiseerd.  
 
Ten opzichte van de realisatie 2019 zijn de totale opbrengsten in 2020 met € 160.884 gedaald. 
Onder kostendrager bondsorganisatie (100) zijn naast een daling van de bondsbijdragen als 
gevolg van de introductie van het nieuwe contributiestelsel in 2020 ook de subsidies van 
NOC*NSF gedaald vanwege een lager ledenaantal.  
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Op kostendrager verenigingsdienstverlening (200) zijn de opbrengsten uit opleidingen en 
collectiviteitsafspraken lager t.o.v. 2019 terwijl op kostendrager sportaanbod (300) nauwelijks 
opbrengsten uit competities en kampioenschappen zijn gerealiseerd door de uitbraak van 
COVID-19. 
 
Exploitatieresultaat 2020 en voorstel resultaatverdeling 
Het exploitatieresultaat van de NJBB over 2020 vóór resultaatbestemming bedraagt € 11.602.   
 
Het bondsbestuur stelt voor de uitgestelde kosten in het kader van de projecten promotie en 
sportaanbod (€ 10.632) toe te voegen aan de bestemmingsreserve “reserve pijlers” en het 
restant van € 970 toe te voegen aan de continuiteitsreserve (zie pag. 30). 
 
  
Begroting 2021 

  Lasten  Baten 
100 - BONDSORGANISATIE  375.604  449.228 
200 – COM. & VERENIGINGSDIENSVERL.  135.439  60.425 
300 - SPORTAANBOD  67.115  68.506 

  578.159  578.159 
   

Voor 2021 zijn door de aanhoudende COVID-19 pandemie de belangrijkste financiële gevolgen 
in kaart gebracht op basis van een financiële impactanalyse. In het meest negatieve scenario 
(hele jaar geen competities, kampioenschappen en ledengroei) wordt een verlies van ongeveer 
€ 20.000 over het boekjaar 2021 verwacht. Dit heeft voor 2021 geen wezenlijke impact op de 
financiële positie van de NJBB omdat er een sterke liquiditeitspositie en continuïteitsreserve is.  
 
 
Nieuwegein, 15 april 2021 
 
 
Lieke Vogels    Abdou Najib   Valentijn van Koppenhagen 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Meerwaldt  Jan Paashuis   Henk van der Velde 
Bestuurslid    Bestuurslid   Bestuurslid 
 



BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 8.992 17.908

SOM VAN DE VASTE ACTIVA 8.992 17.908

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 3.679 4.382

VORDERINGEN

Debiteuren 1.250 2.362

Pensioenen 0 86

Overige vorderingen en 

overlopende activa 6.444 6.516

VOORUITBETAALDE KOSTEN 3.996 4.292

VOORUITONTVANGEN FACTUREN 3.306 0

LIQUIDE MIDDELEN 615.654 578.951

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 634.329 596.589

TOTAAL 643.321 614.497
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BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

PASSIVA

VERMOGEN

Continuiteitsreserve 325.086 324.116

Bestemmingsreserve 257.750 247.118

SOM VAN HET EIGEN VERMOGEN 582.836 571.234

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 15.675 8.685

Vooruitontvangen subsidie 17.237 2000

Overige schulden en

overlopende passiva 27.573 32.578

60.485 43.263

TOTAAL 643.321 614.497
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Staat van Baten en Lasten

BATEN Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

100 - Bondsorganisatie 459.047 456.324 502.936 -43.888

200 - Verenigingsdienstverlening 26.167 62.001 64.606 -38.439

300 - Sportaanbod 2.013 67.900 80.569

487.227 586.225 648.111 -82.327

LASTEN 

100 - Bondsorganisatie 359.279 385.289 390.596 -31.317

200 - Verenigingsdienstverlening 98.564 142.541 133.460 -34.895

300 - Sportaanbod 17.782 72.244 76.937 -59.155

475.625 600.074 600.993 124.449

Totaal Resultaat 11.602 -13.849 47.118

Resultaatverdeling

Resultaat boekjaar 11.602

Besteed uit bestemmingsreserve 0

Dotatie aan bestemmingsreserve uit resultaatverdeling

Dotatie reserve pijlers -10.632

Dotatie aan continuïteitsreserve -970

0
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging RJk C1. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en verminderd met 
afschrijvingen, die bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur. 

 
De afschrijvingen zijn berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of, indien deze lager is, op de 
marktwaarde per balansdatum. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden en 
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 
 
De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor al 
vermelde waarderingsgrondslagen. 

 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar zijn. 

 

 

 



TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa 2020 2019

Boekwaarde per 01 januari 17.908 27.462

Investeringen 0 1.329

17.908 28.791

Afschrijvingen 8.916 10.883

Boekwaarde per 31 december 8.992 17.908

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

Voorraden

Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

31-12-2020 31-12-2019

Overige vorderingen en overlopende activa

* Afrekening incl. waarborgsom HvdS 0 0

* Waarborgsommen Kelvinbaan 6.441 6.441

* Overige vorderingen 3 75

6.444 6.516

Vooruitbetaalde kosten 3.996 4.292

Vooruitontvangen facturen 3.306 0

Liquide Middelen

* Betaalrekening 2.592 964

* Spaarrekeningen 613.062 577.987

615.654 578.951

Eigen Vermogen 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve

* Stand per 1 januari boekjaar 571.234 524.116

* Resultaat boekjaar 11.602 47.118

Stand per 31 december 582.836 571.234

Overzicht Eigen Vermogen 01-01-2020 AF BIJ 31-12-2020

Continuiteitsreserve 324.116 970 325.086

Bestemmingsreserves:

** Reserve projecten: 75.000 75.000

** Organisatie EK 2022: 54.450 54.450

** Garantstelling EK 2022: 30.250 30.250

** 50-jarig jubileum: 25.000 25.000

** Reserve EK's/WK's: 25.000 25.000

** Reserve Pijlers: 14.918 10.632 25.550

** Tuchtzaken ISR: 12.500 12.500

** Inventaris (hardware en meubilair): 10.000 10.000

247.118 257.750

Vermogen per: 571.234 11.602 582.836
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Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

* Crediteuren 15.675 8.685

* Vooruitontvangen subsidie NOC*NSF

 - Subsidie NOC*NSF SOS 1.690 2.000

 - Subsidie NOC*NSF Innovatiefonds 15.547

32.912 10.685

Overige schulden en  overlopende passiva 

* Accountantskosten 6.665 6.290

* Reservering vakantiegeld 9.050 9.461

* Reservering vakantiedagen 3.730 4.061

* Stichtingskosten Kelvinbaan 2.387 5.318

* Waarborgsom kleding 750 750

* Overige schulden en overlopende passiva 4.991 6.698

27.573 32.578

60.485 43.263

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn de huurverplichtingen van het bedrijfspand als volgt te specificeren:

Te betalen:

Binnen één jaar 25.531

Tussen één en vijf jaar 102.124

Meer dan vijf jaar 51.062

Totaal 178.717

De overeenkomst heeft een looptijd tot 01 december 2027

Toelichting staat van baten en lasten

In 2020 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 4,53 t.o.v. 4,81 in 2019.

De personeelskosten zijn opgebouwd uit:

2020 2019

* Salarissen 211.126 207.172

* Sociale lasten 35.309 37.108

* Pensioenpremies 19.242 19.426

* Vakantiegeldreservering 15.696 16.406

* Woon-werkverkeer 1.773 5.316 2019 incl. uitruil reiskosten € 1353,01
* Overige personeelskosten 10.632 13.849 Gestegen ivm trainingen/cursussen

293.778 299.277

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 
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100 - BONDSORGANISATIE Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Bedrijfsvoering

Districtsteams 3.280 4.264 5.586

Huisvesting 37.710 38.696 40.427

Organisatiekosten 18.029 18.512 16.985

Personeelskosten 289.845 303.928 299.277

348.864 365.400 362.275

BELANGENBEHARTIGING 915 3.982 2.806

Beleid en Strategie

Bondsraad 1.043 2.366 5.682

Bondsbestuur 1.907 2.995 3.918

Financiële commissie 48 243 220

Ledenraadplegingen 977 3.500 3.469

Strategisch beraad 753 1.124 828

Projecten bondsorganisatie 652 1.500 7.510

5.380 11.728 21.627

Contributies en subsidies

Contributie lidverenigingen 339.949 341.094 378.542

NOC*NSF 4.120 115.098 4.179 115.230 3.888 124.394

TOGS 4.000

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100 359.279 459.047 385.289 456.324 390.596 502.936

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

COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE 46.269 2.945 50.237 8.650 43.578 11.040

Opleidingen

BIP opleiding 371 0 2.340 2.800 1.330 2.275

RSR opleiding 68 0 2.027 2.400 1.963 2.400

RWL opleiding 5 0 1.680 2.400 2.516 5.550

444 0 6.047 7.600 5.809 10.225
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Verenigingsdienstverlening

Kstn Opbr. Kstn Opbr. Kstn Opbr.

Juridisch kader

Reglementen commissie 609 1.076 1.513

** Organisatie EK 2022:Tuchtcollege 133 457 438

742 1.533 1.951

** 50-jarig jubileum: 

Ledenadministratie 12.740 9.741 11.046

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning, land. 11.816 13.353 14.268

Verenigingsondersteuning, reg. 540 5.679 8.238

12.356 19.032 22.506

Collectiviteitsafspraken

Buma 13.559 13.559 30.520 30.520 29.320 29.322

Sena 5.445 5.445 12.750 12.750 11.991 11.994

BAV 3.515 3.515 2.481 2.481 2.025 2.025

22.519 22.519 45.751 45.751 43.336 43.341

Projecten promotie en vo 2.792 10.200 5.234

Subsidie NOC* NSF 703 703

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200 98.565 26.167 142.541 62.001 133.460 64.606

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

Sportaanbod

* BuroRub Circuit de BoulesOrganisatiekosten sportaanbod 9.597 11.490 11.118

Nationale petanque competitie 2.099 195 11.178 32.847 7.309 29.080

Districtscompetities 2.151 1.818 10.237 23.383 11.008 22.386

Districtskampioenschappen TaT 785 0 2.475 3.320 2.786 3.280

Nationale kampioenschappen en Masters 1.782 0 5.614 8.350 6.151 7.263

Internationale uitzendingen 1.367 28.000 21.478

17.781 2.013 68.994 67.900 59.850 62.009

Projecten sportaanbod 0 0 3.250 17.087 18560

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300 17.781 2.013 72.244 67.900 76.937 80.569

TOTAAL: 475.625 487.227 600.074 586.225 600.993 648.111

Resultaat boekjaar: 11.602 -13.849 47.118
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TOELICHTING JAARREKENING 2020 | 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. Vanwege COVID-19 is erin 2020 minder fysiek vergaderd. 
Huisvesting 
De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het bondsbureau op de 
Kelvinbaan in Nieuwegein. Deze kosten bestaan uit huur, service- en 
afschrijvingskosten op kantoormeubilair.  

 Organisatiekosten 
De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 
organisatie. Deze kosten bestaan uit accountants-, afschrijfkosten hardware, attentie-, 
bank-, catering,- ict-, kantoor-, software,- verzekerings- en verzendkosten.  

 Personeelskosten 
De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten, 
reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van 
personeelsverzekeringen en personeelsbeleid (opleidingen). In 2020 bedroeg het aantal 
FTE 4,53 (3,64 vast en 0,89 tijdelijk) t.o.v. 4,81 FTE (4,05 vast en 0,76 tijdelijk) in 
2019. Er was begroot op 4,68 FTE. De uren die zijn vrijgevallen door het vertrek van de 
communicatiemedewerker zijn vanwege COVID-19 niet ingevuld.  
 

Belangenbehartiging 
Onder de rubriek belangenbehartiging worden de representatiekosten van het 
bondsbestuur, bondsbureau en districtsteams geboekt. Dit zijn kosten die te maken 
hebben met bijwonen van bijeenkomsten van o.a. NOC*NSF, CEP en/of FIPJP congres, 
het uitreiken van speldjes aan vrijwilligers en het overhandigen van cheques bij het 
openen van een nieuwe accommodatie. De kosten die worden gemaakt voor de inkoop 
van relatiegeschenken m.b.t. deze activiteiten worden ook op deze kostenplaats 
geboekt. In 2020 zijn Sjoerd Pieterse en Lieke Vogels uitgenodigd door de Franse 
Petanque Federatie (FFPJP) om het congres bij te wonen. 
 

Beleid en Strategie 
 

 Bondsraad 
De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten 
bestaan hoofdzakelijk uit attentiekosten, reiskosten van bondsraadsleden (19 pers.), 
bondsbestuur en kosten voor catering, drukwerk en verzendkosten. Beide 
vergaderingen van de bondsraad zijn digitaal georganiseerd waardoor de kosten lager 
zijn uitgevallen dan begroot.  

 Bondsbestuur 
De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit attentie,- reis-, catering,- 
drukwerk-, en verzendkosten m.b.t. vergaderingen van het bondsbestuur.  

 Financiële commissie 
De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de 
financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten.  

 Ledenraadplegingen 
De ledenraadpleging is onderdeel van de besluitvormingscyclus. Per district wordt een 
ledenraadpleging (LRP) georganiseerd waarvoor de bestuursleden van verenigingen in 
het district worden uitgenodigd. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit huur-, catering,- 
en reiskosten van bondsbestuursleden, bondsraadsleden, medewerkers bondsbureau en 
leden van het districtsteam. Alleen de ledenraadpleging in district Zuidwest (Breda) en 
Noordwest (Egmond) is doorgegaan. De overige LRP’s zijn geannuleerd waardoor de 
kosten lager zijn dan begroot. 
 
 



 

Jaarrekening 2020  35 

 Strategisch beraad 
Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en 
dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. De 
kosten bestaan uit catering,- en reiskosten van districtscoördinatoren, bondsraadsleden 
en bondsbestuursleden. Het strategisch beraad is online georganiseerd. Er was al een 
externe locatie gereserveerd waarvoor 50% van de kosten in rekening werden gebracht 
bij annuleren.  
Projecten bondsorganisatie 
De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de projecten die geformuleerd 
zijn in het jaarplan 2020 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie. Alle 
kosten die zijn gemaakt hebben betrekking op reis-, huur,- en cateringkosten met 
betrekking tot het project evaluatie bondsorganisatie.  
 

Contributie en Subsidies 
 

 Contributie 
De contributie bestaat uit opbrengsten uit bondsbijdragen. Het ledenaantal in 2020 
bedroeg 15.569 terwijl in de begroting 2020 rekening is gehouden met een ledenaantal 
van 15.425. Het gerealiseerde bedrag is lager omdat er minder leden voor en meer 
leden na 1 juli 2020 zijn aangemeld. Na 1 juli bedraagt de bondsbijdrage 50% van het 
totale jaarbedrag. 

 Subsidies 
De subsidie van NOC*NSF (rubriek 1.1 basisfinanciering sportbonden) is gebaseerd op 
een basisbedrag plus een bedrag per lid. Deze structurele subsidie ad. 115.098 is 
toegekend, de verantwoording hiervoor moet voor 1 juli 2021 worden ingediend. Aan 
NOC*NSF wordt jaarlijks contributie betaald o.b.v. het aantal leden (t-2).  
 

TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200) 
 
Communicatie, marketing en promotie 
Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie zijn de kosten van het bondsblad 
(63%), de promotie- en webredactiekosten van districtsteams, de kosten voor aanschaf van 
promotieartikelen, monsjeu de boules en de hostingskosten voor app’s/website(s) geboekt. In 
2020 waren er nauwelijks opbrengsten uit verkoop official kleding, promotieartikelen en 
arrangementen waardoor de opbrengsten lager zijn. De salariskosten voor Monsjeu de Boules 
(3.917) zijn uitbetaald via de loonadministratie maar op deze kostenplaats geboekt omdat het 
om een project ging. Helaas stonden er in 2020 geen opbrengsten tegenover. De vacature die 
ontstond in 2020 omdat één monsjeu de boules begin 2020 is gestopt, is niet ingevuld. 
Hierdoor zijn deze kosten lager uitgevallen.  

 
Opleidingen 
In 2020 hebben geen opleidingen basisinstructeur petanque (BIP), regionaal scheidsrechter 
(RSR) en regionaal wedstrijdleider (RWL) plaatsgevonden. De kosten hebben betrekking op 
overleggen met opleiders die in januari 2020 hebben plaatsgevonden.  
 
Verenigingsdienstverlening 
 

 Juridisch kader 
De reglementencommissie is een commissie van de bond. De kosten bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten voor het bijwonen van commissievergaderingen. In 2020 
heeft de reglementencommissie drie keer fysiek vergaderd. De overige vergaderingen 
vonden online plaats. 
Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond en is belast met het 
behandelen van tuchtzaken. Deze kosten bestaan eveneens uit reiskosten die worden 
gemaakt m.b.t. commissievergaderingen of het bijwonen van hoorzittingen.  
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 Ledenadministratie 
De kosten voor de ledenadministratie van AllUnited bestaan uit jaarlijkse vaste 
licentiekosten en een bedrag per relatie. In 2020 is extra geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van een scannapp voor het scannen van de digitale licenties.  
Daarnaast is een clubinformatiescherm ontwikkeld voor verenigingen. Hierdoor zijn de 
kosten hoger dan begroot.  

 Verenigingsondersteuning landelijk 
De kosten voor verenigingsondersteuning landelijk bestaan met name uit de premie 
voor de collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor leden, kosten voor 
VO-events zoals o.a. AH Festijn, de DAS juridische adviesdesk en een kleine financiële 
bijdrage voor verenigingen die een nieuwe accommodatie realiseren. Het AH festijn is in 
2020 geannuleerd er zijn geen nieuwe accommodaties geopend waardoor er geen 
accommodatiesubsidie is verstrekt aan lidverenigingen. 
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. Er is alleen een verenigingsbijeenkomst in 
district Oost georganiseerd begin 2020. In alle andere districten hebben geen fysieke 
bijeenkomsten plaatsgevonden in 2020 waardoor de kosten lager zijn dan begroot.  

 Collectiviteitsafspraken 
De NJBB heeft een collectiviteitscontract met de SENA, BUMA/STEMRA en LIGHT 
Insurance (bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering). 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 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan optioneel door 
verenigingen bij de NJBB afgesloten worden tegen een zeer scherp tarief. Het bedrag 
dat aan LIGHT Insurance, SENA, BUMA/STEMRA wordt betaald, wordt rechtstreeks 
doorbelast aan verenigingen die gebruik maken deze collectiviteit.  

 
Projecten promotie en verenigingsondersteuning 
De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in het 
jaarplan 2020 m.b.t. activiteiten op het gebied van promotie en verenigingsondersteuning. In 
2020 is een grafisch vormgever ingehuurd voor de grafische vormgeving van de promotiebox 
en het product circuit de boules. Daar de oplevering van deze producten nog niet hebben 
plaatsvonden, wordt hiervoor het geld bij de bestemmingsreserves gereserveerd. Daarnaast 
hebben de kosten betrekking op de promotie (kick-off) van het EK 2022 op de parade in ’s-
Hertogenbosch. Verder is eind 2020 een innovatiesubsidie toegekend voor een onderzoek naar 
het ontwikkelen van gekleurde boules. Voor deze incidentele subsidie moet voor 30 juni 2022 
een verantwoording worden ingediend. Het restant van dit budget wordt meegenomen op de 
balans aangezien het grootste deel van deze kosten in 2021 worden gerealiseerd.   
 
TOELICHTING KOSTENDRAGER SPORTAANBOD (300) 
 
Sportaanbod 
 

 Organisatiekosten sportaanbod 
Op deze kostenplaats worden de kosten van de CWN, de lidmaatschapsgelden van de 
CEP en FIPJP, de kosten m.b.t. de bestelbus (motorrijtuigenbelasting, verzekering, 
onderhoud en afschrijving) en leverancierskosten geboekt. De commissie wedstrijdsport 
nationaal (CWN) is belast met de organisatie van de NPC, NK’s en Masters. De kosten 
bestaan hoofdzakelijk uit catering-, kantoormiddelen-, en reiskosten voor 
vergaderingen. De CWN is in 2020 één keer fysiek bij elkaar gekomen waardoor de 
kosten lager zijn dan begroot. 
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 Nationale petanque competitie 
De kosten voor de nationale petanque competitie (NPC) bestaan uit het inkopen van 
prijzen, reiskosten van de CWN, reiskosten districtsteams, reiskosten m.b.t. 
representatie bondsbestuur, automatiserings-, drukwerkkosten, het inschrijfgeld voor 
de EuroCup en een financiële bijdrage aan het team dat wordt uitgezonden naar de 
voorronde en/of finale van de EuroCup. De NPC is voor het seizoen 2020/2021 afgelast.  
Er zijn geen inschrijfgelden in rekening gebracht. De gemaakte kosten hebben 
betrekking op het aanpassen, bestellen en verzenden van de tips en tricks boekjes, de 
papieren wedstrijdformulieren en de catering- en reiskosten van de NPC-commissie met 
betrekking tot de voorbereiding van het seizoen 2020/2021. 

 Districtscompetities 
De inschrijfgelden en kosten voor districtscompetities worden door het bondsbureau 
resp. gefactureerd/betaald. De kosten hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf 
van prijzen, drukwerk, organisatie-, en reiskosten van functionarissen en leden van het 
districtsteam. Met name zijn de opbrengsten uit inschrijfgelden in district Noord, Oost 
en Midden lager uitgevallen dan begroot. Van de 26 geplande 
competities/kampioenschappen zijn twee activiteiten (één in district Noord en één in 
district Noord-West) doorgegaan.  

 Districtskampioenschap Tête-à-Tête 
Alle districtskampioenschappen tête-à-tête zijn in 2020 afgelast. De kosten bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten functionarissen, drukwerk- en repro, prijzen en 
verzendkosten. De gemaakte (reis- en catering) kosten hebben betrekking op de 
voorbereiding die gestart is in januari en februari 2020. 

 Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters 
Ieder jaar organiseert de NJBB het NK Tête-à-Tête (april), NK Doubletten (mei), NK 
Tripletten (juni), NK Mix (juli), NK Veteranen (september), Finaleweekend Masters 
(november) en het NK Precisieschieten (december). De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
het inkopen van prijzen, reiskosten van functionarissen (scheidsrechters en 
wedstrijdleiders), CWN, bondsbestuur, materiaalkosten, drukwerk en verzendkosten. In 
2020 zijn alle kampioenschappen afgelast. De kosten die gemaakt zijn hebben 
betrekking op de medailles die al besteld waren. 

 Internationale uitzendingen 
Op de kostenplaats internationale uitzendingen worden de reiskosten geboekt van de 
coaches en trainers van de selecties, de kosten voor voorbereidingstoernooien en de 
kosten voor 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 2020 is het EK Beloften Mannen, EK Beloften 
Vrouwen, EK Jeugd (allen in Saint-Pierre-Lès-Elbeuf), EK Tête-à-Tête | Doubletten | Mix 
(Riga) en EK Vrouwen (Almerimar) geannuleerd. Het WK Mannen is verplaatst naar 
2021 maar Nederland zal aan dit WK niet meer deelnemen. In de voorbereiding zijn 
enkele kosten gemaakt.  

 Projecten sportaanbod 
De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in 
het jaarplan 2020 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod. Het betreft hier 
voornamelijk kosten voor het project internationale wedstrijdsport (IWS). In 2020 zijn 
geen kosten gemaakt omdat alle bijeenkomsten digitaal hebben plaatsgevonden. Het 
project loopt in 2021 door. De gereserveerde kosten uit het jaarplan 2020 worden 
meegenomen in de bestemmingsreserve naar 2021. 
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Coney Assurance BV 
Van Nelleweg 1212 

3044 BC  Rotterdam 
T +31 (0)10 284 92 88 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan:  Het Bestuur van de Nederlandse Jeu de Boules Bond  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de op bladzijde 22 t/m 37 opgenomen jaarrekening 2020 van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond te Nieuwegein gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond per 31 december 2020 en van 
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder 
winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Jeu de Boules Bond zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens op grond van de in Nederland geldende RJKC1 voor 
Organisaties zonder winststreven.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder  
winststreven.  
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de in Nederland geldende RJKC1 voor 
Organisaties zonder winststreven. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met de 
in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder winststreven.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder winststreven. In dit kader 
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.  
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit;  
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen.  
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.  

 
Wij communiceren met de financiële commissie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Rotterdam, 19 april 2021 
Coney Assurance B.V. 
 
 
was getekend  
 
drs. P. de Kok RA 
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Bijlage 1 Verslag van de Financiële Commissie over het boekjaar 2020 
 

Ondergetekenden, de leden van de financiële commissie 2020-2021 t.w. Ton Reedijk, André 
Salomons en Cees van de Linde, als zodanig benoemd in de Bondsraadvergadering van  
28 november 2020, hebben op 25 maart 2021 de concept jaarrekening over 2020 van de bond 
onderzocht en daarbij, voor zover mogelijk, tevens de algemene financiële situatie van de 
NJBB over het boekjaar 2020 bekeken. 

 

Zij deed dat aan de hand van het op 11 maart 2021 per email toegestuurde ‘concept Financieel 
Verslag 2020’ sluitend met een positief exploitatieresultaat van€ 11.602,- en een totaal 
vermogen van € 582.836,-. 
 
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn door de commissieleden vragen opgesteld, die door de 
financieel medewerker van het Bondsbureau per email beantwoord en tijdens het telefonische 
overleg waar nodig verder toegelicht zijn. 
 
De commissie ontving op haar verzoek specificaties van een aantal kostenposten die 
vervolgens nader bekeken zijn. In aanvulling op de in het verslag vermelde toelichtingen zijn 
er verklaringen gevraagd en gekregen bij significante afwijkingen ten opzichte van de 
begroting 2020, die voor de COVID periode is opgesteld. Het eindgesprek met bestuur, bureau 
en accountant hebben plaatsgevonden in een ontspannen sfeer. In dit eindgesprek zijn de 
vragen die de financiële commissie had, beantwoord, dan wel in de komende vergadering van 

het bondsbestuur worden besproken. 
 
De commissie heeft geconstateerd dat er door de directeur en medewerkers nauwgezet is  
geadministreerd en de financiële administratie keurig op orde is.  
 
De commissie komt tot de volgende conclusies en opmerkingen: 
De financiële commissie heeft detailinformatie ontvangen en beoordeeld. Aan de hand van 
deze stukken heeft zij vragen gesteld, die bevredigend zijn beantwoord. De commissie komt 

tot de conclusie dat er een voorzichtig financieel beleid is gevoerd en dat de informatie goed 
op orde is. 
 
 
Aldus opgemaakt, 31 maart 2021 
 
 
De financiële commissie van de NJBB, 
 
 
André Salomons   Cees van de Linde   Ton Reedijk   
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