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Verslag vergadering bondsraad d.d. 5 juni 2021 (Digitaal) 
 
Deelnemers online:  
 

Bondsraadleden: Ad Wagenaars (AW), André de Kort (AdK), Arend Nijborg (AN), Arthuur 

Meertens (AM) Cees Kalis (CK), Christian Bos (CB), Dèsirèe Schalk (DS), 

Frank Versluis (FV), Henny van Schaaijk (HvS), Jur Moorlag (JM), Peter 

van Wermeskerken (PvW), Rob Hulst (RHU), Rien van Kinderen (RvK) en 

Tjibbe Steneker (TS) 
 

Bondsbestuurleden:  Lieke Vogels (voorzitter), Valentijn van Koppenhagen (penningmeester), 

Abdou Najib (secretaris), Jan Willem Meerwaldt (bestuurslid), Jan 

Paashuis (bestuurslid) en Henk van der Velde (bestuurslid)  

 

Bondsbureau: Bart Achterhof (beleidsmedewerker), Twan Beckers (directeur) 

 

Overig: Sjoerd Pieterse (Voorzitter Reglementencommissie) 

 

Afwezig:  Ed Roelofs, Peter Bonarius, Riemer Haagsma en Willy van Kilsdonk  

 

1. Opening 
 

Voorzitter Lieke Vogels (LV) opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte 

welkom. De vergadering is voor de derde keer op rij online maar gezien de positieve 

ontwikkeling van de cijfers (toename vaccinatie en afname aantal besmettingen) verwacht het 

bondsbestuur de najaarsvergadering op zaterdag 27 november fysiek te kunnen organiseren 

op het bondsbureau in Nieuwegein.  

 

2.  Mededelingen 
 

LV gaat kort in op het bijzondere jaar 2020 dat gedomineerd werd door de uitbraak van 

COVID-19. Het jaar 2020 zijn we achteraf goed doorgekomen waarbij de dank uitgaat naar alle 

betrokkenen die geduld hebben getoond, de regels goed hebben nageleefd en iedereen die 

heeft meegedacht in de uitwerking van allerlei scenario’s. 

 

Ten aanzien van het geplande sportaanbod voor 2021 is het perspectief op nieuwe 

versoepelingen realistisch omdat het aantal besmettingen hard daalt en het aantal mensen dat 

gevaccineerd wordt, toeneemt. In het kader van dat perspectief heeft het bondsbestuur 

besloten de afronding van de NPC (topdivisie seizoen 2020/2021) op 3 en 4 juli 2021 door te 

laten gaan. Het bondsbestuur is eveneens positief over doorgang van de NPC seizoen 

2021/2022 en de kwalificatietoernooien Road to 2022 en kijken uit naar het EK 2022 in Den 

Bosch. 

 

Op 31 mei is een brief aan de verenigingen verzonden met betrekking tot onze zorg over het 

dalend aantal leden en vooral over het aanmelden van niet alle leden. De brief is naar alle 

verenigingen verstuurd om enerzijds de ledenactie onder de aandacht te brengen en 

gezamenlijk te werken aan ledengroei en anderzijds elkaar te wijzen op de afspraken die 

binnen de Nederlandse Jeu de Boules Bond gelden als het gaat over het aanmelden van leden. 

LV vraagt ook de bondsraadleden hun rol hierin te nemen en het bestuur te ondersteunen in 

deze oproep.  

 

RvK benadrukt de ernst van de dalende ledencijfers en roept op om hier echt iets aan te doen. 

LV beaamt dit en geeft aan dat wordt nagedacht over te volgen stappenplan. Dit staat onder 

andere op de agenda van de heidag van het bondsbestuur. 
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Als reactie op de vraag van FV hoe de voorlopige cijfers van 2021 er uit zien, geeft TB aan dat 

er een daling van ongeveer 10-15% te zien is. Dit is meer dan in een ‘normaal’ jaar. 

 

Over de brief die verenigingen hebben ontvangen, zegt FV dat verenigingen zich benadeeld 

kunnen voelen. Zij geven altijd netjes hun leden op en andere verenigingen mogen dat nu 

gratis doen. TB licht de actie verder toe en geeft aan dat er meerdere brieven zullen volgen en 

dat er gesprekken volgen met verenigingen die leden niet volgens afspraak aanmelden. 

 

3.  Verslag van de vergadering van de bondsraad d.d. 28 nov. 2020 
 

Er zijn geen vragen binnen gekomen over het conceptverslag binnen de gestelde termijn, 

conform artikel 10, lid 3a van het HHR. Daarmee is het verslag automatisch vastgesteld. 

 

4.  Ingekomen stukken 

   
Tjibbe Steneker (TS) heeft op 6 mei een e-mail gestuurd met betrekking tot het inzetten van 

niet speelgerechtigde spelers in de NPC en de sancties die daarvoor gelden. Dit kan van 

toepassing zijn als spelers worden gewisseld. Het bondsbestuur heeft onderwerp toegevoegd 

aan de agenda onder agendapunt 9.1.3. 

 

5.  Stand van zaken besluiten d.d. 28 nov. 2020, actielijst, toezeggingen en 

update projecten 
 
Over de stand van zaken besluiten, actielijst, toezeggingen en update projecten zijn enkele  

vragen ingediend. Het bondsbestuur heeft deze schriftelijk beantwoord. In de vergadering  

maakt FV een compliment voor de snelheid en accuraatheid waarmee wordt gereageerd op  

wijzigingen COVID-19 n.a.v. persconferenties. Verder worden nog de volgende vragen gesteld: 

• Wordt de promotiebox ook digitaal ter beschikking gesteld (FV)? TB geeft aan dat 

verenigingen deze digitaal kunnen opvragen.  

• Komt er een soort noodreglement waarin wordt omgegaan met COVID-19 perikelen?  

JP geeft aan dat dit er nog niet is maar wel de aandacht van het bestuur heeft. 

• Wie wordt de eigenaar als octrooi wordt aangevraagd voor gekleurde boules (TS)? TB 

geeft aan dat het nog niet gezegd is of er überhaupt octrooi wordt aangevraagd. Er 

wordt nu getest en deze resultaten wordt eerst afgewacht.  

• TS vraagt nogmaals toetsdocumenten code goed sport bestuur te delen. TB geeft aan 

dat dit een intern toets is en dat het delen van alle toetsdocumenten het bestuur te ver 

gaat.  

• Frank Versluis (FV) geeft aan dat toezegging 83 op afgerond staat terwijl de 

verenigingen nog niet geïnformeerd zijn over deze aanpassing. Twan Beckers (TB) geeft 

aan dit voor week 23 gepland staat.  

 

6.1  Jaarverslag 2020 
 
Over het jaarverslag 2020 zijn enkele vragen ingediend. Het bondsbestuur heeft deze  

vragen schriftelijk beantwoord. LV, TB, JP en JWM geven nog een korte toelichting tav een 

aantal onderwerpen uit het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ter vaststelling voorgelegd aan  

de bondsraad met dien verstande dat het jaarverslag op twee punten wordt aangepast naar  

aanleiding van het antwoord op de vragen 8A en 10A die door TS zijn gesteld.  

 

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

van TS. 
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6.2  Financieel jaarverslag 2020 

 
Over het financieel jaarverslag 2020 zijn enkele vragen ingediend. Het bondsbestuur heeft  

deze vragen schriftelijk beantwoord. Het financieel jaarverslag wordt ter plekke de vergadering  

kort toegelicht door de penningmeester.  

 

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

unaniem aangenomen. Het bondsbestuur wordt daarmee decharge verleend over 

het boekjaar 2020. 

 

7.  Vaststelling bondsbijdrage en inschrijfgelden 2022 
 
Over de vaststelling van de bondsbijdrage en inschrijfgelden voor 2022 zijn geen vragen  

ingediend.  

 

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

inschrijfgelden voor 2022 vastgesteld. 

 
8. Voorbereidingsgroep reglementen (VBR) 

 
Over het voorstel met betrekking tot de voorbereidingsgroep reglementen (VBR) zijn geen 

schriftelijke vragen ingediend. FV geeft aan het een goed voorstel te vinden waarbij hij 

opmerkt om in eerste instantie te focussen op het invulling geven aan de VBR (punt 1), het 

nemen van besluiten buiten de vergadering (punt 4), gefaseerde besluitvorming over 

reglementen (punt 2) ten op zichte van bijvoorbeeld  het volledig herzien van de statuten en 

reglementen (punt 3). Verder vraagt FV welke reglementswijzigingen worden verwacht. 

 

JWM verwacht dat met de punten 1 en 3 direct kan worden begonnen. De punten 2 en 4 

vragen wel om reglementswijzigingen. PvW geeft aan dat als voorstellen worden aangenomen, 

dit vastgestelde regelingen zijn. Dit hoeft volgens hem niet te worden vastgelegd in een 

reglement. SP geeft aan dat er met betrekking tot punt 4 een keuze moet worden gemaakt 

met welke meerderheid wordt gewerkt. TS benadrukt dat bepaalde artikelen in de Statuten 

ook gelden voor wijziging van reglementen en vraagt hier op te letten. 

 

 

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.  

 

LV licht toe dat na afloop van de vergadering PvW en TB de bondsraadleden zo spoedig  

mogelijk informeren over het proces om te komen tot drie personen die VBR gaan vormen  

(toezegging)  

 
9. Toernooireglement en bijlagen  

 
9.1.1 Afschaffen play-off wedstrijden NPC 
 
Over het afschaffen van play-off wedstrijden zijn enkele schriftelijke vragen ingediend. Het 

bondsbestuur heeft deze vragen schriftelijk beantwoord. Er vindt tijdens de vergadering een  

discussie plaats over het afschaffen van play-off wedstrijden na afloop van het NPC  

seizoen om te bepalen welke teams daadwerkelijk degraderen. De bondsraad is het eens om  

de play-off wedstrijden af te schaffen. Over de voorgestelde werkwijze (op basis van aantal  

behaalde punten per wedstrijd) is nog veel discussie.  
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BESLUIT 5: De bondsraad besluit de huidige play-off wedstrijden af te schaffen op het 

moment dat er een goed alternatief is uitgewerkt.  

Om de verschillende alternatieven inhoudelijk goed te beschrijven, wordt een werkgroep  

samengesteld die dit voorbereid (toezegging). 

 

9.1.2 Wisselen in alle divisies NPC 
 
Over het toepassen van een wisselspeler per speelronde in alle divisies van de NPC zijn enkele 

schriftelijke vragen ingediend. De vragen zijn schriftelijk door het bondsbestuur beantwoord. 

Tijdens de vergadering blijkt dat de bondsraad voorstander is om het wisselen in alle divisies 

toe te passen. Echter het moment van invoeren geeft enige discussie. FV vraagt zich of de 

scheidsrechters dit aankunnen en vindt dat zowel spelers als functionarissen tijdig 

geïnformeerd moeten worden als deze aanpassing wordt doorgevoerd. PvW en CB zijn 

voorstander om deze wijziging zo spoedig mogelijk in te laten treden, voor aanvang van het 

NPC seizoen 2021/2022. Men is het er over eens dat het invoeren van de wisselmogelijkheid in 

alle divisies niet mag leiden tot nieuwe verplichtingen voor teams in de regionale divisies. 

Bijvoorbeeld met betrekking tot gemengde teams. Uiteindelijk peilt voorzitter LV hoe 

bondsraadleden aankijken tegen een invoering van deze aanpassing voor de start van het NPC 

seizoen 2021/2022.  De meningen blijven verdeeld. 

 

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.  

 

9.1.3 Sancties bij inzet niet speelgerechtigde speler NPC 
 

TS heeft een voorstel ingediend om goed te bepalen wat de sanctie moet zijn indien een team 

tweemaal met een niet-speelgerechtigde deelnemer deelneemt aan verschillende 

ontmoetingen gedurende de NPC. 

 

TB geeft naar aanleiding van het verzoek van TS een korte toelichting over de huidige 

regelgeving en geeft aan dat het gaat om de vraag of de huidige sanctie (een boete) 

buitenproportioneel is? Men is het er over eens dat de huidige regeling buiten proportioneel is 

en dat er een nieuwe sanctie moet komen. 

Een discussie over de wenselijke vorm van de sanctie leidt er toe dat men meer ziet in 

sportieve sanctie dan in een financiële. Als voorbeeld wordt gegeven dat punten in mindering 

worden gebracht.  

 

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.  

 

TS vraagt om het besluit waarmee vorig jaar artikel 3.8 van het NPC reglement is vastgesteld 

te vernietigen. SP geeft aan dat het duidelijk is hoe de bondsraadsleden denken over 

toepassing van dit artikel en hij kan zich niet voorstellen dat deze sanctie in tussenliggende 

tijd wordt opgelegd. Er wordt gewerkt aan goede oplossing. LV volgt het advies van SP om op 

dit moment niet het proces van vernietigen in te gaan. 

 

10.  Sluiting  
Voordat LV de vergadering om 13:20 sluit, merkt PvW naar aanleiding van vragen van TS over 

bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen de CEP op, dat hij ervan uit gaat dat als er relevante 

ontwikkelingen zijn, dit met de bondsraad wordt gedeeld. PvW vraagt aandacht om de 

beperkte tijd van bestuur en bureau goed te besteden en te focussen op prioriteiten en op te 

letten met het overspoelen van vragen.  
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FV heeft begrip voor de standpunten van PvW maar vindt dat alle bondsraadleden het recht 

hebben om documenten/informatie te hebben die zij nodig achten voor de uitvoering van hun 

functie. 

 

BESLUITEN VERGADERING 
 

 

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.  

 

 

TOEZEGGINGEN VERGADERING 

 
Toezegging 1: De bondsraadleden worden zo spoedig mogelijk na de vergadering 

geinformeerd over het kandidaat stellen voor de VBR. 

 

Toezegging 2: Om de verschillende alternatieven voor het afschaffen van play-off 

wedstrijden inhoudelijk goed te beschrijven, wordt een werkgroep 

samengesteld die dit voorbereid. 


