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VERSLAG VERGADERING BONDSRAAD D.D. 6 juni 2020 (MS TEAMS) 
 
Aanwezig: 
Leden bondsraad: Ad Wagenaars, André de Kort, Arend Nijborg, Arthur Meertens, 

Cees Kalis, Christian Bos, Désirée Schalk, Ed Roelofs, Frank Versluis, 
            Henny van Schaaijk, Jur Moorlag, Peter Bonarius, Peter van 
                      Wermeskerken, Riemer Haagsma, Rien van Kinderen, Rob Hulst, Tjibbe 
                            Steneker en Willy van Kilsdonk. 
 
Bondsbestuur:         Lieke Vogels, Ton Roos, Valentijn Koppenhagen, Jan Paashuis, Jan Willem 
                             Meerwaldt en Henk van de Velde. 
 
Bondsbureau:          Twan Beckers, Bart Achterhof en Miranda Aalmoes. 
 
Commissies:            Voorzitter Verkiezingscommissie, Ad van Helvoort (tot en met punt 3) 
                        Voorzitter Reglementencommissie, Sjoerd Pieterse 
 
1.       Opening 
Lieke Vogels, voorzitter Bondsbestuur, opent de vergadering. Zij had erg uitgekeken naar deze 
vergadering, om de bondsraadsleden persoonlijk te ontmoeten. Helaas is deze op dat punt 
anders dan zij zich had voorgesteld. Het bestuur vond het nog te risicovol om al fysiek bij 
elkaar te komen. De corona heeft de afgelopen weken veel gevolgen gehad voor de 
maatschappij en ook voor onze sport. Gelukkig zijn we sinds enkele weken weer langzaam 
begonnen, zij het met de nodige voorzichtigheid. Lieke is de bondsraadsleden erkentelijk voor 
het geduld en voor het feit dat de leden de verenigingen trouw zijn gebleven. Er zijn veel 
vragen gesteld in eerste en tweede termijn en deze zijn zo goed mogelijk beantwoord1. Het 
positieve is dat het veel betrokkenheid suggereert en het ons scherp houdt. Anderzijds kost 
het heel veel tijd om alles goed te kunnen beantwoorden. Zij vraagt om behoedzaam om te 
gaan met het blijven stellen van vragen. 
 
2.       Mededeling 
Er zijn geen berichten van verhindering. 
 
3.       Uitslag verkiezingen bondsraad en installatie bondsraadsleden 
De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Ad van Helvoort, geeft een korte toelichting bij het 
verslag van de Verkiezingscommissie dat op 3 juni 2020 is verzonden naar de bondsraadsleden.  
Ad van Helvoort feliciteert de gekozen bondsraadsleden. Het spijt de commissie dat het niet 
goed is gegaan met het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen. Er zijn twee ernstige 
problemen geweest, die hij naloopt om er van te kunnen leren. Hij noemt het feit dat er twee 
kandidaten waren van één vereniging. Voor de kandidaatstelling maakt dat niets uit. De 
reglementen schrijven voor dat echter maar één kandidaat per vereniging gekozen kan worden. 
Het was beter geweest om de twee kandidaten hier in het begin op te wijzen. Het tweede 
probleem was dat statuten en Verkiezingsreglement niet gelijk luidend waren mbt het maximale 
aantal bondsraadsleden per district. De Verkiezingscommissie beschouwde het reglement als 
bindend voor haar taken. Zij heeft niet gekeken of het reglement paste bij de statuten. Over dit 
onderwerp heeft de Reglementencommissie een advies gegeven aan de leden van de 
bondsraad. Bij een peiling hebben de leden van de bondsraad aangegeven dat de 
Verkiezingscommissie de statuten dient te volgen. 
 
 
 
 
 

1  De vragen en de reacties van het bondsbestuur zijn als aparte bijlage bijgevoegd. 
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Ad beveelt aan om het reglement nog eens grondig te evalueren. Er is een bezwaarschrift 
ingediend door Tjibbe Steneker. Inhoudelijk is zijn bezwaar gehonoreerd. Lieke Vogels reageert 
kort op het proces zoals Ad heeft geschetst. Zij vindt dat niet alleen de Verkiezingscommissie 
verantwoordelijk is voor het proces. Dat is ook het bondsbestuur, de bondsraad en de 
Reglementencommissie. Wij allen hebben de omissies niet gezien. Het voorstel van het 
bondsbestuur om een aparte werkgroep in te stellen heeft tot enkele vragen geleid. Het 
bondsbestuur vindt het bij nader inzien beter om de evaluatie van het Verkiezingsreglement te 
betrekken bij de evaluatie van de bondsorganisatie.2 Tot slot bedankt Lieke de 
Verkiezingscommissie voor de door haar verrichte werkzaamheden. Frank Versluis merkt op dat 
hij meermalen heeft betoogd dat er geen strijdigheid is tussen statuten en reglement, beide 
geven maxima aan. De evaluatie kan nog enige tijd op zich laten wachten. Hij vraagt zich af wat 
we intussen doen met de openstaande zetel? Lieke Vogels heeft gevraagd aan de voorzitter van 
de evaluatiewerkgroep om dit onderwerp naar voren te halen. Tjibbe Steneker vraagt of er in 
mei 2021 een volledige bondsraad zal zijn. Lieke Vogels antwoordt dat de commissie in de 
bondsraad van november met een procedurevoorstel zal komen3. Frank Versluis wil graag dat 
de bondsraad zich uitspreekt over het aantal raadsleden. Thuur Meertens stelt voor om het 
houden bij 18, de bondsraad is z.i. compleet. Lieke Vogels stelt aan de orde de vraag zich uit te 
spreken of men de bondsraad met 18 leden wilt beschouwen als een volledige bondsraad. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Lieke bedankt tot slot de gestopte bondsraadsleden Cor van 
Vloten, Ferdinand Wiese, Gerard Mellegers, Hans Kusters, Henk Zijlstra, Jacques Claessen, 
Paul Paardekooper en Rob van der Zwet voor hun inzet, betrokkenheid en werkzaamheden in 
de afgelopen drie 3 jaar. 
 
Besluit 1: De komende maanden wordt in elk geval doorgegaan met 18 bondsraadsleden. Dit 
wordt beschouwd als een volledige bondsraad. 
 
4.       Verslag vergadering bondsraad d.d. 23 november 2019 
Het verslag is conform artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 
Lieke Vogels hoopt dat we kunnen overgaan naar een andere vorm van verslaglegging. Zij 
vindt de huidige vorm zeer uitgebreid en vraagt zich af of deze vorm voor de verenigingen 
wel toegankelijk is. Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de 
wijze en vorm verslaglegging bondsraad.4 Frank Versluis wil graag teruglezen in de notulen 
hoe een discussie is verlopen. Lieke antwoordt dat zij nog niet gezegd heeft dat de notulen 
verdwijnen. Zij wil kijken naar een meer compacte vorm. Rien van Kinderen merkt op dat hij 
vindt dat de huidige manier van verslaglegging geen meerwaarde heeft voor de achterban. 
 
5.       Ingekomen stukken 
Geen. 
 
6.       Stand van zaken besluiten en toezeggingen d.d. 23 november 2019 
Het bondsbestuur had het voornemen om in het Strategisch Beraad van 21 maart 2020 een 
discussie te voeren over de hoofdlijnen van het beleid Internationale Wedstrijdsport, IWS. 
Deze bijeenkomst is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. Het bondsbestuur wil deze 
bijeenkomst begin juli houden.5 
 
7.       Vacatures Bondsbestuur 
Aftredend en herkiesbaar algemeen bestuurslid Jan-Willem Meerwaldt. Aftredend en 
herkiesbaar algemeen bestuurslid Jan Paashuis.  
 
2 De evaluatie van het verkiezingsreglement wordt als onderwerp behandeld bij de evaluatie bondsorganisatie. 
3 Het bondsbestuur doet in de bondsraad van november 2020 een procedurevoorstel.  
4 Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de wijze en vorm van verslaglegging bondsraad. 
5 Strategisch Beraad van 21 maart 2020 verplaatsen naar eerste helft juli 2020. De bondsraadsleden krijgen  

voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie toegestuurd. 
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Besluit 2: De bondsraad herbenoemt Jan Willem Meerwaldt als bestuurslid 
Besluit 3: De bondsraad herbenoemt Jan Paashuis als bestuurslid 
Tjibbe Steneker vraagt aan beide kandidaat bestuursleden of indien, er een voorstel ligt om 
bepaalde groepen leden uit te sluiten ook binnen het bestuur kunnen aangeven dat iedereen 
gewoon mee moet kunnen doen.  
Jan Willem Meerwaldt en Jan Paashuis geven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedereen 
mee kan doen in de sport die we met zijn allen graag willen beoefenen. 
    
8.       EK 2022 
Lieke Vogels memoreert dat zij nog maar net was gekozen tot voorzitter van de NJBB toen de 
vraag naar de mogelijke organisatie van het EK zich voordeed. Zij is snel enthousiast 
geworden over het idee en vindt dit een mooie kans voor de NJBB om de sport te promoten. 
De bondsorganisatie en het bestuur hebben vervolgens een aantal voorbereidingen getroffen 
om de kandidaatstelling mogelijk te maken onder meer door de samenwerking te zoeken met 
Team TOC die ervaring heeft met het organiseren van dergelijke evenementen. 
In de afgelopen weken is voor de bondsraadsleden een webinar georganiseerd samen met 
Team TOC. Naast Nederland heeft ook Spanje zich kandidaat gesteld. 
 
Vandaag is aan de orde de vraag of de bondsraad kan instemmen met het contract met Team 
TOC / Stichting EK Petanque 2022.  Frank Versluis complimenteert bondsbestuur en 
bondsbureau over de slagvaardigheid. Hij vindt het jammer dat blijkt dat de BTW toch wel een 
rol speelt. Hij had er eerder naar gevraagd en toen is gezegd dat het geen probleem zou zijn. 
Dit scheelt €15.000. Twan Beckers licht toe dat het bondsbestuur in eerste instantie het 
signaal kreeg dat de bijdrage van de NJBB beschouwd kon worden als een subsidie aan Team 
TOC. Echter uit contact met de Belastingdienst en accountant is gebleken dat er 21% BTW 
afgedragen moet worden. Intussen is overlegd met andere bonden die ook met dit onderwerp 
te maken hebben. Er lijken toch wat mogelijkheden te zijn die de komende periode verder 
onderzocht worden. Op dit moment gaan we uit van het worst case scenario en een BTW van 
21%. Frank Versluis benadrukt dat de bedragen die genoemd zijn in de webinar excl BTW 
waren. Lieke Vogels erkent dat de BTW in de webinar niet expliciet genoemd is. De 
besluitvorming vandaag is dus impliciet BTW. De maximale bijdrage van de NJBB is €84.700. 
Rien van Kinderen complimenteert het bestuur en het bureau en dringt aan tot voorzichtigheid. 
Laten we de risico’s zoveel mogelijk beperken. Er zijn teveel onzekerheden die een rol kunnen 
spelen. Lieke Vogels vindt de opmerking terecht, we moeten voorzichtig blijven. Zij roept allen 
op om dit evenement uit te dragen. 
 
Jur Moorlag: merkt op dat in artikel 7.3 van de overeenkomst staat dat er 20% naar de NJBB 
gaat bij een substantiële rol van de NJBB. Hij vindt het woord “substantieel” te vaag. Lieke 
Vogels zegt dat dit onderwerp nadrukkelijk is besproken met TeamToc. Zij heeft er vertrouwen 
in dat de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn. Het woord substantieel is moeilijk nader 
te definiëren. De NJBB zoekt sponsoring bij niet -commerciële partijen en TeamToc bij de 
commerciële partijen. Jur Moorlag voegt er aan toe dat zowel de bondsorganisatie van de NJBB 
als de verenigingen veel zullen moeten bijdragen om het EK bekend te maken en steun te 
verkrijgen. Frank Versluis vraagt of er wellicht in andere contracten een betere omschrijving te 
vinden is voor het begrip substantieel. Lieke zegt toe dat we zullen zoeken naar een 
toevoeging aan het contract in de vorm van een addendum om art. 7.3 nader te regelen.6  
Hierna vraagt Lieke Vogels instemming van de bondsraad met de overeenkomst met de 
Stichting EK Petanque 2022. 
 
Besluit 4: De bondsraad stemt in met de overeenkomst met Team Toc, met de volgende 
wijziging: Art. 13.1. De ontbindende voorwaarde moet luiden: "... dat de organisatie van het 
EK 2022 vóór 1 februari 2021 niet definitief is toegewezen aan de NJBB." 
 
6 Het bestuur zoekt naar nadere uitwerking van art. 7.3 van het contract met Team Toc en dit als nadere regeling in  

de vorm van een addendum toe te voegen. 
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9. Beleidsverantwoording 
 
9.1     Jaarverslag 2019 
Na een discussie over een vraag van Frank Versluis over een zinsnede op pag. 37 wordt het 
jaarverslag aangenomen met een aanpassing van het woord ondersteuning in “in samenspraak 
met”. Besluit 5: De bondsraad neemt kennis van het Jaarverslag 2019. 
 
Naar aanleiding van een opmerking van Frank Versluis wil Lieke Vogels graag een gesprek 
hebben met enkele de leden van de klankbordgroep. 
Afspraak: Frank Versluis legt het contact tussen enkele leden van de klankbordgroep en het 
bondsbestuur. 
 
In de vragen en antwoorden zijn de volgende toezegging gedaan. 
Nu worden in het jaarplan alleen nieuwe projecten opgenomen en worden overlopende 
projecten niet meegenomen die echter wel op de capaciteit van het bondsbureau drukken. In 
het jaarplan 2021 wordt hier extra aandacht aan besteed en dan zal in overleg met de 
bondsraad besloten worden welke zaken prioriteit krijgen. 7 
 
De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF 
vastgesteld. Het bondsbestuur zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten aan 
te passen.8 

 
Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de website 
inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het aantal reeds 
ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen geen namen van toekomstige cursisten worden 
genoemd in verband met de privacywetgeving.9 

 
Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de 
bescherming van persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen.10 

Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het 
jaarverslag 2020 in het jaarverslag opgenomen11. 
 
9.2     Financieel jaarverslag 2019 
De penningmeester Valentijn van Koppenhagen geeft een korte toelichting. Er zijn enkele 
vragen gekomen en beantwoord. De vragen gaan vooral over de bestedingen van de reserves. 
De accountant en de Financiële Commissie konden zich goed vinden in het verslag. 
Frank Versluis verwijst naar vraag 48 en het antwoord daarop. Hij wil graag dat de gegeven 
toelichting van het bondsbestuur wordt opgenomen in het jaarverslag omdat bij latere lezing 
zowel gekeken moet worden naar de notulen en het financiële jaarverslag. 
Valentijn van Koppenhagen reageert dat het jaarverslag al geaccordeerd is door de 
accountant. Het opnemen van bedoelde toelichting in het financieel jaarverslag betekent dat 
we weer terug moeten naar de accountant. Na een korte discussie wordt afgesproken om een 
addendum toe te voegen aan het financieel jaarverslag met daarin de gegeven nadere 

 
7 In het jaarplan 2021 worden overlopende projecten uit 2020 opgenomen en zal in overleg met de bondsraad  

besloten worden welke zaken prioriteit krijgen. 
8 De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF vastgesteld. Het bondsbestuur  

zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten aan te passen.  
9 Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de website inzichtelijk te maken  

wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het aantal reeds ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen  
geen namen van toekomstige cursisten worden genoemd in verband met de privacywetgeving. 

10 Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de bescherming van  
persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen. 

11 Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het jaarverslag 2020 in het  
jaarverslag opgenomen. 
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toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49 12.  
 
Besluit 6: de bondsraad is akkoord met het Financieel jaarverslag 2019. 
 
Toezegging uit vragen en antwoorden. 
(vraag 54) Het bondsbestuur kan prima inzage geven, in de toelichting, over het totaal aan 
opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules. Dit zal dan ook in de toekomst in de toelichting 
worden opgenomen.13 
 
9.3     Voorstel (her)verdeling bestemmingsreserves 
De schriftelijke vragen zijn afdoende beantwoord. 
Besluit 7: de bondsraad stelt de (her) verdeling bestemming reserves 2022 vast. 
 
10.     Vaststelling bondsbijdrage en inschrijfgelden 2021 
Besluit 8: de bondsraad stelt de bondsbijdrage 2021 als volgt vast: Voor een heel jaar 
senioren €23,00 en jeugd €11,50. De bijdragen voor een halfjaar (vanaf 1 
juli) zijn resp. €11,50 en € 5,75. 
 
11.     Toernooireglement (TRP) en bijlagen 
 
11.1 Voorstel aanpassing TRP alcoholverbod npc. 
Toezegging vraag 60. In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het 
uitgangspunt benadrukken dat alcohol en sport niet samen (behoren te) gaan.14 

 
Besluit 9: Artikel 32.2 TRP wordt gewijzigd in “Het is de spelers, coaches en andere 
deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische drank te 
nuttigen. Voor spelers in de NPC en deelnemers aan nationale toernooien geldt een 
alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij van hun equipe. 
 
11.2 Voorstel aanpassing bijlagen TRP, NPC reglement  
Voorstel 1 wordt aangenomen. 
 
Besluit 10: De inhoud van artikel 2.7 “Een team kan een coach aanwijzen” wordt verplaatst 
naar 2.6 en wordt geplaatst onder het kopje: “Van toepassing op landelijke (Top, 2e en 3e) en 
regionale (4e, 5e, 6e, etc) divisies.”  
 
Voorstel 2 wordt aangenomen met 1 stem tegen. 
 
Besluit 11: In artikel 2.9 wordt “van meer dan één vereniging” vervangen door “van 
maximaal twee verschillende verenigingen.” 
 
Voorstel 3. Er vindt enige discussie plaats over dit voorstel mede in verband met het feit dat 
het ook kan voorkomen dat beide teams de overtreding begaan en het verband met andere 
artikelen. Het bondsbestuur zal alles rondom dit voorstel opnieuw op een rijtje zetten, en dit 
schriftelijk aan de leden van de bondsraad voorleggen.15 
 
Besluit 12: de bondsraad neemt binnen een maand een schriftelijk besluit over alles rondom 
voorstel 3. Dit besluit is aangenomen met één stem tegen. 
 
12 Het bondsbestuur voegt een addendum toe aan het financieel jaarverslag 2019 met daarin de gegeven nadere  

toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49. 
13 Het bondsbestuur zal in de toekomst in de toelichting van het financieel jaarverslag inzage geven over het  
 totaal aan opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules. 
14 In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het uitgangspunt benadrukken dat alcohol en sport  

niet samen (behoren te) gaan. 
15 Het bondsbestuur legt een voorstel binnen 1 maand schriftelijk voor aan bondsraadsleden 
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Voorstel 4 wordt aangenomen. 
Besluit 13: In artikel 5.2 wordt het woord “voldoende” gevoegd tussen “opstellen van” en 
“spelers.” 
 
Voorstel 5 wordt aangenomen. 
 
Besluit 14: Artikel 5.3.2 wordt gewijzigd in “Bij een positief oordeel wordt door de 
competitieleiding na overleg met beide teams een nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld. 
Er mag maximaal één speelronde zitten tussen de oorspronkelijke en nieuwe datum.” 
 
Voorstel 6 is door het bestuur ingetrokken. 
 
Voorstel 7: Tjibbe Steneker heeft een amendement ingediend. Hij geeft daarnaast aan dat dit 
volgens hem niet zo in de reglementen geregeld moet worden. In aansluiting op de 
schriftelijke vragen geeft Sjoerd Pieterse het volgende aan:  
De term speelvlak is nergens gedefinieerd. In de praktijk zien we dat het speelveld meestal niet 
is verdeeld in 3 afgebakende banen. Hij onderschrijft het voorstel van Tjibbe Steneker. “Indien 
de verdeling van de partijen over het speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan 
worden, wordt er getost om te beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak 
bepaald. Dit is een afwijking van RPS artikelen 5 en 6.” 
Overigens denkt hij dat in meer dan 90% van de gevallen de spelers er zelf wel uit komen.  
 
Besluit 15: Aan artikel 6.2 wordt toegevoegd. “Indien de verdeling van de partijen over het 
speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan worden, wordt er getost om te 
beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak bepaalt. Dit is een afwijking van RPS 
artikelen 5 en 6.” 
 
Voorstel 8 wordt aangenomen. 
 
Besluit 16: Artikel 6.3 van bijlage 1 wordt: Na elke speelronde (behalve de laatste) spreken de 
teamcaptains in overleg met scheidsrechter af hoe laat de volgende speelronde begint. Indien 
zij het niet eens worden, beslist de scheidsrechter. 
 
Voorstel 9 wordt aangenomen. Tjibbe Steneker wijst er op dat de term wedstrijd is in RPS+ 
synoniem voor partij. Lieke Vogels antwoordt dat dit moet worden betrokken bij de wijziging.16 
 
Besluit 17: In het reglement wordt de term “ontmoeting” veranderd in “wedstrijd”. 
 
Voorstel 10 gaat over het gebruik van twee verschillende termijnen in de artikelen 6.7.1 
en6.7.2. Het voorstel van het bestuur om beide termijnen te stellen op 48 uur, wordt gewijzigd 
in24 uur. 
 
Besluit 18: in artikel 6.7.1. wordt ’48 uur’ gewijzigd in ’24 uur’. 
 
Voorstel 11 betreft de inzet van wisselspelers in de topdivisie. 
In vraag 75 is gevraagd om de resultaten van de enquête die heeft plaatsgevonden onder de 
betrokkenen in de topdivisie te delen met de bondsraadsleden. Deze wordt toegezonden.17 

Na discussie over vraag 77 wordt art. 8.2.4 aangepast. N.a.v. vraag 78 wordt artikel 8.2.6 
aangepast. 
 
Besluit 19: 
Er wordt een nieuw artikel 8.2 toegevoegd met de tekst:  “Tijdens wedstrijden in de topdivisie, 
 
16 RPS+ nagaan op gebruik termen wedstrijd en partij. 
17 Resultaten enquête over inzet wisselspelers in topdivisie aan bondsraadsleden sturen. 
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kunnen spelers worden gewisseld; 
8.2.1. In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één speler van 

elk verenigingsteam worden gewisseld; 
8.2.2. De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, dient op het teamformulier te staan en bij 

aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn; 
8.2.3. Er kan alleen worden gewisseld tussen twee mènes; 
8.2.4. Het inzetten van een wisselspeler dient onverwijld te worden gemeld bij de 

scheidsrechter en bij de equipeleider van de tegenpartij; 
8.2.5. Indien in eenzelfde speelronde door een verenigingsteam meer dan een wisselspeler is 

ingezet, wordt de nieuwe wisselspeler als niet speelgerechtigd beschouwd. 
8.2.6. Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens een partij, kan in 

dezelfde speelronde niet meer spelen in een andere partij. Indien dit toch gebeurt, 
wordt deze speler in de partij waarin hij als wisselspeler deelneemt als niet 
speelgerechtigd beschouwd; 

8.2.7. Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet dient ook met die wisselspeler te 
voldoen aan de geldende regels, en in het bijzonder in het geval van een gemengde 
equipe gemengd te blijven.” 

 
Voorstel 12 wordt aangenomen. 
Besluit 20: In artikel 8.5 wordt ‘een lagere divisie’ gewijzigd in ‘de 2e divisie of lager’. 
 
Voorstel 13. Naar aanleiding van een voorstel van Peter van Wermeskerken in de 2e 
vragenronde, wordt voorstel 13 gewijzigd in een wijziging van artikel 3.8. Er wordt besloten 
om artikel 9.2 niet aan te passen. Dit gewijzigde voorstel wordt aangenomen. 
 
Besluit 21: artikel 3.8 wordt gewijzigd in: “Indien een team tweemaal met een niet-
speelgerechtigde deelnemer deelneemt aan een wedstrijd in de NPC, leidt dit tot een sanctie 
als beschreven in artikel 9.1 van dit reglement. Daarnaast is in deze situatie artikel 5.3.2. van 
overeenkomstige toepassing” 
 
In de tweede vragen ronde heeft Tjibbe Steneker een voorstel gedaan om huidig 8.2 aan te 
passen. Nadat alle overige wijzigingen zijn doorgevoerd, zal dit nieuw artikel 8.3 betreffen. Op 
voorstel van  Tjibbe Steneker wordt nieuw artikel 8.3. uitgebreid. 
 
Besluit 22: Nieuw artikel 8.3 wordt uitgebreid met de volgende zin: “Als gevolg van 
toegepaste sancties, kan de wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven eindstand kennen.” 
 
Voorstel wijziging Masters-reglement (bijlage 9, TRP) 
 
Besluit 23: In artikel 5.3.2 van bijlage 9 van het toernooireglement petanque ("Er wordt 
gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden.") wordt "Er ..." gewijzigd in 
"Tot aan de halve finales (dus in de poule-fase)...". 
 
11.3 Voorstel tot wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement 
Voorstel 1 wordt aangenomen. 
 
Besluit 24: Artikel 8, lid 2 sub c van het huishoudelijk reglement ("De vergaderingen van de 
bondsraad vinden jaarlijks plaats in de maand mei en in de maand november op een centrale 
locatie in het land.") wordt geschrapt. 
 
Voorstel 2 wordt aangenomen. 
Besluit 25: In artikel 14, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("Het strategisch beraad 
vindt ten minste 1x per jaar plaats op een nader aan te wijzen locatie, welke centraal in het 
land ligt, in de maand oktober.") wordt "in de maand oktober" gewijzigd in ”minimaal zes 
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weken voorafgaand aan de najaarsvergadering van de bondsraad”. 
 
Voorstel 3 wordt aangenomen met één stem tegen van FV.  
Bij de beantwoording van vraag 82 is toegezegd dat het bondsbestuur er naar streeft om de 
ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de voorjaarsvergadering van de bondsraad te 
laten plaatsvinden.18 
 
Besluit 26: In artikel 15, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("De ledenraadpleging 
vindt ten minste een maal per jaar plaats in de maanden april of mei per district;") wordt "in de 
maanden april of mei" gewijzigd in: "in de eerste helft van het jaar". 
 
Voorstel 4 wordt aangenomen. 
 
Besluit 27: Aan artikel 3, lid 1 van het huishoudelijk reglement (“Afwikkeling verplichtingen 
van lidverenigingen” wordt een nieuw punt toegevoegd dat luidt: 
“c. Een lidvereniging die bij opzegging van het lidmaatschap niet de in artikel 7, lid 6 sub a van 
de statuten bepaalde termijn inachtneemt, is tenminste de jaarcontributie verschuldigd op 
basis van het aantal verenigingsleden op 30 november voorafgaand aan de opzegging.” 
 
Voorstel 5. Op dit voorstel zijn de vragen 84 tot en met 90 ingediend en heeft het 
bondsbestuur gereageerd. Lieke Vogels vult aan dat het bondsbestuur het opnemen van deze 
bepaling van belang vindt. Hiermee kunnen we voorkomen dat iemand die ongewenst gedrag 
heeft vertoond bij de ene sportbond overstapt naar een andere bond. 
Tjibbe Steneker heeft bezwaar. Hij staat wel achter de goede bedoelingen maar stelt dat het 
reglement van de NOC*NSF niet voldoet aan de eisen van de wet. Bovendien is de 
toestemming van de autoriteit persoonsgegevens niet aanwezig. Hij vindt dat de Bondsraad 
uiterst summier is geïnformeerd.  
Tjibbe Steneker stelt voor om eerst zeker te stellen dat we het systeem legaal kunnen 
inzetten. Daarnaast is hij van mening dat deze koppeling aan een vreemd reglement via de 
statuten moet. Lieke Vogels vindt het goed dat Tjibbe wijst op een aantal punten. Het 
bondsbestuur heeft al in de antwoorden aangegeven dat zij anders aankijkt tegen de gemaakte 
opmerkingen. Frank Versluis geeft aan niet zeker te weten of dit in Statuten of in het HHR 
moet worden geregeld, hier kan volgens hem de RC wellicht iets van vinden. Ook vindt Frank 
Versluis de informatie te summier. Hij vindt het onjuist dat er wordt voorgesteld om in het HHR 
te verwijzen naar een reglement dat er nog niet is. 
Wat vindt de RC? Sjoerd Pieterse wijst erop dat het niet gaat om verplichtingen die gelden voor 
individuele leden. Het gaat alleen om het vastleggen in een systeem. Jan Willem Meerwaldt 
geeft aan dat het gaat om een dringende vraag van NOC*NSF. Ook de NJBB is gebonden aan 
de besluiten van de ledenvergaderingen van NOC*NSF. Hierna gaat de voorzitter over tot 
stemming. Het voorstel wordt aangenomen. Er zijn 4 stemmen tegen het voorstel. 
 
Besluit 28: Aan het Huishoudelijk Reglement wordt toegevoegd: 
Artikel 24 lid 3: Gebruik buiten de bond 
De bond voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie 
NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, (bijzondere) 
persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van 
seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van verenigingsleden. 
Deze informatie in het CMSS heeft als doel te komen tot een veilige of veiliger sportomgeving 
en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren 
van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze (bijzondere) persoonsgegevens mogen en 
zullen niet door de bond noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven 
 

18 het bondsbestuur streeft er naar om de ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de voorjaarsvergadering  
van de bondsraad te laten plaatsvinden. 
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worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook. 
De mogelijkheid voor uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, in overeenstemming 
met de AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt gerealiseerd door middel van 
een’Reglement Case Management Systeem Sport’ dat in de Algemene Vergadering van 
NOC*NSFvastgesteld. 
 
In de vragen en antwoorden heeft het bondsbestuur de volgende toezeggingen gedaan: 

- In de werkafspraken (versie 1.2.) zoals opgesteld door NOC*NSF is een complete 
beschrijving van het CMSS systeem te vinden. Met toestemming van de juristen van 
NOC*NSF mogen deze worden gedeeld;19 

- Op het moment dat de bondsraad besluit om de voorgestelde tekst op te nemen in het 
HHR zal een DPIA worden opgemaakt voordat het systeem in gebruik wordt 
genomen;20 

- Door de voorgestelde tekst op te nemen in het HHR, worden leden geïnformeerd over 
het feit dat bij een incident (bijzondere) persoonsgegevens en mogelijke andere 
gegevens over hem/haar worden opgenomen, gemonitord en bewaard. Het 
bondsbestuur ziet geen aanleiding om de privacyverklaring te wijzigen, de doelen en 
gronden zijn op dit moment voldoende beschreven. Wel is het van belang om de 
verenigingsleden nader te informeren over het gebruik van het CMSS en wat dit voor 
hen betekent.21 

 
11.4 Voorstel aanpassing statuten 
 
11.4.1 Spelers met een buitenlandse licentie die lid willen worden/blijven van een 

 NJBB –vereniging. 
 
Op het voorstel zijn 3 vragen gesteld en antwoorden gegeven. Tjibbe Steneker 
meldt dat hij bezwaar heeft tegen het voorbehoud dat het bondsbestuur heeft gemaakt in de 
beantwoording van vraag 93. Het voorstel wordt aangenomen. 
 
Besluit 29: Artikel 5, lid 2 van de statuten wordt gewijzigd in: 
2. Licenties 
a. De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor elk van haar verenigingsleden een licentie. 
Een licentie fungeert als bewijs van lidmaatschap 
b. Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van de bond en kan door hem worden 
ingenomen. 
c. De inhoud van en de rechten en plichten die voortvloeien uit licenties kunnen nader worden 
geregeld in bij reglement.” 
Een nieuw punt toegevoegd dat luidt: 
d. In afwijking van het gestelde sub a verstrekt de bond aan zijn lidverenigingen voor elk van 
haar verenigingsleden die reeds beschikken over een geldige licentie afgegeven door een 
andere bij de FIPJP aangesloten bond een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van 
lidmaatschap geeft in combinatie met de in de eerste volzin bedoelde licentie dezelfde rechten 
als een door de bond afgegeven licentie.” 
 
 
11.4.2 Integriteit 
 
Besluit 30: Aan artikel 6, lid 3 van de statuten ("Aanvullende rechten en verplichtingen") 
wordt een sub c. toegevoegd dat luidt: "De bond is bevoegd ten laste van zijn leden in het 
 
19 De werkafspraken CMSS worden gedeeld 
20 Voorgestelde tekst opnemen in HHR en opmaken DPIA zodra met systeem gewerkt gaat worden 
21 Leden informeren over nader gebruik CMSS 
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kader van de bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de 
Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de 
bond gebonden zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, 
alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies 
of organen." 
 
Frank Versluis wil dat alle informatie naar de bondsraadsleden gaat. Als een bondsraadslid om 
informatie vraagt, moet hij dat krijgen. Lieke Vogels antwoordt dat er geen bezwaar is om 
stukken te delen. Maar dat er ook documenten zijn van andere bonden die wij niet zonder 
overleg kunnen versturen. Het bondsbestuur wil transparant zijn, maar ook integer. De 
voorzitter sluit de vergadering om 13.50 uur. Zij geeft aan dat het bondsbestuur zoveel 
mogelijk heeft getracht om alle vragen te beantwoorden. Als er echter nog andere vragen zijn 
stel die dan via de mail. Tjibbe Steneker zegt dat hij 3x gevraagd heeft om toezending van de 
stukken van de Reglementen Commissie. Sjoerd Pieterse reageert dat als het bestuur om een 
advies heeft gevraagd aan de RC, het bestuur bepaalt of zij de stukken toestuurt. Bij de 
voorliggende voorstellen is veel in samenwerking opgesteld. Er zijn daar geen aparte 
voorstellen over gedaan. De voorzitter sluit de vergadering definitief om 14.00 uur. 
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BIJLAGE: ANTWOORDEN BONDSBESTUUR OP INGEKOMEN VRAGEN 
BONDSRAADSLEDEN (1e vragenronde) 

 
Het bondsbestuur heeft vragen ontvangen van Frank Versluis (FV), Peter van Wermeskerken 
(PvW), Rien van Kinderen (RvK), Rob Hulst (RH) en Tjibbe Steneker (TS). De afkorting van de 
vragensteller is opgenomen achter het nummer van de vraag. 
 
AGENDAPUNT 3:  UITSLAG VERKIEZINGEN BONDSRAAD 

 
1. FV - Er van uitgaande dat de “hernieuwde” door de verkiezingscommissie vastgestelde  
verkiezingsuitslag zonder bezwaren kan worden uitgevoerd, wil ik graag het volgende  
opmerken. 
 
Ik heb er sinds de bekendmaking van “de eerste versie” van de verkiezingsuitslag geen geheim  
van gemaakt, dat naar mijn mening deze verkiezingen pijnlijk hebben blootgelegd welke hiaten  
en onduidelijkheden de interne regelgeving bevatten. Ik voel me hier ook geenszins alleen in,  
ofwel: ik verwacht dat we unaniem zullen vaststellen dat de reglementen voor wat betreft het  
verkiezingsproces en al wat daar bij hoort, aanpassing behoeven. 
 
Ondertussen zitten we opgescheept met de situatie waarbij 1 zetel in de bondsraad niet op  
basis van de verkiezingen kan worden toegekend aan één van 8 kandidaten, waarop wel  
stemmen zijn uitgebracht (en soms in behoorlijke mate). 

 
De huidige reglementen spreken van “tussentijdse verkiezingen” als er een “tussentijdse  
vacature” ontstaat (waarbij de kieslijst niet kan voorzien in vervulling daarvan). 
Dit lijkt op de nu ontstane situatie van toepassing: tussentijdse verkiezingen dus. 
 
Gezien de huidige beperkingen kunnen zich daarvoor alleen kandidaten aanmelden uit de  
districten waarvoor het maximum aantal bondsraadleden nog niet is bereikt. 
Dat lijkt een beetje een rare verkiezing te worden, omdat wel alle verenigingen weer hun  
stem(men) mogen uitbrengen. 
 
Een ander scenario kan zijn, dat eerst de reglementen worden aangepast, en vervolgens  
opnieuw bepaald wordt of de huidige kieslijst (stemmen, district en vereniging) volgens de  
nieuwe regels wel in vervulling kan voorzien. 
 
Ook opent het de weg naar kandidaatstelling van verenigingsleden die nu op basis van nieuwe  
beperkingen wel in aanmerking komen voor een zetel namens hun district. 
 
Hoe dan ook, ik stel voor dat de bondsraad vandaag een keuze moet maken hoe nu verder te  
gaan. Daarbij ligt de keuze uit 1 van de hier beschreven scenario’s (er zijn ongetwijfeld meer  
varianten denkbaar) voor de hand: 
 
1. Zo spoedig mogelijk tussentijdse verkiezingen, volgens huidige bepalen in statuten en 

reglementen 
2.  Eerst bepalingen in statuten en reglementen op orde brengen, en dan tussentijdse 

verkiezingen uitschrijven 
3.   Eerst bepalingen in statuten en reglementen op orde brengen, dan vaststellen of de 

huidige kieslijst volgens de nieuwe bepalingen wel (eenduidig) in vervulling van de  
vacature kan voorzien; als dat niet kan, alsnog nieuwe verkiezingen uitschrijven 

 
In alle gevallen moet een tijdpad bepaald worden, te beginnen met een (gewenste) uiterste  
datum waarop de vacature vervuld moet zijn (of niet…). 
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Slotoverweging: 
 
Het heeft allemaal niet de schoonheidsprijs verdiend. Ik kan me voorstellen dat maar weinigen  
op tussentijdse verkiezingen zitten te wachten. En kleur dan het plaatje maar in… 
 
Antwoord bondsbestuur:  
Het bondsbestuur dankt Frank voor zijn inbreng. Het bondsbestuur heeft ook geconstateerd 
dat het huidige verkiezingsreglement een aantal hiaten vertoont. Het bondsbestuur is geen 

voorstander van “reparatiewetgeving” maar geeft de voorkeur aan een rustige beschouwing 
van het verkiezingsreglement gebaseerd op de vraag hoe komen we tot de beste en 
samenstelling van de bondsraad. Het voorstel is om een werkgroep te formeren met een 
afvaardiging van de bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau, reglementencommissie en 
verkiezingscommissie. Het streven is om door de werkgroep een voorstel te laten 
voorbereiden voor de najaarsvergadering in november. 
 
AGENDAPUNT 4:  VASTGESTELDE VERSLAG D.D. 23 NOV. 2019 
 
2. FV - N.a.v. Besluit 5 (blz.4). In het besluit wordt iets toegezegd, wat ik niet in de lijst van 
toezeggingen terugvindt. Gezien de wijzigingen in planning en verwachtingen als gevolg van de 
situatie waarin de wereld sedert enkel maanden verkeert, is het niet erg dat deze toezegging 
niet gestand kon worden gedaan. 
 

Wel wil ik het bondsbestuur vragen de lijst met toezeggingen zorgvuldiger samen te stellen. 
Het ligt immers voor de hand om op die lijst te sturen. 
 
Antwoord bondsbestuur:  
Deze toezegging ontbreekt inderdaad in de lijst van toezeggingen. Het streven was o.a. om 
de prestatie-ambitie op 21 maart met elkaar te bespreken zodat we een aangepaste notitie 
in de bondsraad van juni konden voorleggen. Vanwege de uitbraak van Covid-19 is dit niet 
gelukt. Het doel is nog steeds om deze sessie met elkaar te plannen zodat in de 

najaarsvergadering alsnog een aangepaste notitie wordt voorgelegd. 
 
3. FV - N.a.v. Besluit 15 (blz.13). Ik mis de vaststelling van de structuur voor 
inschrijvingsgelden districtscompetities (voorstellen 10.1.1 en 10.1.2). Dat was toch wel 
besloten?   
 
Antwoord bondsbestuur:  
Dat is inderdaad besloten en staat op pagina 14 bij besluit 17. 
 
4. FV - N.a.v. de behandeling van voorstel tot aanpassing in TRP bijlage 1 (NPC-reglement),  
agendapunt 11.2.4 (blz. 17). “De app wordt beschikbaar gesteld aan alle wedstrijdleiders”. Is 
de app operationeel? 
 
Antwoord bondsbestuur   

De app is nog niet operationeel en bevindt zich in de testfase. Het doel is om de app vanaf  
1 september te kunnen gebruiken. 
 
AGENDAPUNT 6:  STAND VAN ZAKEN BESLUITEN EN TOEZEGGINGEN 
 
5. FV - M.b.t. het opnieuw oppakken van het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan  
IWS (blz. 26, paragraaf “Competitie”). De planning is ter kennisgeving en duidelijk, maar wel  
heel krap. Graag zie ik toch dat het in het strategisch beraad te bespreken document vooraf  
aan de bondsraadleden wordt toegezonden. 
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Antwoord bondsbestuur   
De bondsraadsleden krijgen voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie toegestuurd ter 
voorbereiding op het strategisch beraad.  
 
6. FV - M.b.t. het evalueren van de bondsorganisatie (blz. 27). Er wordt kennis gegeven dat 
een plan van aanpak is opgesteld, en dat een werkgroep wordt samengesteld. Hierbij verzoek 
ik het bondsbestuur om toezending van het genoemde plan van aanpak, en (zoals bij eerdere 
gelegenheden ook al eens gevraagd), het bekendmaken op de website dat dit proces is gestart, 

onder vermelding van de samenstelling van de werkgroep. 
 
Antwoord bondsbestuur: 
Het plan van aanpak (inclusief de personen die deelnemen aan de werkgroep) zal op de 
website worden geplaatst. 
  
AGENDAPUNT 8:  EK 2022 
 
7. FV - “Nederland heeft zich officieel kandidaat gesteld…” (…) zonder formele goedkeuring  
van de bondsraad (blz. 28). Zijn daarmee al verplichtingen aangegaan?  
 
Antwoord bondsbestuur:  
Het bondsbestuur is nog geen verplichting aangegaan. De CEP moet het EK nog toewijzen 
alvorens het bondsbestuur het contract met EKP  tekent. Dit contract ligt voor tijdens de 

vergadering van de bondsraad op 6 juni. 
 
8. RvK - De overeenkomst wordt afgesloten niet met Team TOC maar met EK Petanque 2022 
B.V. Team TOC draagt hiermee geen risico voor de organisatie, het risico wordt afgewenteld op 
een aparte b.v. Is dit een wenselijke constructie? 
 
9. TS - Team TOC brengt de organisatie van het EK onder in een speciaal hiervoor opgezette 
BV. Brengt dit extra risico met zich mee voor de bond? 

 
10. PvW - Blz. 29, onder 2. en onder F. Wat is de (formele) relatie tussen Team TOC en EKP? 
 
Antwoord bondsbestuur: 
Dit is een zeer gebruikelijke constructie bij het organiseren van dergelijke evenementen. In 
het geval er iets mis gaat bij een ander evenement van Team TOC, dan heeft dit geen 
invloed op het EK 2022. Alle overeenkomsten worden gesloten door EKP: met VWS, Brabant 
Sport etc. Dit brengt geen extra risico’s mee voor de NJBB. EKP dient bijvoorbeeld zelf bij 
VWS aan te geven dat zij (EKP) verantwoordelijk is voor tekorten (en niet de NJBB). EKP 
heeft geen eigen personeel. Het personeel van Team TOC zal door EKP worden ingehuurd om 
het EK 2022 te organiseren. 
 
11. PvW - Blz. 29. Art. 1.4. Geldt dat inclusief de rechten en verplichtingen aan CEP voor wat 
betreft deelnemende teams? 

 
Antwoord bondsbestuur: 
Dat klopt. De rechten en plichten jegens deelnemende teams zijn hierbij inbegrepen. 
 
12. PvW - Blz. 30, Art. 5.1. Is dat inclusief pandemiedekking? Zo niet, hoe kijkt het bestuur 
tegen dat risico aan? 
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Antwoord bondsbestuur: 
Een ‘pandemiedekking’ is alleen te verkrijgen tegen een enorm hoge premie. Deze premie 
weegt niet op tegen het risico. Indien het EK 2022 wordt geraakt door de gevolgen van een 
pandemie zoals Covid-19, zal gezamenlijk met alle stakeholders, worden gekeken hoe dit op te 
lossen. De NJBB heeft op dit vlak geen enkele verplichting die verder gaat dan in artikel 6 
wordt beschreven.  
 
13. PvW - Blz. 30, Art. 5.2. Hoe kijkt het bestuur aan tegen het risico van een schade die 

boven het maximaal gedekte bedrag van € 2,5 mln uitstijgt? 
 
Antwoord bondsbestuur: 
Het bondsbestuur is van mening dat de maximale uitkeringswaarde van €2.500.000,- 
voldoende is voor de risico’s die worden gelopen en ziet geen risico’s van een schade boven 
dit bedrag waarvoor EKP aansprakelijk kan worden gesteld. 
 
14. RvK - In de overeenkomst met CEP staat “Even if a Host Federation is not directly the 
organiser of a European Championship, it nevertheless assumes the full responsibility of 
compliance with the requirements of the Specification and collaborates with the CEP. Hoe raakt 
dit de overeenkomst die de NJBB sluit met EKP? 
 
Antwoord bondsbestuur: 
EKP is bekend met de eisen die worden gesteld door de CEP en zal zich hier aan houden. Dit 

vloeit voort uit artikel 1 lid 4 van de overeenkomst.  
 
15. RvK - EKP zorgt voor voldoende verzekering van het evenement, In de overeenkomst met 
CEP staat “The CEP Board of Directors will entrust the organisation to a member Federation, 
but will remain entirely responsible for supervising and running the Championships and for the 
results.” Gaat dit niet op enigerlei wijze conflicteren wanneer er een claim bij de NJBB gelegd 
wordt en EKP heeft een verzekering afgesloten? 
 

Antwoord bondsbestuur:  
In dit artikel staat feitelijk dat de CEP eindverantwoordelijk is voor de wedstrijden en 
uitslagen. Het bondsbestuur ziet niet welke claim hiervoor bij de NJBB kan worden 
neergelegd en welk conflict dit kan opleveren. Mocht de CEP de NJBB aanspreken 
(bijvoorbeeld op een gebrek in de organisatie) dan kan de NJBB (op basis van artikel 1 lid 4) 
EKP aanspreken. 
 
16. RvK - In artikel 2 sub 4 wordt gesproken over beeldopnames. De CEP heeft op dit gebied 
ook de nodige rechten vastgelegd. Is het straks voldoende duidelijke wie wat mag. 
 
Antwoord bondsbestuur:  
Er is uitgebreid contact geweest met de CEP over beeldopnames. Er bestaat feitelijk geen 
productieverplichting. Hetgeen in artikel 2 lid 4 is geregeld betreft promotionele opnames 
waarbij Nederlandse spelers betrokken zijn.  

 
17. RvK - Sponsors zijn ter beoordeling van de CEP. Kan dit gevolgen hebben voor de 
financiering? 
 
Antwoord bondsbestuur:  
Nee, dit zal de financiering niet raken. Het is van belang dat er geen nieuwe sponsoren 
worden aangetrokken die strijdig zijn met huidige sponsoren van de CEP. EKP richt zich qua 
sponsoring op andere partijen, dit betreft partijen die niet specifiek actief zijn op het gebied 
van petanque. Denk hierbij aan materiaalpartners om de venue op te bouwen. 
 



 

5 

 

18. RH - In het document dat de opzet van het EK 2022 beschrijft, is in artikel 6 de 
financiering behandeld. Ik word hier heel enthousiast van, maar ik kan het niet helpen dat ik 
ook aan de Floriades in Nederland denk. In het begin ziet het er goed uit, maar er is altijd een 
verliespost. Als er in een doemscenario voor dit EK problemen komen met bijvoorbeeld 
subsidiëring of andere kosten, tot hoeverre is de NJBB nog bereid deze nog voor zijn rekening 
te nemen? 
 
Antwoord bondsbestuur:  

De maximale bijdrage van de NJBB is contractueel bepaald op € 45.000 excl. BTW +  
€ 25.000 excl. BTW. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen dan draagt Team Toc 
hiervoor het financiële risico. Uiteraard zal in alle gevallen in goed overleg met de 
betreffende stakeholders (ook bondsraad) naar een mogelijke oplossing gezocht worden.  
 
19. RvK – Art. 6, Zijn de toezeggingen, Gemeente, VWS, Brabant Sport, waarmee gerekend 
wordt vast gelegd in overeenkomsten? 
 
Antwoord bondsbestuur:  
De bedragen zijn nog niet vastgelegd in overeenkomsten. Wel zijn er reeds toezeggingen van 
de verschillende partijen. Op het moment dat het EK definitief is toegekend aan de NJBB, 
worden de subsidieaanvragen definitief/formeel ingediend. Dit is gebruikelijk bij grote 
events. De verschillende partijen hebben aangegeven dat de huidige coronacrisis geen 
invloed zal hebben op de mate waarin zij het EK 2022 (onder andere financieel) zullen 

ondersteunen.  
 
20. RvK - NJBB betaald alle kosten voordat er iets geleverd is. Dit is ongebruikelijk in een 
opdrachtgever, opdrachtnemer relatie. 
 
Antwoord bondsbestuur:  
Dit is een gebruikelijke constructie bij de organisatie van evenementen. De NJBB betaalt niet 
voor het evenement zelf, maar voor alle investeringen die er voor dienen te gebeuren en 

leiden tot het evenement. De kosten van EKP worden, zoals bekend, niet gedekt door de 
bijdrage van de NJBB. Om een helder beeld te krijgen, heeft EKP een diagram toegestuurd 
die van toepassing is op grote sportevents: 
 

 
 
21. – RvK, Artikel 11 lid 5. Gezien de ervaringen met Corona is een aanvulling “….. uitgesteld 

op last van CEP of bevoegd gezag…… “  
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Antwoord bondsbestuur:  
In dit soort uitzonderlijke situaties is het (juridisch) van belang wie het evenement afgelast. 
Diegene die dat doet, is in principe verantwoordelijk voor de gevolgen. De overheid is niet de 
partij die het recht heeft om ‘de stekker er uit te trekken’. 
 
22. TS - Wat zijn de risico’s voor de bond als het evenement niet door kan gaan vanwege 
bijvoorbeeld slecht weer of een (tegenwoordig moeilijk verzekerbare) uitbraak van een 
infectieziekte? Zijn we het ingelegde geld dan kwijt? 

 
Antwoord bondsbestuur:  
In een dergelijk geval zullen alle partijen in alle redelijkheid kijken hoe hier mee om te gaan. 
De verschillende belanghebbenden kijken hierbij gezamenlijk naar het dragen van de 
gezamenlijke kosten op de evenementenbegroting. Het maximale risico dat de NJBB loopt is 
nu al inzichtelijk, dit staat beschreven in artikel 6 van de overeenkomst. 
 
23. TS - De € 45.000 wordt in drie termijnen betaald i.v.m. de cashflowpositie. Hoe zit dat 
indien er door ontbreken van subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant nog meer moet 
worden betaald? 
 
Antwoord bondsbestuur   
Op het moment dat Provincie Noord Brabant financieel niet bijdraagt dan wordt het restant 
verdeeld over gemeente Den Bosch (€ 30.000), Team Toc (€ 25.000) en NJBB (€ 25.000). 

Op de balans is hiervoor een post “garantstelling EK 2022” opgenomen. In het worst-case 
scenario is hiervoor dus al een bedrag gereserveerd. 
 
24. TS - De huidige COVID-19-uitbraak kan gevolgen hebben voor het ledenbestand vanaf 
volgend jaar, zeker indien de speelmogelijkheden nog een tijdje beperkt blijven. Kan dit 
gevolgen hebben voor de financiële haalbaarheid van het EK? 
 
Antwoord bondsbestuur  

De uitbraak van Covid-19 kan inderdaad gevolgen hebben voor het ledenbestand omdat 
verenigingen minder leden hebben kunnen werven. Voor de financiële haalbaarheid voor het 
EK speelt dat op dit moment geen rol. Het maximale bedrag dat wordt aangewend voor het 
jubileumjaar (EK 2022 en overige activiteiten) is al opgenomen in de reserves.  
 
25. PvW - Blz. 33, Art. 13.1. De ontbindende voorwaarde moet luiden: "... dat de 
organisatie van het EK 2022 vóór 1 februari 2021 niet definitief is toegewezen aan de NJBB." 
Deze formulering wordt terecht in het tweede lid van dit artikel zo geformuleerd. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Het bondsbestuur is het eens met deze opmerking en stelt voor om bovenstaand voorstel 
over te nemen.  
 
AGENDAPUNT 9.1:  JAARVERSLAG 2019 

 
TS - Op bladzijde 87 staat “De NJBB heeft als doel om de petanquesport in alle vormen te 
bevorderen en te laten beoefenen. Dit betekent dat het sportaanbod voor alle leden 
toegankelijk moet zijn en dat iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport moet kunnen 
beoefenen. Dit geldt voor de spelers die enkel actief zijn binnen de eigen vereniging, maar 
ook voor de nationale topspelers die strijden om deelname aan een internationaal 
kampioenschap.” Ik wil graag aangeven dat ik dit een mooie tekst vind die goed aansluit bij 
hoe ook ik denk over de rol van de bond. Ik hoop dan ook dat we in de toekomst nog beter 
in staat zijn om ons hier aan te houden. 
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26. FV - N.a.v. de beschrijving van het tot stand komen van de beleidsnotitie IWS (§1.1, blz. 
37). De tekst wekt indruk dat de beleidsnotitie de steun heeft van de genoemde 
klankbordleden. Ik weet dat dat niet het geval is en verzoek daarom om aanpassing van de 
tekst. 
 
Antwoord bondsbestuur   
De notitie is met ondersteuning van de klankbordgroep tot stand gekomen. Dat zegt niks 
over de inhoud of de mate waarin de klankbordleden het eens zijn met de keuzes die in de 

notitie zijn voorgesteld. Om deze reden is er wat betreft het bondsbestuur geen aanleiding 
om de tekst op dit punt aan te passen. 
 
27. FV - N.a.v. niet gerealiseerde producten “informatiebrochure NJBB” en wervingscampagne 
(§1.1, blz. 38). Deze producten zijn niet opgenomen in het jaarplan 2020. Betekent het hier 
gestelde voornemen dat andere, wel in het jaarplan 2020 opgenomen, producten vertraging 
oplopen? 
 
Antwoord bondsbestuur   
De uitbraak voor Covid-19 heeft sinds 16 maart veel extra werk voor het bondsbureau 
opgeleverd. Het is inderdaad onvermijdelijk dat dit planningen van projecten raakt.  
Het streven is nog steeds om naast de benoemde projecten in het jaarplan deze beide 
producten in 2020 toch op te leveren.  
 

28. FV - N.a.v. termijnen bestuursleden (§1.3, blz. 39). Ik denk dat bij de 3e termijn van de 
secretaris de verkeerde jaartallen staan. Volgens mij is deze termijn gestart op mei 2019, en 
loopt deze dus af medio 2022. 
 
29. PvW - Blz. 39, onder 1.3. Ter voorkoming van latere misverstanden: de 3e termijn van 
Ton Roos loopt van 26-05-2019 tot 26-05-2022. 
 

30. TS - Bij de derde termijn van de secretaris staat waarschijnlijk een typefout in de 
jaartallen. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Dat is een correcte constatering en dit zal worden aangepast in het jaarverslag.  
 
31. RvK - Maken Jobbie Schefferlie en Mario Blom deel uit van de formatie van het 
bondsbureau of horen die in het project Monsjeu Boules? 
 
32. PvW - Blz. 39, onder 1.4. Wat zijn de inzet, de omvang van het gebruik, de resultaten 
en de effecten van Monsjeu de Boules. 
 
Antwoord bondsbestuur  
Jobbi en Mario maakten in 2019 voor 0,22 FTE deel uit van de totale formatie van het 
bondsbureau (FTE 4,81). De kosten (€ 5.000) en opbrengsten (3.500) zijn volledig onder 

gebracht op kostenplaats communicatie/marketing en promotie. De resultaten hebben ons in 
het 1e halfjaar positief verrast. Steeds meer bedrijven deden een beroep op de Monsjeu ’s. 
 
33. TS - De agenda van de (naar 22 juni uitgestelde) AV van NOC*NSF lijkt enigszins te zijn 
aangepast, de nieuwe Code Goed Sportbestuur staat niet op de agenda. Is hier een reden 
voor bekend? 
 

Antwoord bondsbestuur 
Ja. Uit diverse overleggen met NOC*NSF en sportbonden bleken er nog veel vragen te leven  
die verder uitgewerkt moeten worden met betrekking tot de nieuwe code goed sportbestuur. 
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Vandaar dat NOC*NSF heeft besloten besluitvorming hierover door te schuiven naar 
november 2020. 2021 wordt dan als implementatiejaar gebruikt en vanaf 2022 wordt de 
code bij sportbonden beoordeeld als onderdeel van de minimale kwaliteitseisen (MKE).  
 
34 -TS - De maximale zittingstermijn van bestuursleden zoals vermeld in het jaarverslag en 
de statuten wijkt af van de huidige versie van de Code Goed Sportbestuur, die slechts 3 
termijnen lijkt toe te staan. Is het nodig onze statuten op dit punt aan te passen? 
 

Antwoord bondsbestuur  
De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF 
vastgesteld.  
Er zullen mogelijk meer wijzigingen uit de nieuwe code voortvloeien die in onze statuten 
anders geregeld zijn. In die zin is het goed om na de vergadering van NOC*NSF na te gaan 
welke aanpassingen in de statuten wenselijk zijn.  
 
35. FV - N.a.v. de app BoulesBaas (§1.4, blz. 40). Is er enig inzicht over het gebruik van deze 
app (hoeveel gebruikers, hoe vaak)? 
 
36. PvW - Blz. 40, onder 1.4. Wat zijn de inzet, de omvang van het gebruik, de resultaten 
en de effecten van de app Boulesbaas? 
 
Antwoord bondsbestuur  

De app wordt dagelijks door nieuwe gebruikers geïnstalleerd. Op dit moment zijn er bijna 
1.000 gebruikers die de app één of meer keer per week gebruiken op meer dan 100 
verschillende speellocaties. Er zijn +/- 200 QR-codes aangevraagd die zelf kunnen worden 
uitgeprint om deze op de speellocatie op te hangen. We krijgen op het bondsbureau steeds 
meer vragen van willekeurige gebruikers die de app hebben gedownload. We merken dat de 
app vooral wordt gebruikt door vriendengroepen die in hun wijk een “baantje” hebben liggen 
en daar veel spelen.  
 

37. FV - T.a.v. de organisatie en het aanbieden van opleidingen (§1.4, blz. 40). Volgens het 
gestelde zijn opleidingen aangeboden op basis van de interesse. Ik zie echter weinig 
opleidingen, weinig gediplomeerden. Is er zo weinig animo? Is het mogelijk de aanmeldingen 
op de website te plaatsen, zodat verenigingen inzicht krijgen hoe groot de kans is dat er in een 
regio een opleiding aangeboden kan worden? 
 
38. RvK - Er zijn opleidingen aangeboden op basis van de getoonde interesse. Was het aantal 
aanmeldingen hiermee in overeenstemming? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Er zijn in 2018 en 2019 opleidingen aangeboden op basis van de interesse die is getoond. In 
de praktijk is inderdaad gebleken dat in de districten waar veel interesse is getoond, veel 
aanmeldingen zijn geweest (en andersom). Het bondsbestuur is niet van mening dat er 
weinig opleidingen zijn georganiseerd in 2018 en 2019. Wel zijn er in enkele districten erg 

weinig aanmeldingen geweest voor bepaalde opleidingen. In deze gevallen is er toch voor 
gekozen om de opleidingen door te laten gaan, ondanks de belasting van de opleiders en de 
minimale belangstelling. Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed 
idee om op de website inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij 
vermeld het aantal reeds ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen geen namen van 
toekomstige cursisten worden genoemd in verband met de privacywetgeving. 
 
39. RH - Er is al meerdere keren een opmerking gemaakt dat er te weinig opleiders, met name 
Kerninstructeurs zijn. Dit is zeker het geval als de te ontwikkelen opleidingen op 
verenigingsniveau beschikbaar zijn. Tijdens de bondsraad van 23 november 2019 is 
uitgesproken dat het wenselijk zou zijn als elk district voldoende opleiders beschikbaar heeft.  
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Ik wil voorstellen om de rol van de districten actiever te maken, zodat er volgend jaar in elk 
district minimaal één kerninstructeur per opleiding beschikbaar is. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Het bondsbestuur onderschrijft dat het wenselijk is om meer opleiders op te leiden. Het 
streven van minimaal één kerninstructeur per district wordt ook ondersteund door het 
bondsbestuur. In het jaarplan 2020 is opgenomen dat op verschillende zaken met betrekking 
tot opleidingen wordt ingezet. Ondanks het feit dat het bondsbestuur de behoefte aan meer 

opleiders herkent, is het niet haalbaar om dit in 2020 op te pakken. 
 
40. TS - Waarom krijgt de Dopingautoriteit, sinds 2019 een overheidsorgaan, geld vanuit het 
bestedingsplan 2021? 
 
Antwoord bondsbestuur   
De Dopingautoriteit krijgt geld vanuit het bestedingsplan voor het uitvoeren van het 
Nationale Controle Programma, het beheer van de Nationale Testing Pool en het geven van 
voorlichting door de Dopingautoriteit aan sporters en sportbonden, op een wijze die zowel 
juridisch als kwalitatief voldoet aan de internationale eisen. 
 
Zowel internationaal als in Nederland is de opvatting dat de bestrijding van doping een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de overheid en de sport. In Europa zien we dat ook 
terug in Europese verdragen waarin dit is vastgelegd. Voorheen was de dopingautoriteit een 

stichting waarin zowel de overheid als de sport haar (financiële) bijdrage leverde. Inmiddels 
is om vooral juridisch technische redenen de autoriteit omgevormd tot een zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) maar nog steeds wordt er balans gezocht in de bijdrage vanuit de 
overheid en de sport. 
 
41. TS - Ik zie wel een verslag van onze tuchtcommissie, maar niet van het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR) of de aanklager van het Instituut over eventuele zaken namens onze 
bond. Kan dit alsnog worden toegevoegd? Zijn er in 2019 zaken behandeld door de 

tuchtrechter? Heeft de aanklager zaken in behandeling genomen? Zijn er zaken op de plank 
blijven liggen? 
 
Antwoord bondsbestuur   
Als er zaken worden doorgezet naar het ISR dan wordt dit gerapporteerd in het jaarverslag. 
Sinds de aansluiting bij ISR zijn er nog geen zaken doorgezet naar ISR.  
 
42. TS - De bond houdt op basis van een wettelijke verplichting een register bij met 
inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens. Zijn er in 2019 incidenten 
bijgeschreven, en zo ja: kan hier een korte samenvatting van worden gegeven? Kan dit 
vanaf komend jaar een vast onderdeel worden van het jaarverslag? 
 
Antwoord bondsbestuur   
In 2019 heeft de NJBB één melding ontvangen naar aanleiding van ‘veiligheidslek en 

mogelijke bug’ in het Allunited portal voor licenties. Het betrof een situatie waarbij via 
ledenadministrateurs van verenigingen, voor een zeer korte periode, inzage hadden in 
gegevens van licentiehouders die lid zijn bij andere verenigingen. Allunited heeft aan de 
achterkant binnen 30 minuten aanpassingen gedaan en zij verzekeren dat dit op deze manier 
niet meer kan voorkomen. Daarnaast verzekerde Allunited dat deze inzage slechts voor een 
zeer korte periode mogelijk was en dat het risico op inbreuk op privacy zeer beperkt is 
gebleven. Dit incident is uiteraard gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. 
 
Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de 
bescherming van persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen. 
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43. PvW - Blz. 50, Ledencijfers. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het 
aantal licentiehouders is het van belang niet alleen het verloop (saldo) te kennen, maar ook 
de opbouw daarvan: hoe groot is de aanwas en hoe groot is het vertrek geweest. Kunnen die 
cijfers over de afgelopen jaren gegeven worden? 
 
44. PvW -, Ledencijfers: Om meer inzicht de gemiddelde leeftijd van de leden te kunnen 
krijgen is het van belang om de leeftijdscategorie (totaal, man, vrouw) en de gemiddelde 
leeftijd van de aanwas en van het vertrek per jaar te kennen. Kunnen die cijfers over de 

afgelopen jaren gegeven worden? 
 
Antwoord bondsbestuur   
Het is een goed idee om deze gegevens bij te houden en vanaf nu te gaan inzetten. Om dit 
met terugwerkende kracht uit te zoeken, kost veel tijd. Vandaar het voorstel om dit vanaf 
het jaarverslag 2020 bij te houden zodat we dit met AllUnited dit jaar nog kunnen inrichten.  
 
45. RvK - Ondanks alle inspanningen loopt het aantal leden over de jaren heen terug. Dit is 
een zorgelijke ontwikkeling. Is de terugloop in verenigingen en leden in 2019 voor een deel 
toe te wijzen aan de nieuwe licentiestructuur? 
 
 
Antwoord bondsbestuur   
Dit is in beperkte mate te wijten aan de nieuwe contributiestructuur. Er is een enkele 

vereniging die om deze reden het lidmaatschap heeft opgezegd. Het vergrijzen van het 
ledenbestand incl. bestuurders, het ontbreken van jongere aanwas en het niet kunnen 
vinden van nieuwe vrijwilligers binnen met name kleinere verenigingen, zijn de belangrijkste 
redenen voor een vereniging om te stoppen met zijn activiteiten.  
 
AGENDAPUNT 9.2:  FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 
46. RvK - Nu al wat verder in het jaar zijn en de effecten van de coronacrisis steeds 

helderder zijn, is er nu al een reëlere inschatting te maken van de financiële gevolgen van de 
crisis? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Door het recentelijk annuleren van alle EK’s door de CEP wordt een groot deel van de 
misgelopen inkomsten gecompenseerd. Het bondsbestuur verwacht een klein verlies van  
+/- € 3.000 
 
47. FV – Voorstel 
N.a.v. voorstel resultaatverdeling (blz. 55 en 60). Voorgesteld wordt de bestemmingsreserve 
uitzending EK’s en WK’s met € 7.500 te doteren, omdat dat bedrag in 2019 niet is uitgegeven. 
Als ik naar het financieel verslag kijk, kom ik tot de conclusie dat er ongeveer € 12.500 van het 
begrote bedrag niet is uitgegeven. Ik stel dan ook voor de dotatie aan genoemde 
bestemmingsreserve vast te stellen op € 12.500. 

 
Antwoord bondsbestuur   
Met de voorgestelde dotatie van € 7.500 komt de bestemmingsreserve voor EK’s/WK’s op € 
25.000. Het bondsbestuur vindt een extra dotatie van nog eens € 5.000 niet nodig. De 
afgelopen jaren is op deze kostendrager geregeld meer uitgegeven dat begroot. Die 
overschrijding is steeds vanuit andere kostenplaatsen gedekt. 
 
48. FV - N.a.v. voorstel resultaatverdeling (blz. 55.) Voorgesteld wordt om geld uit bestaande 
bestemmingsreserves te onttrekken. Ik verwacht daarbij een verklaring waarom dat 
verantwoord is. 
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Antwoord bondsbestuur  
Voor de ledenadministratie was een aparte voorziening van € 20.000 opgenomen. Dit bedrag 
hoeft niet aangewend te worden. Een mogelijke toekomstige investering kan uit de reserve 
pijlers en/of reserve projecten worden gefinancierd. Dit is een behoorlijke reserve van  
€ 89.918. Vandaar dat het nu verantwoord is om het bedrag uit de reserve 
ledenadministratie en reserve pijlers geheel/gedeeltelijk te onttrekken.  
 
49. FV - N.a.v. voorstel resultaatverdeling (blz. 55 en 60). Voorgesteld wordt 2 nieuwe 

bestemmingsreserves te creëren: “Garantstelling EK2020” en “Overige activiteiten 
jubileumjaar 2022”. Ik meen dat de bestemmingsreserve “50-jarig jubileum” oorspronkelijk 
bedoeld was voor allerlei activiteiten – zoals die nu lijken te vallen onder “Overige activiteiten”, 
en nu wordt gebruikt voor de kosten van het EK 2020. Ik constateer, dat het enige wat nieuw 
is t.o.v. een jaar geleden, het voornemen is om het EK in het jubileumjaar te organiseren, en 
dat daarvoor extra geld voor opzij gezet moet worden. Ik stel dan ook voor de 
bestemmingsreserve “50-jarig jubileum” ongewijzigd te laten (en daar eventueel € 5.000 aan 
te onttrekken), en twee nieuwe bestemmingsreserves te introduceren: 
•   “Organisatie EK 2022” (met bijbehorende dotatie van in totaal € 54.450) 
•   “Garantstelling EK 2022” (met bijbehorende dotatie van in totaal € 30.250).  
Per saldo zal dit niets uitmaken, maar ik vind het wel zuiverder. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Het bondsbestuur begrijpt deze redenatie. Het aanpassen van onttrekkingen en dotaties van 

bedragen aan deze tabel zorgt ervoor dat de accountant hiervan op de hoogte moeten 
worden gebracht en er een nieuwe verklaring moet worden afgegeven. Om dit te voorkomen, 
heeft het bondsbestuur gezocht naar een pragmatische oplossing en stelt het bondsbestuur 
voor om de onderstaande teksten aan te passen:  

• “50-jarig jubileum” wordt aangepast in “Organisatie EK 2022” 
• “Overige activiteiten jubileumjaar” wordt aangepast in “50-jarig jubileum”.  

 
50. FV - N.a.v. voorstel resultaatverdeling (blz. 55 en 60). In de presentatie van TOC en de 

overeenkomst zoals gepresenteerd bij agendapunt wordt gesproken van bedragen exclusief 
BTW. Ik meen me te herinneren dat BTW bij dit project geen rol zal spelen. Waarom zijn dan 
toch de bedragen van de bestemmingsreserves wel inclusief BTW? 
 
Antwoord bondsbestuur   
Na overleg met de accountant en belastingdienst blijkt dat de NJBB toch BTW verschuldigd is 
over deze bedragen. Het bondsbestuur is echter in overleg met verschillende deskundigen 
om te bekijken of dit anders ingericht kan worden. Vandaar dat het bondsbestuur bij het 
bestemmen van de reserves van het slechtst denkbare financiële scenario is uitgegaan.  
 
51. FV - M.b.t. uitgaven huisvesting (toelichting op blz. 64). Mag ik uit de toelichting 
(tegenvallende zaalverhuur en teruggave extra zalen) opmaken dat verwacht wordt dat het 
hoger uitvallen van de kosten voor huisvesting eenmalig waren? 
 

Antwoord bondsbestuur:   
Ja dat klopt. Echter is er nu sprake van om deze extra m2 gezamenlijk bij te huren omdat de 
verhuurder heel recent de sportbonden een interessant aanbod heeft gedaan omdat veel 
sportbonden opslagruimte missen en dit extern hebben onder gebracht. De huisvestingskosten 
zullen voor 2021 nagenoeg hetzelfde blijven als de huur wordt geïndexeerd.  
 
52. FV - T.a.v. kostenpost Bondsraad: kosten verkiezing (toelichting blz. 64). Deze kosten 
zullen dus periodiek, maar niet elk jaar, terugkomen. Ik stel voor deze dan ook onder een 
aparte post op te nemen, en ze expliciet (om de drie jaar) te begroten. Afhankelijk van de 
hoogte van dat bedrag kan er misschien jaarlijks een voorziening/reservering voor worden 
gedaan – of gaat het om dubbeltjes? 
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Antwoord bondsbestuur   
Het bondsbestuur stelt inderdaad voor het bedrag eens in de drie jaar extra op te nemen in 
de begroting. Het gaat om de inhuur van WebElect en de reiskosten van leden van de 
verkiezingscommissie. In totaal +/- € 1.500. Dit bedrag kan in de begroting van het jaar van 
de verkiezing worden opgenomen op kostenplaats “bondsraad”. 
 
53. FV - M.b.t. kostenpost Projecten bondsorganisatie (toelichting op blz. 65) Alle kosten 
hebben betrekking op de implementatie van het nieuwe ledenadministratiesysteem. Dat 

bedrag is maar liefst ruim 40% hoger dan begroot. Hoe is dat te verklaren? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Op de balans was een bedrag van 20.000 voor dit project opgenomen. Omdat gedurende het 
boekjaar bleek dat deze kosten uit het te verwachten resultaat 2019 gedekt konden worden, 
is ervoor gekozen om de kosten (€7.510) voor dit project volledig op de deze kostenplaats te 
boeken.  
 
54. FV - T.a.v. kostenpost Communicatie, marketing en promotie (toelichting op blz. 65). 
Ik verzoek het bondsbestuur ook Monsjeu de Boules voortaan apart te begroten en te 
verantwoorden. Over welke bedragen gaat het? 
 
Antwoord bondsbestuur   
Het bondsbestuur is daar op dit moment geen voorstander van omdat het nog een pilot 

betreft. Het gaat om een bedrag van +/- € 5.000 aan kosten en € 3.500 aan opbrengsten. 
Mocht MJDB structureel worden ingezet en de bedragen flink toenemen dan is het logisch om 
dit apart te benoemen. 
 
55. FV - T.a.v. kosten post Opleidingen (toelichting op blz. 65 en 66). Opleidingen blijken 
minder te kosten dan begroot, ze worden kosten neutraal begroot. Is dit structureel? Dan is de 
kostprijs lager, en zou dat in een volgende begroting (2021) terug moeten komen. 
 

Antwoord bondsbestuur   
De kostprijs is helaas niet lager maar vele malen hoger omdat de manuren van het 
bondsbureau niet worden doorbelast. Deze “absolute” ruimte is noodzakelijk om opleidingen 
blijvend door te ontwikkelen.  
56. FV - N.a.v. kostenpost Sportaanbod, NPC (toelichting op blz. 67). “de 
automatiseringskosten (…) [zijn] nog niet aangewend.” Ik neem aan dat die kosten dan naar 
boekjaar 2020 worden doorgeschoven. Om welk bedrag gaat dit? Moet dit als 
reserve/voorziening worden toegewezen, om te voorkomen dat er over 2020 een tekort op 
deze kostenpost ontstaat? Worden die werkzaamheden eigenlijk wel uitgevoerd in 2020? Is 
daar capaciteit voor? 
 
Antwoord bondsbestuur   
Voor 2019 en 2020 was/is het voornemen om het verwerken van de uitslagen te 
automatiseren omdat dit het bondsbureau momenteel erg veel tijd kost. Gezien de 

ontwikkeling van de ledenadministratie in 2019 is daarmee gewacht omdat het wenselijk is 
om het digitale uitslagenformulier door AllUnited te laten ontwikkelen. In de begroting 2020 
is hiervoor opnieuw een bedrag van € 3.500 gereserveerd.  
Omdat de ontwikkeling van het formulier voor 75% is uitgewerkt, is er steeds de hoop dat 
het bondsbureau dit “tussen de bedrijven door” met AllUnited kan oppakken. De verwachting 
is echter dat het niet reëel is om dit in 2020 nog op te pakken. In dat geval zal het bedrag 
vrijvallen ten gunste van het resultaat of gereserveerd moeten worden.  
 
57. RvK - Is deze verklaring alleen afgegeven op basis van de aangeleverde jaarrekening of 
heeft de accountant zelf nog inhoudelijk gekeken naar de kwaliteit van de administratieve 
processen. Dit is nl. wel een heel standaard verklaring. 
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Antwoord bondsbestuur  
De accountantscontrole wordt gedurende een gehele week op kantoor uitgevoerd. Hierbij 
worden alle processen onder de loep genomen.   
 
AGENDAPUNT 9.3:  VOORSTEL HERVERDELING BESTEMMINGSRESERVES 
 
58. FV - De in deze § beschreven voorstellen komen al eerder in de stukken voor, nl. bij de 
algemene toelichting van het bestuur op de financiële stukken (blz. 55) en op de balans (blz. 

56). Afhandeling van mijn vragen/voorstellen 47 t/m 50 hebben mogelijk gevolgen voor deze 
paragraaf. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Het bondsbestuur gaat er vanuit dat de vragen 47 t/m 50 voldoende beantwoord zijn.  
 
59. RvK - Als ik alles wat er gereserveerd wordt voor het 50 jarig jubileum bij elkaar optel 
dan is dat tot en met 2019 € 109.700. In het jaar 2020 en 2021 wordt daar dan, volgens de 
huidige afspraken, nog tenminste € 10.000 aan toegevoegd. Waardoor het totaal bedrag 
komt op € 119.700. Dit staat wel in schril contrast met de € 45.000 die het jubileum ons zou 
gaan kosten aan Team TOC. En dan nog extra een deelname van 30% in het mogelijke 
tekort van € 80.000 zijnde € 27.000 waarvan ik de indruk kreeg dat onze voorzitter wel 
manier zou vinden om dit extern binnen te halen. Waarom wordt en nu zo’n hoog bedrag 
gereserveerd? 

 
Antwoord bondsbestuur  
In het slechtst denkbare scenario (21% btw, geen geld van provincie en geen geld van 
sponsoren) investeert de NJBB € 84.700 in het organiseren van een EK. Het bondsbestuur 
neemt preventief het zekere voor het onzekere omdat het EK in Den Bosch een fantastisch 
evenement wordt. Op dit moment is de NJBB in de financiële positie om deze gelden al te 
bestemmen. De waarde die het evenement gaat opleveren, zal vele malen groter zijn dan 
het bedrag dat de NJBB investeert. Veel partijen zijn enthousiast over het concept. Dat blijkt 

ook uit de financiering die de overheid binnen een tijdsbestek van enkele weken aan de NJBB 
heeft toegezegd. Dat komt eveneens naar voren uit gesprekken die worden gevoerd met 
externe partijen (potentiele sponsoren). De uitbraak van Covid-19 kan ervoor zorgen dat 
potentiele sponsoren niet of minder geld willen bijdragen. Het bondsbestuur zou het zeer 
betreuren als het evenement niet kan doorgaan omdat de NJBB de financiering niet rond 
krijgt. De financiering is met het huidige voorstel rond. Alle meevallers en extra gelden, 
komen dan ten gunste van het bedrag dat het bondsbestuur oorspronkelijk zou investeren. 
Dat is een luxe positie die we met elkaar gecreëerd hebben. Omdat het jubileumjaar een 
prachtig feest voor iedereen moet worden, vindt het bondsbestuur deze investering 
verantwoord. Zeker omdat de afgelopen jaren een strak financieel beleid is gevoerd en er 
ontzettend hard gewerkt is om een prachtig vermogen op te bouwen.  
 
AGENDAPUNT 11.1: VOORSTEL AANPASSING TRP 
 

60. PvW - 23. Blz. 76. Dit voorstel sluit bovendien, en wellicht nog als belangrijkste 
element, aan bij het uitgangspunt dat alcohol en sport niet samen (behoren te) gaan. Graag 
deze onderbouwing bij de communicatie aan de verenigingen over deze aanpassing 
meenemen. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Dit element ondersteunt het bondsbestuur van harte en zal dit zeker in de communicatie 
gaan benadrukken. 
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AGENDAPUNT 11.2: VOORSTEL AANPASSING BIJLAGEN TRP 
 
61. TS - Gezien de reactie van het bestuur op vraag 77 in de notulen van afgelopen 
najaarsvergadering, had ik iets verwacht over de vervanging van een doublettenronde door 
een tête-à-tête-ronde in de topdivisie. Ik begrijp natuurlijk dat dit een ingrijpende verandering 
zou zijn, met ook enige praktische bezwaren zoals bijvoorbeeld de benodigde speelruimte.  
Wat is de reden van het ontbreken van dit voorstel? 
 

Antwoord bondsbestuur   
Omdat dit, zoals je terecht aangeeft, een ingrijpende wijziging betreft, dient dit goed 
voorbereid te worden. Dat was niet haalbaar voor de huidige vergadering van de bondsraad 
omdat dit ook ingrijpende wijzigingen in reglementen met zich meebrengt. Op zijn vroegst 
wordt een dergelijke aanpassing vanaf het seizoen 2021/2022 verwacht. In dat geval kunnen 
de aanpassingen aan de bondsraad in november 2020 en/of mei 2021 worden voorgelegd. 
 
Combiteams zijn een ideale mogelijkheid voor vrienden die lid zijn bij verschillende 
verenigingen om samen te kunnen spelen zonder dubbele bardiensten te moeten draaien. Uit 
de toelichting maak ik op dat er nog geen ervaring is met combiteams bestaande uit leden van 
drie of meer verenigingen.  
62. TS - Waarin zit het probleem met de overzichtelijkheid, als reeds is vastgesteld dat slechts 
één vereniging aanspreekpunt is? 
 

63. TS - Is er een directe aanleiding om deze toepassing van de vrijheid van vereniging te 
beperken? 
 
Antwoord bondsbestuur  
De mogelijkheid van combinatieteams is in het leven geroepen om verenigingen te helpen 
om toch een team te kunnen formeren, samen met een andere vereniging. Daarnaast is de 
verwerking van uitslagen en controle van speelgerechtigdheid (licenties) complexer als er 
meer verenigingen betrokken zijn bij één combinatieteam. 

 
64. TS - Artikel 3.8 moet niet worden toegevoegd, er moet aan worden toegevoegd. 
Amendement: Aan het einde van artikel 3.8 wordt de tekst toegevoegd … 
 
Antwoord bondsbestuur  
Voorstel 3 betreft geen vervanging van het huidige artikel 3.8. De voorgestelde tekst dient te 
worden opgenomen tussen de huidige artikelen 3.7 en 3.8. Indien het voorstel wordt 
overgenomen, wordt gezorgd voor juiste nummering. De juiste nummering houdt in dat het 
huidige artikel 3.8 wordt veranderd in 3.9 en dat het huidige artikel 3.9 wordt veranderd in 
3.10. 
 
65. TS - Hoe verhoudt dit voorstel zich tot artikel 8.2? 
 
Antwoord bondsbestuur  

In artikel 8.2 is geregeld hoe de puntentelling per wedstrijd in zijn werk gaat. Indien beide 
teams met een niet-speelgerechtigde speler spelen, ontstaat een eindstand welke niet is 
vastgelegd in artikel 8.2. Het bondsbestuur stelt voor om, indien voorstel 3 wordt 
overgenomen, aan artikel 8.2 toe te voegen: 
 
“Indien artikel 3.8 van toepassing is, zal de wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven 
eindstand kennen” 
 
66. PvW - Blz. 77, Voorstel 3. Deze omstandigheid speelt niet alleen in het geval van artikel 
3.8. maar ook in het geval van art. 3.7. en 3.9. volgens mij moet daarom in het geval dat 
beide teams de regel overtreden aan beide teams de betreffende sanctie worden opgelegd. 
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Antwoord bondsbestuur  
In het voorstel wordt geregeld wat er gebeurt als beide teams aan één partij deelnemen met 
een niet-speelgerechtigde speler. In de overige genoemde artikelen wordt geregeld welke 
sanctie een team ontvangt als zij tweemaal of vaker met een niet-speelgerechtigde speler 
spelen. De artikelen 9.2 en 9.3 voorzien in sancties die in dergelijke gevallen worden opgelegd.  
 
67. FV - T.a.v. de aanpassing van TRP bijlage 1, uitbreiding met nieuw artikel 3.8 (voorstel 3, 
blz. 77). Dit betekent dus dat er andere uitslagen kunnen gaan voorkomen dat waarbij de som 

der partijen 8 is, in theorie is zelfs 0-0 mogelijk. Kunnen zulke uitslagen de rangschikking 
beïnvloeden op een manier die ongewenst is? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het is juist dat er een uitslag kan gaan voorkomen waarbij de som der partijen niet 8 is. Het 
kan per wedstrijd echter slechts één keer voorkomen dat een uitslag van een partij komt te 
vervallen. Elke volgende keer dat een team met een niet-speelgerechtigde speler speelt, volgt 
een sanctie als geregeld in 9.2 of eventueel 9.3. Hiermee is een uitslag van 0-0 dus niet 
mogelijk. Dit wordt door het bondsbestuur niet ervaren als een ongewenste invloed op de 
rangschikking. 
 
In een situatie waarin (nieuw) artikel 3.8 van toepassing is, heeft er een deelnemer 
deelgenomen die niet-speelgerechtigd is. Dit heeft een ongewenste invloed op de uitslag. 
Voorgestelde wijziging zorgt er voor dat deze ongewenste invloed wordt weggenomen. 

 
68. PvW - Blz. 78, Voorstel 6: Ik zie niet het voordeel, nut of (beoogde) effect van deze extra 
sanctie in. Er wordt toch al een forse straf opgelegd? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het klopt dat er reeds een forse sportieve sanctie wordt opgelegd bij terugtrekking of 
diskwalificatie. De financiële sanctie wordt voorgesteld om de teams/verenigingen een extra 
stimulans te geven zich in te zetten om diskwalificatie te voorkomen. 

 
69. PvW - T.a.v. de aanpassing van TRP bijlage 1, uitbreiding met nieuw artikel 6.2 (voorstel 
7, blz. 78). Ik snap dit niet. Er moet toch altijd een afgebakend speelvak zijn? En het RPS 
beschouwt een speelvlak toch als een baan? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het klopt dat er altijd wordt gespeeld op een afgebakend speelvlak (zie artikel 6.1.5). Op dit 
speelvlak dienen 3 partijen tegelijkertijd te (kunnen) worden gespeeld. Het speelvlak 
(‘speelveld’ in het RPS) omvat een onbepaald aantal banen van minimaal 12m bij 3m. 
Het voorstel voorziet in een manier van toewijzing van een gedeelte van het speelvlak. 
 
70. TS – Voorstel 7: Op het speelvak worden tijdens de eerste en derde ronde drie partijen 
tegelijk gespeeld. Dit is niet te verdelen met een tossmunt. Dit kan in gewoon onderling 
overleg, op basis van de volgorde van het wedstrijdformulier of op aanwijzing door de 

scheidsrechter. In geval van een uitzonderlijk groot speelvak kan na de toss besloten worden 
conform het RPS. Ik stel dan ook voor om hiervoor geen aparte bepaling in het NPC-reglement 
op te nemen. 

 
Antwoord bondsbestuur  
Het klopt dat er in bepaalde speelronden partijen tegelijk worden gespeeld. Het 
bondsbestuur ziet niet in waarom voor deze partijen niet door middel van tossen kan worden 
bepaald op welk gedeelte van het speelvlak zij worden gespeeld. Het is hierbij uiteraard een 
vereiste dat vooraf heldere afspraken worden gemaakt over de betekenis van een bepaalde 
uitslag van een toss. Overigens blijkt uit de praktijk dat het niet altijd mogelijk is om in 
‘gewoon onderling overleg’ te verdelen. 
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71. TS - Er bestaat reeds een artikel 6.2. Indien de tekst uit dit voorstel wordt aangenomen, 
wat is dan het best passende artikelnummer? 
Antwoord bondsbestuur  
Indien dit voorstel wordt overgenomen, zal dit het nieuwe artikel 6.2 zijn. Er zal vervolgens, 
rekening houdend met overige wijzigingen, worden gezorgd voor juiste nummering van de 
overige artikelen. 
 
72. TS – Voorstel 8. Het ingooien voorafgaand aan een partij is nodig om de baan te 

verkennen en als belangrijk onderdeel van de warming-up. Zeker voorafgaand aan de eerste 
partij of als je lang hebt moeten wachten na je vorige partij. Is het recht om in te gooien op 
deze manier nog wel gegarandeerd? 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het bondsbestuur ziet het belang van ingooien voorafgaand aan een partij. De afgesproken 
tijd tussen verschillende speelronden, kan worden benut om in te gooien. Indien beide 
teamcaptains niet samen tot een aanvangstijd voor de volgende speelronde komen, zal de 
scheidsrechter beslissen. De scheidsrechter zal hierbij rekening dienen te houden met de 
mogelijkheid tot ingooien. Overigens kunnen de spelers die al vroeg klaar zijn met de partij 
ook eerder beginnen met het ingooien. 
 
73. TS – Voorstel 9. Het woord “wedstrijd” is zowel in het dagelijks taalgebruik als in het 
RPSPlus synoniem voor “partij”. Zeker voor artikel 7.4 gaat vervanging van het woord 

“ontmoeting” door “wedstrijd” verwarring opleveren. Dit lijkt mij geen verstandige keuze. 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het bondsbestuur ziet niet in waarom, specifiek in artikel 7.4, deze wijziging tot verwarring 
zal zorgen. In het huidige reglement wordt driemaal over ‘ontmoeting’ gesproken terwijl 
hetzelfde wordt bedoeld als ‘wedstrijd’. Het bondsbestuur meent juist verwarring te 
voorkomen door niet twee termen te gebruiken terwijl hetzelfde wordt bedoeld. 
 

74. TS – Voorstel 10. Artikel 6.7.2 kende vroeger reeds een termijn van 48 uur. Dit is nog 
geen twee jaar geleden veranderd in 24 uur. Gezien de weersvoorspellingen de afgelopen 
twee jaar niet of nauwelijks verbeterd zijn, stel ik voor dit voorstel in te trekken. 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het is juist dat artikel 6.7.2 in juni 2018 is gewijzigd. Het bondsbestuur is het met Tjibbe 
eens dat de afgelopen twee jaren geen aanleiding hebben gegeven om de termijn weer naar 
48 uur te wijzigen.  
 
Artikel 6.7.1. kent nog wel een termijn van 48uur. Het bondsbestuur wenst de termijnen in 
de artikelen 6.7.1 en 6.7.2 gelijk te laten zijn. 
 
Daarom trekt het bondbestuur voorstel 10 in en vervangt deze door het voorstel om in 
artikel 6.7.1. ’48 uur’ te wijzigen in ’24 uur’. 

 
75. TS – Voorstel 11. De mogelijkheid om wisselspelers in te zetten wordt niet door alle 
spelers in de topdivisie als iets positiefs ervaren. Voor teams zonder coach wordt wisselen 
zelfs gezien als slecht voor het team. Voor teams met een coach die boven het team staat, 
kan dit natuurlijk wel goed werken. Kunnen de resultaten van de enquête worden 
toegevoegd aan de vergaderstukken? 
 
Antwoord bondsbestuur 
Er heeft een enquête plaatsgevonden onder de betrokkenen in de topdivisie. De conclusies 
hiervan zijn gedeeld met de teamcaptains van de betrokken teams. Van alle respondenten 
heeft meer dan 97% aangegeven voor te zijn.  
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Daarnaast wordt er terecht gesproken over ‘wisselmogelijkheid’. De teams zijn vrij om wel of 
niet gebruik te maken van deze mogelijkheid, het betreft uiteraard geen verplichting. 
 
76. TS – Voorstel 11. Het voorstel voor 8.2.1 wijkt af van artikel 17 van het EuroCup-
reglement. Tijdens de EuroCup lijkt wisselen mogelijk in twee partijen per speelronde. Zowel 
de zevende als achtste speler daar lijken ingezet te kunnen worden, maar niet in dezelfde 
partij. Ik vermoed dat met 8.2.1 wordt beoogd dat per partij één speler per partij mag 
worden gewisseld, maar dat is niet wat er staat. 

 
Antwoord bondsbestuur  
Gezien de ervaringen tijdens de EuroCup dient artikel 17 van het EuroCup-reglement zo te 
worden gelezen dat een team per speelronde één wisselmogelijkheid heeft. Zo wordt dit 
artikel uitgelegd en uitgevoerd door de CEP. Het bondsbestuur is van mening dat dit in het 
EuroCup-reglement helderder kan worden beschreven.  
Tijdens de pilot is gewerkt met één wisselmogelijkheid per totale speelronde. Het opnemen 
van de wisselmogelijkheid zorgt er onder andere voor dat teams in de topdivisie gewend 
raken aan het wisselen, iets wat zij ook mogen als zij (als kampioen van Nederland) mogen 
deelnemen aan de EuroCup. 
 
77. TS – Voorstel 11. Het voorstel om de teamleider onverwijld in kennis te stellen (8.2.4) 
kan lastig zijn wanneer de teamleider een speler is die toevallig net een andere partij speelt. 
Ik stel voor om “teamleider” te vervangen door “equipeleider”. (Begripsbepaling TRP: 

equipeleider = de coach van de equipe of, bij ontstentenis daarvan, de eerst opgegeven 
deelnemer die tot de equipe behoord) 
 
Antwoord bondsbestuur 
Door de teamleider aan te wijzen als persoon bij wie de wissel moet worden doorgegeven, 
wordt er voor gezorgd dat er één aanspreekpunt is die overzicht kan bewaren. Er mag per 
speelronde één keer worden gewisseld, dit geldt voor het gehele team. De teamleider heeft, 
ten opzichte van een equipeleider, meer overzicht over de andere partijen en weet of er al 

gebruik is gemaakt van de wisselmogelijkheid. Deze voordelen wegen volgens het 
bondsbestuur onvoldoende op tegen de eventuele nadelen. Om deze reden wenst het 
bondsbestuur het voorstel niet te wijzigen. 
 
78. PvW – Voorstel 11. 7. Blz. 79, Voorstel 11 onder 8.2.6.: Dezelfde formulering gebruiken 
als in art. 8.2.5. "... als niet speelgerechtigd wordt beschouwd." 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het bondsbestuur is het hier mee eens en stelt voor om artikel 8.2.6 te wijzigen in: 
“Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens een partij, kan in 
dezelfde speelronde niet meer spelen in een andere partij. Indien dit toch gebeurt, wordt 
deze speler in de partij waarin hij/zij invalt als niet speelgerechtigd beschouwd.” 
 
79. TS – Voorstel 13. Dat het niet eerlijk is dat een team zomaar acht partijpunten cadeau 

krijgt, dat begrijp ik. Dat een team dat niet komt opdagen toch partijpunten krijgt, dat 
begrijp ik niet. Die drie partijpunten kunnen misschien net genoeg zijn om kampioen te 
worden. Uit de voorgenomen wijziging van artikel 3.8 blijkt dat het niet misschien nodig is 
om op een totaal van acht punten uit te komen. Er kan dus ook met 0-5 worden verloren, 
tenzij de tegenstander al meer punten heeft gewonnen. 
 
80. PvW – Voorstel 13. 2. Blz. 79 en 80, Artikel 9.2., Voorstel 13 behoeft nog aanpassing. 
Een sanctie voor het ene team mag natuurlijk nooit een onbedoeld voordeel voor het andere 
team opleveren. Dat is nu wel zo in het geval van een sanctie van art. 9.2. Een voordeel 
voor de niet overtredende partij zou dus groter mogen zijn dan het door dat team werkelijk 
ondervonden nadeel. 
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Antwoord bondsbestuur  
Het bondsbestuur heeft bij de totstandkoming van dit voorstel rekening gehouden met het 
voordeel dat een team heeft, ondanks de opgelegde sanctie. Dit voordeel kan uiteraard 
worden verkleind door het aantal toegewezen punten te verkleinen. Het bondsbestuur 
begrijpt de vragen 79 en 80 zo dat hier behoefte aan is en zij heeft hier begrip voor. Om 
deze reden stelt het bondsbestuur voor om artikel 9.2 te wijzigen in: 
 
"Verlies van een gehele wedstrijd met minimaal 0-5, waarbij elke individuele partij wordt 

verloren met 6-13. Indien de wedstrijd reeds verloren is met grotere verschillen dan hiervoor 
genoemd, wordt de oorspronkelijke uitslag gehanteerd met dien verstande dat het 
gesanctioneerde team geen partijpunten krijgt.” 
 
AGENDAPUNT 11.3: VOORSTEL AANPASSING HHR 
 
81. FV – 11.3.1  
T.a.v. de aanpassing van artikel 14, lid 4 sub a (voorstel 2, blz. 81). Ik zou de tekst “in de 
maand oktober” willen vervangen door “minimaal 6 weken voorafgaand aan de 
najaarsvergadering van de bondsraad”. 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het bondsbestuur vindt het voorstel van de heer Versluis verhelderend en stelt voor deze 
over te nemen. 

 
82. FV - T.a.v. de aanpassing van artikel 15, lid 4 sub a (voorstel 3, blz. 81). Ik zou de 
vervangende tekst willen uitbreiden met door “minimaal 6 weken voorafgaand aan de 
voorjaarsvergadering van de bondsraad”. 
 
Antwoord bondsbestuur  
Het streven is om de voorjaarsvergadering van de bondsraad jaarlijks in week 22 plaats te 
laten vinden. Dit lukt niet altijd, zoals dit jaar, in verband met feestdagen in deze periode 

van het jaar. Door in artikel 15 op te nemen dat de ledenraadplegingen minimaal 6 weken 
voorafgaand aan de voorjaarsvergadering moeten plaatsvinden, wordt het bondsbestuur 
verplicht om de ledenraadplegingen voor medio april te hebben afgerond. Dit blijkt in de 
praktijk niet haalbaar en zorgt voor (niet noodzakelijke) druk op de agenda’s. Daarnaast 
heeft de input die wordt opgehaald tijdens de ledenraadplegingen geen invloed op de 
agenda/inhoud van de voorjaarsvergadering. Om deze reden wenst het bondsbestuur het 
moment van de ledenraadplegingen niet te koppelen aan de datum van de 
voorjaarsvergadering.  
 
83. RvK 11.3.2 - Is het niet mogelijk opzegging in het zelfde stramien te laten lopen de 
begrotingscyclus van de NJBB, dan kan de NJBB in zijn begroting hiermee rekening houden. 
 
Antwoord bondsbestuur   
Dit is inderdaad mogelijk en geniet de voorkeur van het bondsbestuur. Dit betekent wel dat 

de opzegging moet plaatsvinden voor 1 oktober omdat dan de stukken voor de 
najaarsvergadering van de bondsraad (waaronder de begroting voor het navolgende jaar) 
worden vastgesteld door het bondsbestuur. 
 
84. RvK – 11.3.3. De voorgestelde wijziging Artikel 24 lid 3 wordt gesproken over seksuele 
intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag. De omschrijving grensoverschrijdend 
gedrag vind ik een te vaag begrip. Hieronder kan van alles vallen. In hoeverre is het 
noodzakelijk deze meldingen inclusief persoonsgegevens vast te leggen.  Het moet in deze 
gaan om het landelijk inzicht krijgen in deze problematiek en daardoor meldingen vast te 
leggen. Op het niveau van bonden moet dit op persoonsniveau worden afgehandeld. 
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Antwoord bondsbestuur  
Het is van belang om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de incidenten binnen 
verenigingen. Als verenigingsleden zich melden in verband met grensoverschrijdend gedrag, 
dient dit serieus te worden genomen. In een dergelijk geval is het van belang dat er goede 
administratie wordt gevoerd, hierbij hoort het vastleggen van (bijzondere)persoonsgegevens. 
 
85. TS – 11.3.3. Er wordt gesteld dat opname van deze tekst verplicht is gesteld door 
NOC*NSF. Verplichtingen kunnen alleen gesteld worden bij of krachtens de statuten. Hierin 

staat dat verplichtingen worden opgelegd via het Reglement Toelatingseisen of de Minimale 
Kwaliteitseisen. Het Case Management Systeem Sport (CMSS) wordt in beide documenten 
niet genoemd. Hoe is de verplichting geregeld? Of geldt deze verplichting pas wanneer het 
CMSS daadwerkelijk gebruikt wordt? 
 
Antwoord bondsbestuur: 
De verplichting gaat inderdaad in bij gebruik van het CMSS en is een voortvloeisel uit AVG en 
privacy wetgeving. Het betreft een verplichting van de NJBB (als verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking) om de leden op de hoogte te stellen dat er bijzondere 
persoonsgegevens geadministreerd kunnen worden in dit kader. Aangezien er in de 
algemene vergadering (AV) van NOC*NSF in mei 2018 is vastgesteld dat alle sportbonden dit 
systeem gaan gebruiken, moeten dus alle sportbonden voldoen aan de AVG-eisen rondom 
informatie voorziening richting de leden.  
Deze combinatie zorgt er voor dat NOC*NSF (als beheerder van het systeem) de genoemde 

verplichting heeft geformuleerd. 
 
86. TS – 11.3.3. Vorig jaar zijn er vragen ontstaan, inmiddels schijnt er duidelijkheid te 
wezen. Wat waren de vragen, en hoe is dit verduidelijkt? 
 
Antwoord bondsbestuur: 
De vragen die vorig jaar zijn ontstaan, komen in grote mate overeen met de vragen van 
Tjibbe die in dit document worden beantwoord. Daarnaast heeft NOC*NSF vragen ontvangen 

van andere sportbonden. Dit betrof onder andere de termen en begrippen die worden 
gebruikt in het reglement en de functie van het meldsysteem. Richting deze sportbonden 
heeft NOC*NSF een uitgebreide reactie gestuurd waarmee de vragen zijn weggenomen. 
Daarna is het reglement tijdens de AV op 18 november 2019 aangenomen, inclusief de 
voorgestelde tekst die sportbonden kunnen gebruiken om hun leden te informeren.  
 
87. TS – 11.3.3. Moet binding van de verenigingsleden aan het Reglement CMSS niet via de 
statuten gebeuren? 
 
Antwoord bondsbestuur: 
Er is geen sprake van binding van individuen aan het systeem, dit is ook niet nodig. De leden 
worden door middel van het voorgestelde artikel geïnformeerd dat de persoonsgegevens 
kunnen worden geadministreerd en de reden hiervan. Het bondsbestuur ziet, met NOC*NSF, 
geen reden om dit op te nemen in de Statuten. 

 
88. TS – 11.3.3. De wijziging van het HHR beoogt de invoering van het CMSS door de bond 
mogelijk te maken. Dit is iets waar de bondsraad vanuit haar toezichthoudende rol naar 
moet kijken. Het gaat hier immers om een systeem waarin gevoelige persoonsgegevens 
moeten worden verwerkt, met hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen 
(onze verenigingsleden). De in de toelichting bij het voorstel is buitengewoon summier, en 
geeft geen goede omschrijving van het systeem. Voordat tot beoordeling kan worden 
overgegaan lijkt het mij dat de volgende gegevens overlegd moeten worden: 

o Een goede omschrijving van het systeem 
o het in het voorstel genoemde reglement 
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o het verslag van de verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) die 
de bond heeft uitgevoerd. (Als bedoeld in art. 35 AVG) 

o het verslag van de DPIA door NOC*NSF 
o Een overzicht van wie vanuit welke functie op welk moment op welke manier 

toegang heeft tot de gegevens. 
o De voorgenomen wijziging van de privacyverklaring 
o Een verklaring hoe geregeld is dat gegevens van strafrechtelijke aard in dit 

systeem verwerkt mogen worden (art. 10 AVG en Wet Uitvoering AVG art. 17, 31, 

32 ,33) 
 
Antwoord bondsbestuur: 
Het klopt dat er gevoelige persoonsgegevens van verenigingsleden kunnen worden 
opgenomen in het CMSS. Het is van het grootste belang dat hier zorgvuldig mee wordt 
omgegaan. Hier hecht het bondsbestuur, samen met NOC*NSF, veel waarde aan.  
 

• In de werkafspraken (versie 1.2.) zoals opgesteld door NOC*NSF is een complete 
beschrijving van het systeem te vinden. Met toestemming van de juristen van 
NOC*NSF delen wij deze graag met u; 

• Het volledige reglement (versie 1.5.) is u tevens toegestuurd; 
• In een DPIA wordt geregeld hoe wordt omgegaan met het systeem en hoe dit wordt 

geborgd in de processen binnen de organisatie. Op dit moment is deze beschrijving 
nog niet opgemaakt. Op het moment dat de bondsraad besluit om de voorgestelde 

tekst op te nemen in het HHR zal een DPIA worden opgemaakt voordat het systeem in 
gebruik wordt genomen; 

• NOC*NSF heeft een uitvoerige DPIA en security test uit laten voeren. Het document 
dat op basis hiervan is opgemaakt, is een levend document. Hierbij is het mogelijk dat 
wat wij vandaag delen, morgen achterhaald is. NOC*NSF heeft aangegeven, mede 
naar aanleiding van ons verzoek, een verzameldocument op te stellen waarin aan 
bonden wordt uitgelegd hoe men binnen NOC*NSF met veiligheid om gaat. Specifiek 
met betrekking tot het CMSS; 

• Zodra vanuit de NJBB dossiers worden aangemaakt binnen het CMSS hebben vanuit 
Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) de Case Managers (momenteel 3 personen) 
en de coördinator toegang tot deze dossiers. Binnen de bondsorganisatie hebben twee 
bureaumedewerkers toegang tot de dossiers van de NJBB. Deze bureaumedewerkers 
hebben geen toegang tot dossiers van andere sportbonden, andersom geldt uiteraard 
hetzelfde; 

• Door de voorgestelde tekst op te nemen in het HHR, worden leden geïnformeerd over 
het feit dat bij een incident (bijzondere)persoonsgegevens en mogelijk andere 
gegevens over hem/haar worden opgenomen, gemonitord en bewaard, met als doel 
landelijk een veilige sportomgeving te creëren en te onderhouden. Het bondsbestuur 
ziet geen aanleiding om de privacyverklaring te wijzigen, de doelen en gronden zijn 
op dit moment voldoende beschreven. Wel is het van belang om de verenigingsleden 
nader te informeren over het gebruik van het CMSS en wat dit voor hen betekent; 

• Er is alleen sprake van strafrechtelijke gegevens als tuchtzaak wordt omgezet naar 

strafzaak of als er een strafrechtelijke uitspraak (bijvoorbeeld beroepsverbod) in de 
sport betreft. In deze gevallen is er een uitspraak die bij de betreffende persoon 
bekent is en ook met hem/haar besproken is. In notities zal in zo’n geval worden 
opgenomen dat een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden. Uitspraken bewaren 
zonder doel is uiteraard niet de bedoeling en zeker niet terecht. 

 
89. TS – 11.3.3. De voorgestelde tekst zou zo kunnen worden uitgelegd dat de gegevens  
niet gebruikt kunnen worden voor een zaak bij Stichting Instituut Sportrechtspraak. Hoewel  
deze vanuit de AVG bij werkzaamheden namens de bond niet als derde moet worden  
beschouwd, mag in het belang van de tuchtrechtspraak aan duidelijkheid niets te wensen  
worden overgelaten. 
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Antwoord bondsbestuur: 
De gegevens die worden ingevoerd in het CMSS worden niet beschikbaar gesteld aan het 
ISR. CVSN geeft als reden hiervoor dat het vaak emotionele uitspraken van betrokkenen 
bevat. Het idee is dat bij het formaliseren van de klacht de aanklager en onderzoeker oordeel 
loos te werk (kunnen) gaan. Hierbij passen geen initiële emoties en uitspraken die 
momenteel in dossiers worden opgenomen (bij andere sportbonden). Het melden bij de 
bondsorganisatie en een eventueel onderzoek door ISR bestaan dus los van elkaar.  
 

90. TS – 11.3.3. De laatste versie van het reglement CMSS die ik heb kunnen vinden, is 
versie 1.5 waarover tijdens de AV van NOC*NSF afgelopen november onduidelijkheden 
waren. Deze versie blinkt uit in vaagheid, geeft nieuwe definities aan woorden die in de AVG 
reeds op een andere manier gedefinieerd zijn en noemt een bewaartermijn van maximaal 50 
jaar die voor de meeste gevallen disproportioneel mag worden geacht. Het reglement zou 
duidelijk en specifiek moeten zijn en de bond in staat moeten stellen zich aan de wet te 
houden. Indien dit de versie is waaraan het bestuur de bond en de verenigingsleden wil 
binden, kan ik onmogelijk akkoord gaan. 
 
Antwoord bondsbestuur: 
Versie 1.5 is inderdaad de versie tijdens de AV van NOC*NSF is vastgesteld. CVSN geeft aan 
dat juridische zaken van NOC*NSF continu feedback ontvangt (ook na de AV van november 
vorig jaar). Zij zullen proberen dit zo goed mogelijk te verwerken bij eventuele toekomstige 
wijzigingen, hierbij zal ook een extra controle worden uitgevoerd op terminologie. Er wordt 

aangegeven dat de bewaartermijn op dit moment vast staat. 
 
Juridische zaken en directie van NOC*NSF zijn in overleg en nauw contact met de autoriteit 
persoonsgegevens over (de tekst van) het reglement. Er is momenteel nog geen zicht op een 
termijn waarbinnen aanpassingen worden gedaan. 
    
AGENDAPUNT 11.4: VOORSTEL AANPASSING STATUTEN 
 

11.4.1 Spelers met buitenlandse licentie / lidmaatschap NJBB 

Ik ben blij dat er een voorstel ligt dat verduidelijkt dat ook verenigingsledenleden die zoveel 
van hun sport houden dat ze aan twee verschillende bonden contributie afdragen volwaardige 
leden zijn en daarmee dus ook onder gelijke voorwaarden kunnen meedoen aan de activiteiten 
van de bond. 

In de toelichting staat echter nog wel iets waar ik grote vraagtekens bij heb:  
het voorbehoud dat zij niet namens Nederland kunnen worden uitgezonden naar een 
internationaal kampioenschap en niet namens hun Nederlandse vereniging kunnen deelnemen 
aan de EuroCup. 

In het NPC-reglement staat dat het verenigingsteam dat kampioen is geworden, aan de 
EuroCup deelneemt. Daar staan geen uitzonderingen bij genoemd. In de documenten van de 

CEP zie ik geen enkele aanwijzing dat de bedoelde spelers niet welkom zouden zijn. Sterker 
nog: als de CEP een dergelijke bepaling zou hebben, zou dit in strijd zijn met zowel de eigen 
Code of Ethics als met het huishoudelijk reglement van de FIPJP waar alle leden van de CEP 
aan zijn gebonden.  

Het gaat hier immers om een toernooi voor teams die een nationale competitie hebben 
gewonnen, en de FIPJP kent haar licentiehouders het recht toe om deel te nemen in de 

competitie in het land waar ze wonen, ook als dit niet het land is waar zij hun licentie van 
hebben. 
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Het lijkt in niemands belang om deze groep spelers uit te sluiten van de EuroCup. De 
lidvereniging zal in de meeste gevallen het team willen uitzenden in de samenstelling zoals het 
kampioenschap is binnengehaald. Het team uit elkaar halen verkleint de kansen tijdens de 
EuroCup. Dit is niet alleen nadelig voor het team, maar ook voor de bond. 

Daarom de volgende vragen: 
 
91. TS - Hoe leest het bestuur in dit verband artikel 8.8 en 8.9 van het NPC-reglement? 

 
92. TS - Op welke manier wil het bestuur zijn eigen stelling dat "het sportaanbod voor alle 
leden toegankelijk moet zijn en dat iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport moet 
kunnen beoefenen" toepassen op het verenigingsteam dat winnaar is geworden van de 
topdivisie? 
 
93. TS - Indien het bestuur vasthoud aan dit voorbehoud: welke afwegingen zijn hierbij 

gemaakt, en hoe ziet het bestuur dit in relatie tot de gedragscode van de NJBB? 
 
Antwoord bondsbestuur:  
In Europa is bepaald dat personen kunnen beschikken over één licentie. Zij kunnen in het 
kader van de EuroCup uitkomen voor de vereniging waar zij deze licentie hebben.  
 
De personen die reeds een licentie hebben bij een buitenlandse federatie, kunnen niet tegelijk 
een licentie bij de NJBB krijgen. Voor de aangesloten verenigingen waar deze personen lid 
willen worden (of blijven), maakt het bondsbestuur het graag mogelijk om de betreffende 
persoon aan te melden bij de landelijke organisatie. Op deze manier kunnen deze personen 
gebruikmaken van het sportaanbod. Echter, omdat de CEP kijkt waar deze personen een 
geldige licentie hebben, is het niet mogelijk om namens de Nederlandse vereniging deel te 
nemen aan de EuroCup. 
 

Het bondsbestuur is niet voornemens deze groep uit te sluiten van deelname aan de EuroCup. 
Het is alleen niet mogelijk om namens de Nederlandse vereniging deel te nemen aan dit 
kampioenschap.  
 
94. FV - N.a.v. de toevoeging aan artikel 5, lid 2 sub d (voorstel 1, blz. 84). Als we de statuten 
toch gaan wijzigen, stel ik voor om ook de tekst van sub c van dit artikel en lid te wijzigen, nl. 
de tekst “geregeld door de bondsraad” vervangen door “bij reglement”. 
 

Antwoord bondsbestuur: 
Het bondsbestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde wijziging en stelt voor om deze 
over te nemen.  
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INGEKOMEN VRAGEN N.A.V. ANTWOORDEN BONDSBESTUUR (D.D. 03 JUNI)  
(2e vragenronde)  
 
TS: Uit de uitnodiging begrijp ik dat het de bedoeling is dat er tijdens de vergadering zelf 

niet teveel vragen worden gesteld. Ik heb mijn best gedaan om deze alvast op de 
volgende 5 A4-tjes op te schrijven. De tijd die is uitgetrokken voor de vergadering is 
beperkt, en zelf heb ik ook geen zin om de hele middag voor mijn scherm te zitten 
omdat de vergadering uitloopt. Ik ga er echter wel van uit dat er enige ruimte is voor 

debat. Mogelijk kan de vergadering nog wat verkort worden door een agendapunt, 
bijvoorbeeld 11.3.3, te schrappen? 

 
BB: Er is ruimte voor gedachtewisseling maar de ervaring van andere sportbonden 
leert ook dat uitgebreide discussies via een online tool lastig zijn. Om die reden is een 
extra mogelijkheid gecreëerd om aanvullende vragen te stellen zodat de vergadering 
zich kan richten op het nemen van besluiten. Het bondsbestuur is niet voornemens om 
op voorhand agendapunten te schrappen. 
 
De reglementencommissie heeft een bijzondere rol in het besluitvormingsproces: het 
adviseren van de bondsraad bij de vaststelling van de statuten of enig reglement. De 
adviezen van de reglementencommissie horen wat mij betreft dan ook vast onderdeel 
te zijn van de vergaderstukken. Kunnen deze alsnog worden toegestuurd? 

 

BB: Alle voorstellen die voorliggen t.a.v. van reglementswijzigingen zijn in samenwerking 
met de reglementencommissie in het voortraject voorbereid. Er ligt dus geen apart stuk 
van het bondsbestuur met daarbij een advies van de RC.  

 
AGENDAPUNT 3 
 
VRAAG 1 
 
FV: “Het voorstel is om een werkgroep te formeren (…).” Ik zie dit graag in de notulen van 

deze vergadering terug als een toezegging van het bondsbestuur. 
 
BB: Alle toezeggingen van het bestuur, dus ook de schriftelijke worden opgenomen in het 

overzicht van de toezeggingen. 
 
PvW: Ik ben tegen het voorstel van het bondsbestuur om op dit moment een werkgroep te 

formeren met de specifieke opdracht om "het verkiezingsreglement te beschouwen 
gebaseerd op de vraag hoe komen we tot de beste (?) en samenstelling van de 
bondsraad". De inmiddels ingestelde werkgroep "Evaluatie nieuwe 
bondsorganisatiestructuur" heeft namelijk al expliciet de opdracht om aan de bondsraad 
bevindingen en verbetersuggesties te rapporteren over, onder meer, het proces m.b.t. 
de verkiezingen van de bondsraad (zie hoofdstuk 2. Plan van aanpak). Om nu een 
tweede werkgroep met dezelfde opdracht in te stellen lijkt mij onnodig en onduidelijk. 

Als naar aanleiding van de rapportage van de werkgroep Evaluatie nieuwe 
bondsorganisatiestructuur blijkt dat voor de verdere uitwerking van hu 
verbetersuggesties nieuwe werkgroepen moeten worden ingesteld dan is pas dat het 
moment om dat te doen. 

 
BB: Het bondsbestuur is het daarmee eens. Binnen de werkgroep “evaluatie 

bondsorganisatie” wordt dit onderwerp geëvalueerd en worden verbeteringen 
voorgesteld. 
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TS: Ik deel de mening van Frank dat er één en ander verbeterd kan worden aan onze regels 
voor de verkiezingen. Het lijkt mij echter niet dat het mogelijk is om achteraf de 
verkiezingsuitslag te veranderen door de statuten te wijzigen. 
De verkiezingscommissie lijkt terecht te hebben vastgesteld dat er een vacature is, wat 
betekent dat er tussentijdse verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Het lijkt mij 
verstandig om voordat de inschrijving begint, in elk geval een aantal niet-inhoudelijke 
aanpassingen in (de bijlage bij) het Reglement verkiezingscommissie door te voeren. 
Om te voorkomen dat dezelfde problemen zich voordoen bij de tussentijdse 

verkiezingen stel ik voor om alle bepalingen waarvoor gelijkluidende of gelijksoortige 
bepalingen bestaan in de statuten of het huishoudelijk reglement te vervangen voor 
verwijzingen naar de artikelen statuten respectievelijk het huishoudelijk reglement. 
Hiervoor is echter wel een buitengewone vergadering nodig. Het feit dat er iemand is 
afgevallen die meer dan twee keer zoveel stemmen heeft als ik, daar wordt ik zelf ook 
niet blij van. En tussentijdse verkiezingen terwijl er genoeg kandidaten waren is 
eigenlijk zonde van de moeite.  
 
Om herhaling in 2023 te voorkomen, kan denk ik gedacht worden aan een aantal 
zaken: 
 
• het instellen van een minimaal aantal zetels (bijv. 21); 
• een voorrangsregeling bij gelijk aantal stemmen (bijv. op basis van 

districtsvertegenwoordiging of opbouw van de gewogen stem); 

• aanvulling vanuit boventallige kandidaten bij vacatures anders dan door vertrek van 
een bondsraadslid. 

 
BB: Deze suggesties worden gedeeld met de werkgroep evaluatie bondsorganisatie en in dat 

proces meegenomen (toezegging). 
 
AGENDAPUNT 4 
 

VRAAG 2 
 
FV: “Het doel is nog steeds om deze sessie met elkaar in te plannen zodat 

in de najaarsvergadering alsnog een aangepaste notitie wordt 

voorgelegd.” Ik zie dit graag in de notulen van deze vergadering terug 

als een toezegging van het bondsbestuur. 

 

BB: Dit wordt als toezegging opgenomen in de notulen. 
 
VRAAG 3 
 
FV: “Dat is inderdaad besloten en staat op pagina 14 bij besluit 17.” Nee, volgens mij gaat 

besluit 17 over de indexering (eens per 3 jaar), niet over de structuur zelf. 
 
BB: Dit is niet duidelijk bij het besluit 15 zelf opgenomen maar staat wel in het verslag 

namelijk direct boven besluit 15 (pag.13): “De bondsraad heeft de systematiek voor de 
inschrijfgelden vastgesteld zoals voorgesteld door het bondsbestuur met de volgende 
stemverhouding: voor 7 leden, tegen 6 leden”.  

 
VRAAG 4 
 
FV: “Het doel is om de app vanaf 1 september te kunnen gebruiken.” Dat is rijkelijk laat. 

Het doel was om de app snel na 1 januari operationeel te hebben. Deze is m.i. 
essentieel voor het gebruik van de digitale licentie. 
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BB: Het doel was om de app in het eerste kwartaal te lanceren. 1 september is de uiterlijke 

oplevertermijn, liefst eerder. Echter op dit moment mogen er tot 1 september geen 
toernooien en competities gespeeld worden waardoor de app tot 1 september ook 
nauwelijks gebruikt zal worden. 

  
AGENDAPUNT 6 
 

VRAAG 5 
 
FV: “De bondsraadleden krijgen voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie 

toegestuurd ter voorbereiding op het strategisch beraad.” Ik zie dit graag in de 
notulen van deze vergadering terug als een toezegging van het bondsbestuur, 
voorzien van een termijn (4 weken voor het beraad). 

 

BB: Dit wordt als toezegging opgenomen in de notulen. 
 
VRAAG 6 
 
FV:  “Het plan van aanpak (…) zal op de website worden geplaatst.” Ik zie dit graag in de 

notulen van deze vergadering terug als een toezegging van het bondsbestuur, met een 
datum waarop de toezegging gestand zal zijn gedaan. 

 
BB: Het plan van aanpak is inmiddels op de website (www.njbb.nl) geplaatst, over NJBB  

->Werkgroepen   
 
AGENDAPUNT 7 

TS: Omdat is gesteld dat de besluitvorming wordt ingegaan op basis van de ingekomen 

vragen, hier nog een vraag die ik liever mondeling had willen stellen. 

De NJBB heeft als doel om de jeu-de-boule-sport in alle vormen te bevorderen en te laten 
beoefenen. Dit betekent dat het sportaanbod voor alle leden toegankelijk moet zijn en dat 
iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport moet kunnen beoefenen. De afgelopen periode 
is dit niet helemaal goed uit de verf gekomen, op sommige momenten leek alle leden te 
betekenen “alle leden behalve …”. Ik verwijs hierbij nadrukkelijk naar de problemen rondom de 
districtskampioenschappen en het NK tête-à-tête van 2019, maar ook naar de vorig jaar 

voorgestelde inperking van de mogelijkheid om in de NPC een wedstrijd te verplaatsen voor 
deelname aan een EK of WK en het in agendapunt 11.4.1 openhouden van de optie om te 
differentiëren in speelrechten. 
 
Beste Jan-Willem, beste Jan, 
Als er in de komende periode een voorstel komt dat direct of indirect tot gevolg heeft dat er 
voor sommige groepen een uitzondering komt op de regel dat het sportaanbod voor alle leden 

toegankelijk moet zijn en dat iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport moet kunnen 
beoefenen, of dit voorstel nu voortkomt uit een open vraag in een enquête, van een  
medebestuurslid, van een bondsraadslid of van iemand anders, ben jij dan degene die de rest 
van het bestuur ervan weerhoudt met het voorstel mee te gaan? Ben jij dan in staat die ander 
uit te leggen, waarom het voorstel geen goed idee is? 
 
BB:  Binnen het bondsbestuur is ruimte voor ieders standpunt en elk bestuurslid draagt bij 

aan de discussie. Daarbij spreekt het bestuur naar buiten toe met één mond. 
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AGENDAPUNT 8 
 
VRAAG 14 
 
FV: “EKP (…) zal zich hieraan houden. Dit vloeit voort uit artikel 1 lid 4 van de
 overeenkomst.” Ziet de CEP dat ook zo? Is dat (indien nodig) juridisch juist? 
 
BB:  De NJBB zal voor de CEP de partij zijn die het EK organiseert. De NJBB geeft vervolgens 

EKP de opdracht om de verplichtingen na te komen. Dit is een juridische juiste en veel 
voorkomende constructie. Te vergelijken met een verhouding tussen aannemer (NJBB) 
en onderaannemer (EKP). 

 
VRAAG 18 
 
RH: Ik doelde met mijn vraag over Artikel 6 – Financiering EK 2020, sub 4 op het volgende: 

Indien de aanvullende subsidie van E 80.000 niet wordt gegeven en het tekort is meer 
dan E 75.000, hoe wordt dit dan ingevuld? Omdat dit bedrag geen maximum aangeeft, 
wordt het echte tekort samen met EKP gedeeld of stelt de NJBB hierbij een maximum 
extra bijdrage? 

 
BB: Als Provincie Brabant en Brabant Sport dit bedrag niet dekken dan wordt dit bedrag 

verdeeld tussen Gemeente Den Bosch (30.000), EKP (25.000) en NJBB (25.000). 

Daarvoor is een garantstelling opgenomen op de balans. Voor de NJBB is dit het 
maximum. 

 
VRAAG 23 
TS: Een verduidelijking van hoe ik mijn vraag bedoelde: In de overeenkomst is niets 

opgenomen over eventueel gespreid betalen van de extra € 25.000 excl. BTW.  
Kan dit zonder problemen van de cash-flow in één keer worden betaald of zijn daar ook 
termijnen nodig? 

 
BB: Die 25.000 kan zonder problemen van de cash-flow betaald worden. 
 
VRAAG 24 
TS: houdt het bestuur ook rekening met een verlies van lidverenigingen? En kan een 

verhoging van de BTW nog gevolgen hebben voor de haalbaarheid? 
 
BB: Het bestuur houdt geen rekening met een verlies van lidverenigingen. Een verhoging 

van de BTW heeft geen gevolgen omdat in alle bedragen al rekening is gehouden met 
de BTW (21%). Het zou financieel gunstiger kunnen uitvallen als een oplossing wordt 
gevonden voor de BTW-kwestie. 

 
AGENDAPUNT 9.1 
 

VRAAG 26 
 

FV: “Om deze reden is er wat betreft het bondsbestuur geen aanleiding om de tekst op 

dit punt aan te passen.” Ik ben benieuwd naar de mening van de andere 

bondsraadleden hierover, en zou mijn voorstel graag in stemming gebracht zien. 

 

BB: De notitie is met ondersteuning van de klankbordgroep tot stand gekomen. Dit is in 

een later stadium ook bevestigd door o.a. Ad Wagenaars per e-mail. Dat zegt niks 

over de inhoud of de mate waarin de klankbordleden het eens zijn met de keuzes 

die in de notitie zijn voorgesteld.  
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VRAAG 27 
 
FV: “De uitbraak van Covid-19 heeft (…) veel extra werk (…) opgeleverd.” Dat begrijp ik, 

maar ik doelde niet op vertraging door Covid-19. Dat speelde niet in 2019 en is dus niet 
de reden waarom de producten niet zijn opgeleverd. Dit is ook niet de kern van mijn 
vraag. 

 
“Het streven is nog steeds om (…) deze beide projecten in 2020 toch op te leveren.” Is 

dit realistisch (ik denk nu wel aan de extra inspanningen t.g.v. Covid-19)? 
En meer in het algemeen: hoe gaan we om met dit soort constateringen? In feite 

zouden in een jaarplan benoemde maar niet gerealiseerde producten op enigerlei 

wijze in het jaarplan voor het jaar daarop moeten worden geïntegreerd – met alle 

gevolgen voor de in dat jaarplan benoemde producten. Wat heeft/krijgt prioriteit? 

 

BB: Dat is inderdaad een terechte constatering. Nu worden in het jaarplan alleen nieuwe 

projecten opgenomen en worden overlopende projecten niet meegenomen die 

echter wel op de capaciteit van het bondsbureau drukken. In het jaarplan 2021 

wordt hier extra aandacht aan besteed en dan zal in overleg met de bondsraad 

besloten worden welke zaken prioriteit krijgen. 

 

VRAAG 32 
 

PvW: Toch graag iets specifiekere resultaten. Hoeveel keer zijn zij in actie geweest, bij 

welke evenementen en hoeveel bedrijven hebben een beroep op hen gedaan. 

 

BB: De Monsjeu’s hebben 15 keer een clinic verzorgd. Ze zijn 7x ingehuurd door een 

bedrijf en hebben 8x een clinic bij een boulesbar gegeven. 

 

VRAAG 36 

 

PvW: Alle gemeenten hebben hun openbare boulebaantjes in beeld. De NJBB heeft alle 

verenigingsbanen in beeld. Ik stel voor om in ieder geval die "bouleplaatsen" al op te 

nemen in de app. Vervolgens zou aan alle gemeenten proactief, met een wervende 

begeleidingsbrief, een QR-code kunnen worden aangeboden voor elk openbaar 

boulebaantje in hun gemeente. 

 

BB: Dat is een goede suggestie die bij de promotie van de app zeker wordt meegenomen.  

 
VRAAG 37 EN 38 
 
FV:  “Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de 

website inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld 
het aantal reeds ontvangen aanmeldingen.” Ik zie dit graag in de notulen van deze 
vergadering terug als een toezegging van het bondsbestuur. 

 
BB: Dit wordt als toezegging opgenomen in de notulen. 
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VRAAG 39 
 
RH: In het, inmiddels aangenomen, jaarplan voor 2020 is bij ad 3. Districtsactiviteiten ‘Het 

ondersteunen bij de organisatie van opleidingen’ reeds als kerntaak opgenomen. 
Bij de uitwerking hiervan stel ik voor uitgelegd wordt dat ‘het beschikbaar hebben van 
minimaal één kerninstructeur per opleiding’ onder deze ondersteuning valt.   

 
BB:  Een kerninstructeur zal geen onderdeel zijn van een districtsteam. Om deze reden kun 

je van het districtsteam niet eisen dat zij een kerninstructeur beschikbaar hebben. Wel 
kan in de toekomst (dus niet meer in het vastgestelde jaarplan 2020) worden 
opgenomen dat het districtsteam zich er voor zal inzetten dat er voldoende opleiders 
zijn opgeleid.  

 
VRAAG 41 
TS: kan dit een vast onderdeel worden in het jaarverslag? 
 
BB: Als hiervan sprake is dan wordt het opgenomen in het jaarverslag. 
 
VRAAG 42 
 
FV: “Het bondbestuur zegt toe dat incidenten (…) in de toekomstige jaarverslagen 

worden opgenomen.” Ik zie dit graag in de notulen van deze vergadering terug 

als een toezegging van het bondsbestuur. 

 

TS: Dit incident is uiteraard gemeld [...]”. Betekent dit dat er niet is vastgesteld dat 

het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een 

risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen? Is er 

melding gedaan aan de betrokken leden. 

 
BB:  Allunited heeft bij dit geval aangegeven dat er slechts één iemand in staat is geweest 

om bepaalde gegevens te downloaden. Zij hebben dus na kunnen gaan dat verder geen 
andere personen in deze positie zijn geweest en dat het risico op schade zeer beperkt is 
gebleven. 

 
Er is geen melding gedaan aan de betrokken leden. De verwachting was dat een bericht 
vanuit de landelijke organisatie hierover veel onrust en commotie zou veroorzaken 

terwijl er een zeer beperkt risico op schade was. 
 
VRAAG 44 
 
PvW: Ik kan mij voorstellen dat het te veel tijd kost om de gegevens met terugwerkende 

kracht over meerdere jaren uit te zoeken. Maar om die gegevens over 2019 boven 
water te krijgen moet toch eenvoudig zijn en weinig tijd kosten. Ik vraag daarom die 
gegevens alsnog op enig moment te leveren. 

 
BB: Dat is geen probleem en wordt als toezegging opgenomen in de notulen. 
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AGENDAPUNT 9.2 
 
VRAAG 47 
 
FV: “(…) Die overschrijding is steeds vanuit andere kostenplaatsen gedekt..” Als er zo’n 

grote bestemmingsreserve is, waarom is die dan niet gebruikt? Het lijkt mij veel 
zuiverder om in een financieel jaaroverzicht te lezen dat bestemmingsreserve moet 
worden aangesproken, zeker als dat (vaker) een tekort op dezelfde kostenplaats 

betreft. 
 
BB: Deze bestemmingsreserve is alleen bestemd voor deelname aan EK’s/WK’s als die niet 

vanuit de reguliere begroting gedekt kan worden. Omdat het resultaat de afgelopen 
jaren steeds positief was, werd een eventuele overschrijding op deze kostenpost 
gecompenseerd door het resultaat van het boekjaar. 

 

VRAAG 48 
FV: De gegeven verantwoording is mij duidelijk, en zou in het financieel jaarverslag 

opgenomen moeten worden. Ik dien hierbij daartoe een voorstel in. 

 
BB: Het bondsbestuur is er geen voorstander van om dit in het financieel jaarverslag aan te 

passen. Het is een nadere gedetailleerde verklaring die is opgenomen in de 
beantwoording van de vragen. De antwoorden en vragen worden aan de notulen van de 
bondsraad bijgevoegd.  

 
VRAAG 49 
 
FV: “Het aanpassen van onttrekkingen en dotaties van bedragen aan deze tabel zorgt 

ervoor dat de accountant hiervan op de hoogte moet worden gebracht en er een 

nieuwe verklaring moet worden afgegeven.” 

 

Ik begrijp dat dit onwenselijk is, maar dit zorgt voor een kip/ei-dilemma. Kennelijk 

kunnen dergelijke aanpassingen niet “zonder gevolgen” worden voorgesteld door de 

bondsraad, dus eigenlijk wil je dat de bondsraad het financieel verslag (en 

aanverwante zaken) al goedkeurt voordat de accountant wordt ingeschakeld – maar 

dat wil je aan de andere kant juist helemaal niet. Dat resulteert in de situatie dat 

aanpassing van bv. toekenning van onttrekkingen uit en dotaties aan 

bestemmingsreserves niet (makkelijk) meer door de bondsraad kunnen worden 

voorgesteld. Hoe gaan we hier (nu en in de toekomst) mee om? 

 

“Om dit te voorkomen (…) stelt het bondsbestuur voor de onderstaande teksten 

aan te passen: (…)” 
 

Ik snap niet zo goed waarom dit wel kan, maar goed. Betekent dit ook dat de geplande 
jaarlijkse dotatie van € 5.000,= naar de bestemmingsreserve met de “nieuwe naam” 
50-jarig jubileum gaat? 

 
BB: Het bondsbestuur zegt toe het 1e punt m.b.t. aanpassingen in het fin. jaarverslag met 

de accountant te bespreken. Dit wordt opgenomen in de lijst van toezeggingen. 
 Het bondsbestuur heeft een behoorlijke reserve opgebouwd voor het jubileumjaar. Het 

bondsbestuur acht het niet meer noodzakelijk om over 2020, 2021 en 2022 nog eens  
€ 5.000 aan de reserve toe te voegen voor het jubileumjaar. Mocht er de komende 

jaren over (met name 2020 en 2021) een positief resultaat worden geboekt dan zal het 
bondsbestuur een voorstel doen aan de bondsraad om te bepalen aan welke reserve 
iets wordt toegevoegd.  
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VRAAG 50 
 
FV: “Na overleg met de accountant blijkt dat de NJBB toch BTW verschuldigd is. (…)” 

Dit betekent dat de kosten toch ongeveer € 10.000,= (Organisatie) resp. € 5.000,= 

(garantstelling) hoger uitvallen dan bij de presentatie werd voorgesteld. BTW is 21%, 

dus de kosten vallen ook 21% hoger uit. 

 
BB: In het slechts denkbare scenario vallen deze kosten inderdaad 21% hoger uit maar hier 

is dus al rekening mee gehouden. 
 
VRAAG 54 
 
FV: “Het bondsbestuur is op dit moment geen voorstander van omdat het nog een pilot 

betreft. (…)” 
 
Ik ben daar juist een enorm voorstander van, juist omdat het een pilot betreft. Expliciet 
begroten en vervolgens verantwoorden geeft juist inzicht of een pilot financieel gezond kan 
worden omgezet naar een vaste activiteit, of dat juist het financiële aspect ervoor zorgt dat 
een pilot niet structureel moet worden (met alle nuances die bij zo’n besluit horen). 
In ieder geval stel ik voor de kosten en opbrengsten nu expliciet in de toelichting van de 

kostenpost op te nemen. 

 

BB: Het bedrag wordt expliciet begroot, alleen onder kostenplaats marketing en 
communicatie. Het bondsbestuur kan prima inzage geven, in de toelichting, over het 
totaal aan opbrengsten en kosten. Dit zal dan ook in de toekomst in de toelichting 
worden opgenomen.  

 
VRAAG 56 
 
FV: “(…) In dat geval zal het bedrag vrijvallen ten gunste van het resultaat of 

gereserveerd moeten worden.” Ik stel voor nu daar een besluit over te nemen, 
aangezien het kennelijk niet realistisch is dat het bedrag dit boekjaar nog wordt 
aangesproken. 
 
BB: Het bondsbestuur vindt het te voorbarig om hier nu al een besluit over te 

nemen. Dit hoort thuis bij de verantwoording van het financieel jaarverslag 
2020.  

 
AGENDAPUNT 9.3 
 
VRAAG 58 
 
FV: “Het bondsbestuur gaat er vanuit dat de vragen 47 t/m 50 voldoende beantwoord zijn.” 
 
Ik heb nog een reactie op een aantal van genoemde vragen. Afhankelijk van de 

beantwoording of gevolgtrekking(en) daarop, komt dit wellicht toch nog aan de orde. 

 
VRAAG 59 
 
FV: In feite is er nu al een totale bestemmingsreserve van € 109.700 gerealiseerd. Ik lees in 
de vraag van Rien dat wellicht de extra dotaties van 2 x € 5.000,= in 2020 en 2021 niet meer 
nodig zijn. Op die stelling zie ik geen concreet antwoord. 
 
BB: Klopt. Het bondsbestuur heeft in de huidige herverdeling van de bestemmingsreserves 

al behoorlijke bedragen gereserveerd.  
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AGENDAPUNT 11.2 
 
VRAAG 62, 63 
 
TS: Waar zit de genoemde complexiteit in? 
 
BB:  Vooropgesteld: de mogelijkheid van combiteams is in het leven geroepen om 

verenigingen te helpen om toch een team te kunnen formeren, samen met een andere 

vereniging. Het is bij meerdere betrokken verenigingen lastiger om de controle van op 
speelgerechtigdheid uit te voeren, dit moet in zo’n geval handmatig gebeuren. Het 
digitaal wedstrijdformulier (DWF) voert een automatische controle uit op 
verenigingsnummers. Dit is niet mogelijk als er meerdere verenigingen betrokken zijn.  

 
VRAAG 64 (en 71) 
 
TS: Voeg na … een artikel toe met de tekst … onder vernummering van de volgende 

artikelen in dit hoofdstuk.” 
 
BB:  Dit gaat inderdaad plaatsvinden. 
 
VRAAG 65 (79 en 80) 
 

TS: Indien voorstel 13 wordt aangenomen, zal ook dat meegenomen moeten worden bij de 
aanpassing van huidig artikel 8.2. Dit kan door zowel 3.8 als 9.2 te noemen, maar ook 
door de toevoeging te laten beginnen met “Als gevolg van toegepaste sancties, kan de 
wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven eindstand kennen.” Hiermee worden 
eventuele problemen met toekomstige vernummeringen voorkomen. 

 
BB: Bij de beantwoording van de vragen heeft het bondsbestuur voorgesteld om aan 8.2. 

toe te voegen: “Indien artikel 3.8 van toepassing is, zal de wedstrijd een andere dan 

hiervoor beschreven eindstand kennen”. 
 

Het bondsbestuur vindt de hierboven door Tjibbe beschreven aanpassing een goede 
suggestie en stelt voor om in plaats van “Indien artikel 3.8 van toepassing is, zal de 
wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven eindstand kennen” toe te voegen: “Als 
gevolg van toegepaste sancties, kan de wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven 
eindstand kennen.” 

 
VRAAG 66 
 
PvW: Ik heb met mijn oorspronkelijke vraag bedoeld dat beide teams weliswaar met een niet-

speelgerechtigde speler kunnen spelen, maar dat de betreffende sanctie voor elk van 
die teams anders kan zijn: voor het ene team kan het de eerste overtreding zijn en 
voor het andere team de tweede of de derde overtreding. Bij elke soort overtreding 

hoort de desbetreffende sanctie. Als voorstel 3 wordt aangenomen zou een team dat 
een tweede of derde overtreding begaat in een wedstrijd waar het andere team een 
eerste overtreding begaat ineens niet meer de sanctie 9.2 of 9.3 opgelegd kunnen 
krijgen, want "de uitslag van de partij is vervallen" (en daarmee de hele partij?). 
Met het voorstel van het bondsbestuur n.a.v. vraag 65 is er zeker geen noodzaak meer 
om iets te regelen voor het geval dat beide teams met een niet-speelgerechtigde speler 
in één partij (of in verschillende partijen van dezelfde wedstrijd) uitkomen: beide teams 
krijgen de bij hun "overtredingenstatus" behorende sanctie van 9.1., 9.2. of 9.3. 
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BB: Het bondsbestuur deelt de conclusie van Peter en ziet geen reden voor verdere 
aanpassingen indien artikel 8.2 wordt gewijzigd zoals hiervoor voorgesteld. 

 
VRAAG 67 
 
FV: “Het kan per wedstrijd slechts één keer voorkomen dat een uitslag van een partij komt 

te vervallen.” 
 

Die mening deel ik niet. Het is zelfs zeer goed mogelijk – ingeval van onwetendheid tijdens 

de wedstrijd – dat de betreffende speler(s) in een volgende partij nogmaals tegen elkaar 

uitkomen. En dan moet er ook een alternatief voor artikel 9.2 resp. 9.3 zijn. 

 
BB: Volgens het bondsbestuur geven de huidige artikelen 3.7, 3.8 en 3.9 inderdaad aan dat 

per wedstrijd wordt bekeken of een team met een niet-speelgerechtigde speler heeft 
gespeeld. In de eerste wedstrijd dat dit gebeurt, wordt elke betreffende partij omgezet 

in verlies (zoals vastgesteld in artikel 9.1.). Het bondsbestuur acht het niet nodig om 
een alternatief voor de artikelen 9.2 en 9.3 op te nemen. 

 
VRAAG 68 
 
PvW: Blijkt er in de praktijk van de afgelopen jaren dan ook daadwerkelijk behoefte te zijn 

geweest om die extra stimulans te kunnen geven? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het 
dan? Als die behoefte niet daadwerkelijk en aantoonbaar gevoeld is stel ik voor om de 
extra sanctie vooralsnog niet in te voeren. 

 
BB: Nee, deze behoefte is de afgelopen jaren in de praktijk niet gebleken.  Het 

bondsbestuur stelt voor om het voorstel te laten vervallen en de komende seizoenen te 
monitoren of deze behoefte in de praktijk ontstaat. 

 

VRAAG 69  
 
FV: “(…) Het speelvlak (‘speelveld’ in het RPS) omvat een onbepaald aantal banen van 

minimaal 12m bij 3m. (…)” 
 
Ik ben het niet eens met de hier gegeven interpretatie van het begrip ‘speelveld’ in het RPS. 
Volgens mij is het in artikel 6.1.5 van TRP bijlage 1 gedefinieerde speelvlak volgens het RPS 
een ‘baan’, en wel een afgebakende baan van minimaal 9m x 12m. 
 
De in het RPS gedefinieerde ‘speelveld’ is het totaal van alle banen. 
 
Er is alleen sprake van banen zonder afbakening, als er helemaal geen lijnen zijn. Dat is hier 

niet aan de orde. 
 
Overigens kan ik me de verwarring voorstellen, want ‘baan’ in RPS is dus vaak hetzelfde wat 
in de volksmond ‘vak’ wordt genoemd. 
 
Tot slot: ik ben hier op de stoel van de reglementencommissie (RC) gaan zitten, wellicht is 
het nuttig de RC nog eens te vragen naar de voorgestelde toevoeging, en de woordkeuze 
daarin. 
 
BB: Volgens het bondsbestuur klopt de gehanteerde interpretatie.  
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VRAAG 70 
 
TS: Bij het spelen van drie partijen in één wedstrijdronde zijn er zes manieren om het 

speelvlak te verdelen. Dat kan met een dobbelsteen, niet met een tossmunt. Dit lijkt 
mij nog steeds niet iets wat via het reglement opgelost moet worden. De scheidsrechter 
kan volgens RPS artikel 5 banen toewijzen, dus ook gedeelten van een speelvlak. Indien 
het echt nodig wordt geacht, dan stel ik de volgende tekst voor: “Indien de verdeling 
van de partijen over het speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan 

worden, wordt er getost om te beslissen welke teamleider de verdeling van het 
speelvlak bepaald. Dit is een afwijking van RPS artikelen 5 en 6.” 

 
BB:   Volgens het bondsbestuur is het goed mogelijk om door middel van tossen te bepalen 

welke partij op welk gedeelte wordt gespeeld. Het bondsbestuur houdt dan ook vast aan 
het oorspronkelijke voorstel. 

 
VRAAG 72 
 
TS: De mogelijkheid om, zoals het bestuur oppert, spelers die vroeg klaar zijn met hun 

partij eerder te laten beginnen met ingooien is vaak beperkt. Dit kan niet terwijl er nog 
gespeeld wordt, en daarna moet de equipesamenstelling voor de volgende ronde vaak 
nog bepaald worden. 

 

BB: Met de suggestie van het bondsbestuur wordt gedoeld op een eventuele mogelijkheid. 
Deze ruimte zal inderdaad mogelijk beperkt zijn. Maar de overige tijd tussen de 
verschillende speelronden dient voldoende te zijn om spelers te laten ingooien. 

 
VRAAG 75 
 
FV: Kunnen de resultaten van de enquête worden toegevoegd aan De 

vergaderstukken? A.: “De conclusies zijn gedeeld met de teamcaptains van de 

betrokken teams.” 
 

De vraag van Tjibbe is hiermee niet expliciet beantwoord, hooguit valt uit het gegeven 
antwoord kunnen worden afgeleid dat de resultaten niet aan de vergaderstukken worden 
toegevoegd. Naar mijn idee is de vraag volkomen terecht en kan niet negatief worden 
beantwoord. De bondsraad dient de beschikking te hebben over alle relevante stukken 
om haar taak uit te voeren. Als een bondsraadlid om dergelijke gegevens vraagt, dienen 
deze ter beschikking van de bondsraad te worden gesteld. 
 
BB: Het klopt dat voor het bondsbestuur niet de bedoeling is geweest om de resultaten en 
conclusies toe te voegen aan de vergaderstukken.  
 
De conclusies die zijn getrokken naar aanleiding van de enquête, worden alsnog gedeeld met 
de bondsraadsleden. 

 
VRAAG 77 
 
Ik kan niet volgen waarom de eerste speler op het wedstrijdformulier, zelf bezig met een 
andere partij, in de gaten zou moeten houden of de tegenstander eerder in de speelronde ook 
al heeft gewisseld. Dit is de taak van de scheidsrechter. Een speler hiervoor uit zijn 
spelconcentratie halen, is zeer onsportief. 
 
BB: Het bondsbestuur deelt het idee dat dit primair de taak is van een scheidsrechter. Om 

er voor te zorgen dat er geen wissels worden doorgevoerd zonder dat de scheidsrechter 
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hier van op de hoogte is, dient de wissel onverwijld bij de scheidsrechter te worden 
gemeld. Daarnaast is het zeer gebruikelijk en wenselijk dat de teamcaptain van de 
tegenstander op de hoogte wordt gesteld. 

 
VRAAG 80 
 
PvW: Het voorstel van het bondsbestuur lost mijn aangedragen probleem niet op. Ik doelde 

erop dat een niet-gesanctioneerd team in het geval dat de tegenstander voor de eerste 

keer een wedstrijd met een niet-speelgerechtigde speler speelt (en die dus sanctie 9.1 
krijgt) het voordeel heeft van één gewonnen partij met 13-6, terwijl een niet-
gesanctioneerd team waarvan de tegenstander voor de twééde keer een wedstrijd met 
een niet-speelgerechtigde speler speelt (en die dus sanctie 9.2 krijgt) een hele 
wedstrijd met ten minste 5-0 in de schoot geworpen krijgt. Het voordeel voor het niet-
gesanctioneerde team is in dat laatste geval onevenredig groot. 
 
Ik stel daarom voor om het team dat voor de eerste keer met een niet-speelgerechtigde 
speler aan een wedstrijd deelneemt te straffen met het verliezen van alle partijen 
waarin de overtreding heeft plaats gevonden met 6-13, het team dat voor de tweede 
keer met een niet-speelgerechtigde speler aan een wedstrijd deelneemt óók te straffen 
met het verliezen van alle partijen waarin de overtreding heeft plaats gevonden met 6-
13 en bovendien artikel 5.4.2. van overeenkomstige toepassing te verklaren (een boete 
van tweemaal het volledige inschrijfgeld). 

 
BB: Het bondsbestuur is het met Peter eens dat het feit dat een team een 5-0 overwinning 
‘in de schoot geworpen’ krijgt als onwenselijk kan worden ervaren. De suggestie die wordt 
gedaan, biedt volgens het bondsbestuur een passende oplossing. Het bondsbestuur stelt 
daarom voor om het huidige artikel 3.8 te wijzigen in:  
 
“Indien een team tweemaal met een niet-speelgerechtigde deelnemer deelneemt aan een 
wedstrijd in de NPC, leidt dit tot een sanctie als beschreven in artikel 9.1 van dit reglement. 

Daarnaast is in deze situatie artikel 5.4.2. van overeenkomstige toepassing.” 
 
AGENDAPUNT 11.3 
 
VRAAG 82 
 
FV: “Daarnaast heeft de input (…) geen invloed op de agenda/inhoud 

van de voorjaarsvergadering..” 
 
Dat is correct, en ik begrijp de redenering waarom de door mij voorgestelde termijn van 6 

weken praktisch gezien te groot is. Maar om bondsraadleden de gelegenheid te geven (al 

was het maar in de rondvraag) om in de voorjaarsvergadering vragen te stellen n.a.v. een 

ledenraadpleging, lijkt me een toch een termijn wenselijk. 
 
Aangepast voorstel: zelfde tekst maar dan met termijn “minimaal 2” 
 
BB:  Het antwoord van het bondsbestuur blijft onveranderd. Wel wil het bondsbestuur 

toezeggen er naar te streven om de ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de 
voorjaarsvergadering van de bondsraad te laten plaatsvinden. 
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AGENDAPUNT 11.3.3. 
 
Het bondsbestuur vindt het goed om te zien dat er met veel aandacht is gekeken naar 
het CMSS en het van toepassing zijnde reglement. Dit betreft een systeem (reglement) 
waarover de sportbonden tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF in mei 2018 
hebben besloten dat de sportbonden hiermee gaan werken. Door het voorgestelde artikel 
op te nemen in het Huishoudelijk Reglement van de NJBB, is de NJBB in staat om ook te 
gaan werken met CMSS hetgeen van belang is om grensoverschrijdend gedrag in de 

sport tegen te gaan. Daar hebben alle sportbonden een gezamenlijk belang bij. 
Voor de najaarsvergadering heeft het bondsbestuur het artikel teruggetrokken omdat er 
nog enkele onduidelijkheden waren. Deze zijn verhelderd waardoor het reglement in de 
AV van NOC*NSF is aangenomen. De NJBB heeft zich hier vervolgens aan te houden. 
Vandaar dat het bondsbestuur met klem verzoekt het huidige artikel op te nemen in het 
HHR. Het CMSS zal in de komende periode continu worden verbeterd en doorontwikkeld. 
NOC*NSF en de sportbonden (waaronder NJBB) zullen met de grootst mogelijke zorg 
omgaan met de meldingen en gegevens die worden opgenomen het CMSS. Waar 
mogelijk heeft het bondsbestuur onderstaande vragen beantwoord.  

 
VRAAG 84 

 
TS: Deze vraag toont wat mij betreft aan dat de bondsraad in de nieuwe samenstelling  

onvoldoende is geïnformeerd met betrekking tot het CaseManagementSysteem voor de 

Sport. Hoe moet de bondsraad besluiten nemen over dit soort onderwerpen als ze niet 
volledig wordt geïnformeerd? Dit is niet zomaar een systeem voor het bijhouden van 
statistieken, maar van oorsprong voor het beheersen van tuchtzaken (dossieropbouw, 
bewaken van voortgang enz.). Vandaar de naam. Tuchtzaken zijn niet mogelijk zonder 
persoonsgegevens. Er moet immers iemand aangeklaagd worden. Genoemde 
voorbeelden van overig grensoverschrijdend gedrag zijn intimidatie, pesten, agressie, 
geweld en discriminatie, als ook matchfixing, (gebruik van) doping, fraude en corruptie. 

 

BB: Het bondsbestuur is van mening dat de bondsraadsleden voldoende informatie hebben 
om een besluit te nemen over de wijziging in het Huishoudelijk Reglement (en dus in 
gebruik name van het CMSS). Het CMSS is niet bedoeld voor tuchtzaken, zoals Tjibbe 
suggereert.  

 
Het CMSS is bedoeld om in de sport een zo eenduidig mogelijk beeld te krijgen van de 
casuïstiek en incidenten op het gebied van seksuele intimidatie, misbruik en andere 
vormen van grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, intimidatie, discriminatie maar 
ook matchfixing, gebruik van doping etc.). Door het gebruik van het CMSS kunnen 
transparante rapportages en krachtige opvolging plaatsvinden binnen de diverse 
sporten. 

 
VRAAG 85 
 

TS: Uit het antwoord maak ik op dat er voorlopig, in elk geval tot en met 31 december, 
geen verplichting is om het systeem te gebruiken en dus ook niet om een verwijzing te 
hebben in het HHR. 

 
BB:  De verplichting om een dergelijke tekst op te nemen gaat in zodra het CMSS wordt 

gebruikt door de NJBB. Op dit moment staat het CMSS klaar zodat het bondsbureau 
hier gebruik van kan maken zodra het Huishoudelijk Reglement op dit punt is 
aangepast. 
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Het bondsbestuur is inderdaad niet bekend met een verplichting om het CMSS te 
gebruiken. Het bondsbestuur maakt het echter graag zo spoedig mogelijk dat binnen de 
NJBB wordt gewerkt met het CMSS. Hiervoor is nodig dat het voorstel wordt 
aangenomen. 

 
VRAAG 86 
 
TS: Die uitgebreide reactie, die zou ik ook wel willen zien. 

 
BB: De reactie die van NOC*NSF voegt op dit moment niets toe aan de discussie. Het 

eindresultaat is dat de sportbonden in de Algemene Vergadering alsnog hebben 
besloten om het reglement aan te nemen in november 2019.  

 
VRAAG 87 
 
TS: Artikel 2 lid 1 van het reglement CMSS (zoals voorgelegd aan de AV NOC*NSF) luidt: 

Dit reglement is van toepassing op NOC*NSF, de Sportbond en de individuele leden – 
natuurlijke personen - van de Sportbond. Er is dus wel degelijk sprake van binding van 
de verenigingsleden. Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het 
lidmaatschap worden verbonden. In artikel 40 van onze statuten is bovendien bepaald 
alleen de bondsraad is bevoegd tot het vaststellen van een reglement. Dit kan niet via 
het huishoudelijk reglement worden uitbesteed. 

 
BB: Het bondsbestuur ziet een verschil tussen ‘van toepassing zijn op’ en ‘verbinden aan’. In 

artikel 2 lid 1 wordt inderdaad aangegeven dat het reglement van toepassing is op 
NOC*NSF, de sportbond en de individuele leden (natuurlijke personen) van de 
sportbond. De individuele leden hebben verplichtingen op dit vlak. Zij worden alleen 
geïnformeerd (onder andere door middel van het artikel in het Huishoudelijk 
Reglement) dat hun persoonsgegevens kunnen worden geadministreerd en waarom wij 
dit doen. 

 
Artikel 40 van de Statuten ziet op reglementen die gelden binnen de NJBB en waar 
verenigingsleden en lidverenigingen een worden verbonden. De bondsraad van de NJBB 
is niet in de positie om het reglement vast te stellen dat van toepassing is op NOC*NSF 
en alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden.  

 
VRAAG 88 
TS 
• De werkafspraken en het reglement heb ik nog niet toegestuurd gekregen. Dat 

betekent dus dat ik ook niets weet over amendementen en of welke optie is gekozen als 
invulling van artikel 11. 

• Ik denk dat de bondsraad inzage moet hebben in de door de bond opgestelde DPIA 
voordat groen licht kan worden gegeven voor de invoering. 

• Een DPIA is per definitie géén levend document. Indien die van het NOC*NSF dat 

momenteel wel is, dan is die gewoon nog niet af. 
• Indien leden willen weten hoe hun gegevens worden verwerkt, kijken ze allereerst in de 

privacyverklaring, niet in reglementen en statuten. Om de leden te informeren over het 
bestaan van het CMSS en de gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijkheid 
moet de privacyverklaring worden aangepast. 

• Het begrip strafrechtelijke gegevens omvat niet alleen veroordelingen, maar ook 
gegevens met betrekking tot strafbare feiten. Ook indien er enkel een verdenking is, is 
er al sprake van strafrechtelijke gegevens. 

 
BB:  
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• De werkafspraken worden gedeeld met de bondsraadsleden; 
• Het bondsbestuur vraagt het vertrouwen van de bondsraad om, zodra wordt besloten 

om de voorgestelde tekst op te nemen in het Huishoudelijk Reglement, een DPIA op te 
maken waarin wordt geregeld op welke manier met het systeem wordt omgegaan en 
hoe dit wordt geborgd binnen de organisatie; 

• NOC*NSF spreekt over een levend document en heeft de toezegging gedaan dat zij 
gaan werken aan een ‘verzameldocument’ dat de sportbonden inzicht geeft in wat wordt 
gedaan aan de veiligheid; 

• Het bondsbestuur begrijp dat niet alle leden in het Huishoudelijk Reglement zullen 
kijken als zij willen weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. 
Zoals aangegeven zullen de leden nader worden geïnformeerd over het gebruik van 
CMSS en wat dit voor hen betekent; 

• Het hoeft inderdaad niet altijd om een veroordeling te gaan. Naast de gegevens over 
reeds gestarte tuchtzaken en strafrechtelijke zaken, kunnen overige strafrechtelijke 
gegevens worden verwerkt. Dit is alleen toegestaan als het gaat om situaties waar de 
verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene 
of een andere natuurlijke persoon.  

 
VRAAG 89 
 
TS: Ik citeer de mij bekende versie van het reglement: De aanklager als orgaan van de 

Sportbond, het bestuur van de Sportbond in wiens opdracht de aanklager 

werkzaamheden verricht dan wel de tuchtcommissie als orgaan van de Sportbond, kan 
de Verantwoordelijke binnen de Sportbond verzoeken (Bijzondere) Persoonsgegevens te 
verstrekken, voor zover noodzakelijk voor het onderzoek, de opsporing, vervolging en 
eventueel de sanctionering, alles in het kader van het tuchtrecht. Is het antwoord van 
het bestuur onjuist, of staat er een fout in het reglement? 

 
BB: Het antwoord van het bondsbestuur is gebaseerd op een toelichting van NOC*NSF. Na 

navraag is aangegeven dat de verantwoordelijke binnen de NJBB persoonsgegevens kan 

verstrekken aan de aanklager als orgaan van de NJBB, het bondsbestuur van de NJBB 
in wiens opdracht de aanklager werkzaamheden verricht dan wel de tuchtcommissie als 
orgaan van de NJBB. Dit zal alleen betrekking hebben op de naam en overige 
contactgegevens. NOC*NSF heeft met ISR de werkafspraak dat er geen inhoudelijke 
mededelingen worden gedaan vanuit de meldingen. Hiervan kan worden afgeweken als 
ISR gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de informatie die zij hebben, 
onvolledig is. In zo’n geval dienen zij heel specifiek aan te geven welke informatie zij 
behoeven. 

 
VRAAG 90 
 
TS: Maximaal 50 jaar is niet hetzelfde als vaststaand 50 jaar. Het begrip bijzondere 

persoonsgegevens (persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van 

een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens 
met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, 
of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) wordt 
wel genoemd, terwijl deze met mogelijke uitzondering van seksueel gedrag nauwelijks 
worden verwerkt. Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en 
strafbare feiten (samen: gegevens van strafrechtelijke aard), welke een groot deel 
uitmaken van waarvoor het systeem is opgezet, worden niet genoemd. Gegevens van 
strafrechtelijke aard vallen nadrukkelijk niet onder de bijzondere persoonsgegevens. Uit 
het antwoord van het bestuur maak ik op dat er nog geen toestemming is van de 
Autoriteit Persoonsgegevens zoals ik bedoelde in vraag 88 laatste bolletje. 
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Samenvattend: 
• De bondsraad is onvoldoende geïnformeerd. 
• Het reglement waar het bestuur de bond en de leden aan wil verbinden is niet op orde. 
• Binding aan het reglement kan alleen met of na aanpassing van de statuten. Niet alleen 

omdat het reglement de leden bind, maar ook omdat vaststelling niet door de 
bondsraad gebeurd. 

• De bond is nog niet klaar met de voorbereidingen, waarbij binding aan het reglement 
een van de laatste stappen moet zijn. 

 
Daarom: 
• Adviseer ik voorstel vijf in te trekken 
• Vraag ik het bestuur pas een nieuw voorstel van deze strekking in te dienen nadat het 

reglement door NOC*NSF op orde is gebracht, en dit reglement bovendien bepalingen 
bevat die er voor moeten zorgen dat de kwaliteit ook na volgende wijzigingen 
gewaarborgd blijft 

• Verzoek ik het bestuur om goed de tijd te nemen om de bondsraad juist en volledig te 
informeren over dit onderwerp, met inbegrip van de gevraagde gegevens uit vraag 88 
én een inhoudelijk advies van de reglementencommissie 

• Verzoek ik er op te letten dat het CMSS niet in de Minimale Kwaliteitseisen of het 
Reglement Toelatingseisen van NOC*NSF wordt opgenomen voordat het systeem klaar 
is voor gebruik en de bond klaar is om het systeem te gebruiken. 

 

Mijn bedenkingen m.b.t. het Reglement CMSS mogen worden gedeeld met NOC*NSF. 
 
BB: In AV van mei 2018 is bepaald dat alle sportbonden hier gebruik van gaan maken. Dit is 

dus besloten door de sportbonden zelf. Nu nog geen aanleiding om aan te nemen dat 
dit wordt opgenomen in de Minimale Kwaliteitseisen.  

 
AGENDAPUNT 11.4.1 
 

Ik had de toelichting bij het voorstel zo geïnterpreteerd dat ik dat dat het bestuur een 
voorbehoud voor de EuroCup wenste. Mijn excuses daarvoor. Ik ben blij dat het slechts om 

een  
interpretatie van artikel 9.03 van het reglement van dat toernooi gaat. Dit artikel lijkt vooral  
bedoeld om te voorkomen dat een speciaal voor het toernooi samengesteld team wordt  
ingeschreven. Het is bedoeld om de sportiviteit te verhogen en valsspelen tegen te gaan. Niet  
om spelers uit te sluiten. 
 
Licenties worden niet uitgegeven door een vereniging, maar door een nationale federatie. Het  
bewijs van lidmaatschap genoemd in huidige voorstel tot correctie van onze statuten koppelt  
het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging aan de internationale licentie van de speler.  
 
Zij voldoen aan de voorwaarde van een internationale licentie met minimaal zes maanden  
lidmaatschap van de vereniging, en de NJBB kan de bewijzen leveren die worden genoemd in  

artikel 9.05. Vooralsnog zie ik geen reden om aan te nemen dat het bestuur (ExeCom) van de  
CEP deze lezing niet zou volgen. Het is immers in het huishoudelijk reglement van de FIPJP  
geregeld dat deze spelers met hun vereniging hier mogen meespelen in de competitie van de  
NJBB. 
 
Mocht de ExeCom hier echter niet in mee gaan, dan zitten we hier direct met een probleem  
opgezadeld. Het sportaanbod moet immers toegankelijk zijn voor alle leden, en iedereen moet  
op zijn of haar eigen niveau kunnen sporten. Tegelijkertijd moeten we een veilig sportklimaat  
bieden. Dat geldt ook in de topdivisie van de NPC. Het niet mee mogen naar de EuroCup zal er  
toe leiden dat deze spelers regelmatig te horen zullen krijgen dat zij niet thuis horen in de  
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topdivisie of zelfs in de NPC. Uiteindelijk kan dit tot gevolg hebben dat ze worden weggepest of  
door hun eigen team niet meer worden opgesteld. 
 
Ik vraag daarom de toezegging van het bestuur, dat indien blijkt dat de ExeCom artikel 9.03  
zo interpreteert dat niet alle spelers van het team van onze kampioen mee kunnen doen, het  
bestuur zich tot het uiterste zal inspannen om de reglementen van de EuroCup aangepast te  
krijgen. 
 

BB: Het bondsbestuur heeft het doel om het sportaanbod voor iedereen bereikbaar te laten 
zijn en houden. Echter, voor zover het gaat om het team dat gaat deelnemen aan de 
EuroCup, zijn wij gebonden aan de reglementen van de CEP. De CEP hanteert de regel 
dat spelers slechts bij één federatie een licentie kunnen hebben.  

 
Een speler die lid is van een Duitse vereniging en dus een Duitse licentie heeft, kan 
alleen aan de EuroCup deelnemen namens die Duitse vereniging. Als deze speler toch 
namens een Nederlandse vereniging wenst deel te nemen aan de EuroCup dient hij/zij 
zich over te schrijven naar deze Nederlandse vereniging zodat hij/zij een Nederlandse 
licentie kan krijgen met de daarbij horende speelrechten. Op deze manier heeft een lid 
heeft altijd de keuze om zelf te bepalen voor welke vereniging hij/zij internationaal wil 
uitkomen.  
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