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AGENDA VERGADERING BONDSRAAD   
 
Datum:  26 november 2022 

     

Genodigden:  Bondsraadsleden, leden bondsbestuur, medewerkers bondsbureau, 
voorzitter reglementencommissie en voorzitter tuchtcollege. 

 
Aanvang: 10:30 
 

Locatie:  Volgt nog.   
 

 

AGENDA 
 

 1. Opening         

Berichten van verhindering 
 

 2.   Mededelingen en actualiteiten 
 

 3.   Ingekomen stukken   
 

4. Vaststelling verslag van de vergadering van de bondsraad d.d. 27 november 2021 
(inclusief besluitvorming amendementen van TS), pag 2-8 

 

 5.  Vaststelling verslag van de vergadering van de bondsraad 21 mei 2022, pag. 9-15 
     

6. Stand van zaken besluiten d.d. 26 nov. 2022 en actielijst toezeggingen, pag. 16-20 
 

 7. Benoeming leden verkiezingscommissies en procedure verkiezingen, pag. 21-23 
 

 8. Jaarplan 2023 (ter besluitvorming) , pag. 24-25 
 

 9. Begroting 2023 (toelichting) , pag. 26 

 
 10. Herziening Statuten en HHR , pag. 27-79 

 
11. Evaluatie EK Petanque 2022 in Den Bosch 

 
12. Voortgang van de lopende projecten jaarplan 2022 (ter informatie) , pag. 80-81 

 
13. Herbenoemingen reglementencommissie, pag. 82 

  13.1 Herbenoeming Sjoerd Pieterse als voorzitter van de reglementencommissie 

 
14. Herbenoemingen bondsbestuur, pag. 83-84 

  14.1 Herbenoeming Lieke Vogels als voorzitter 
  14.2 Herbenoeming Henk van der Velde als algemeen bestuurslid 

 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting 
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4. Vaststelling verslag van de vergadering van de 

bondsraad d.d. 27 november 2021 (inclusief 

besluitvorming amendementen van TS) 

Hierbij de reactie van het bondsbestuur op de amendementen van Tjibbe Steneker, zoals 

opgenomen bij zijn vragen m.b.t. het verslag van de bondsraadsvergadering van 27 november 2021. 

Zoals bekend, is het verslag van de bondsraadsvergadering van 27 november 2021 niet vastgesteld in 

de bondsraadsvergadering van 21 mei 2022. Dit omdat de vragen van bondsraadslid Tjibbe Steneker  

weliswaar door het bestuur in de reactie daarop zijn beantwoord, maar het bestuur heeft tijdens de 

bondsraadsvergadering verzuimd om deze amendementen separaat van een advies te voorzien en in 

stemming te brengen. En dat had wel gemoeten.  

Teneinde het betreffende verslag alsnog vast te stellen, volgt hierna een advies van het 

bondsbestuur op de betreffende amendementen.   

Amendement 1: Dit betreft een verzoek om een duidelijkere weergave van hetgeen in de 

vergadering is gezegd over het jaarverslag 2020. Het bondsbestuur heeft daarop geantwoord dat het 

jaarverslag is aangepast en dat wij van mening zijn dat het punt waar het over gaat voldoende 

duidelijk is weergegeven in het verslag. 

Advies bondsbestuur:  het bondbestuur adviseert dit amendement af te wijzen, aangezien het 

bestuur meent dat het onderhavige  punt voldoende duidelijk is weergegeven is het verslag. 

Amendement 2: Dit betreft het NK beloften. Het bondsbestuur heeft aangegeven dat deze vraag 

voldoende is beantwoord. 

Advies bondsbestuur: Het bondsbestuur is van mening dat deze vraag in voldoende mate is 

beantwoord. Het bestuur adviseert dan ook dit amendement af te wijzen. 

Amendement 3: Dit betreft de 2- jaarlijkse toetsing van de Code Goed Sportbestuur en het verzoek 

om die toetsing te delen met de bondsraad. Het bestuur heeft geantwoord dat de uitkomsten op 

hoofdlijnen worden gedeeld en dat daarmee kan worden volstaan. 

Advies bondsbestuur: Het bondsbestuur heeft in de reactie op dit punt aangegeven dat op 

hoofdlijnen de uitkomsten worden gedeeld en dat daarmee kan worden volstaan. Het bestuur 

adviseert derhalve om dit amendement af te wijzen. 

Amendement 4: Verzoek om in het verslag de opmerking van Frank Versluis op te nemen dat als een 

bondsraadslid in de tweede vragenronde niet reageert op een schriftelijk antwoord van het bestuur 

bij een vraag uit de eerste ronde, dit niet betekent dat het betreffende bondsraadslid het eens is met 

dat antwoord.  

Advies bondsbestuur: Het bondsbestuur deelt deze mening en adviseert dan ook dit amendement 

over te nemen.  

Amendement 5:  Dit betreft het verzoek om het jaarplan uit te breiden met een passage wat de 

werkgroep jeugd moet gaan doen.   
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Advies bondsbestuur: Het bondsbestuur heeft in haar reactie aangegeven dat nog concreet moet 

worden vastgesteld wat van de werkgroep wordt verwacht.  Zodra dit is vastgesteld, zal dit worden 

gedeeld met de bondsraad. Het bestuur adviseert dan ook dit amendement af te wijzen. 

Amendement 6: Dit betreft de deelname aan het EK beloften dames en het verzoek de verwijzing 

naar de ambities op het gebied van IWS uit het verslag te halen.  

Advies bondsbestuur: Het bondsbestuur heeft hierover in de bondsraadsvergadering wel gesproken 

en haar  opvatting gedeeld met de leden van de bondsraad. Het bestuur ziet dan ook geen aanleiding 

het verslag op dit punt aan te passen. Het bestuur adviseert dan ook dit amendement te verwerpen.   

Amendement 7:  Dit amendement vraagt om een verduidelijking van het door het bondsbestuur  

gegeven antwoord mbt het delen van  gegevens over schorsingen. Het bestuur is van mening dat dit 

voldoende duidelijk is weergegeven. 

Advies bondsbestuur: Het bondsbestuur is van mening dat het eerder gegeven antwoord voldoende 

duidelijk is en adviseert op grond daarvan dit amendement af te wijzen.  

Amendement 8: Dit amendement verzoekt om een gedane toezegging toe te voegen. Het bestuur  

heeft geantwoord dat het niet duidelijk is welke toezegging hier wordt bedoeld. 

Advies bondsbestuur: Aangezien het niet duidelijk is om welke toezegging het hier gaat, kan deze 

vraag niet concreet worden beantwoord. Het advies is dan ook om dit amendement af te wijzen. 

Overigens is het wel zo, dat in het algemeen de uitkomsten van gedane toezeggingen zullen worden 

gedeeld met de bondsraad.  

 

Voorgestelde besluiten: 

1. Het bondsbestuur stelt de bondsraad voor om de adviezen van het bondsbestuur op  

bovenstaande amendementen over te nemen. 

2.  Het bondsbestuur stelt voor om bovenstaande reactie van het bondsbestuur op de 

betreffende amendementen toe te voegen aan het verslag van de bondsraadsvergadering 

van 27 november 2021. 

3. Het bondsbestuur stelt voor om, met inachtneming van het bovenstaande, het verslag van 

de bondsraadsvergadering van 27 november 2021 vast te stellen. 
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3. Verslag vergadering bondsraad d.d. 27 november 2021 (Digitaal) 
 
Deelnemers online:  

 

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

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

Frank Versluis (FV), Jur Moorlag (JM), Peter Bonarius (PB), Peter van Wermeskerken v.a. 9.1 
(PvW) Riemer Haagsma (RHA), Rob Hulst (RHU), Rien van Kinderen (RvK) en Tjibbe Steneker 

(TS)  
 

Bondsbestuurleden:  Lieke Vogels (voorzitter), Valentijn van Koppenhagen (2e secretaris & 
penningmeester), Henk van der Velde (bestuurslid), Jan Paashuis 

(bestuurslid) en Jan Willem Meerwaldt (bestuurslid) 
 

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

Overig: Sjoerd Pieterse (Voorzitter Reglementencommissie ) 
 

Afwezig:  Henny van Schaaijk (bondsraadlid), Willy van Kilsdonk (bondsraadlid), 

Nicole van Dorsellaer-Spapen (voorzitter Tuchtcollege) 
 

 

1. Opening 
 

Voorzitter Lieke Vogels (LV) opent de vergadering om 10.30 uur. Vooruitlopend op de 
persconferentie van vrijdag 26 november 2021 heeft het bondsbestuur tot zijn spijt opnieuw 

moeten besluiten de vergadering online te houden. Gelukkig kan de NPC nog steeds gespeeld 
worden maar het blijft onzeker in hoeverre de ontwikkeling van de huidige COVID-cijfers en 

mogelijke nieuwe maatregelen gevolgen hebben voor ons sportaanbod. In ieder geval kunnen 
we terug kijken op een mooi resultaat tijdens het WK Jeugd, Mannen en Vrouwen.  

 
 

2.  Mededelingen 
 
LV licht kort het vertrek van bestuurslid (secretaris) Abdou Najib toe. Abdou heeft aangegeven 

eventueel beschikbaar te zijn om op een andere manier iets te betekenen voor de NJBB. 

 

3.  Vastgestelde verslag van de vergadering van de bondsraad d.d. 5 juni 

2021 
 
Er zijn geen vragen binnen gekomen over het conceptverslag binnen de gestelde termijn, 

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

4.  Ingekomen stukken 

   
Er zijn geen ingekomen stukken. De antwoorden van het bondsbestuur op de schriftelijke 
vragen die door de bondsraadleden zijn ingediend, worden besproken bij het betreffende 

agendapunt.  
 

5.  Stand van zaken besluiten d.d. 05 juni 2021 en actielijst toezeggingen 

 
FV geeft aan dat sommige besluiten in de besluitenlijst (besluit 4 en besluit 6) niet duidelijk 

zijn geformuleerd en vraagt het bondsbestuur hier rekening mee te houden bij toekomstige 
verslaglegging. Het bondsbestuur begrijpt dit punt en gaat hier rekening mee houden.  
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TS blijft het oneens met de aanpassing die is gedaan in het jaarverslag 2020 naar aanleiding 

van antwoord op vraag 1 en 1a. Het bondsbestuur past het eerder vastgestelde jaarverslag 
niet meer aan.  

 
TS begrijpt niet (n.a.v. antwoord op vraag 3a) waarom het bondsbestuur de scans niet wil 

delen. TB geeft aan dat de bevindingen worden gedeeld middels het jaarverslag. De 

betreffende scans maken deel uit van de minimale kwaliteitseisen (MKE) en worden beoordeeld 
door NOC*NSF voordat subsidie aan de NJBB wordt toegekend. Als één en ander niet mocht 

voldoen, wordt het de bevoorschotting door NOC*NSF gestopt. Op dat moment zal het 
bondsbestuur de bondsraad hier zeker van op de hoogte brengen. LV geeft aan dat de 

bondsraad de hoofdlijnen en de strategie moet bewaken en zich tijdens de vergadering van de 
bondsraad daarop richt. Verzoeken tot nadere informatie kunnen altijd via het bondsbureau 

worden opgevraagd.  
 

6.  Notitie internationale wedstrijdsport 

 
Naar aanleiding van de input uit het strategisch overleg is de notitie internationale  
wedstrijdsport aangepast. LV dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet. Na enkele  

schriftelijke vragen uit de 1e vragenronde zijn er geen nieuwe schriftelijke vragen gesteld in de 
2e vragenronde. Na een korte discussie wordt de notitie in zijn geheel ter besluitvorming 

voorgelegd. De notitie wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen (CB, 
DS, FV en TS). 

 

BESLUIT 1: De notitie internationale wedstrijdsport wordt met 11 stemmen voor en 4 
stemmen tegen aangenomen. 

 

7.  Jaarplan 2022 

 
Twan Beckers (TB) licht het jaarplan 2022 toe. Het wordt een bijzonder jubileumjaar met als  
hoogtepunt de organisatie van het EK Petanque. Naast de genoemde jubileumactiviteiten en 

de organisatie van het EK Petanque wordt in 2022 o.a. veel aandacht besteed aan de  

implementatie van IWS, de doorontwikkeling van opleidingen, de herziening van de  
reglementen, de ontwikkelingen m.b.t. het meerjarenbeleidsplan 2024+ en wordt gestart met  

de implementatie code goed sportbestuur. Het jaarplan is opgesteld op het moment dat we  
niet wisten dat de directeur zou vertrekken. Dat betekent dat het bestuur mogelijk strakkere  

prioriteiten moet stellen en de ambities voor 2022 mogelijk moet bij stellen.  
 

RvK vraagt of het bondsbestuur heeft nagedacht over mogelijke “wat-als” scenario’s voor het  
geval het EK Petanque in 2022 niet door kan gaan. Het bondsbestuur geeft aan dat hier op dit  

moment nog geen plannen voor zijn gevormd maar dat dit wel continu de aandacht van het  

bestuur heeft.  
Er volgt een discussie over het antwoord op vraag 24 van TS. Het bondsbestuur brengt in  

stemming of de door TS genoemde kerntaken aan het jaarverslag toegevoegd moeten worden.  
Dit voorstel wordt verworpen met 2 stemmen voor (FV en TS) en 13 stemmen tegen. Met de  

toezegging dat in het jaarplan 2022 een passage wordt toegevoegd over het formeren van een  
werkgroep jeugd wordt het jaarplan 2022 unaniem aangenomen.  

 
BESLUIT 2: De bondsraad stelt het jaarplan 2022 zonder tegenstemmen vast. 

 

8.1  Begroting 2022 
 

Valentijn van Koppenhagen (VvK) ligt de begroting 2022 kort toe. Naar aanleiding van het 
antwoord op vraag 27a over het niet-deelnemen aan het EK Beloften Dames in 2022 vindt een 

discussie plaats. Het bondsbestuur geeft aan dat bij de vaststelling van ambities op het gebied 

van IWS in 2021 is besloten om niet meer deel te nemen aan de EK’s beloften.  
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Tenzij er een bijzondere lichting is die serieus kans dient te maken op een uitzending naar het 

EK. Het bondsbestuur zegt toe de talentontwikkeling van de speelsters die tot deze categorie 
behoren in 2022 te monitoren.  

FV wil graag vermeld hebben dat de organisatiekosten 60% van de totale begroting betreffen 
terwijl 10% betrekking heeft tot sportaanbod. Hij vindt deze verhouding niet in balans.  

Met de toezegging dat de tekst in de begroting n.a.v. vraag 26 (RH) wordt aangepast, wordt 

de begroting aangenomen.  
 

BESLUIT 3: De bondsraad stelt de begroting 2022 met 1 tegenstem (TS) vast. 
 

 

8.2  Samenstelling financiele commissie  
 
André Salomons, André de Kort en Cees van de Linde worden benoemd als lid van de 

financiële commissie. De financiële commissie voeren de controle uit in samenwerking met de 
accountant over het boekjaar 2021. 
 
BESLUIT 4: De financiële commissie voor het boekjaar 2021 wordt benoemd. 

 

 

9.1  Opzet structuur aanpassingen HHR en Statuten (ter informatie) 
 

Het bondsbestuur bedankt de werkgroep herziening reglementen voor het werk dat tot 
dusverre is verricht. RvK is content met de opzet maar uit tegelijkertijd zijn zorgen over de 

hoeveelheid werk en hoopt dat dit traject niet meerdere jaren in beslag neemt. AdK mist in de 
hoofdstructuur een artikel over de besluitvorming binnen het bondsbestuur. Hij vraagt om uit 

te laten zoeken of dit in de Statuten moet worden opgenomen. TS geeft aan met aanvullingen 
te komen op punt 5 (AVG en WBTR). De werkgroep krijgt het vertrouwen van het 

bondsbestuur en de bondsraad om op basis van de voorgestelde opzet het proces verder voor 
te zetten.  

 

9.2 Inhoudelijke richting met betrekking tot mogelijke sancties “niet 

aanmelden van leden” (ter bespreking) 
 
Het bondsbestuur is in 2021 een proces gestart met als doel verenigingen te wijzen op de 

afspraken die gelden bij het aangaan van een NJBB lidmaatschap. Waaronder de verplichting 
om alle leden aan te melden bij de NJBB. Om te kunnen doorpakken, heeft het bondsbestuur 

een proces geschetst met mogelijke stapsgewijze sancties die aan verenigingen kunnen 
worden opgelegd als zij niet voldoen aan deze verplichting. Er zijn goede suggesties gedaan bij 

de indiening van de schriftelijke vragen die door het bondsbestuur worden meegenomen bij de 
verdere uitwerking. Tijdens de vergadering geeft CK aan dat het van belang is om met het 

tuchtcollege in gesprek te gaan over een mogelijke beroepsmogelijkheden voor verenigingen.  
JM geef aan dat het van belang is om nog beter inzichtelijk te maken wat de NJBB te bieden 

heeft voor leden die de sport recreatief beoefenen. CB ervaart dat veel recreanten de NJBB 
associëren met alleen maar regelgeving. AW constateert binnen verenigingen nog te vaak een 

wij (recreatiespelers) zij (wedstrijdspelers) gevoel en geeft aan dat deze groepen elkaar juist 

kunnen versterken. De bondsraad kan zich vinden in het voorgestelde proces en vindt dat het 
bondsbestuur dit proces moet voorzetten. 

 

9.3 Nationale Petanque Competitie (ter bespreking) 
 

Uit de evaluatie met de NPC commissie zijn enkele zaken naar voren gekomen die mogelijk 
anders ingericht kunnen worden met als doel de NPC te verbeteren. Er is in deze vergadering 

te weinig tijd om hierover uitgebreid met elkaar in discussie te gaan. Het bondsbestuur stelt 
voor om deze discussie op een later moment terug te laten komen.  
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Er worden enkele vragen gesteld over het automatiseren van de uitslagen (AW), regels 

omtrent deelname van combiteams (DS) en over de hoogte van de boete bij overtreden artikel 
3.8 (TS). SP uit zijn zorgen over de inzet van scheidsrechters tijdens NPC wedstrijden en 

constateert dat veel wedstrijden zonder scheidsrechter worden gespeeld. Deze zorgen worden 
gedeeld door enkele bondsraadsleden. 

 

10 Rondvraag 

 
TS deelt zijn zorgen over vraag 44 en 44a. Hij geeft aan dat het op dit moment niet mogelijk  

en toegestaan is om informatie over schorsingen van spelers te delen met of ontvangen van de  
CEP. Het bondsbestuur verwijst naar het antwoord waarin wordt aangegeven dat geen  

gegevens gedeeld zijn/worden dan wel ontvangen zijn/worden totdat schorsingen geregeld is. 
 

11  Sluiting  
 
De voorzitter, sluit om 13:10 de vergadering. Daarna volgt een uitgebreid dankwoord van 

voorzitter Lieke Vogels voor Twan Beckers, voor wie dit zijn laatste vergadering van de 
bondsraad was omdat hij de NJBB na 14 jaar verlaat. Voor zijn tomeloze inzet en de 

belangrijke rol die hij heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de petanquesport wordt hij 

onderscheiden met de gouden bondspeld.  
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BESLUITEN 
 

 
BESLUIT 1:   De notitie internationale wedstrijdsport (IWS) wordt aangenomen. 

 
 

BESLUIT 2:   De bondsraad stelt het jaarplan 2022 vast. 
 

 

BESLUIT 3:   De bondsraad stelt de begroting 2022 vast. 
 

 
BESLUIT 4:   De financiële commissie voor het boekjaar 2021 wordt benoemd. 

 

 
 

TOEZEGGINGEN  

 
 
Toezegging 1, pg. 2   In het jaarplan 2022 wordt een passage toegevoegd over het 

formeren van een werkgroep jeugd.  
 

 
 

Toezegging 2, pg. 2  Het bondsbestuur zegt toe de talentontwikkeling van de speelsters 
die tot de categorie beloften dames behoren in 2022 te monitoren. 

 

 
Toezegging 3, pg. 2 De tekst in de begroting 2022 op pag. 27 en 30 wordt aangepast 

naar aanleiding van vraag 26 (RH).  
 

 
Toezegging 4, pg. 3 Discussie met betrekking aanpassingen NPC reglement op een 

later moment terug laten komen in aanloop naar besluitvorming.   
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5. Vaststelling verslag van de vergadering van de bondsraad 21 

mei 2022 

 
Locatie: bondsbureau NJBB, Nieuwegein. 

 

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

(AN), Arthur Meertens (AM), Cees Kalis (CK), Dèsirèe Schalk 

(DS), Ed Roelofs (ER), Frank Versluis (FV), Peter Bonarius 

(PB), Peter van Wermeskerken (PvW) Riemer Haagsma 

(RHA), Rien van Kinderen (RvK), Rob Hulst (RHU) en Tjibbe 

Steneker (TS) 

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

(VvK, penningmeester), Jan Paashuis (JP, bestuurslid) en Jan 
Willem Meerwaldt (JWM, secretaris) 

 
Bondsbureau:  Bart Achterhof (BA, beleidsmedewerker) en Olaf Melsen (OM, 

directeur) 
 

Overig:   Sjoerd Pieterse (SP, Voorzitter Reglementencommissie ) 

 
Afwezig met kennisgeving: Christian Bos (CB), Henny van Schaaijk (bondsraadlid), Jur 

Moorlag (JM), Willy van Kilsdonk (bondsraadlid), Nicole van 
Dorsellaer-Spapen (voorzitter Tuchtcollege), Henk van der 

Velde (bestuurslid) 
 

1. Opening 

De voorzitter, LV, opent de vergadering om 10.30 uur en heet allen welkom. Het is zeer 

plezierig dat we weer in fysieke vorm kunnen vergaderen. We hebben allemaal veel last 

gehad van de coronasituatie, maar er is ook veel gebeurd in die tijd.  Veel verenigingen 

hebben zo goed en zo kwaad als dat ging toch hun deuren kunnen openhouden. Maar veel 

wedstrijden konden helaas niet worden gespeeld. Het bondsbestuur heeft ook zeer frequent 

digitaal vergaderd. Naast de meer reguliere zaken is de laatste tijd vooral veel tijd en 

aandacht gegaan naar het jubileumjaar en de voorbereiding op het EK in Den Bosch. En door 

de personele situatie op het bondsbureau hebben alle bondsbestuursleden zoveel mogelijk 

bijgesprongen bij alle taken die vervuld moeten worden.  

 

De voorzitter vraagt of er nog toevoegingen zijn aan de agenda die in de rondvraag aan de 

orde kunnen komen. PB heeft een vraag over de DK’s en NK’s, TS over de Minimale 

Kwaliteitseisen van NOC*NSF en FV heeft ook nog 2 vragen.  

De schriftelijke vragen van de bondsraadsleden zullen aan de orde komen bij de betreffende 

agendapunten. 

 

2. Mededelingen 

2.1.  Personele bezetting bondsbureau 
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LV zegt dat het bondsbestuur zeer verheugd is met de nieuwe directeur in de persoon 

van Olaf Melsen. OM stelt zich kort voor en spreekt de hoop uit op een goede en 

constructieve samenwerking met de bondsraad.  Intussen hebben ook financieel 

medewerker Miranda Aalmoes en medewerker communicatie Nort Hesse de bond 

verlaten. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inzet voor de NJBB. Voor beide 

functies wordt thans geworven. Daarnaast heeft het bondsbureau versterking gekregen 

in de personen van Ineke de Kruijf ( administratief medewerker) en Jac van Beek 

(medewerker opleidingen). Dit zijn beide overigens part-time functies. Olaf voegt 

daaraan toe dat hij begrip vraagt van de bondsraadsleden en ook van de verenigingen 

dat er, gezien de personele  bezetting, niet altijd even snel en adequaat kan worden 

gereageerd op vragen en dergelijke, maar het bondsbureau zal uiteraard zijn uiterste 

best doen om alles goed te laten verlopen.  

FV meldt dat enkele verenigingen niet op tijd de bondsraadsstukken hebben ontvangen. 

Daar zal de volgende keer goed op worden gelet.   

 

2.2.  Portefeuilleverdeling binnen het bondsbestuur.   

LV meldt dat het bestuur er tot nu toe niet in is geslaagd om een secretaris aan te 

trekken. Mede gezien de personele situatie en de uitdagingen waar we voor staan, heeft 

Jan Willem zich bereid verklaard om tot het einde van zijn zittingstermijn ( juni 2023) de 

secretariaatsfunctie te gaan vervullen. We moeten dan wel tijdig op zoek gaan naar een 

opvolger. Jan Willem vult aan dat hiermee de portefeuille bondsorganisatie is 

vrijgevallen. Er zal derhalve met directe ingang geworven gaan worden voor een nieuw 

bestuurslid met deze portefeuille. Aan deze portefeuille wordt ook expliciet toegevoegd 

de aandacht voor het jeugdbeleid.  

 

2.3. Terugkoppeling CEP- congres Luxemburg.  

LV en JP waren daarbij aanwezig. JP memoreert dat er onder meer is gesproken over de 

financiën (de CEP is een financieel gezonde organisatie), de wens om te komen tot 

integratie van minder validen in onze sport en de EK’s. Lieke heeft een presentatie 

gegeven van het komende EK in Den Bosch en die is goed ontvangen.  

 

2.4. Terugblik op WK TaT/ Doublette/ Mix in Denemarken.   

LV en OM zijn daarbij aanwezig geweest. De prestaties van het NL team vielen helaas een 

beetje tegen. Maar het was heel goed om daar te zijn om nog eens het EK te promoten 

en verdere informatie op te doen voor de organisatie van een dergelijk evenement.   

 

2.5. Besluit m.b.t. deelname EK Beloften vrouwen.  

LV licht het besluit van het bondsbestuur kort toe om de beloften vrouwen wel uit te 

zenden naar het WK later dit jaar.  FV vraagt hoe de kwalificatie is of zal  verlopen. JP 

zegt dat het in principe gaat om hetzelfde team dat 3e is geworden bij het WK Jeugd, 

aangevuld met speelsters die nu voor dit toernooi in aanmerking komen. De selectie 

gebeurt door de bondscoaches.  
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2.6. Impressie ledenbijeenkomsten 

Er zijn tot nu toe 7 van de 8 bijeenkomsten geweest. Op de agenda stonden 3 

onderwerpen: stand van zaken EK Den Bosch, stand van zaken opleidingen en een 

discussie over de toekomstbestendigheid van onze bond. Wat betreft dit laatste 

onderdeel zijn veel ideeën en suggesties opgehaald bij de deelnemende verenigingen, 

zoals de vraag wat voor vereniging je wilt zijn, hoe de verenigingen omgaan met 

ledenbehoud en – werving, aanpak jeugd, samenwerking in de districten e.d..  Door het 

bondsbestuur is tijdens de bijeenkomsten toegezegd dat wij werk zullen gaan maken van 

het opzetten van een databank van goede voorbeelden. RH vraagt in dit kader ook 

aandacht voor vrijwilligersbeleid, want daar schort het ook aan.  Voorts zegt RH het een 

goede zaak te vinden dat er een opleidingscommissie is ingesteld, maar verzoekt het 

bestuur om zowel de instelling als de bemensing en het plan van aanpak goed te 

communiceren met de verenigingen en de bondsraad. Het bondsbestuur zegt dit te gaan 

doen. 

 

2.7. Voortgang Jaarplan 2022. 

LV stelt dat ondanks de beperkte personele bezetting en de vele werkzaamheden m.b.t. 

EK en jubileumjaar, er toch sprake is van de nodige voortgang in de projecten. Dat geldt 

ook  voor de opleidingen, waarvoor op het bondsbureau Remco Haring druk bezig is om 

daaraan verder vorm en inhoud te geven.  Over dit thema heeft het bondsbestuur een 

brief ontvangen van Niek Tholen (coördinator district West) met concrete suggesties. Die 

zullen daarbij worden betrokken. Onze penningmeester Valentijn heeft zich bereid 

verklaard om in het bondsbestuur de portefeuille Opleidingen op zich te nemen. De  

opleidingen zullen op ‘hybride’ wijze plaatsvinden, d.w.z. deels digitaal, deels fysiek. De 

kosten voor deelname aan de nieuwe opleidingen worden teruggebracht van €150 naar 

€75. Wat betreft de aanpak jeugdbeleid is er kort geleden een eerste bijeenkomst 

geweest met enkele verenigingen uit district West die daarom hadden verzocht. Dat was 

een goed en constructief overleg. Afgesproken is dat de aanwezigen een werkgroepje 

zullen gaan vormen met als taak het opstellen van een plan van aanpak Jeugd. Als 

coördinator van dit werkgroepje zal (vooralsnog ) fungeren de voorzitter van L’Esprit, 

Ingrid Kok. Ook is besloten dat in het bondsbestuur de portefeuille Jeugd expliciet wordt 

benoemd. JWM is bereid deze portefeuille op zich te nemen. PB vraagt of de 

communicatie over de opleidingen alleen naar de verenigingen gaat of ook naar alle 

individuele leden van de verenigingen. Valentijn antwoordt dat dat laatste niet tot de 

mogelijkheden behoort, maar de communicatie zal ook plaatsvinden via het Pétanque 

magazine, op de website, via nieuwsbrieven e.d..  

SP (voorzitter Reglementencommissie) vult aan dat de brief van Niek Tholen niet alleen 

gaat over de opleidingen zelf, maar ook over de vraag wat er daarna gebeurt met 

diegenen die de opleiding hebben gevolgd. Tot nu toe is sprake van een gebrekkige 

follow-up. Waar komen bijvoorbeeld de scheidsrechters terecht, hoe worden ze verder 

opgevangen en begeleid, wat is hun perspectief, hoe wordt omgegaan met klachten etc. 

Kortom: een pleidooi om de aanpak te verbreden. Deze opmerking wordt door de 

bondsraadsleden breed gesteund. Het bestuur geeft aan dat dit een belangrijk punt is en 

zal worden betrokken bij de verdere aanpak. 
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2.8. Verkiezingscommissie bondsraad  

LV geeft aan dat dit punt helaas aan onze aandacht is ontsnapt en geeft TS een 

compliment voor zijn vragen om aandacht voor dit onderwerp. De procedure van 

kandidaatsstelling start in november a.s., dus we moeten hier mee aan de slag. Het 

bondsbestuur zegt toe zo snel mogelijk met een voorstel te komen naar de 

bondsraadsleden over de samenstelling van de commissie. PvW voegt toe dat er in de 

najaarsvergadering van de bondsraad ook een gewijzigd verkiezingsreglement ter 

vaststelling zal worden voorgelegd. 

 

3. Verslag vergadering bondsraad d.d. 27 november 2021 en toezeggingen. 

PB heeft een vraag gesteld ( nr.2)  over de gevolgde procedure mbt het advies van de 

werkgroep IWS bij de totstandkoming van de beleidsnotitie IWS. Hij vraagt zich af of de 

werkgroep door het bondsbestuur tijdig van de juiste informatie is voorzien om hun advies 

goed te kunnen uitbrengen. Vanuit het bestuur en door BA wordt toegelicht hoe de 

procedure is verlopen en dat er door de betrokkenen vanuit bestuur en bondsbureau 

volledig en tijdig is teruggekoppeld naar de werkgroep. Er zat weliswaar weinig tijd tussen 

het strategisch overleg en de eerstvolgende vergadering van de werkgroep, maar dat kon 

niet anders gezien de termijnen van toezending naar de bondsraad.  Op sommige punten 

was de werkgroep een andere mening toegedaan dan de bondsraad, maar dat is toegelicht in 

de notitie en die punten komen alle terug in de verdere uitwerking van de notitie IWS.  

 

Voorts zijn er verschillende vragen binnengekomen van TS over het verslag. Die vragen zijn, 

hoewel laat, nog net binnen de daarvoor gestelde termijn ontvangen.  Het bondsbestuur is 

van mening dat de vragen van TS geen invloed hebben op de inhoud van het verslag, en stelt 

daarom voor dat het verslag van de bondsraad zonder verdere wijzigingen kan worden 

vastgesteld. De vragen en antwoorden van TS zouden eventueel als bijlage kunnen worden 

toegevoegd aan het verslag. In de daarop volgende discussie blijkt evenwel dat de bondsraad 

hier anders over denkt. De vragen zijn op tijd ontvangen en moeten derhalve worden 

beantwoord. En als daar vragen bij zijn die wel betrekking hebben op de inhoud, bijvoorbeeld 

op een voorgesteld amendement op het verslag, dan dient het bondsbestuur met een 

voorstel daarop te komen. Dat is hier niet het geval, dus het verslag kan daarom nu niet 

worden vastgesteld. Dat zou dan pas kunnen bij de bondsraad van november 2022. Sjoerd 

Pieterse geeft aan de er ook een schriftelijke ronde kan komen met een concreet voorstel 

van het bestuur ter accordering. De bondsraad kan daarmee instemmen. Lieke verzoekt aan 

TS om z.s.m. een concreet tekstvoorstel aan te reiken, bij voorkeur voor 5 juni a.s. TS zegt dat 

toe.  

Naar aanleiding van deze discussie verzoekt FV om in dit soort gevallen alle inhoudelijke 

argumenten te delen met onze achterban en op te nemen in het verslag. Het bondsbestuur is 

hier zeker geen voorstander van, maar zegt toe dit eens te zullen bespreken.  

 

4. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

5. Stand van zaken mbt besluiten d.d. 27 november 2021 en toezeggingen. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
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6. Beleidsverantwoording.  

6.1. Jaarverslag 2021.  

Vraag 5 t/m 7 van TS: nav deze vragen geeft het bondsbestuur aan dat zal worden 

nagegaan in hoeverre in volgende jaarverslagen meer informatie over deze onderwerpen 

kan worden gedeeld met de bondsraad. Dat zelfde geldt voor het antwoord op de vragen 

10 t/m 12 van TS.  

Vraag 15 van PvW over samenwerking met andere relevante sportbonden en mogelijke 

naamsverandering van jeu de boules naar Pétanque: PvW licht dit punt kort toe en geeft 

aan dat het hem zinvol lijkt dit punt eens een keer gezamenlijk te bespreken. Mogelijk 

dat het komende strategisch overleg van september 2022 hiervoor een goede 

gelegenheid is. Het bestuur vindt dit een goede suggestie.  

6.2 Financieel jaarverslag 2021. 

Nav vraag 18 van PvW over een ontbrekend bedrag stelt Valentijn dat we ondanks 

diverse pogingen er nog niet in zijn geslaagd hierop een sluitend antwoord te vinden. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

De penningmeester verzoekt voorts om, als het financieel verslag akkoord wordt 

bevonden, het bestuur decharge te verlenen voor het in 2021 gevoerde financieel beleid. 

Er ligt daartoe ook een positief advies van de financiële commissie. De bondsraad gaat 

daarmee akkoord.  

 

7. Vaststelling bondsbijdrage en inschrijfgelden 2023. 

De bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde bedragen. Het is wel goed om in de 

toelichting nog op te nemen dat de indexering is gebaseerd op de jaren 2019, 2020 en 2021. 

 

8. Herziening Reglementen ( inhoudelijke discussie mbt statuten).  

Het bondsbestuur zegt de werkgroep veel dank voor alle werk dat hiervoor wordt verricht. 

Het voorstel van het bestuur wijkt op een punt af van het advies van de werkgroep, nl waar 

het gaat over de zittingstermijn van leden van de bondsraad. 

Over het eerste voorstel, de definitie van verenigingsleden, heeft PvW een vraag ( nr 21) 

gesteld. Die gaat over de kwestie hoe we tot een betere omschrijving van een ‘verenigingslid’ 

kunnen komen. De gedachte daarachter is dat een aantal verenigingen allerlei ‘creatieve’ 

oplossingen bedenken om personen speelrechten te geven terwijl ze geen lid zijn van de 

betreffende lidvereniging. Dat is feitelijk een onwenselijke situatie. Verenigingen moeten 

natuurlijk wel de gelegenheid hebben om kandidaat-leden te introduceren en voor korte 

termijn te kunnen laten spelen. Ook zijn er diverse vormen denkbaar van kennismaking met 

het spel en met de vereniging.  Dat zijn in principe allemaal tijdelijke speelmogelijkheden. Hij 

wijst op de toelichting bij het voorstel van de werkgroep, waarbij sprake is van 2 criteria, nl 

zowel een min of meer vaste ‘geregistreerde’  band met de lidvereniging, als het samen met 

andere leden van die vereniging spelen. Het bestuur kan hiermee instemmen en stelt de 

bondsraad voor dit voorstel van de werkgroep over te nemen. De bondsraad stemt hiermee 

in, waarbij aangetekend moet worden dat TS zich onthoudt van stemming.  

Het tweede voorstel van het bestuur is akkoord, evenals het derde voorstel ( waarbij alleen 

TS tegen dit voorstel is).  
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Over voorstel 4, de zittingstermijn van bondsraadsleden en bestuursleden, wordt langer 

gesproken. De werkgroep heeft voorgesteld om aan de zittingsduur van bondsraadsleden 

geen termijnen te verbinden , maar wel aan die van de bestuursleden. Het bestuur is een 

andere opvatting toegedaan en stelt voor de zittingsduur van bondsraadsleden gelijkt te 

trekken met die van de bestuursleden. Het voorstel is maximaal 4 aaneengesloten termijnen 

van 3 jaar. De vraag die daarbij opkomt is of dit voorstel zich verdraagt met de Minimale 

Kwaliteitseisen van NOC*NSF. Die gaan ook uit van maximaal 12 jaar, bijvoorbeeld via  3 

aaneengesloten periodes van 4 jaar. Ons voorstel is dus om dat om te draaien naar 4 

aaneengesloten periodes van 3 jaar. De 4 periodes vanwege de gewenste continuïteit, de 3 

jaar om de periodes niet al te lang te maken. Het bondsbestuur stelt voor om daarmee in te 

stemmen, maar zal voor alle zekerheid nog polsen bij NOC*NSF of daar geen formeel 

bezwaar tegen bestaat. De bondsraad gaat hiermee akkoord, met tegenstem van TS en AM.  

Deze beiden zijn van mening dat het de voorkeur verdient om uit te gaan van maximaal 3 

aaneengesloten termijnen van 3 jaar.   

 

Over het laatste voorstel uit de notitie heeft TS een vraag gesteld ( nr. 28) betreffende 

benoeming en ontslag van leden van het tuchtcollege. Er ontstaat in de bondsraad discussie 

over de vraag welk bondsorgaan daarvoor verantwoordelijk is, het bestuur of wellicht de 

bondsraad. Vanuit het bestuur wordt toegelicht dat het zeer gebruikelijk is dat benoeming en 

ontslag door hetzelfde bondsorgaan wordt gedaan en dat dit de verantwoordelijkheid is van 

het bondsbestuur. Het is wel een goede zaak om hieraan een beroepsmogelijkheid te 

koppelen, want dat is nu nog niet geregeld.  Het bestuur stelt de bondsraad voor om hiermee 

in te stemmen, onder de voorwaarde dat er een beroepsmogelijkheid komt. De bondsraad 

gaat daarmee akkoord, met de stemmen van TS, FV en PB tegen. 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het voorstel m.b.t. de Herziening 

Reglementen goedgekeurd.   

 

9. Activiteiten jubileumjaar/  Update EK Pétanque. 

LV, JP en OM geven een korte toelichting op alle voor ons relevante onderwerpen. De 

kaartverkoop verloopt op zich goed, er zijn nu 800 kaarten verkocht en er zijn voor beide 

dagdelen samen 1600 kaarten beschikbaar. Het jubileumboek is zo goed als gereed en is bij 

het EK (en daarna) te koop. Er is goed overleg met Team TOC en met de CEP.  In Den Bosch 

wordt veel promotie gemaakt voor het EK.  De aanmelding van vrijwilligers verloopt ook 

goed, maar de stand van zaken m.b.t. aantallen wordt nog opgemaakt. Over de 

openingsceremonie en de sluiting wordt nog overlegd aan de hand van een bestaand 

protocol van de CEP.  De openingsceremonie vindt plaats op de woensdagochtend ( 13 juli). 

De bestuurdersconferentie zal plaatsvinden op vrijdagmorgen 15 juli.  LV roept alle 

bondsraadsleden op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en ook de verenigingen nog eens te 

stimuleren hier naar toe te gaan. Indien relevant zullen de bondsraadsleden in de komende 

weken nog schriftelijke updates ontvangen.  Dat geldt uiteraard ook voor andere activiteiten 

in het jubileumjaar.  

 

10. Rondvraag. 

• PvW heeft nog een schriftelijke vraag gesteld ( nr 29) over de ledenbijeenkomsten. Het 

antwoord van het bestuur is oke, maar zijn vraag is meer bedoeld als een signaal om 
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meer aandacht te vragen voor de ledenbijeenkomsten. In sommige districten was de 

opkomst ook wat magertjes. Het is zaak om de uitnodiging beter onder de aandacht te 

brengen van de verenigingen. De districtsteams zouden daarbij een veel nadrukkelijkere 

rol kunnen spelen.  Deze suggestie wordt ondersteund door FV en enkele andere 

bondsraadsleden. Het bestuur zegt toe dit ter harte te nemen en daarmee aan de gang 

te gaan t.b.v. de ledenbijeenkomsten in volgende jaren. 

• PB zegt dat er bij veel verenigingen onvrede is over de procedure van kwalificatie voor de 

districtskampioenschappen. Dat gaat onder meer over aantallen en inschrijving van 

teams, toernooiopzet en inschrijfgelden.  Hij verzoekt het bestuur daar eens kritisch naar 

te willen kijken en met verbeteringen te komen. JP zal dit gaan bespreken met de CWN 

en met de district coördinatoren.   

• PB heeft ook een vraag waarom er bij de NK TaT voor de zaterdag is gekozen voor een 

ander wedstrijdsysteem dan voor de zondag  en vraagt of dit niet kan worden 

gelijkgesteld. Jan Paashuis gaat hiernaar kijken en zal dit overleggen met de CWN.  

• TS brengt de MKE van NOC*NSF ter sprake. Die zijn in november 2021 opnieuw 

vastgesteld en het is zaak dat wij nagaan wat daarvan de gevolgen zijn voor onze bond. 

Olaf stelt dat de sportbonden 2 jaar de tijd krijgen voor eventuele aanpassingen, maar 

dat het inderdaad een goede zaak is daarnaar te kijken. Maar dat heeft op dit moment 

even geen prioriteit. LV verzoekt aan TS of hij een documentje zou kunnen opstellen op 

welk punten dit gevolgen heeft en dat aan het bestuur toe te zenden. TS gaat daarmee 

akkoord.  

• FV meldt dat er een vereniging in zijn district is die moeite ondervindt met de toepassing 

van enkele onderdelen uit het administratieve systeem van All United. Op vragen 

daarover werd niet gereageerd door de leverancier en ook niet door het bondsbureau. 

Hij verzoekt het bondsbureau dit te helpen oplossen. OM zegt toe dat het bondsbureau 

hier aandacht aan zal geven. 

• FV geeft aan dat hij zich zorgen maakt over het functioneren van de districtsteams. Met 

alle respect voor de betreffende personen, maar bijvoorbeeld in zijn district is er de 

afgelopen 2 jaar geen enkele vergadering geweest.  Hij verzoekt het bestuur aandacht 

hiervoor.  LV zegt dat toe. 

• Tenslotte meldt LV nog dat zij en OM aanwezig zijn geweest bij de ALV van NOC*NSF.  

Daar is onder meer gesproken over de toekomstige sportagenda van NOC*NSF en de 

voorstellen om tot een wijziging te komen in de financiering van sportbonden. Voor 

zover relevant zullen de bondsraadsleden over deze ontwikkelingen nader worden 

geïnformeerd. 

 

11. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit LV de vergadering  (om 15.30 uur) onder dankzegging aan 

ieders aanwezigheid, inbreng en geduld.  

 

 

 

  



Actielijst naar aanleiding van antwoorden op schriftelijke vragen

Datum: Vraag: Omschrijving: Planning | 

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

In behandeling: Dit is verwerkt in het voorstel herziening statuten en HHR Q3 - 2022

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

reageren op deze voorstellen (aanbeveling 4B)

In behandeling: anders vormgegeven, maar verwerkt in herziening statuten en HHR Q3 - 2022

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

ontstaat regelen (aanbeveling 10)

In behandeling: Dit is verwerkt in het voorstel herziening statuten en HHR Q3 - 2022

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

In behandeling: Dit is verwerkt in voorstel wijziging statuten Q4 - 2022

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

jaarplannen

In behandeling: We hebben gezocht naar een manier om inzichtelijk te maken hoe we deze uren in kaart 

kunnen brengen. Het bondsbestuur zit nu geen directe meerwaarde en is voornemens dit niet over te 

nemen.

Q4 - 2022

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

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

tuchtmaatregel over te nemen danwel overname van deze maatregel te weigeren. 

Open: Dit moet nader worden uitgezocht. Noodzaak staat nog niet vast. Q4 2022

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

bezwaren te uiten

Open: Dit punt is nog niet nader uitgezocht. Dit wordt in 2023 opgepakt. Q4 2022

05-06-2021 2 Instructies ledenadministrateurs aanpassen in handleiding

In behandeling: De actie om inschrijfformulier aan te passen, ligt nog bij AllUnited en het bondsbureau. Q4 - 2022

De handleiding wordt aangepast zodra nieuwe formulier klaar is. Gesprek hierover met Allunited volgt eind 2022.



Datum: Vraag: Omschrijving: Planning | 

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

Open: Deze suggestie wordt meegenomen door CWN. Q4 - 2022

27-11-2021 3 In het jaarverslag 2021 vindt terugkoppeling plaats over scan tuchtrecht en code goed sportbestuur Afgerond

Afgerond:  is op hoofdlijnen verwerkt in het jaarverslag

27-11-2021 8, 10, 11 Suggesties meenemen bij uitwerking kwalificatiesysteem Q4 - 2023

Open: bij uitwerking in 2023 komt dit aan de orde.

27-11-2021 13 Gezamenlijk belang bij opleiden van trainers uitwerken Q2 - 2023

Open: wordt meegenomen bij ontwikkeling opleidingen

27-11-2021 1 In het jaarplan 2022 wordt een passage toegevoegd over het formeren van een werkgroep jeugd. Afgerond

Afgerond: jaarplan 2022 is afgerond en jeudbeleid komt terug in jaarplan 2023.

27-11-2021 3 De tekst in de begroting 2022 op pag. 27 en 30 wordt aangepast naar aanleiding van vraag 26 (RH). Afgerond

Afgerond: dit is gedaan.

27-11-2021 31, 32, 33, 34 Suggesties meenemen bij uitwerking sancties niet aanmelden leden Q3 - 2022

Open: op dit vlak zijn nog geen verdere stappen ondernomen. In 2023 wordt het vervolgd.

27-11-2021 35 Tuchtcollege vragen welke rol zij (mogelijk) kunnen vervullen in proces niet aanmelden leden Q2 - 2022

In behandeling: overleg met tuchtcollege loopt.

27-11-2021 40 Eventuele reglementswijziging t.a.v. artikel 9.2 NPC reglement voorbereiden voor vergadering bondsraad, 

mei 2022

Q3 - 2022

Open: dit is nog niet opgepakt en wordt in voorjaar 2023 besproken met CWN.

27-11-2021 44 Werkgroep formeren inzake consequenties AVG en UAVG m.b.t. schorsingen of royementen Q4 - 2022

Open: dit punt heeft nog geen aandacht gekregen. Het streven is om dit op te starten in 2023.

21-05-2022 3 Meer complete terugkoppeling van omgang met principes van Goed sportbestuur Q3 - 2023

Open: deze terugkoppeling nog. 

21-05-2022 4 Corrigeren termijnen in jaarverslag, conform artikel 14 lid 3a Statuten Q4 - 2022



Open: dit wordt dit jaar nog aangepast.

21-05-2022 7 In jaarplan 2023, indien nodig, aandacht besteden aan tuchtrecht binnen de NJBB Afgerond

Afgerond: het tuchtrecht komt kort terug in het concept jaarplan 2023.

21-05-2022 8 Producten zoals promotiebox nadrukkelijker en mogelijk frequenter onder de aandacht brengen Q4 - 2023

Open: nog niet van toepassing geweest.

21-05-2022 12 Weergave van werkzaamheden RC corrigeren in alinea 1.6 van het jaarverslag Q4 - 2022

Open: op dit punt wordt het jaarverslag dit jaar nog aangepast.

21-05-2022 13 Vacature voor tuchtcollege online plaatsen na overleg met vz van tuchtcollege Q4 - 2022

Open: overleg hierover moet nog plaatsvinden. Streven is om dit in december te plannen.

21-05-2022 16 Nagaan of het mogelijk is om ledenverloop weer op te nemen vanaf jaarverslag 2022 Q1 - 2023

Open: dit wordt bij het opstellen van jaarverslag nagegaan.

21-05-2022 17 Met Allunited overleggen of data m.b.t. in- en uitstroom i.c.m. leeftijd te achterhalen is Q4 - 2022

Open: afspraak volgt in december 2022.

Openstaande toezeggingen o.b.v. verslag vergadering bondsraad

06-06-2020 20 DPIA opmaken in zake Case Management Systeem Sport (CMSS) Q4 - 2022

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

is dat het systeem voldoet aan de gestelde eisen. Op dit punt is nog geen verandering.

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

lid van de bondsraad. 

Q3 - 2022

In behandeling: Dit ligt bij de werkgroep HR

05-06-2021 2 Samenstellen werkgroep inzake uitwerken voorstellen afschaffen play-off wedstrijden Q4 - 2022

In behandeling: het bestuur wenst deze kwestie op te pakken met CWN i.p.v. aparte werkgroep

27-11-2021 2 Het bondsbestuur zegt toe de talentontwikkeling van de speelsters die tot de categorie beloften dames 

behoren in 2022 te monitoren (n.a.v. vraag 2 en 2a)

Q2 - 2023



27-11-2021
4

Discussie met betrekking aanpassingen NPC reglement op een later moment terug laten komen in aanloop 

naar besluitvorming.  

Q4  - 2023

Open: in samenwerking met CWN wordt dit voorbereid voor een latere bondsraadsvergadering.

21-05-2022 Bondsraadsstukken tijdig delen met verenigingen Afgerond
Afgerond: verenigingen hebben stukken op vrijdag 28-10 ontvangen.

21-05-2022 Werving bestuurslid wordt gestart Q3 - 2022
Open: het bestuur heeft werving opgestart. 

21-05-2022 Databank met goede voorbeelden vanuit verenigingen wordt opgezet Q4 - 2023
Open: dit is opgenomen in jaarplan 2023

21-05-2022 Over bemensing en instelling van opleidingscommissie wordt gecommuniceerd Q4 - 2022
Open: dit is nog niet opgepakt. De komende maanden wordt hier aandacht aan geschonken.

21-05-2022 Voorstel voor samenstelling verkiezingscommissie naar bondsraad Afgerond
Afgerond: staat op de agenda bondsraad 26 november

21-05-2022 Vaststelling van het verslag BV 27 november 2021 voorbereiden incl. reactie ammendenten van TS Q4 2022

In behandeling: staat op de agenda voor 26 november

21-05-2022 Overwegen of inhoudelijke argumenten achter besluitvorming te delen met achterban Q2 - 2023

Open: staat op de planning voor begin 2023.

21-05-2022 Voortgang beleidsonderwerpen delen in komende jaarverslagen Q2 - 2023

21-05-2022 Overleg planning ter bespreking eventuele naamsverandering van de NJBB Q4 - 2023

21-05-2022 18 Nadere toelichting geven op ontbrekend bedrag in financieel jaarverslag Q4 - 2022

21-05-2022 Nagaan op welke manier deelname aan ledenbijeenkomsten interessanter kan worden gemaakt Q1 - 2023

21-05-2022 Functioneren van districtsteams aandacht geven Q2 - 2023

21-05-2022 Mogelijke verbeteringen kwalificatie DK's TaT en wedstrijdstysteem NK TaT onderzoeken (met CWN) Q4 - 2024
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7. Benoeming leden verkiezingscommissies en procedure verkiezingen 
 

De verkiezingscommissie ontfermt zich over de verkiezing voor de bondsraad die plaatsvindt in 
het vroege voorjaar van 2023. De voorbereidingen beginnen in november 2022. 

 

Het verkiezingsreglement schrijft onder andere voor dat de verkiezingscommissie wordt 
benoemd tijdens de voorjaarsvergadering van de bondsraad, voorafgaand aan een reguliere 

verkiezing. Door omstandigheden is er tijdens de voorjaarsvergadering in 2022 op dit vlak 
geen voorstel gedaan aan de bondsraad. Afgesproken is om dit op een later moment te 

regelen. 
 

Op dit moment is het niet meer haalbaar om het oorspronkelijke tijdspad, zoals beschreven in 
het verkiezingsreglement, te volgen. Hierna onder punt 1 is te lezen welke procedure normaal 

gesproken wordt gevolgd.  

 
Omdat de verkiezingscommissie pas 26 november 2022 kan worden benoemd. Heeft het 

bondsbestuur enkele taken overgenomen. Hierover is meer te lezen onder punt 2.  
 

Onder punt 3 is te lezen welke personen zich kandidaat hebben gesteld voor de 
verkiezingscommissie. Het bondsbestuur stelt voor om deze kandidaten te benoemen tot lid 

van de verkiezingscommissie die zich ontfermt over de eerstvolgende verkiezingen voor de 
bondsraad. 

 

1. Tijdspad verkiezingen bondsraad zoals beschreven in verkiezingsreglement 
Het verkiezingsreglement schrijft het volgende tijdspad voor: 

 
- Tijdens de voorjaarsvergadering voorafgaande aan de reguliere verkiezing, worden de 

leden van de verkiezingscommissie benoemd; 
- In de eerste week van november maakt de verkiezingscommissie bekend dat in de 

daarop volgende februari een verkiezing plaatsvindt. Hierbij wordt de wijze beschreven 
waarop verenigingsleden zich kandidaat kunnen stellen; 

- Verenigingsleden kunnen hun kandidaatstelling tot en met 30 november melden aan de 

verkiezingscommissie; 
- In december onderzoekt de verkiezingscommissie of de kandidaten voldoen aan het 

vastgestelde functieprofiel bondsraadsleden NJBB; 
- In de eerste week van februari publiceert de verkiezingscommissie de lijst met alle 

verkiesbare kandidaten; 
- De stemming door verenigingen heeft plaats in de 2e en 3e week van februari; 

- Na de sluiting van de verkiezing wordt de uitslag vastgesteld door de 
verkiezingscommissie; 

- Uiterlijk in de eerste week van maart maakt de verkiezingscommissie bekend welke 

kandidaten zijn verkozen tot lid van de bondsraad; 
- Kandidaten hebben daarna de mogelijkheid om inzicht te vragen danwel bezwaar te 

maken tegen de gepubliceerde uitslag. 
 

2. Bondsbestuur neemt deel van de taken over van de verkiezingscommissie 
 

Omdat er nog geen leden van de verkiezingscommissie zijn benoemd, is een ander (begin van 
het)tijdspad nodig. Er wordt in de interne regelgeving niet voorzien in een alternatief tijdspad. 

Daarom heeft het bondsbestuur, na overleg met de voorzitter van de reglementencommissie, 

het besloten om enkele taken op zich te nemen die normaal bij de verkiezingscommissie 
liggen. Dit betreft de werkzaamheden die de verkiezingscommissie voor 1 december 2022 zou 

verrichten. 
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In de praktijk betekent dit dat het bondsbestuur zorgt voor de aankondiging van de 
verkiezingen inclusief een beschrijving van de wijze waarop verenigingsleden zich kandidaat 

kunnen stellen. Ook zal het bondsbestuur er voor zorgen dat de kandidaatstellingen in 
december beschikbaar zijn voor de verkiezingscommissie. 

 
Vanaf het moment dat de verkiezingscommissie is benoemd, zal deze commissie de 

werkzaamheden overnemen van het bondsbestuur. Dit betekent dat de verkiezingscommissie, 
bij benoeming, de taken zal uitvoeren die 1 december 2022 moeten worden uitgevoerd. 

 

3. Kandidaten verkiezingscommissie 
 

De volgende drie personen stellen zich kandidaat als lid van de verkiezingscommissie die zich 
ontfermt over de eerstvolgende verkiezing voor de bondsraad. 

 
Herman Schreijer 

 
District:   Noordwest 

Lid van:   CDP Boules Plaisir 

Woonplaats:   Castricum 
 

Functie(s):  o.a. voorheen bestuursfuncties binnen De Stetters en Boule Plaisir, 
districtscoördinator Noordwest 

 
Persoonlijke beschrijving: Herman is in 1993 lid geworden van De Stetters in zijn woonplaats 

Castricum. Naast de deelname aan vele toernooien speelde hij 
regelmatig in afdelingscompetities. Nadat men bij De Stetters lucht 

kreeg van zijn bestuurlijke ervaring bij verschillende 

sportverenigingen werd hij gestrikt voor een bestuursfunctie. Na 
zijn overstap naar Boule Plaisir werd Herman ook hier al snel 

gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Sinds het najaar van 
2019 maakt hij deel uit van het districtsteam Noordwest.  

 
Ad van Helvoort 

 
District:   Zuidoost 

Lid van:   PC Oisterwijk 

 
Functies:  o.a. opleider scheidsrechters en wedstrijdleiders (2014-heden), 

voorzitter reglementencommissie (2016-2019), voorzitter 
verkiezingscommissie (2019-heden) 

 
Persoonlijke beschrijving: Ad is al meerdere jaren actief voor de landelijke organisatie van de 

NJBB. Zo is hij kerninstructeur bij meerdere opleidingen en is hij 
lid van de opleidingscommissie. Daarnaast is hij voorzitter geweest 

van de reglementencommissie en voorzitter van de huidige 

verkiezingscommissie. 
 

Guillaume Spiering 
 

District:   Midden  
Lid van:   CdP Les Cailloux 
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Functie(s):  o.a. voorzitter verenigingen Randenbroek en Les Cailloux, 
penningmeester en voorzitter toenmalig afdeling 6, lid 

bondsbestuur, lid van verschillende werkgroepen waaronder m.b.t. 
herstructurering bondsorganisatie en herziening reglementen 

(heden). 
 

 
Persoonlijke beschrijving: Guillaume Spiering heeft binnen de NJBB tal van functies bekleed 

of bekleedt die nog. Dat begon als voorzitter van de verenigingen 

Randenbroek in Amersfoort en Les Cailloux in Zeist. Op regionaal 
niveau was hij penningmeester en later voorzitter van de 

toenmalige Afdeling 6 en coördinator van Zone B (de afdeling 6, 7, 
8 en 9). Op landelijk niveau was hij lid van het bondsbestuur (met 

internationale zaken en wedstrijdzaken in zijn portefeuille en 
mede-initiator van de verhuizing van Poeldijk naar Nieuwegein) en 

later waarnemend NJBB-voorzitter. Sinds de nieuwe 
bondsorganisatie is hij coördinator van de districten Noord, Midden 

en Zuidoost. Hij is lid (geweest) van veel werkgroepen en 

commissies van de bond; onder meer herstructurering 
bondsorganisatie, harmonisatie deelnamekosten competities en 

herziening bondsregelgeving. Ook was hij betrokken bij het 
ontwerpen en de herziening van een groot aantal reglementen. Hij 

was mede-organisator van de evenementen Batavia Petanque en 
1000 Boules. Hij was één van de drie auteurs van het 

jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
NJBB. Sinds jaar en dag is hij een fervent petanquespeler en 

deelnemer aan talloze competities en toernooien. In zijn werkzame 

leven heeft hij bijna veertig jaar in diverse bestuursfuncties (met 
name als coördinator) gewerkt bij een internationaal 

mediaconcern. Hij is tot 2021 twaalf jaar lid geweest van het 
bestuur van de ANWB. 

 
4. Gevraagd besluit  

Het bondsbestuur stelt voor om de genoemde kandidaten, Herman Schreijer, Ad van Helvoort 
en Guillaume Spiering te benoemen tot lid van de verkiezingscommissie. 
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8. JAARPLAN 2023 

Voor u ligt het jaarplan 2023. Het jaarplan is een uiteenzetting van de projecten en activiteiten die 

dat jaar worden opgepakt en die in belangrijke mate voortvloeien uit eerdere vastgestelde 

beleidsvoornemens en - ontwikkelingen. 

In het jaar 2022 heeft het EK Pétanque in Den Bosch veel tijd en aandacht gevraagd van bestuur en 

bondsorganisatie. Tevens vormde de beschikbare personele capaciteit op het bondsbureau een 

probleem waardoor niet alle geplande voornemens voor 2022 al in dat jaar konden worden 

opgepakt. Bovendien heeft ook de ondersteuning van verenigingen daardoor niet alle aandacht 

gekregen die zou moeten. Dit alles noopt tot een duidelijke prioritering van beleidsontwikkeling en – 

uitvoering en andere noodzakelijke activiteiten.  

In 2023 zal in elk geval gewerkt gaan worden aan de navolgende projecten en activiteiten: 

• Verder uitwerking IWS (waaronder uitwerking kwalificatiestructuur, benoeming technische 

staf, programmering en dergelijke); 

• Start maken met inrichten databank goede voorbeelden (toezegging uit de 

ledenbijeenkomsten in 2022), in eerste instantie gericht op het thema ledenbehoud/ 

ledenwerving; 

• Follow-up procedure met betrekking tot het (niet-) aanmelden van leden en informatie aan 

de verenigingen hierover; 

• Financiering en sportsponsoring; 

• Aanpak jeugdbeleid; 

• Follow-up EK Petanque 2022, verdere promotie van de sport, communicatie;  

• Implementatie nieuwe Statuten en HHR; 

• Doorontwikkeling van de opleidingen voor nieuwe en het ondersteunen van opgeleide 

functionarissen. In het kader van de doorontwikkeling van de opleidingen is er onder andere 

aandacht voor de de vormgeving van de trainersopleiding. Met betrekking tot ondersteunen 

van functionarissen wordt onder andere aandacht gegeven aan bijscholingen voor 

scheidsrechters en wedstrijdleiders. 

• Beleid arbitrage (waaronder de rol van scheidsrechters); 

• Aanhaken bij Landelijk Sportakkoord en Sportagenda NOC*NSF.  

Het merendeel van deze projecten en activiteiten is niet beperkt tot het jaar 2023 en zal ook daarna 

worden gecontinueerd.  Het is dan ook de bedoeling om deze projecten en activiteiten een plek te 

geven in het in 2023 op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2024+.  Het streven is erop gericht dit 

Meerjarenbeleidsplan vast te stellen in de najaarsvergadering 2023 van de bondsraad. 

Naast deze meer beleidsmatige projecten en activiteiten is er uiteraard sprake van een veelheid aan 

reguliere taken waar de bondsorganisatie zich voor gesteld ziet. Dat betreft dan met name de 

lopende zaken, het verzorgen van het tuchtrecht binnen de NJBB, de ondersteuning van de 

verenigingen, het opstellen en bewaken van de begroting, de organisatie van de NPC en andere 

(nationale en internationale) kampioenschappen, overleggen met alle stakeholders, mogelijke 

reglementswijzigingen etc. Deze werkzaamheden vormen de basis voor de NJBB en verdienen 

daarom de nodige aandacht. 
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Ook willen we meer aandacht gaan geven aan de districtsorganisatie en de organisatie van 

districtsactiviteiten. Ondanks de inspanningen van de huidige districtsmedewerkers bestaat de 

indruk dat hier nog het nodige aan te verbeteren valt. Aangezien de districten onder de directe 

verantwoordelijkheid vallen van de directie, ligt daar de primaire verantwoordelijkheid om samen 

met bestuur en districtsmedewerkers naar oplossingen te gaan zoeken.  

In dit jaarplan is ervan afgezien om een concrete uitsplitsing te geven van taken en uren, zoals dat in 

het jaarplan 2022 wel (als proef) is gedaan. Ons is gebleken dat de praktijk veel weerbarstiger is en 

bovendien dat er in de loop van de tijd de nodige veranderingen en aanpassingen plaatsvinden.  Het 

bestuur acht het daarom niet erg zinvol om hieraan veel tijd en energie te besteden. Wel is het zo, 

dat wij voortdurend en in goed overleg de vinger aan de pols zullen houden. Indien nodig zullen we 

de leden van de bondsraad tijdig informeren als het gaat om belangrijke veranderingen c.q. 

aanpassingen van de voorgenomen activiteiten.  
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9. Begroting 2023 

Helaas treft u bij deze stukken nog geen begroting 2023 aan. We hebben er voor gekozen om het 

format van de begroting te herzien. Dit onder andere om een betere aansluiting te vinden bij een 

voor onze verenigingen meer klantgerichte en overzichtelijke manier van factureren die we gaan 

invoeren. Daarnaast wordt het voeren van de financiële administratie efficiënter ingericht waardoor 

op elk moment eenvoudiger inzage kan worden verkregen in de financiële stand van zaken. 

Momenteel wordt hard gewerkt om dit verder uit te werken en we verwachten op korte termijn de 

begroting in het nieuwe format gereed te hebben. Hiermee is het niet mogelijk om de begroting 

tijdig toe te sturen. Hierdoor wordt de besluitvorming tijdens de komende bondsraadsvergadering op 

dit punt verhinderd. Om deze reden heeft bondsbestuur er voor gekozen dat tijdens de komende 

vergadering van de bondsraad een korte toelichting wordt gegeven. Ook wordt kort stilgestaan bij de 

keuzes die ten grondslag liggen aan het nieuwe format. 

Inhoudelijk zal voor het nemen van een besluit over de begroting 2023 een extra 

Bondsraadvergadering worden gepland in Januari 2023. 
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10. Herziening Statuten en HHR 

De afgelopen periode is het proces m.b.t. de herziening van de statuten en het huishoudelijk 

reglement meerdere keren aan de orde geweest tijdens vergaderingen van de bondsraad: 

• November 2020: besluiten n.a.v. evaluatie bondsstructuur. Op basis daarvan, en van de 

vaststelling dat de statuten en het huishoudelijk reglement toe waren aan een grondige 

herziening en herstructurering is de werkgroep, bestaande uit Sjoerd Pieterse, Guillaume 

Spiering, Peter van Wermeskerken en Bart Achterhof, aan het werk gegaan. 

• In november 2021 is de voorgestelde opzet en structuur van de statuten besproken in de BR. 

De werkgroep kreeg het vertrouwen van het bondsbestuur en de bondsraad om op basis van 

de voorgestelde opzet het proces verder voort te zetten. 

• In mei 2022 werden enkele inhoudelijke keuzes aan de BR voorgelegd: 

o Definitie van verenigingsleden 

o Besluitvorming bondsraad 

o Aanvullend vereiste voor een lid van de bondsraad (meerderjarig) 

o Zittingsduur leden bondsraad 

o Benoemen, schorsen en ontslaan functionarissen door hetzelfde orgaan 

• Op 26 september jl. werden nog enkele keuzes met de leden van de BR besproken: 

o Introductie van de termen "bondsspeler" en "bondsvereniging" 

o Vergader- en besluitvormingsproces bondsraad 

o Verkiezingsproces: 

▪ Taak verkiezingscommissie 

▪ Onverenigbaarheid lidmaatschap bondsraad en verkiezingscommissie 

▪ Vervallen arbitragetaak tuchtcollege 

o Onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de reglementencommissie en zowel 

verkiezingscommissie als financiële commissie 

o Tuchtregelgeving: 

▪ Rechten klager 

▪ Genormeerde overtreding <> administratief verzuim 

o Regels m.b.t. schorsing van leden en functionarissen 

o Vervallen begrip "erelid" 

o Beperking aantal promotietoernooien 

Over de tuchtregels heeft de werkgroep in oktober 2022 uitvoerig overleg gehad met (een delegatie 

van) het tuchtcollege. Dat heeft geleid tot herschikking en wijzigingen in artikel 10 van de statuten en 

artikel 7 van het huishoudelijk reglement (ten opzichte van de in september met de bondsraad 

gedeelde versie).   

Ook is de concepttekst van de statuten en het huishoudelijk reglement op enkele punten aangepast 

naar aanleiding van het strategisch overleg met de bondsraad, en zijn daarbij ook opmerkingen 

verwerkt die de werkgroep heeft ontvangen van Tjibbe Steneker. 
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Omvang en overzichtelijkheid van de statuten 

Tijdens het strategisch overleg met de bondsraad op 26 september werd er vanuit de bondsraad op 

aangedrongen dat zou worden geprobeerd de omvang van de statuten verder te verkleinen, en met 

name (nog meer) specifieke uitwerkingen te verplaatsen naar het huishoudelijk reglement. Genoemd 

werd onder meer het uitgangspunt dat in de statuten de 'bouwstenen' van de organisatie horen te 

staan, terwijl alle operationele zaken in het huishoudelijk reglement worden geregeld. 

Dit sluit aan bij de opzet die de werkgroep van meet af aan heeft gekozen en in november 2021 met 

de bondsraad gedeeld, waarbij de werkgroep als bouwstenen beschouwt welke onderdelen de bond 

kent en wat daarvan de rechten en plichten respectievelijk taken en bevoegdheden zijn. Van de 

belangrijkste onderdelen (bondsraad, bondsbestuur, tuchtcollege) van bovendien de samenstelling, 

benoeming/ontslag en zittingstermijnen onder de ‘bouwstenen’. 

De werkgroep heeft nog eens zorgvuldig naar het geheel gekeken. 

Dit heeft geleid tot de conclusie dat verdere verschuiving van bepalingen van de statuten naar het 

huishoudelijk reglement niet goed mogelijk is zonder de interne samenhang van artikelen aan te 

tasten.   

Een van de problemen met de huidige statuten en reglementen is de onoverzichtelijkheid:  het is 

soms buitengewoon lastig de relevante regels te vinden. Daarom is ervoor gekozen om zoveel 

mogelijk zaken die met elkaar samenhangen ook bij elkaar te zetten, in een consequente structuur - 

zowel in de statuten als in het huishoudelijk reglement. Die samenhang gaat verloren als (delen van) 

artikelen alsnog worden verplaatst van de statuten naar het huishoudelijk reglement. De 'winst' die 

daar tegenover staat - bij eventuele toekomstige wijzigingen besparen wij de notariskosten - wegen 

daar niet tegenop. 

Overleg NOC*NSF m.b.t. zittingstermijnen zoals genoemd in MKE 

Met NOC*NSF wordt nog overlegd over de voorgestelde zittingstermijnen (houden op het huidige 

maximum van 4 termijnen van 3 jaar) en de vraag of daarmee in voldoende mate wordt voldaan aan 

de bedoeling van de richtlijn in de MKE van maximaal 3 termijnen van maximaal 4 jaar, dit in het licht 

van de aanbeveling uit de code goed sportbestuur van maximaal 3 termijnen van 3 jaar of 2 

termijnen van 4 jaar. Naar verwachting zal daarover vóór de vergadering van de bondsraad uitsluitsel 

kunnen worden gegeven.  

Transitietabel 

Aan een 'transitietabel'  wordt door de werkgroep nog gewerkt. Daarin zal van de bepalingen in de 

huidige statuten en huishoudelijk reglement worden aangegeven waar die in de voorgestelde 

artikelen zijn terechtgekomen (al dan niet gewijzigd, bijvoorbeeld op grond van de besluiten die zijn 

genomen naar aanleiding van de evaluatie van de bondsstructuur). Deze zal zo snel mogelijk worden 

nagezonden. 

Overige interne regelgeving laten vervallen bij overname voorgestelde wijzigingen 

Als wordt besloten om de voorgestelde wijzigingen over te nemen, moet ook worden besloten tot 

intrekking van enkele reglementen die nu nog als afzonderlijke reglementen bestaan, maar waarvan 

de inhoud wordt geïntegreerd in de nieuwe statuten of huishoudelijk reglement. Dit betreft: 
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• het verkiezingsreglement (met bijlagen) 

• 'werkwijze bondsraad' 

• het tuchtreglement 

• het directiestatuut 

Het bondsbestuur stelt voor om deze reglementen te laten vervallen indien de voorgestelde 

wijzigingen in de statuten en het HHR worden overgenomen. 

Verder zijn er nog reglementen/regelingen die ofwel overbodig/irrelevant zijn geworden, of waarvan 

de status (inmiddels) onduidelijk is. Dit betreft: 

• redactiestatuut. 

• gedragscode 

• registratiereglement 

• 'reglementenreglement' (reglement RC) 

• Dopingreglement 

Het bondsbestuur stelt voor om nader te onderzoeken of deze regelementen kunnen komen te 

vervallen indien de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het HHR worden overgenomen. 

Gevraagd besluit 

Gezien bovenstaande heeft het bondsbestuur drie voorstellen waar afzonderlijk een besluit over 

dient te worden genomen: 

1. Het bondsbestuur stelt voor om alle wijzigingen in zowel statuten als HHR door te voeren 

zoals voorgesteld in dit document; 

2. Indien de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, stelt het bondsbestuur voor om de 

volgende reglementen in te trekken: 

• het verkiezingsreglement (met bijlagen) 

• 'werkwijze bondsraad' 

• het tuchtreglement 

• het directiestatuut 

3. Indien de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, stelt het bondsbestuur voor om de 

volgende reglementen in te trekken: 

• redactiestatuut. 

• gedragscode 

• registratiereglement 

• 'reglementenreglement' (reglement RC) 

• Dopingreglement 
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10. Herziening Statuten en HHR  

 
Concept Statuten NJBB 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Artikel 1. Algemene bepalingen 
1.1. Naam 

1.2. Vestigingsplaats 

1.3. Doel 

1.4. Samenstelling 

1.5. Regelgeving 

1.6. Externe organisaties 

1.7. Overige algemene bepalingen 

 

Artikel 2. Bepalingen aangaande de leden van de bond 
2.1. Leden van de bond 

2.2. Toelating van leden van de bond 

2.3. Rechten van leden van de bond 

2.4. Plichten van leden van de bond 

2.5. Einde lidmaatschap van leden van de bond 

 

Artikel 3. Bepalingen aangaande de bondsraad 
3.1. Algemene Vergadering 

3.2. Samenstelling van de bondsraad 

3.3. Verkiezingen voor de bezetting van zetels van de bondsraad 

3.4. Taken van de bondsraad 

3.5. Bevoegdheden van de bondsraad 

3.6. Vergaderingen van de bondsraad 

3.7. Besluitvorming van de bondsraad 

 

Artikel 4. Bepalingen aangaande de leden van de bondsraad 
4.1. Vereisten voor een lid van de bondsraad 

4.2. Rechten van een lid van de bondsraad 

4.3 Plichten van een lid van de bondsraad 

4.4. Duur lidmaatschap van de bondsraad 
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Artikel 1. Algemene bepalingen 

1.1. Naam 

De vereniging draagt de naam "Nederlandse Jeu de Boules Bond" en wordt in deze 

statuten en de daarop gebaseerde regelgeving aangeduid als "de bond". De naam 

van de bond kan worden verkort tot "NJBB". 

1.2. Vestigingsplaats 

De bond is gevestigd te Nieuwegein. 

1.3. Doel 

De bond heeft als doel de jeu-de-boulessport in al zijn verschijningsvormen in 

Nederland te bevorderen en te doen beoefenen. 

De bond tracht dit doel te bereiken door onder meer: 

a. de belangen van de leden van de bond te behartigen; 

b. de belangen van de jeu-de-boulessport te behartigen; 

c. de leden van de bond te ondersteunen; 

d. de jeu-de-boulessport en het jeu-de-boulessportaanbod te ontwikkelen; 

en 

e. de leden van de bond over ontwikkelingen op sportgebied en op 

verenigingsgebied te informeren. 

1.4. Samenstelling 

De bond bestaat uit de leden van de bond en kent de volgende onderdelen: 

a. de bondsraad; 

b. het bondsbestuur; 

c. de bondsvoorzitter; 

d. het bondsbureau; 

e. de bondsdirecteur; 

f. districtsteams; 

g. de financiële commissie; 

h. de verkiezingscommissie; 

i. de reglementencommissie; 

j. overige commissies en werkgroepen; en 

k. het tuchtcollege. 

1.5. Regelgeving 

1.5.1. Huishoudelijk reglement 

De bond kent een huishoudelijk reglement waarin nadere en aanvullende 

regels op deze statuten worden vastgelegd. De regels in het huishoudelijk 

reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten van de bond. 

1.5.2. Sportreglementen 

De bond kent het Reglement voor de Petanquesport (RPS) en het 

Toernooireglement petanque (TRP). De regels in deze reglementen mogen 

niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de bond. 

1.6. Externe organisaties 

De bond is aangesloten bij de volgende externe organisaties: 

a. de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP); 

b. de Confédération Européenne de Pétanque (CEP); 

c. het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF); 

en 

d. het Instituut Sportrechtspraak. 
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1.7. Overige algemene bepalingen 

1.7.1. Genderneutraliteit 

Waar in deze Statuten en de daarop gebaseerde regelgeving sprake is van 

een genderspecifieke aanduiding worden daarmee alle mogelijke 

genderidentiteiten bedoeld. 

1.7.2. Vormvereiste 

Waar in deze Statuten en de daarop gebaseerde regelgeving sprake is van 

een schriftelijk document wordt daaronder tevens begrepen een digitaal of 

elektronisch document. 

 

Artikel 2. Bepalingen aangaande de leden van de bond 

2.1. Leden van de bond zijn: 

a. een jeu-de-boulesvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die is toegelaten 

tot de bond, welke vereniging in deze statuten en de daarop gebaseerde 

regelgeving wordt aangeduid als "bondsvereniging"; 

b. een groep personen: 

● die de jeu-de-boulessport beoefent en 

● die een als zodanig gekenmerkt onderdeel uitmaakt van een meer omvattende 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en 

● die is toegelaten tot de bond, 

welke groep personen in deze statuten en de daarop gebaseerde regelgeving 

wordt aangeduid als "bondsvereniging"; 

c. een natuurlijk persoon die lid is van een bondsvereniging, welke persoon in deze 

statuten en de daarop gebaseerde regelgeving wordt aangeduid als 

"bondsspeler"; en 

d. een natuurlijk persoon: 

● van wie persoonlijke gegevens door de bondsvereniging in enige vorm worden 

bijgehouden en 

● die het recht heeft om meer dan acht (8) keer per jaar de jeu-de-boulessport bij 

die bondsvereniging te beoefenen, 

welke persoon in deze statuten en de daarop gebaseerde regelgeving wordt 

aangeduid als "bondsspeler". 

2.2. Toelating van leden van de bond 

2.2.1. Een vereniging, of het onderdeel daarvan, moet een schriftelijk verzoek aan 

het bondsbestuur doen om als bondsvereniging te worden toegelaten. Dit 

verzoek moet vergezeld gaan van het bewijs dat het besluit om 

bondsvereniging te willen worden, conform de statuten van de betreffende 

vereniging is genomen. 

Het bondsbestuur besluit over de al of niet toelating van een vereniging, of 

het onderdeel daarvan. Besluit het bondsbestuur een vereniging, of het 

onderdeel daarvan, niet als bondsvereniging toe te laten dan kan de 

bondsraad daarover alsnog anders besluiten. 

2.2.2. De toelating van een bondsspeler zoals bedoeld in artikel 2.1.c. en 2.1.d. 

gebeurt: 

a. door deel uit te maken van een vereniging, of het onderdeel daarvan, op 

het moment waarop deze vereniging als bondsvereniging wordt 

toegelaten of 
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b. door deel uit te gaan maken van een bondsvereniging. 

2.3. Rechten van leden van de bond 

2.3.1. Een bondsvereniging heeft het recht om: 

a. activiteiten op het gebied van de jeu-de-boulessport onder auspiciën van 

de bond te organiseren. Onder deze activiteiten worden onder meer 

wedstrijden, toernooien en evenementen verstaan; 

b. gebruik te maken van alle faciliteiten die de bond biedt; 

c. een kandidaat als lid van het bondsbestuur voor te dragen; 

d. te stemmen bij de bondsraadsverkiezing; en 

e samen met ten minste één tiende (1/10) van de bondsverenigingen die 

afkomstig zijn uit ten minste twee (2) districten, een agendapunt aan de 

vergadering van de bondsraad toe te voegen; 

2.3.2. Een bondsspeler heeft het recht om: 

a. een bewijs van lidmaatschap van de bond in de vorm van een licentie of 

een andersoortig bewijs te verkrijgen; 

b. deel te nemen aan activiteiten die onder auspiciën van de bond worden 

georganiseerd en die voor de bondsspeler zijn opengesteld; 

c. rechtstreeks of via de bondsvereniging gebruik te maken van alle 

faciliteiten die de bond biedt; 

d. zich kandidaat te stellen als lid van de bondsraad; en 

e. tezamen met ten minste vierentwintig (24) andere bondsspelers een 

kandidaat voor het bondsbestuur voor te dragen. 

2.4. Plichten van leden van de bond 

2.4.1. Een lid heeft de plicht om: 

a. de belangen van de bond en van de jeu-de-boulessport niet te schaden; 

b. te handelen en zich te gedragen in overeenstemming met de regels en 

besluiten van de bond; en 

c. de regels en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven voor 

zover deze betrekking hebben op overtredingen die op grond van een door 

de bond afgesloten overeenkomst door het Instituut Sportrechtspraak 

worden behandeld. 

2.4.2. Een bondsvereniging heeft tevens de plicht om: 

a. de gegevens van een persoon die een bondsspeler of bestuurslid is 

geworden, binnen twee (2) weken aan de bond door te geven op de wijze 

die de bond voorschrijft. In het geval van een bestuurslid met vermelding 

van hun functies; 

b. wijzigingen in de gegevens van een bondsspeler of bestuurslid binnen 

twee (2) weken nadat deze zich hebben voorgedaan aan de bond door te 

geven op de wijze die de bond voorschrijft; 

c. in de statuten vast te leggen dat alle personen die bedoeld zijn in artikel 

2.1.c. en 2.1.d. lid zijn van de bond; 

d. speelrechten te onthouden aan iedere persoon die geen bondsspeler is; 

e. de bijdragen te betalen die de bond vaststelt; 

f. het lidmaatschap of de speelrechten op te zeggen van een bondsspeler van 

wie het lidmaatschap door de bond is beëindigd door opzegging of 

ontzetting (royement); en 
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g. al het redelijkerwijs mogelijke te doen opdat de door of namens de bond 

opgelegde maatregelen ten uitvoer worden gebracht. 

2.5. Einde lidmaatschap van leden van de bond 

2.5.1. Het lidmaatschap van een lid van de bond, zijnde zowel een bondsvereniging 

als een bondsspeler, eindigt door: 

a. ontbinding van de bondsvereniging; 

b. opzegging door de bondsvereniging; 

c. overlijden van de bondsspeler; 

d. beëindiging van het lidmaatschap of de speelrechten van de bondsspeler 

bij de betreffende bondsvereniging of bondsverenigingen; 

e. opzegging door de bond; 

f. ontzetting (royement) door of namens de bond; of 

g. ontbinding van de bond. 

2.5.2. Een bondsvereniging kan het lidmaatschap van de bond uitsluitend 

beëindigen door schriftelijk bij het bondsbestuur op te zeggen. Deze 

opzegging moet vergezeld gaan van het bewijs dat het besluit om het 

lidmaatschap van de bond op te zeggen, conform de statuten van de 

betreffende vereniging is genomen. 

Deze beëindiging kan ingaan: 

a. op het einde van het boekjaar mits de opzegging ten minste één (1) maand 

voor het einde van het boekjaar is ontvangen; of 

b. met onmiddellijke ingang: 

● binnen één (1) maand nadat een besluit van de bond waarbij de rechten 

van de bondsvereniging zijn beperkt of haar verplichtingen zijn 

verzwaard, aan de bondsvereniging bekend is geworden. Het besluit is 

alsdan niet op die bondsvereniging van toepassing. Deze mogelijkheid 

van beëindiging geldt niet in het geval van wijziging van geldelijke 

rechten en verplichtingen; 

● binnen één (1) maand nadat de bondsvereniging een besluit is 

meegedeeld tot omzetting van de bond in een andere rechtsvorm, tot 

fusie of tot splitsing; of 

● indien van de bondsvereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd 

dat het lidmaatschap voortduurt. 

 

Artikel 3. Bepalingen aangaande de bondsraad 

3.1. Algemene Vergadering 

De bondsraad is de Algemene Vergadering van de bond. De bondsraad is het 

hoogste besluitvormende onderdeel van de bond en vertegenwoordigt alle leden 

van de bond. 

3.2. Samenstelling van de bondsraad 

3.2.1. Het aantal zetels in de bondsraad na een bondsraadsverkiezing is gelijk aan 

tien procent (10%) van het aantal bondsverenigingen op 1 januari van het 

jaar waarin een bondsraadsverkiezing wordt gehouden. Het aantal zetels 

wordt afgerond naar boven op het eerstvolgende gehele getal. Er zijn ten 

minste zestien (16) zetels. 

3.2.2. De bondsraad bestaat uit: 
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a. de gekozenverklaarde afgevaardigden van de leden van de bond, welke 

afgevaardigden in deze statuten en de daarop gebaseerde regelgeving 

worden aangeduid als "leden van de bondsraad"; en 

b. de bondsvoorzitter als voorzitter van de bondsraad in en buiten 

vergadering. De bondsvoorzitter is geen lid van de bondsraad. 

3.3. Verkiezingen voor de bezetting van zetels van de bondsraad 

3.3.1. Het bezetten van alle zetels van de bondsraad vindt plaats door een 

verkiezing die eens in de drie (3) jaar in de maand februari wordt gehouden. 

Deze periodieke verkiezing wordt in deze statuten en de daarop gebaseerde 

regelgeving aangeduid als "bondsraadsverkiezing". 

3.3.2. Een vacant gekomen zetel in de bondsraad wordt allereerst bezet door de 

eerstvolgende kandidaat die bij de laatst gehouden bondsraadsverkiezing niet 

gekozen is verklaard, alsnog gekozen te verklaren met inachtneming van de 

op het moment van de gekozenverklaring geldende vereisten voor een lid 

van de bondsraad en met toepassing voor de voorwaarden en criteria om een 

kandidaat gekozen te kunnen verklaren. 

Indien enige hiervoor bedoelde kandidaat ontbreekt, kan een verkiezing 

voor het bezetten van één (1) of meer vacante zetels in de bondsraad 

tussentijds plaatsvinden tot één (1) jaar vóór de eerstvolgende 

bondsraadsverkiezing. Deze tussentijdse verkiezing wordt in deze statuten 

en de daarop gebaseerde regelgeving aangeduid als "tussenverkiezing". 

Het bondsbestuur besluit of en wanneer een tussenverkiezing wordt 

gehouden. 

3.3.3. De periode tussen twee (2) opeenvolgende voorjaarsvergaderingen dan wel 

najaarsvergaderingen van de bondsraad wordt met betrekking tot de 

bondsraadsverkiezing als één (1) jaar beschouwd. De betreffende 

vergaderdagen maken deel uit van het bedoelde jaar. 

3.3.4. Uitsluitend bondsverenigingen kunnen stemmen uitbrengen in een 

verkiezing voor het bezetten van zetels in de bondsraad. 

3.4. Taken van de bondsraad 

De bondsraad heeft als taken: 

a. de strategische koers van de bond vaststellen en bewaken; 

b. besluiten nemen over voorstellen die het bondsbestuur aan de bondsraad 

voorlegt; 

c. het voorgenomen beleid van de bond, ten minste bestaande uit een jaarplan en 

een begroting, vaststellen; 

d. de jaarrekening vaststellen; 

e. de uitvoering van het beleid toetsen aan de vastgestelde beleidsplannen; 

f. de statuten en de reglementen met landelijke werking vaststellen; 

g. de lijst met genormeerde overtredingen en daarbij behorende sancties 

vaststellen; 

h. de lijst met administratieve verzuimen en daarbij behorende sancties 

vaststellen; 

i. het aantal leden van het bondsbestuur vaststellen; 

j. de leden van het bondsbestuur benoemen, van wie de voorzitter in functie; 

k. de leden van de financiële commissie benoemen; 

l. de leden van de verkiezingscommissie benoemen; 
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m. het aantal leden van de reglementencommissie vaststellen; 

n. de voorzitter van de reglementencommissie benoemen; 

o. de voorzitter van het tuchtcollege benoemen; 

p. een bevoegd accountant opdracht geven tot onderzoek van de jaarrekening; 

q. de geografische verdeling van Nederland in districten vaststellen; en 

r. besluiten over de ontheffing van een lid van de bondsraad uit zijn functie als ten 

minste tien procent (10%) van het aantal bondsverenigingen daarom verzoekt. 

3.5. Bevoegdheden van de bondsraad 

3.5.1. De bondsraad heeft daarnaast als bevoegdheden: 

a. de door de bondsraad benoemde functionarissen schorsen of ontslaan; 

b. commissies met gedelegeerde taken en bevoegdheden instellen of 

opheffen; 

c. commissies en werkgroepen met gemandateerde taken en bevoegdheden 

instellen of opheffen; en 

d. de bond ontbinden. 

3.5.2. Voorts komen de bondsraad alle bevoegdheden toe die niet krachtens de wet 

of deze statuten aan het bondsbestuur of een ander onderdeel van de bond 

toekomen. 

3.6. Vergaderingen van de bondsraad 

3.6.1. De bondsraad vergadert periodiek twee keer per jaar: 

a. de voorjaarsvergadering in de eerste helft van het kalenderjaar; en 

b. de najaarsvergadering in de tweede helft van het kalenderjaar. 

3.6.2. De bondsraad vergadert ook als: 

a. het bondsbestuur dit nodig acht; of 

b. ten minste tien procent (10%) van het aantal leden van de bondsraad het 

bondsbestuur daarom verzoekt. 

3.6.3. Indien het bondsbestuur niet binnen twee (2) weken instemt met het verzoek 

van het vereiste aantal leden van de bondsraad om een vergadering van de 

bondsraad bijeen te roepen, kunnen de verzoekers overgaan tot 

bijeenroeping van de vergadering. 

3.6.4. De vergaderingen van de bondsraad mogen in persoon of digitaal gedurende 

de gehele vergadering uitsluitend worden bijgewoond door: 

a. de leden van de bondsraad; 

b. de leden van het bondsbestuur; 

c. de bondsdirecteur; 

d. de voorzitter of zijn vervanger van de financiële commissie voor zover 

het over onderwerpen gaat die de financiële commissie betreffen; 

e. de voorzitter of zijn vervanger van de reglementencommissie; en 

f. de voorzitter of zijn vervanger van het tuchtcollege; 

mits deze functionarissen niet in hun functie zijn geschorst. 

Voorts mogen personen op uitnodiging van de bondsraad of van het 

bondsbestuur een vergadering van de bondsraad geheel of gedeeltelijk 

bijwonen. 

3.6.5. Allen die een vergadering van de bondsraad bijwonen mogen daarin het 

woord voeren. 

3.6.6. De beraadslagingen van de bondsraad mogen in persoon of digitaal worden 

bijgewoond door: 
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a. een functionaris van de bond voor zover het over zijn schorsing of ontslag 

gaat; of 

b. een lid van de bond voor zover het over zijn ontzetting (royement) gaat. 

3.6.7. De vergaderingen van de bondsraad kunnen in een fysieke omgeving of in 

een digitale omgeving of in een combinatie van beide omgevingen 

plaatsvinden. Ieder van de fysiek en digitaal aanwezige deelnemers moet 

daarbij voor alle andere fysiek en digitaal aanwezige deelnemers zichtbaar 

en hoorbaar herkenbaar zijn op zodanige wijze dat zijn identiteit, inbreng in 

de besprekingen en uitgebrachte stem bij de besluitvorming over voorstellen 

kan worden vastgesteld. 

3.7. Besluitvorming van de bondsraad 

3.7.1. In vergadering bijeen kan de bondsraad slechts besluiten nemen als meer dan 

de helft (1/2) van de stemgerechtigde leden van de bondsraad aanwezig is. 

3.7.2. In vergadering bijeen kan de bondsraad voorstellen en amendementen 

daarop uitsluitend aannemen: 

a. bij een meerderheid van meer dan de helft (1/2) van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen over: 

● onderwerpen die bij de kennisgeving van de bijeenroeping van de 

vergadering in de voorlopige agenda zijn aangekondigd, niet zijnde 

onderwerpen genoemd in sub b.; en 

● voorstellen over de orde van de vergadering; 

b. bij een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen over: 

● onderwerpen die bij de kennisgeving van de bijeenroeping van de 

vergadering niet in de voorlopige agenda zijn aangekondigd; 

● schorsing, opheffing van de schorsing of ontslag van een door de 

bondsraad benoemde functionaris; 

● opheffing van de schorsing of ontslag van een functionaris van de bond 

die daartegen bij de bondsraad in beroep is gegaan; 

● een wijziging van de statuten; en 

● de ontbinding van de bond. 

3.7.3. Niet in vergadering bijeen kan de bondsraad voorstellen en amendementen 

daarop uitsluitend aannemen bij een meerderheid van ten minste twee derde 

(2/3) van het mogelijke aantal stemmen van de stemgerechtigde leden van 

de bondsraad. 

 

Artikel 4. Bepalingen aangaande de leden van de bondsraad 

4.1. Vereisten voor een lid van de bondsraad 

Een lid van de bondsraad moet: 

a. bondsspeler, en als zodanig niet geschorst, zijn; en 

b. meerderjarig zijn. 

4.2. Rechten van een lid van de bondsraad 

Een lid van de bondsraad heeft het recht om: 

a. besluiten te nemen op basis van eigen inzicht en overtuiging; 

b. één (1) stem uit te brengen bij ieder door de bondsraad te nemen besluit; 

c. de vergaderingen van de bondsraad bij te wonen en daarin het woord te voeren; 
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d. tezamen met ten minste twee (2) andere leden van de bondsraad onderwerpen op 

de agenda van de vergadering van de bondsraad te plaatsen ; en 

e. op verzoek alle beschikbare informatie te verkrijgen die voor een goede 

taakvervulling nodig is. 

4.3 Plichten van een lid van de bondsraad 

Een lid van de bondsraad heeft de plicht om: 

a. zitting te hebben in de bondsraad zonder last of ruggespraak; 

b. te handelen in het belang van alle leden van de bond; 

c. getrouw en nauwgezet de taken van de bondsraad uit te voeren; 

d. zich te conformeren aan het profiel van een lid van de bondsraad; en 

e. zich open te stellen voor informatie over ontwikkelingen, meningen, gevoelens, 

behoeften en problemen bij leden van de bond 

4.4. Duur lidmaatschap van de bondsraad 

4.4.1. Begin lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de bondsraad begint met ingang van de 

dag van de eerstvolgende vergadering van de bondsraad na zijn 

gekozenverklaring. 

4.4.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

4.4.2.1. De zittingstermijn van een lid van de bondsraad is ten hoogste drie 

(3) jaar. De periode tussen twee (2) opeenvolgende 

voorjaarsvergaderingen dan wel najaarsvergaderingen van de 

bondsraad wordt in dit verband als één (1) jaar beschouwd. De 

betreffende vergaderdagen maken deel uit van het bedoelde jaar. 

4.4.2.2. De zittingsperiode van een lid van de bondsraad is ten hoogste vier 

(4) aaneengesloten zittingstermijnen. 

4.4.2.3. Tussen twee zittingsperioden van een lid van de bondsraad moet ten 

minste één (1) zittingstermijn liggen. 

4.4.3. Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de bondsraad eindigt: 

a. op het moment dat het lid van de bondsraad niet meer aan de vereisten 

voor een lid van de bondsraad voldoet; 

b. met ingang van de dag van de eerstvolgende vergadering van de 

bondsraad na een bondsraadsverkiezing; 

c. met ingang van de dag volgend op de schriftelijke mededeling van het lid 

van de bondsraad aan de bondsraad om af te treden; 

d. met ingang van de dag volgend op het besluit van de bondsraad om op 

verzoek van ten minste tien procent (10%) van het aantal 

bondsverenigingen het lid van de bondsraad uit zijn functie te ontheffen; 

of 

e. met ingang van de dag volgend op het besluit van de bondsraad om het lid 

van de bondsraad uit zijn functie te ontheffen omdat redelijkerwijs niet 

van de bond kan worden gevergd om het lid van de bondsraad in zijn 

functie te laten. 

 

Artikel 5. Bepalingen aangaande het bondsbestuur 

5.1. Samenstelling, kandidaatstelling, benoeming, schorsing of ontslag van het 

bondsbestuur 
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5.1.1. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven 

meerderjarige natuurlijke personen onder wie in ieder geval de 

bondsvoorzitter als voorzitter van het bondsbestuur, een secretaris en een 

penningmeester. 

5.1.2. De bondsraad stelt het aantal leden van het bondsbestuur vast. 

5.1.3. Ten minste de helft (1/2) van het aantal leden van het bondsbestuur moet 

bondsspeler zijn. 

5.1.4. Een kandidaat voor het bondsbestuur kan worden voorgedragen door het 

bondsbestuur, een lid van de bondsraad, een bondsvereniging of ten minste 

vijfentwintig (25) bondsspelers gezamenlijk. 

5.1.5. De bondsvoorzitter en de overige leden van het bondsbestuur worden 

benoemd, geschorst of ontslagen door de bondsraad. 

5.1.6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet-voltallig 

bondsbestuur blijft bestuursbevoegd. 

5.1.7. Indien geen enkel lid van het bondsbestuur nog in functie is, roept de 

bondsdirecteur binnen twee (2) weken na het ontstaan van deze situatie de 

bondsraad bijeen teneinde in de vacatures te voorzien. Indien de bondsraad 

alsdan niet voorziet in een nieuw bestuur, dan voorziet de bondsdirecteur 

daarin. 

Hangende de benoeming van een nieuw bestuur is de bondsdirecteur belast 

met het besturen van de bond. 

5.1.8. Indien tijdelijk geen enkel lid van het bondsbestuur in staat is zijn functie uit 

te oefenen, is de bondsdirecteur belast met het besturen van de bond. 

5.2. Taken van het bondsbestuur 

Het bondsbestuur heeft als taken: 

a. de bond besturen binnen de daarvoor door de bondsraad vastgestelde 

inhoudelijke en financiële kaders; 

b. zorg dragen voor het tot stand komen en in stand houden van adequate 

procedures die: 

● de uitvoering van het beleid en de controle daarop mogelijk maken; en 

● het goed functioneren van de organisatie bevorderen; 

c. het jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid aan de bondsraad 

voorleggen; 

d. de jaarrekening aan de bondsraad ter goedkeuring voorleggen; 

e. het voorgenomen beleid van de bond, ten minste bestaande uit een jaarplan en 

een begroting, aan de bondsraad ter goedkeuring voorleggen; 

f. de bondsdirecteur benoemen; 

g. de leden van de reglementencommissie, behalve de voorzitter, benoemen; 

h. de leden van het tuchtcollege, behalve de voorzitter, benoemen; 

i. de financiële commissie alle gevraagde inlichtingen verschaffen, de kas en de 

waarden van de bond tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de bond 

geven; 

j. de bondsraad informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisaties 

waarbij de bond is aangesloten; en 

k. de bondsverenigingen dan wel de bondsspelers informeren over alle zaken en 

ontwikkelingen die voor hen van belang kunnen zijn door middel van publicaties 

via het daartoe door het bondsbestuur aangewezen communicatiemiddel. 
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5.3. Bevoegdheden van het bondsbestuur 

Het bondsbestuur vertegenwoordigt de bond. Deze bevoegdheid kan niet worden 

beperkt of aan voorwaarden worden verbonden. 

Naast de elders in deze statuten en de daarop gebaseerde regelgeving genoemde 

bevoegdheden en de door de bondsraad expliciet toegewezen bevoegdheden heeft 

het bondsbestuur als bevoegdheden: 

a. een door het bondsbestuur benoemde functionaris schorsen of ontslaan; 

b. het lidmaatschap van een lid van de bond, zijnde zowel een bondsvereniging als 

een bondsspeler, opzeggen; 

c. een lid van de bond, zijnde zowel een bondsvereniging als een bondsspeler,  

royeren; 

d. een lid van het bondsbestuur, de bondsdirecteur of een derde schriftelijk 

machtigen om de bond te vertegenwoordigen in de aard en omvang en onder de 

voorwaarden die uit de verstrekte machtiging blijken; 

e. de vergaderingen van de bondsraad bijwonen en daarin het woord voeren; 

f. commissies met gedelegeerde taken en bevoegdheden instellen en opheffen; 

g. commissies en werkgroepen met gemandateerde taken en bevoegdheden 

instellen of opheffen; 

h. ten behoeve van de bondsverenigingen rechten bedingen en te hunnen laste 

verplichtingen aangaan met betrekking tot sponsoring en mediarechten. 

Voor het aangaan van deze verplichtingen is de voorafgaande goedkeuring van 

de bondsraad vereist; 

i. nakoming vorderen van bedongen rechten jegens een bondsvereniging of van 

schadevergoeding ten behoeve van een bondsvereniging, tenzij de betreffende 

bondsvereniging zich daartegen verzet; 

j. financiële verplichtingen buiten de begroting aangaan tot een maximum van tien 

procent (10%) van de begroting in het geval van calamiteiten en daarmee 

vergelijkbare belangrijke urgente zaken; 

k. overeenkomsten aangaan tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen. 

Voor het aangaan van deze overeenkomsten is de voorafgaande goedkeuring van 

de bondsraad vereist; 

l. erfenissen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving; 

m. overeenkomsten aangaan waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Voor het aangaan van deze overeenkomsten is de voorafgaande goedkeuring van 

de bondsraad vereist; 

n. een de leden van de bond bindende overeenkomst met het Instituut 

Sportrechtspraak aangaan of wijzigen krachtens welke overeenkomst het 

uitoefenen van de (tucht)rechtspraak in de bond geheel of gedeeltelijk wordt 

opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. 

Voor het aangaan van deze overeenkomst is de voorafgaande goedkeuring van 

de bondsraad vereist. 

Van deze overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak en de wijzigingen 

daarin doet het bondsbestuur schriftelijk mededeling aan de leden van de bond; 
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o. een de leden van de bond bindende overeenkomst met de Dopingautoriteit 

aangaan of wijzigen; en 

p. overige overeenkomsten aangaan met derden. 

5.4. Duur lidmaatschap van het bondsbestuur 

5.4.1. Begin lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van het bondsbestuur begint met ingang van de 

dag volgend op zijn benoeming. 

5.4.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

5.4.2.1. De zittingstermijn van een lid van het bondsbestuur is drie (3) jaar. 

De periode tussen twee (2) opeenvolgende voorjaarsvergaderingen 

dan wel najaarsvergaderingen van de bondsraad wordt in dit 

verband als één (1) jaar beschouwd. De betreffende vergaderdagen 

maken deel uit van het bedoelde jaar. 

5.4.2.2. De zittingsperiode van een lid van het bondsbestuur is ten hoogste 

vier (4) aaneengesloten zittingstermijnen. 

5.4.2.3. Tussen twee zittingsperioden van een lid van het bondsbestuur moet 

ten minste één (1) zittingstermijn liggen. 

5.4.3. Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van het bondsbestuur eindigt: 

a. op het moment dat het lid van het bondsbestuur overlijdt; 

b. op het moment dat het lid van het bondsbestuur het vrije beheer over zijn 

vermogen verliest; 

c. met ingang van de dag volgend op het einde van de zittingstermijn van het 

lid van het bondsbestuur; 

d. met ingang van de dag volgend op de schriftelijke mededeling van het lid 

van het bondsbestuur aan de bondsraad om ontslag te nemen; of 

e. met ingang van de dag volgend op het besluit van de bondsraad om het lid 

van het bondsbestuur te ontslaan. 

 

Artikel 6. Bepalingen aangaande het bondsbureau 

6.1. Samenstelling van het bondsbureau 

Het bondsbureau bestaat uit de bondsdirecteur en medewerkers. 

6.2. Taken van het bondsbureau 

Het bondsbureau heeft als taken: 

a. het bondsbestuur ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van zijn 

taken; 

b. de verkiezingscommissie ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van 

haar taken; 

c. de administratie van de bond voeren waaronder in ieder geval worden begrepen: 

● de financiële administratie; 

● de ledenadministratie; 

● de wedstrijdadministratie; 

d. het beleidsvormingsproces organiseren; 

e. vragen van districtteams en bondsverenigingen naar vermogen beantwoorden; 

en 

f. administratieve verzuimen die voorkomen op de door het bondsbestuur 

vastgestelde lijst met administratieve verzuimen constateren en afhandelen. 
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6.3. Bondsdirecteur 

6.3.1. Benoeming, schorsing of ontslag van de bondsdirecteur en zijn 

vervanger 

De bondsdirecteur wordt door het bondsbestuur benoemd, geschorst of 

ontslagen. Het besluit hiertoe gebeurt bij meerderheid van ten minste twee 

derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Bij afwezigheid van de bondsdirecteur, daaronder begrepen schorsing, kan 

het bondsbestuur een vervangend bondsdirecteur benoemen die alsdan in de 

bevoegdheden van de bondsdirecteur treedt. 

6.3.2. Taken en bevoegdheden van de bondsdirecteur 

6.3.2.1. De bondsdirecteur heeft als taken: 

a. de dagelijkse leiding over de bond uitoefenen waaronder in ieder 

geval worden begrepen: 

● de bedrijfsvoering van het bondsbureau; 

● het beheer van de financiële en fysieke middelen; en 

● het communiceren buiten de bond met onder meer het 

NOC*NSF, het CEP, de FIPJP, overheden, media, 

marktpartijen en sponsoren; 

b. medewerkers benoemen, schorsen of ontslaan; 

c. de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de 

medewerkers vaststellen binnen een door het bondsbestuur in 

overleg met de bondsdirecteur vastgesteld kader; 

d. de leden van de districtteams benoemen, schorsen of ontslaan 

waarvan de coördinator in functie; en 

e. het bondsbestuur periodiek informeren over de gang van zaken 

en de ontwikkelingen bij de bond. 

6.3.2.2. De bondsdirecteur heeft voorts als bevoegdheden: 

a. commissies en werkgroepen met gemandateerde taken en 

bevoegdheden instellen of opheffen; en 

b. de vergaderingen van de bondsraad bijwonen en daarin het 

woord voeren. 

 

Artikel 7. Bepalingen aangaande de districten en districtsteams 

7.1. De bond kent een verdeling van Nederland in kleinere gebieden, in deze statuten en 

de daarop gebaseerde regelgeving aangeduid als "districten". 

7.2. De bondsraad stelt de geografische grenzen van de districten vast. 

7.3. Een districtsteam is een door de bondsdirecteur benoemde groep personen die als 

taak heeft om binnen de grenzen van het betreffende district de uitvoering van het 

bondsbeleid en de bondsactiviteiten op sportgebied en op verenigingsgebied te 

ondersteunen. 

7.4. Een districtsteam wordt aangestuurd door een coördinator. 

 

Artikel 8. Bepalingen aangaande de commissies en werkgroepen 

8.1. Financiële commissie 

8.1.1. Samenstelling, benoeming en duur lidmaatschap van de financiële 

commissie 
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De samenstelling, de benoeming van de leden en de duur van het 

lidmaatschap van de financiële commissie worden geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

8.1.2. Taken en bevoegdheden van de financiële commissie 

8.1.2.1. De financiële commissie heeft als taken: 

a. onderzoek doen naar de jaarrekening die door het 

bondsbestuur ter goedkeuring aan de bondsraad wordt 

voorgelegd; en 

b. tijdens de voorjaarsvergadering van het jaar volgend op haar 

benoeming verslag uitbrengen aan de bondsraad van haar 

bevindingen bij het onderzoek naar de jaarrekening. In dat 

verslag geeft de financiële commissie in ieder geval een 

oordeel over de realisatie van het voorgenomen beleid in 

relatie tot het kader van de begroting en geeft zij een advies 

over de decharge van het bondsbestuur daarvoor. 

8.1.2.2. De financiële commissie mag ieder onderdeel en iedere 

functionaris binnen de bond om inlichtingen vragen met 

betrekking tot financiële zaken van de bond. 

8.1.2.3. De voorzitter van de financiële commissie mag de vergadering 

van de bondsraad bijwonen en daarin het woord voeren voor 

zover het over onderwerpen gaat die de financiële commissie 

betreffen. 

8.2. Verkiezingscommissie 

8.2.1. Samenstelling, benoeming en duur lidmaatschap van de 

verkiezingscommissie 

De samenstelling, de benoeming van de leden en de duur van het 

lidmaatschap van de verkiezingscommissie worden geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

8.2.2. Taken en bevoegdheden van de verkiezingscommissie 

De verkiezingscommissie heeft als taken en bevoegdheden: 

a. de bondsraadsverkiezingen en de tussenverkiezingen organiseren; 

b. toetsen of de personen die zich kandidaat als lid van de bondsraad 

stellen voldoen aan de vereisten voor een lid van de bondsraad; 

c. de uitslag van een bondsraadsverkiezing of een tussenverkiezing 

vaststellen; en 

d. de bondsraad informeren over het verloop van een 

bondsraadsverkiezing of een tussenverkiezing. 

8.3. Reglementencommissie 

8.3.1. Samenstelling, benoeming en duur lidmaatschap van de 

reglementencommissie 

De samenstelling, de benoeming van de leden en de duur van het 

lidmaatschap van de reglementencommissie worden geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

8.3.2. Taken en bevoegdheden van de reglementencommissie 

8.3.2.1. De reglementencommissie heeft als taken en bevoegdheden: 

a. de vertaling vaststellen van het geldende spelreglement voor 

de petanquesport van de Fédération Internationale de 
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Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) in het Nederlands. In deze 

statuten en de daarop gebaseerde regelgeving wordt deze 

vastgestelde vertaling aangeduid als het Reglement voor de 

Petanquesport en kan worden afgekort tot het RPS; 

b. het RPS bindend interpreteren; 

c. het Toernooireglement Petanque, dat kan worden afgekort tot 

TRP, en alle overige reglementen die gericht zijn op de 

uitvoering van de sport bindend interpreteren; en 

d. de bondsraad adviseren bij de vaststelling van de statuten en 

de daarop gebaseerde regelgeving. 

e. andere onderdelen van de bond adviseren bij de vaststelling en 

uitvoering van overige regelgeving. 

8.3.2.2. De voorzitter van de reglementencommissie mag de vergadering 

van de bondsraad bijwonen en daarin het woord voeren. 

8.4. Overige commissies en werkgroepen 

8.4.1. Commissies en werkgroepen worden ingesteld met een 

instellingsbeschikking van het onderdeel van de bond dat de 

commissie of werkgroep instelt. 

8.4.2. De instellingsbeschikking beschrijft ten minste de samenstelling, de 

taken en bevoegdheden, de werkwijze, het budget, de planning van de 

werkzaamheden en de looptijd van de commissie of werkgroep. 

8.4.3. De commissie of werkgroep houdt op te bestaan: 

a. door het verstrijken van de looptijd die in de instellingsbeschikking 

is genoemd; of 

b. door een opheffingsbesluit van het onderdeel van de bond dat de 

commissie of werkgroep heeft ingesteld. 

 

Artikel 9 Bepalingen aangaande opzegging door de bond, schorsing, ontslag en ontzetting 

(royement) 

9.1. Een lid van de bond, zijnde zowel een bondsvereniging als een bondsspeler, kan 

voor ten hoogste vijf (5) jaar worden geschorst. 

Het besluit tot schorsing van een lid van de bond wordt genomen door de 

tuchtcommissie of de commissie van beroep van het tuchtcollege. 

9.2. Een functionaris van de bond kan voor ten hoogste drie (3) maanden worden 

geschorst. Een schorsing eindigt door: 

a. opzegging of ontslagname door het lid of de functionaris; 

b. een besluit tot opzegging, ontzetting (royement) of ontslag door de bond; 

c. een besluit tot het opheffen van de schorsing; of 

d. het tijdsverloop van drie (3) maanden. 

Het besluit tot schorsing van een functionaris wordt genomen door het onderdeel 

van de bond dat de functionaris heeft benoemd. 

9.3. Een lid of functionaris van de bond verliest vanaf het moment van zijn schorsing 

alle rechten die zijn verbonden aan de betreffende positie of functie waarin hij is 

geschorst. 

9.4. Het lidmaatschap van een lid van de bond, zijnde zowel een bondsvereniging als 

een bondsspeler, kan door de bond worden opgezegd indien: 

a. het lid de verplichtingen tegenover de bond niet of niet tijdig nakomt; 
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b. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten en de 

daarop gebaseerde regelgeving aan het lidmaatschap stellen; of 

c. redelijkerwijs van de bond niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap 

voortduurt. 

Het besluit tot opzegging van het lidmaatschap van een lid door de bond wordt 

genomen door het bondsbestuur. 

9.5. Een lid van de bond, zijnde zowel een bondsvereniging als een bondsspeler, kan 

door de bond worden geroyeerd indien: 

a. een lid in strijd handelt met deze statuten of de daarop gebaseerde regelgeving 

of besluiten van de bond; of 

b. een lid in onredelijke mate de bond benadeelt. 

Het besluit tot ontzetting (royement) van een lid door de bond wordt genomen 

door: 

a. het bondsbestuur; of 

b. de tuchtcommissie of de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak vanwege overtredingen van het Dopingreglement van het 

Instituut Sportrechtspraak, van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van 

het Instituut Sportrechtspraak of van een ander op deze overtredingen van 

toepassing zijnde regelgeving van het Instituut Sportrechtspraak. 

9.6. De betrokken functionaris of het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk 

schriftelijk van het besluit tot zijn schorsing, ontslag of ontzetting (royement), met 

opgave van redenen, door middel van een aangetekend schrijven in kennis 

gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van een 

besluit waartoe het bondsbestuur heeft besloten, beroep open bij de bondsraad. 

9.7. Tegen een besluit tot schorsing waartoe de tuchtcommissie of de commissie van 

beroep van het tuchtcollege heeft besloten, staat geen beroep open bij de 

bondsraad. 

9.8. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid of de 

betrokken functionaris geschorst, met dien verstande dat hij het recht heeft de 

beraadslagingen van de bondsraad in persoon of digitaal bij te wonen voor zover 

die beraadslagingen over zijn schorsing, ontslag of ontzetting (royement) gaan. 

Dit lid of deze functionaris of mag zich daarbij door een raadsman laten bijstaan. 

Tevens mogen zij bij die beraadslagingen van de bondsraad het woord voeren 

voor zover het over de schorsing of het ontslag van de betrokken functionaris of 

de ontzetting (het royement) van het betrokken lid gaat. 

 

Artikel 10. Bepalingen aangaande de tuchtrechtspraak 

10.1. Reikwijdte en uitvoeringsinstanties van de tuchtrechtspraak 

10.1.1. Alle leden van de bond, zijnde zowel bondsverenigingen als bondsspelers, 

en een ieder die binnen de bond een functie vervult zijn – binnen de 

grenzen van de wet – onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de bond, 

een en ander onverminderd de eventuele sancties die de 

bondsverenigingen hun eigen verenigingsleden kunnen opleggen. 

10.1.2. De tuchtrechtspraak van de bond, in twee instanties, wordt uitgeoefend 

door het tuchtcollege van de bond. Nadere regels worden vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement. 
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10.1.3. In afwijking van het in 10.1.2 bepaalde worden overtredingen seksuele 

intimidatie betreffende en dopingovertredingen berecht door de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut 

Sportrechtspraak. 

10.2. Bepalingen aangaande het tuchtcollege van de bond 

10.2.1. Samenstelling, kandidaatstelling, benoeming, schorsing of ontslag van 

het tuchtcollege 

10.2.1.1. Het tuchtcollege bestaat uit ten minste zeven (7) meerderjarige 

natuurlijke personen. 

10.2.1.2. De voorzitter van het tuchtcollege is een academisch geschoolde 

jurist die op niet bindende voordracht van het bondsbestuur 

wordt benoemd, geschorst of ontslagen door de bondsraad. 

10.2.1.3. De overige leden van het tuchtcollege worden op voordracht van 

de voorzitter van het tuchtcollege benoemd, geschorst of 

ontslagen door het bondsbestuur. 

10.2.1.4. Tegen een schorsing of ontslag van een lid van het tuchtcollege 

kan het betreffende lid of de voorzitter van het tuchtcollege in 

beroep gaan bij de bondsraad. 

10.2.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

10.2.2.1. Het lidmaatschap van een lid van het tuchtcollege begint met 

ingang van de dag volgend op zijn benoeming. 

10.2.2.2. De zittingstermijn van een lid van het tuchtcollege is drie (3) 

jaar. Voor de voorzitter van het tuchtcollege geldt in dit verband 

dat de periode tussen twee (2) opeenvolgende 

voorjaarsvergaderingen dan wel najaarsvergaderingen van de 

bondsraad als één (1) jaar wordt beschouwd. De betreffende 

vergaderdagen maken deel uit van het bedoelde jaar. 

10.2.2.3. De zittingsperiode van een lid van het tuchtcollege is ten hoogste 

vier (4) aaneengesloten zittingstermijnen. 

10.2.2.4. Tussen twee (2) zittingsperioden van een lid van het tuchtcollege 

moet ten minste één (1) zittingstermijn liggen. 

10.2.3. Einde lidmaatschap 

10.2.3.1. Een lid van het tuchtcollege defungeert:  

● door zijn overlijden; 

● wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

● door schriftelijke ontslagneming (bedanken); of 

● door ontslag. 

10.2.3.2. Het lidmaatschap van een lid van het tuchtcollege eindigt: 

a. met ingang van de dag volgend op het einde van de benoeming 

van het lid van het tuchtcollege; 

b. met ingang van de dag volgend op de schriftelijke mededeling 

van het lid van het tuchtcollege om ontslag te nemen; of 

c. met ingang van de dag volgend op het besluit om het lid van 

het tuchtcollege te ontslaan. 

10.2.4. Taken en bevoegdheden van het tuchtcollege 

10.2.4.1. Het tuchtcollege heeft als taken en bevoegdheden: 
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a. het tuchtrecht van de bond uitoefenen, waaronder begrepen het 

(doen) uitvoeren en toezien op een juiste uitvoering van de 

tuchtregels van de bond, alsmede het in dat verband beslechten 

van geschillen; 

b. zijn leden of potentiële leden adequaat (doen) opleiden; 

c. de behandeling van een klacht delegeren aan een door hem in 

te stellen commissie, hierna te noemen 'tuchtcommissie', die 

derhalve handelt onder eigen verantwoordelijkheid; 

d. de behandeling van een beroep tegen een uitspraak van een 

tuchtcommissie delegeren aan een door hem in te stellen 

commissie, hierna te noemen 'commissie van beroep', die 

derhalve handelt onder eigen verantwoordelijkheid;  

e. ieder jaar de lijst met genormeerde overtredingen en de daarbij 

behorende sancties opstellen en die ter vaststelling voorleggen 

aan de bondsraad; en 

f. de onderdelen van de bond adviseren aangaande het tuchtrecht 

van de bond. 

10.2.4.2. Het tuchtcollege stelt naar redelijkheid en billijkheid zijn 

procesregels vast. Het tuchtcollege richt de procedure zo in dat in 

ieder geval het beginsel van hoor en wederhoor te allen tijde 

wordt toegepast. 

10.2.4.3. De voorzitter van het tuchtcollege mag de vergadering van de 

bondsraad bijwonen en daarin het woord voeren. 

10.3. Bepalingen aangaande de tuchtrechtspraak van het Instituut 

Sportrechtspraak 

10.3.1. Reikwijdte en algemene bepalingen 

10.3.1.1. De in dit artikel bedoelde tuchtrechtspraak heeft uitsluitend 

betrekking op doping en/of seksuele intimidatie en is op de leden 

van de bond van toepassing, indien en voor zover de bond met 

het Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst heeft gesloten 

waarin de bond zijn tuchtrechtspraak gedeeltelijk aan het 

Instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen. 

10.3.1.2. Overtredingen betreffende doping en/of seksuele intimidatie 

worden berecht door de tuchtcommissie en door de commissie 

van beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming 

van de desbetreffende reglementen van het Instituut 

Sportrechtspraak. 

10.3.1.3. Aan de leden, functionarissen of onderdelen van de bond kunnen 

door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak maatregelen 

worden opgelegd wegens het niet naleven van het 

Tuchtreglement dopingzaken, het Dopingreglement en het 

Reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut 

Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende 

Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage 

Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de eventueel 

door de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal, 

waarbij de bond is aangesloten, op de bond van toepassing 
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verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. Wanneer het 

Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden 

overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het 

bestuur van het Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum 

berecht met inachtneming van het Dopingreglement. Wanneer in 

het Tuchtreglement Dopingzaken, het Dopingreglement of het 

Reglement Seksuele Intimidatie in bepaalde gevallen wordt 

verwezen naar de toepasselijkheid van het Algemeen 

Tuchtreglement is in die gevallen het Algemeen Tuchtreglement 

van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. 

10.3.1.4. De in artikel 10.3.1.2. en artikel 10.3.1.3. bedoelde 

tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle 

leden, functionarissen en onderdelen van de bond van toepassing, 

omdat de bond met het Instituut Sportrechtspraak een 

overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek heeft gesloten waarin de bond deze 

tuchtrechtspraak aan het Instituut Sportrechtspraak heeft 

opgedragen. 

10.3.1.5. De aanklager van het Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan 

door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van 

het Instituut Sportrechtspraak. 

10.3.2. Reglementen seksuele intimidatie en doping 

10.3.2.1. In gevallen van seksuele intimidatie en doping gelden de in 

artikel 10.3.1.2. en artikel 10.3.1.3. genoemde reglementen als de 

van toepassing zijnde reglementen van de bond, welke 

reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak 

worden vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het 

Instituut Sportrechtspraak regelen de bevoegdheden en 

werkwijze van de tuchtcommissie en van de commissie van 

beroep, alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de 

procesgang en de rechten en verplichtingen van het in 

overtreding zijnde lid. 

10.3.2.2. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut 

Sportrechtspraak treden in de bond in werking op de door het 

bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen 

datum, van welke datum het bondsbestuur aan de leden van de 

bond via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de 

betreffende reglementen treden in werking op de door het bestuur 

van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het 

bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in 

een van toepassing zijnde reglement via een publicatie 

mededeling aan de leden van de bond. 

De bond is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing 

zijnde reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te 

brengen. 

10.3.2.3. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders 

is bepaald, zijn de in artikel 11.3.1.2. en artikel 11.3.1.2. 
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genoemde reglementen op de leden, functionarissen en 

onderdelen van de bond van toepassing volgens de laatste, door 

het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie, 

zoals gepubliceerd op de website van het Instituut 

Sportrechtspraak. 

10.3.2.4. Indien een reglementering van de Fédération Internationale de 

Pétanque et Jeu Provençal, waarbij de bond is aangesloten, 

daarin voorziet, kunnen leden, functionarissen of onderdelen van 

de bond die door de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep 

gaan bij het Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne in 

Zwitserland. Op deze laatste beroepsprocedure zijn van 

toepassing de reglementen en besluiten van het CAS. De 

reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn op deze 

beroepsprocedure niet van toepassing. 

10.3.3. Ordemaatregel 

Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het 

bondsbestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het 

Dopingreglement een ordemaatregel te nemen. Het bondsbestuur is op 

grond van het Tuchtreglement seksuele intimidatie eveneens bevoegd een 

ordemaatregel te nemen. Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel 

en geen tuchtrechtelijke straf. 

10.3.4. Verplichtingen 

10.3.4.1. De bond en de leden, functionarissen en onderdelen van de bond 

aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 

toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het 

Instituut Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de bond. 

De verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te 

komen geldt voor de leden van de bond tevens als een 

verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk 

als een verbintenis van de leden van de bond in de zin van artikel 

34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

10.3.4.2. De leden van de bond aanvaarden voor de duur van hun 

lidmaatschap van de bond de in dit artikel te hunnen laste door 

de bond in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak 

aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na hun 

beëindiging van hun lidmaatschap van de bond wanneer zij 

alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in 

behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk 

is beslist. 

10.3.4.3. Alle leden, functionarissen en onderdelen van de bond zijn 

gehouden mede te werken aan het tot stand komen van een 

uitspraak van een tuchtcommissie en een commissie van beroep 

en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoer 

leggen van de door deze commissies opgelegde straffen. 

10.3.5. Bepalingen aangaande de tuchtcommissie en de commissie van beroep 

van het Instituut Sportrechtspraak 
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10.3.5.1. De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de 

commissie van beroep worden benoemd door het bestuur van het 

Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder 

tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, 

kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch 

secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. 

10.3.5.2. De in artikel 10.3.1.3. genoemde reglementen regelen de wijze 

van het benoemen van de leden van de tuchtcommissie en van de 

commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, hun 

samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 

overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de 

rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid. 

10.3.5.3. De in artikel 10.3.1.3. genoemde reglementen regelen de wijze 

van benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een 

aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze, 

alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager 

kan nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan 

doen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in 

overtreding zijnde lid. 

10.3.5.4. Indien in een door de bond aanhangig te maken zaak regelgeving 

van toepassing is van de Fédération Internationale de Pétanque et 

Jeu Provençal doet de bond hiervan uitdrukkelijk mededeling bij 

het aanhangig maken van een zaak en legt de bond de juiste 

versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale 

federatie over en geeft het bondsbestuur tevens aan welke 

bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn. 

10.3.5.5. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van 

beroep is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden 

van de bond als voor de bond zelf. De in artikel 10.3.3. 

genoemde ordemaatregel van het bondsbestuur is bindend voor 

de duur van die maatregel. 

10.3.6. Aansprakelijkheidsstelling en schadeloosstelling 

10.3.6.1. Indien de beslissing van de aanklager tot gevolg heeft dat een 

besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het 

betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling 

worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden 

gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van 

een wedstrijden/of evenement. 

10.3.6.2. De door het Instituut Sportrechtspraak in de bond krachtens een 

overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en 

geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede 

voor rekening en risico van de bond. De bond vrijwaart het 

Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklager, zijn bestuursleden, zijn 

tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn 

mediators, zijn ambtelijk secretariaat, zijn juridisch secretariaat, 

zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor iedere 
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aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het 

Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations 

als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut 

Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie 

van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in de bond. 

10.3.7. Onverenigbaarheid 

Een aanklager treedt af indien hij tot lid van het bondsbestuur, van de 

bondsraad of van het tuchtcollege wordt benoemd. 

10.3.8. Schikkingsvoorstel 

Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager 

is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond als 

voor de bond zelf. Alle leden, functionarissen en onderdelen van de bond 

zijn gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de 

aanklager opgelegde sanctie(s). 

 

Artikel 11. Bepaling aangaande de geschillen met betrekking tot de sponsoring van de bond 

Geschillen met betrekking tot de sponsoring van de bond worden 

uitsluitend beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van de 

Arbitragecommissie Sportsponsoring van NOC*NSF en het Genootschap 

voor Reclame. 

 

Artikel 12. Bepalingen aangaande het financiële beheer 

12.1 Boekjaar 

Het boekjaar van de bond is gelijk aan het kalenderjaar. 

12.2. Jaarverslag en jaarrekening 

12.2.1. Zo mogelijk op de voorjaarsvergadering van de bondsraad, maar uiterlijk 

binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn met maximaal drie (3) maanden door de bondsraad, 

brengt het bondsbestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 

bond en over het gevoerde beleid. Het bondsbestuur legt daarbij tevens de 

jaarrekening, bestaande uit de balans van activa en passiva en de staat van 

baten en lasten, met een toelichting ter goedkeuring aan de bondsraad 

voor. 

12.2.2. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de leden van het 

bondsbestuur ondertekend als bewijs van hun instemming. Ontbreekt de 

ondertekening van één of meer leden van het bondsbestuur dan wordt 

daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

12.2.3. Vaststelling van de jaarrekening gebeurt door de bondsraad nadat kennis is 

genomen van het verslag van de financiële commissie en van de 

accountantsverklaring. 

12.3. De accountant 

12.3.1. De bondsraad verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een 

bevoegd accountant. 

12.3.2. De accountant legt aan de bondsraad een verklaring voor waarin hij 

verslag doet van zijn bevindingen, een en ander zoals is bedoeld in artikel 

2:393 van het Burgerlijk Wetboek. 

12.4 Decharge 
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Na vaststelling van de jaarrekening besluit de bondsraad over het verlenen van 

decharge aan het bondsbestuur voor het gevoerde financiële beleid nadat kennis is 

genomen van het advies van de financiële commissie daarover. Indien en voor 

zover de bondsraad het bondsbestuur geen decharge verleent, vermeldt de 

bondsraad ten aanzien van welke onderdelen van het financiële beleid decharge 

wordt onthouden. 

 

Artikel 13. Bepalingen aangaande de regelgeving 

13.1. Statuten 

13.1.1. Een besluit van de bondsraad tot wijziging van de statuten kan uitsluitend 

worden genomen tijdens een vergadering van de bondsraad waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering van de bondsraad 

een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De reguliere termijn 

van bijeenroeping van de vergadering van de bondsraad van vier (4) 

weken kan in dit geval niet worden bekort. 

13.1.2. Bij de bijeenroeping van de vergadering van de bondsraad waarin een 

wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet de woordelijke 

weergave van de voorgestelde wijziging van de statuten en een toelichting 

daarop, worden gevoegd. Tevens moet daarbij het verzoek aan de 

bondsverenigingen worden gedaan om die woordelijke weergave van de 

wijziging van de statuten en de toelichting daarop op een daartoe 

geschikte plaats voor alle bondsspelers ter inzage te leggen tot na afloop 

van de dag van de betreffende vergadering van de bondsraad. 

13.1.3. Een wijziging van de staturen treedt niet in werking dan nadat hiervan een 

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is een ieder 

bevoegd die bevoegd is de bond te vertegenwoordigen. 

13.1.4. Het bondsbestuur moet een gewaarmerkt afschrift van de akte van 

statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten zoals 

deze na wijziging daarvan luiden, neerleggen ten kantore van het door de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister. 

13.2. Huishoudelijk reglement 

In het huishoudelijk reglement worden in ieder geval nadere en aanvullende 

regels vastgelegd inzake: 

a. de aanmelding, toelating, rechten en plichten van de leden van de bond; 

b. het profiel en de verkiezing van de leden van de bondsraad; 

c. de vergaderingen en besluitvorming van de bondsraad; 

d. de districtsteams; 

e. de samenstelling, benoeming en zittingsduur van de financiële commissie, de 

verkiezingscommissie en de reglementencommissie; en 

f. de tuchtrechtspraak van de bond. 

 

Artikel 14. Bepalingen aangaande de ontbinding van de bond en de vereffening van het 

vermogen van de bond 

14.1. Een besluit van de bondsraad tot ontbinding van de bond kan uitsluitend worden 

genomen tijdens een vergadering van de bondsraad waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat in die vergadering van de bondsraad de ontbinding van de bond 

zal worden voorgesteld. De reguliere termijn van bijeenroeping van de 
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vergadering van de bondsraad van vier (4) weken kan in dit geval niet worden 

bekort. 

14.2. Bij de bijeenroeping van de vergadering van de bondsraad waarin het voorstel tot 

ontbinding van de bond zal worden gedaan, moet de woordelijke weergave van 

dat voorstel en een toelichting daarop, worden gevoegd. Tevens moet daarbij het 

verzoek aan de bondsverenigingen worden gedaan om die woordelijke weergave 

van het voorstel tot ontbinding van de bond en de toelichting daarop op een 

daartoe geschikte plaats voor alle bondsspelers ter inzage te leggen tot na afloop 

van de dag van de betreffende vergadering van de bondsraad. 

14.3. De bondsraad stelt bij zijn besluit om de bond te ontbinden de bestemming vast 

voor het batig saldo van het vermogen van de bond. Deze bestemming dient zo 

veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de bond te zijn. 

14.4. De vereffening van het vermogen van de bond gebeurt door het bondsbestuur, 

tenzij de bondsraad deze vereffening aan een derde opdraagt. 

14.5. Na het besluit van de bondsraad tot ontbinding van de bond eindigt het bestaan 

van de bond pas feitelijk op het moment waarop geen aan hem, dan wel aan de 

vereffenaar(s), bekende baten van de bond meer aanwezig zijn. Van dit feitelijke 

einde van de bond doen de vereffenaar(s) zo spoedig mogelijk opgave aan het van 

toepassing zijnde register van de Kamer van Koophandel. 

14.6. Gedurende de periode van het besluit tot ontbinding van de bond tot aan het 

feitelijke einde van de bond: 

a. blijven de bepalingen van de statuten en de daarop gebaseerde regelgeving van 

de bond zo veel mogelijk van kracht; en 

b. moet in alle vormen van communicatie van de bond aan zijn naam de woorden 

"in liquidatie" worden toegevoegd. 

14.7. Vanaf het feitelijke einde van de bond moeten alle boeken en bescheiden 

gedurende zeven (7) jaar worden bewaard. De bewaarder wordt door de 

vereffenaar(s) als zodanig aangewezen. 

 

Artikel 15. Bepaling aangaande de statuten van bondsverenigingen 

Voor zover bestaande statuten van bondsverenigingen op grond van deze statuten 

noodzakelijk aanpassing behoeven, moeten deze aanpassingen bij de eerstvolgende 

wijziging van de statuten van de betreffende bondsverenigingen worden verwerkt. 

 

Artikel 16. Slotbepaling 

Aangelegenheden waarin de wet, deze statuten of de daarop gebaseerde regelgeving 

niet voorzien, moeten worden voorgelegd aan het bondsbestuur dat daarover beslist na 

het inwinnen van het advies van de reglementencommissie. Het bondsbestuur maakt in 

de eerstvolgende vergadering van de bondsraad melding van de betreffende 

aangelegenheid, het advies van de reglementencommissie en het genomen besluit en 

legt over dit besluit verantwoording af aan de bondsraad. 
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Artikel 1. Bepalingen aangaande de bond 

1.1. Aanbod van de bond 

1.1.1. Aanbod op sportgebied 

De bond biedt aan bondsverenigingen op sportgebied: 

a. landelijke en regionale competities en kampioenschappen; 

b. opleiding van sportkader; en 

c. ondersteuning in algemene zin van bondsverenigingen op 

wedstrijdtechnisch gebied. 

1.1.2. Aanbod op het gebied van verenigingsondersteuning 

De bond biedt aan bondsverenigingen als verenigingsondersteuning onder 

meer: 

a. ondersteuning in algemene zin op bestuurlijk gebied; 

b. de mogelijkheid tot aanschaf van materialen binnen het assortiment van 

de bond; 

c. een verzekering tegen de gevolgen van ongevallen onder de condities 

van de verzekeraar; 

d. een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid onder de condities 

van de verzekeraar; 

e. een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid; 

f. korting bij deelname aan collectieve overeenkomsten zoals met 

Buma/Stemra; 

g. het beschikbaar stellen van een ledenadministratiesysteem; en 

h. het naar vermogen beschikbaar stellen van of verwijzen naar informatie 

over relevante onderwerpen zoals: 

● promotionele activiteiten en ledenwerving; 

● aanleg van petanquebanen 

● bouw van een boulodrome; 

● plaatsing van zonnepanelen; 

● subsidiemogelijkheden; 

● vergunning Drank- en Horecawet; 

● inbedding paracommerciële activiteiten; en 

● projectbegeleiding NOC*NSF. 

1.1.3. De bond dan wel een bondsvereniging kan bepalen dat een bondsspeler 

slechts via de bondsvereniging en al of niet tegen betaling gebruik kan 

maken van een aanbod van de bond. 

1.2. Beleidvormingsproces van de bond 

1.2.1. Het beleidvormingsproces van de bond bestaat uit: 

a. de ledenbijeenkomst; 

b. het strategisch overleg; en 

c. de vergadering van de bondsraad. 

1.2.2. Ledenbijeenkomst 

1.2.2.1. De ledenbijeenkomst is een overleg tussen de leden en het bestuur 

van de bond en heeft als doel het verkrijgen van: 

● inzicht door het bestuur van de bond in de gevoelens en de 

beleving van de bondsverenigingen over de gang van zaken 

en de ontwikkelingen bij de bond; 
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● inbreng van de bondsverenigingen bij de beleidsontwikkeling 

van de bond; en 

● draagvlak van de bondsverenigingen voor het beleid en de 

beleidsvoorstellen van de bond. 

1.2.2.2. In ieder district vindt een (1) keer per jaar op initiatief van het 

bondsbestuur een ledenbijeenkomst in de eerste (1e) helft van het 

kalenderjaar plaats. 

1.2.2.3. Een ledenbijeenkomst vindt ook plaats als: 

a. het bondsbestuur dit nodig acht; of 

b. ten minste 25 procent (25%) van het aantal bondsverenigingen 

in het betreffende district het bondsbestuur daarom 

schriftelijk en voorzien van een toelichting verzoekt. 

1.2.2.4. Een ledenbijeenkomst wordt door het bondsbestuur 

bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving 

waarin de te bespreken onderwerpen worden aangekondigd. 

Deze kennisgeving wordt toegestuurd aan de bondsverenigingen 

en de overige personen die de ledenbijeenkomst mogen 

bijwonen. 

1.2.2.5. Een ledenbijeenkomst mag worden bijgewoond door: 

a. twee (2) bestuursleden van iedere bondsvereniging in het 

betreffende district; 

b. de leden van de bondsraad; 

c. de leden van het bondsbestuur; 

d. de medewerkers van het bondsbureau; 

e. de leden van het districtsteam; en 

f. personen op uitnodiging van het bondsbestuur. 

1.2.2.6. Een ledenbijeenkomst wordt geleid door een lid van het 

bondsbestuur. 

1.2.2.7. Van iedere ledenbijeenkomst wordt door of namens het 

districtsteam een korte samenvatting van het besprokene 

gemaakt. Deze samenvatting wordt schriftelijk bekend gemaakt 

aan iedere bondsvereniging in het betreffende district en aan alle 

aanwezigen bij de betreffende ledenbijeenkomst.  

Tevens vindt een algemeen beschikbare publicatie plaats. 

1.2.3. Strategisch overleg 

1.2.3.1. Het strategisch overleg is een overleg tussen het bondsbestuur en 

de bondsraad en heeft als doel het verkrijgen van een goede 

beeld- en oordeelsvorming door het inhoudelijk bespreken van 

beleidsvoornemens. 

1.2.3.2. Een strategisch overleg wordt op initiatief van het bondsbestuur 

uiterlijk twee (2) weken vóór de overlegdatum bijeengeroepen 

door middel van een schriftelijke kennisgeving die: 

a. de agenda van de te bespreken onderwerpen bevat; 

b. een toelichtend document op ieder van de te bespreken 

onderwerpen bevat; en 

c. wordt toegestuurd aan de personen die het strategisch overleg 

mogen bijwonen. 
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1.2.3.3. Een strategisch overleg mag worden bijgewoond door: 

a. de leden van de bondsraad; 

b. de leden van het bondsbestuur; 

c. de medewerkers van het bondsbureau; 

d. de coördinatoren van de districtsteams; en 

e. personen op uitnodiging van het bondsbestuur. 

1.2.3.4. Een strategisch overleg wordt geleid door de voorzitter van het 

bondsbestuur. 

1.2.3.5. Van ieder strategisch overleg wordt door of namens het 

bondsbestuur een korte samenvatting van het besprokene 

gemaakt. Deze samenvatting wordt schriftelijk bekend gemaakt 

aan de leden van de bondsraad en aan alle overig aanwezigen bij 

het betreffende strategisch overleg.  

Tevens vindt een algemeen beschikbare publicatie plaats. 

1.2.4. Vergadering van de bondsraad 

1.2.4.1. De vergadering van de bondsraad heeft als doel het oordelen en 

besluiten over voorgelegde beleidsvoorstellen. 

1.2.4.2. Beleidsvoorstellen kunnen slechts aan de bondsraad ter 

besluitvorming worden voorgelegd nadat deze voorstellen ten 

minste één (1) keer in het strategisch overleg zijn besproken. 

 

Artikel 2. Bepalingen aangaande de bondsverenigingen 

2.1 Aanvraag lidmaatschap 

2.1.1. Het verzoek van een vereniging, of onderdeel daarvan, om als 

bondsvereniging te worden toegelaten wordt aan alle bondsverenigingen 

bekend gemaakt. Binnen twee (2) weken na deze bekendmaking kunnen 

bondsverenigingen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het 

bondsbestuur tegen de verzochte toelating. 

2.1.2. Het bondsbestuur kan voorwaarden verbinden aan de toelating tot de bond 

van een vereniging, of onderdeel daarvan. 

2.1.3. De beslissing over het verzoek van een vereniging, of onderdeel daarvan, om 

tot de bond te worden toegelaten wordt gemeld aan de verzoeker, de eventuele 

bezwaarden en wordt algemeen gepubliceerd. 

2.2. Juistheid gegevens 

2.2.1. Het bondsbestuur is bevoegd de door bondsverenigingen verstrekte gegevens 

op juistheid en volledigheid te controleren. 

2.2.2. Indien een bondsvereniging onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is 

die bondsvereniging een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd. 

Het bondsbestuur doet hiervan ten spoedigste schriftelijk mededeling aan de 

betreffende bondsvereniging, met opgave van de wijze en de datum waarvóór 

de boete moet zijn voldaan (de vervaldatum). De betreffende bondsvereniging 

kan hiertegen schriftelijk een klacht indienen bij het tuchtcollege van de bond. 

Wordt de klacht ingediend vóór de vervaldatum dan wordt de opeisbaarheid 

van de boete opgeschort. 

2.3. Activiteiten van bondsverenigingen 

2.3.1. Activiteiten op het gebied van de jeu-de-boulessport die onder auspiciën 

van de bond door bondsverenigingen kunnen worden georganiseerd zijn: 
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a. wedstrijden, toernooien en kampioenschappen voor bondsspelers van de 

betreffende bondsvereniging; 

b. wedstrijden, toernooien en kampioenschappen voor licentiehouders; en 

c. toernooien voor de promotie van de jeu-de-boulessport. Deze 

promotietoernooien staan open voor licentiehouders en voor andere 

personen en mogen per bondsvereniging ten hoogste één (1) keer per 

kwartaal worden georganiseerd. 

2.3.2. De activiteiten genoemd in het vorige lid onder b. en c. dienen binnen het 

district waaronder de bondsvereniging ressorteert met de andere 

bondsverenigingen te worden afgestemd. 

2.4. Afwikkeling verplichtingen van bondsverenigingen 

2.4.1. Een bondsvereniging moet aan al haar verplichtingen voldoen op de door 

de bond aangegeven wijze en vóór de aangegeven vervaldatum. 

2.4.2. Indien een bondsvereniging een maand na de vervaldatum niet aan al haar 

verplichtingen heeft voldaan dan is de betrokken bondsvereniging vanaf 

die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de 

activiteiten van de bond totdat de bondsvereniging aan al haar 

verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan de betrokken 

bondsvereniging in de bond geen rechten uitoefenen behoudens het recht 

op het voeren van verweer bij de tuchtcommissie of de commissie van 

beroep van de bond. 

Zij blijft wel verplicht aan alle verplichtingen te voldoen die uit het 

lidmaatschap van de bond voortvloeien. 

Het bondsbestuur doet van deze uitsluiting ten spoedigste schriftelijk en 

gemotiveerd mededeling aan de betrokken bondsvereniging. 

2.4.3. Het bondsbestuur kan voor alle andere tekortkomingen van een 

bondsvereniging maatregelen treffen. Het bondsbestuur doet hiervan ten 

spoedigste, met opgave van redenen, schriftelijk mededeling aan de 

betrokken bondsvereniging. 

2.4.4. Een bondsvereniging die bij opzegging van het lidmaatschap van de bond 

niet de in de statuten voor opzegging bepaalde termijn in acht neemt, is 

verplicht de bijdragen te betalen die op grond van de statuten verschuldigd 

zijn voor het aantal bondsspelers op 30 november van het jaar direct 

voorafgaand aan de opzegging. 

2.5. Afwikkeling verplichtingen opgelegd door het Instituut Sportrechtspraak 

Artikelen 2.4. en 3.5. gelden niet voor verplichtingen die zijn opgelegd door een 

commissie van het Instituut Sportrechtspraak of de aanklager daarvan. Op die 

gevallen zijn bij uitsluiting de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten, 

reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing. 

2.6. Verzoek tot overname royement 

Een bondsvereniging kan binnen een maand na de ontzetting (het royement) van 

een van haar bondsspelers het bondsbestuur verzoeken dit royement over te 

nemen. 

 

Artikel 3. Bepalingen aangaande de bondsspelers 

3.1. Leeftijdscategorieën 

Bondsspelers worden naar leeftijd onderscheiden in: 
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a. seniorleden: bondsspelers die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van ten 

minste 18 jaar bereiken of hebben bereikt; en 

b. jeugdleden: bondsspelers die geen seniorlid zijn. 

3.2. Primair en extra lidmaatschap 

3.2.1. Een bondsspeler die lid is bij één (1) bondsvereniging, is met een primair 

lidmaatschap aangesloten bij de bond. 

3.2.2. Een bondsspeler die lid is bij meer dan één (1) bondsvereniging is met een 

primair lidmaatschap én een of meer extra lidmaatschappen aangesloten 

bij de bond. De betrokken bondsspeler geeft bij aanmelding van het 

tweede, derde, enz. lidmaatschap bij een bondsvereniging aan bij welke 

bondsvereniging zijn primaire lidmaatschap dient te berusten. 

3.2.3. Een primair lidmaatschap geeft recht op deelname aan landelijke, districts- 

en verenigingscompetities, -kampioenschappen en -toernooien. 

3.2.4. Een extra lidmaatschap geeft recht op deelname aan districts- en 

verenigingscompetities, -kampioenschappen en -toernooien. 

3.2.5. De soort of soorten lidmaatschap wordt op de licentie vermeld. 

3.3. Bepalingen aangaande een licentie van een andere bij de FIPJP aangesloten 

bond 

3.3.1. Melding bezit licentie 

Een bondsspeler moet het bezit van een licentie afgegeven door een 

andere bij de FIPJP aangesloten bond melden bij de bond. 

Indien een bondsspeler dit verzuimt en de bond daardoor een boete krijgt 

dan is die bondsspeler verplicht tot betaling van deze boete aan de bond. 

3.3.2. Andersoortige bewijzen van lidmaatschap van de bond 

3.3.2.1. Aan een bondsspeler die in het bezit is van een licentie van een 

andere bij de FIPJP aangesloten bond en dat deze licentie wenst 

te behouden, verstrekt de bond een andersoortig bewijs van 

lidmaatschap van de bond. 

3.3.2.2 Wenst een bondsspeler die in het bezit is van een licentie van een 

andere bij de FIPJP aangesloten bond deze licentie om te zetten 

in een licentie van de bond, dan stelt de bond het door de CEP 

vastgestelde protocol in werking. In afwachting van goedkeuring 

van de transfer door de CEP ontvangt de betrokken bondsspeler 

een voorlopig bewijs van lidmaatschap van de bond. 

De betrokken bondsspeler is verplicht de kosten van het 

transferproces die de CEP in rekening brengt aan de bond te 

betalen. 

3.4. Gedragscode en informatieplicht 

3.4.1. Iedere bondsspeler dient zich tijdens activiteiten die georganiseerd zijn 

onder auspiciën van de bond te gedragen overeenkomstig de geldende 

"Gedragscode NJBB" en zich in ieder geval te onthouden van ieder 

verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat door degene die daarmee wordt 

geconfronteerd als ongewenst, intimiderend, dreigend of dwingend wordt 

ervaren. 

3.4.2. Iedere bondsspeler dient volledige en tijdige medewerking te verlenen aan 

dopingcontroles. 
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3.4.3. Iedere bondsspeler dient desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste 

inlichtingen en opgaven te verstekken aan het bondsbestuur, het 

tuchtcollege of een door het Instituut Sportrechtspraak aangewezen 

commissie of persoon. 

3.5. Afwikkeling verplichtingen van bondsspelers 

Indien een bondsspeler een maand na de vervaldatum niet aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan dan is de betrokken bondsspeler vanaf die datum 

zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de bond 

totdat de betrokken bondsspeler aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

Gedurende die periode kan de betrokken bondsspeler in de bond geen functies 

vervullen of rechten uitoefenen behoudens het recht op het voeren van verweer bij 

de tuchtcommissie of de commissie van beroep van de bond. 

Hij blijft wel verplicht aan alle verplichtingen te voldoen die uit het lidmaatschap 

van de bond voortvloeien. 

Het bondsbestuur doet van deze uitsluiting ten spoedigste schriftelijk en 

gemotiveerd mededeling aan de betrokken bondsspeler en zijn bondsvereniging. 

 

Artikel 4. Bepalingen aangaande de bondsraad 

4.1. Profiel van een lid van de bondsraad 

Een lid van de bondsraad is in staat en bereid om: 

a. de voorwaardenscheppende, kaderstellende, controlerende en toezichthoudende 

rol van de bondsraad op een passende manier gedurende een aaneengesloten 

periode van drie (3) jaar  binnen de bondsraad vorm te geven; 

b. het belang van de bond als geheel te laten prevaleren boven deelbelangen van 

de bond of andere belangen; 

c. zonder last of ruggespraak zelfstandig maar wel in goede samenwerking met de 

andere leden van de bondsraad en het bondsbestuur te functioneren; en 

d. zich goed op de hoogte te stellen van de behoeften, wensen en opvattingen die 

bij bondsverenigingen en bondsspelers leven; 

e. deel te nemen aan ledenbijeenkomsten. 

4.2. Bondsraadsverkiezingen 

4.2.1. Verstrekking van informatie 

De verkiezingscommissie maakt een komende bondsraadsverkiezing in de 

zeven (7) dagen voor 1 november voorafgaand aan die 

bondsraadsverkiezing aan de bondsverenigingen en de bondsspelers 

bekend. De verkiezingscommissie vermeldt daarbij in ieder geval: 

● de planning van de verschillende stappen in de verkiezingsprocedure; 

● de wijze van kandidaatstelling; 

● de vereisten voor een lid van de bondsraad; en 

● het profiel van een lid van de bondsraad waaraan de leden van de 

bondsraad zich gedurende hun zittingstermijn dienen te conformeren. 

Tevens vindt een algemeen beschikbare publicatie van deze informatie 

plaats. 

Daarnaast maakt de verkiezingscommissie aan de bondsverenigingen ook 

bekend: 

● de wijze van het uitbrengen van de stemmen; en 
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● het stemgewicht naar rato van het aantal bondsspelers van een 

bondsvereniging. 

4.2.2. Procedure van de kandidaatstelling 

4.2.2.1. Na ontvangst van de informatie over een komende 

bondsraadsverkiezing kunnen bondsspelers zich tot en met 30 

november voorafgaand aan een bondsraadsverkiezing kandidaat 

stellen als lid van de bondsraad op de wijze die de 

verkiezingscommissie voorschrijft. 

4.2.2.2. De verkiezingscommissie toetst in de maand december 

voorafgaand aan een bondsraadsverkiezing of de kandidaten 

voldoen aan de vereisten voor een lid van de bondsraad. 

4.2.2.3. De verkiezingscommissie deelt een kandidaat onverwijld mee als 

deze niet aan een of meer vereisten voor een lid van de 

bondsraad voldoet. Daarbij wordt vermeld welke vereiste of 

vereisten het betreft en dat de kandidaat daardoor niet 

verkiesbaar is. 

4.2.2.4. Gedurende twee (2) weken na ontvangst van de mededeling van 

de verkiezingscommissie dat een kandidaat niet aan een of meer 

vereisten voor een lid van de bondsraad voldoet en daardoor niet 

verkiesbaar is krijgt die kandidaat de gelegenheid daarop te 

reageren als deze meent wel aan de vereisten voor een lid van de 

bondsraad te voldoen. 

4.2.2.5. De verkiezingscommissie besluit binnen twee (2) weken na 

ontvangst van de reactie van de kandidaat die was meegedeeld 

niet verkiesbaar te zijn, naar aanleiding van zijn reactie definitief 

over de verkiesbaarheid van die kandidaat. 

4.2.3. Procedure van de verkiezing 

4.2.3.1. De verkiezingscommissie stuurt in de zeven (7) dagen voor 1 

februari voorafgaand aan een bondsraadsverkiezing de lijst met 

kandidaten aan de bondsverenigingen. 

4.2.3.2. De bondsverenigingen kunnen vanaf 7 februari tot en met 21 

februari van het jaar van een bondsraadsverkiezing hun stemmen 

uitbrengen op de wijze die de verkiezingscommissie voorschrijft. 

4.2.3.3. Iedere bondsvereniging kan maximaal drie (3) stemmen 

uitbrengen, waarbij ten hoogste twee (2) stemmen op eenzelfde 

kandidaat mogen worden uitgebracht. 

4.2.3.4. Aan iedere uitgebrachte stem wordt een gewicht toegekend op 

basis van het aantal bondsspelers van de betreffende 

bondsvereniging: 

●     1 -   50 bondsspelers: gewicht stem = één (1) keer; 

●   51 - 100 bondsspelers: gewicht stem = twee (2) keer; 

● 101 - 200 bondsspelers: gewicht stem = drie (3) keer; en 

● 201 en meer bondsspelers: gewicht stem = vier (4) keer. 

Voor de bepaling van het stemgewicht geldt het aantal 

bondsspelers van een bondsvereniging op peildatum 30 

november voorafgaande aan een bondsraadsverkiezing. 

4.2.4. Procedure van de toewijzing van de zetels in de bondsraad 
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4.2.4.1. De verkiezingscommissie stelt voor 1 maart na een 

bondsraadsverkiezing vast hoeveel gewogen en hoeveel 

ongewogen stemmen op iedere kandidaat zijn uitgebracht. 

4.2.4.2. De verkiezingscommissie bepaalt direct na de vaststelling van de 

stemverdeling over de kandidaten aan welke kandidaten een 

beschikbare zetel in de bondsraad kan worden toegewezen. 

Als voorwaarde geldt daarbij dat aan ten hoogste één (1) 

kandidaat per bondsvereniging een beschikbare zetel in de 

bondsraad kan worden toegewezen. 

De toewijzing van de beschikbare zetels in de bondsraad gebeurt 

door achtereenvolgende toepassing van de volgende criteria: 

a. de twee (2) kandidaten met het hoogste aantal gewogen 

stemmen van elk district; 

b. de kandidaten met het achtereenvolgens hoogste aantal 

gewogen stemmen; 

c. de kandidaten met het achtereenvolgens hoogste aantal 

ongewogen stemmen; en 

d. in het geval dat er een keuze moet worden gemaakt tussen 

kandidaten met eenzelfde aantal gewogen én eenzelfde aantal 

ongewogen stemmen dan beslist het lot. 

4.2.4.3. De kandidaten aan wie een beschikbare zetel in de bondsraad kan 

worden toegewezen worden door de verkiezingscommissie als 

voorlopig gekozen lid van de bondsraad verklaard. 

4.2.4.4. De verkiezingscommissie maakt in de zeven (7) dagen na 1 maart 

na een bondsraadsverkiezing aan de leden van de bondsraad, het 

bondsbestuur, de bondsverenigingen en de kandidaten de 

voorlopige uitslag van de bondsraadsverkiezing bekend 

bestaande uit: 

● de verdeling van de gewogen en de ongewogen stemmen over 

de kandidaten; en 

● de voorlopig gekozenverklaarde kandidaten inclusief de 

onderbouwing van de gekozenverklaringen. 

4.2.4.5. De leden van de bondsraad, het bondsbestuur, de 

bondsverenigingen en de kandidaten kunnen binnen twee (2) 

weken na ontvangst van het bericht van de verkiezingscommissie 

over de voorlopige uitslag van de bondsraadsverkiezing bij de 

verkiezingscommissie schriftelijk en beargumenteerd bezwaar 

maken tegen de verdeling van de gewogen of de ongewogen 

stemmen over de kandidaten of tegen de voorlopige 

gekozenverklaring van de kandidaten. 

De verkiezingscommissie beslist binnen twee (2) weken na 

ontvangst van een bezwaar over dat bezwaar. 

4.2.4.6. De verkiezingscommissie maakt in de zeven (7) dagen na 1 april 

na een bondsraadsverkiezing de definitief gekozen verklaarde 

kandidaten als lid van de bondsraad bekend aan de leden van de 

bondsraad, het bondsbestuur, de bondsverenigingen en de 

kandidaten. 
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Tevens vindt een algemeen beschikbare publicatie van deze 

definitieve uitslag van die bondsraadsverkiezing plaats. 

4.2.4.7. De uitgebrachte stemmen worden bewaard tot na de 

bekendmaking van de definitieve uitslag van de eerstvolgende 

bondsraadsverkiezing. 

4.3. Tussenverkiezingen 

Voor een tussentijdse verkiezing voor de bezetting van één (1) of meer zetels in 

de bondsraad gelden dezelfde regels en termijnen als voor een 

bondsraadsverkiezing. Alle termijnen worden dan gerekend vanaf het begin van 

de periode waarin de bondsverenigingen hun stemmen kunnen uitbrengen. 

4.4 Vergaderingen van de bondsraad 

4.4.1. Bijeenroeping, agendavorming en voorbereiding 

4.4.1.1. Een vergadering van de bondsraad op initiatief van het bondsbestuur 

wordt door het bondsbestuur uiterlijk vier (4) weken vóór de 

vergaderdatum bijeengeroepen door middel van een schriftelijke 

kennisgeving die: 

a. de voorlopige agenda van de te behandelen onderwerpen bevat; 

b. de voorlopige vergaderstukken bevat; 

c. wordt toegestuurd aan: 

● de leden van de bondsraad; 

● alle functionarissen die de vergadering van de bondsraad 

mogen bijwonen; en 

● de bondsverenigingen; en 

d. algemeen beschikbaar is voor bondsspelers; 

In uitzonderlijke gevallen kan de termijn van vier (4) weken door 

het bondsbestuur worden bekort, maar niet tot korter dan twee (2) 

weken. 

4.4.1.2. Een onderwerp wordt in ieder geval door het bondsbestuur op de 

agenda van de vergadering van de bondsraad geplaatst als ten 

minste drie (3) leden van de bondsraad daarom tezamen verzoeken. 

Dat verzoek moet ten minste acht (8) weken voor de geplande 

vergaderdatum schriftelijk en voorzien van een toelichting bij het 

bondsbestuur worden ingediend. 

4.4.1.3. Binnen twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving van het 

bijeenroepen van een vergadering kunnen leden van de bondsraad 

voorstellen, amendementen en vragen over de voorlopige agenda 

en de voorlopige vergaderstukken schriftelijk en voorzien van een 

toelichting bij het bondsbestuur indienen. 

In het uitzonderlijke geval dat de termijn van bijeenroeping van 

vier (4) weken vóór de vergaderdatum door het bondsbestuur is 

bekort, kan de termijn voor de leden van de bondsraad voor het 

indienen van voorstellen, amendementen en vragen door het 

bondsbestuur worden bekort, maar niet korter dan één (1) week. 

4.4.1.4. Het bondsbestuur stuurt de definitieve agenda en de ontvangen 

voorstellen, amendementen en vragen over de voorlopige agenda 

en de voorlopige vergaderstukken met een reactie daarop uiterlijk 

op de derde (3e) dag vóór de vergaderdatum naar de leden van de 
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bondsraad en alle functionarissen die de vergadering van de 

bondsraad mogen bijwonen. 

4.4.1.5. Allen die de vergadering van de bondsraad mogen bijwonen dienen 

zich bij verhindering af te melden. Een vergadering kan door het 

bondsbestuur worden afgelast als vooraf duidelijk is dat niet meer 

dan de helft (1/2) van de stemgerechtigde leden van de bondsraad 

aanwezig zal zijn. 

4.4.1.6. Een vergadering van de bondsraad op initiatief van leden van de 

bondsraad wordt door die leden van de bondsraad bijeen geroepen 

op de wijze waarop een vergadering van de bondsraad op initiatief 

van het bondsbestuur bijeen wordt geroepen. 

4.4.2. Verloop 

4.4.2.1. De vergaderingen van de bondsraad zijn niet openbaar. 

4.4.2.2. De bondsraad kan aan de aanwezigen bij de vergadering van de 

bondsraad geheimhouding opleggen over hetgeen daarin aan de 

orde is geweest. 

4.4.2.3. De vergaderingen van de bondsraad worden geleid door de 

bondsvoorzitter. In voorkomende gevallen kan de bondsvoorzitter 

zich laten vervangen. 

4.4.2.4. De bondsraad stelt op voorstel van de voorzitter de agenda vast. De 

bondsraad kan besluiten om nieuwe onderwerpen en voorstellen 

aan de agenda toe te voegen. 

4.4.2.5. De voorzitter bewaakt de agenda en bepaalt de orde van de 

vergadering van de bondsraad behalve als de bondsraad besluit 

daarin een wijziging aan te brengen. Een dergelijk voorstel van 

orde wordt behandeld vóór (de voortzetting van) de behandeling 

van het onderwerp waarop het voorstel van orde betrekking heeft. 

4.4.3. Verslaglegging 

4.4.3.1. Van iedere vergadering van de bondsraad wordt door of namens het 

bondsbestuur een schriftelijk verslag gemaakt. 

4.4.3.2. Het concept van het verslag van een vergadering van de bondsraad 

wordt door het bondsbestuur binnen acht (8) weken toegestuurd 

aan de leden van de bondsraad en aan alle overige aanwezigen op 

die vergadering van de bondsraad. 

4.4.3.3. Indien binnen vier (4) weken na de bekendmaking van het concept 

van het verslag van een vergadering van de bondsraad schriftelijke 

amendementen op dat concept zijn ontvangen van aanwezigen op 

die vergadering van de bondsraad dan worden deze amendementen 

ter kennis gebracht van allen aan wie eerder het concept van het 

verslag was gestuurd. In dat geval wordt het verslag ter vaststelling 

aan de bondsraad voorgelegd. 

4.4.3.4. Indien binnen vier (4) weken na de bekendmaking van het concept 

van het verslag geen schriftelijke amendementen op dat concept 

zijn ontvangen dan wordt het verslag geacht te zijn vastgesteld. 

4.4.3.5. Het vastgestelde verslag wordt door het bondsbestuur bekend 

gemaakt aan: 

● alle leden van de bondsraad; 
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● alle overige aanwezigen bij de betreffende vergadering van de 

bondsraad; en 

● de bondsverenigingen. 

Tevens vindt een algemeen beschikbare publicatie van het verslag 

plaats. 

4.5. Besluitvorming van de bondsraad 

4.5.1. De vereiste meerderheden voor het aannemen van voorstellen en 

amendementen zijn voor de verschillende soorten onderwerpen in de 

statuten vastgelegd. 

4.5.2. De bondsraad kan alleen een besluit nemen als door de voorzitter expliciet 

is vastgesteld dat de inhoud van het betreffende voorstel eenduidig 

vaststaat voor ieder van de stemgerechtigde leden van de bondsraad. 

In vergadering bijeen geldt die vaststelling van de voorzitter slechts voor 

de stemgerechtigde leden van de bondsraad die bij de vergadering van de 

bondsraad aanwezig zijn. 

Als die vaststelling door de voorzitter niet kan worden gedaan dan wordt 

het betreffende voorstel eerst schriftelijk vastgelegd. 

Niet in vergadering bijeen worden voorstellen en amendementen daarop 

altijd eerst schriftelijk vastgelegd en toegestuurd aan de stemgerechtigde 

leden van de bondsraad. 

4.5.3. Indien op een voorstel amendementen zijn ingediend dan wordt eerst een 

besluit genomen over de amendementen en daarna over het voorstel als 

geheel. 

4.5.4. Indien verschillende voorstellen over eenzelfde onderwerp voorliggen dan 

wordt als eerste besloten over het voorstel dat het meest vergaand afwijkt 

van het oorspronkelijke voorstel of van de bestaande regeling. 

4.5.5. De bondsraad kan een besluit zowel zonder als met stemming nemen. 

4.5.6. Een stemming over zaken kan bij handopsteken, hoofdelijk of schriftelijk 

gebeuren. Indien één (1) of meer leden van de bondsraad die aan de 

betreffende stemming deelnemen daarom vragen dan wordt er schriftelijk 

gestemd. 

4.5.7. Een stemming over natuurlijke personen gebeurt bij schriftelijke en 

geheime stemming. 

4.5.8. Een uitgebrachte stem bij een stemming is ongeldig als deze stem: 

a. blanco is uitgebracht; 

b. bij een schriftelijke stemming is uitgebracht op een stembiljet dat: 

● niet door of namens de bond is gewaarmerkt of uitgegeven; 

● niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde aangeeft; 

● onleesbaar is; of 

● een andere aanduiding bevat dan voor de betreffende stemming 

noodzakelijk is; of 

c. bij een schriftelijke en geheime stemming is  uitgebracht op een 

stembiljet dat ondertekend is; 

4.5.9. Bij een schriftelijke stemming onderzoekt de secretaris van het 

bondsbestuur de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de 

uitslag van de stemming en stelt de voorzitter van de bondsraad de 

uitkomsten daarvan in kennis. 
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4.5.10. Indien bij een stemming over natuurlijke personen geen van de kandidaten 

bij de eerste (1e) stemming meer dan de helft (1/2) van de uitgebrachte 

stemmen heeft gekregen dan wordt een tweede (2e) stemming gehouden 

tussen alle kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben gekregen 

of, indien dat niet het geval is, het hoogste en het op één (1) na hoogste 

aantal stemmen hebben gekregen. De kandidaat die in de tweede (2e) 

stemming het hoogste aantal stemmen heeft gekregen, wordt benoemd. 

Indien bij een tweede (2e) stemming over natuurlijke personen geen van 

de kandidaten meer stemmen dan de andere kandidaten heeft gekregen dan 

wordt een derde (3e) stemming gehouden tussen de kandidaten met het 

hoogste aantal stemmen. De kandidaat die in de derde (3e) stemming het 

hoogste aantal stemmen heeft gekregen, wordt benoemd. 

Indien bij de derde (3e) stemming over natuurlijke personen geen van de 

kandidaten meer stemmen dan de andere kandidaten heeft gekregen dan 

beslist het lot welke kandidaat wordt benoemd. 

4.5.11. Na ieder besluit stelt de voorzitter expliciet vast dat er een besluit is 

genomen en wat de inhoud daarvan is. Wordt onmiddellijk na die 

vaststelling van de voorzitter door een van de aanwezigen bij de 

vergadering van de bondsraad die vaststelling van de voorzitter betwist 

dan wordt het betreffende voorstel onmiddellijk schriftelijk vastgelegd. 

Tevens vindt daarover een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van 

de aanwezige stemgerechtigde leden van de bondsraad of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk was, een aanwezig 

stemgerechtigd lid van de bondsraad daarom verzoekt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen alle rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

4.5.12. Ieder besluit van de bondsraad, zowel in als buiten vergadering genomen, 

wordt schriftelijk vastgelegd. 

4.5.13. De besluiten van de bondsraad worden door het bondsbestuur binnen vier 

(4) weken bekend gemaakt aan: 

● de leden van de bondsraad; 

● de overige aanwezigen bij de vergadering van de bondsraad waarin de 

betreffende besluiten zijn genomen; en 

● de bondsverenigingen. 

Tevens vindt een algemeen beschikbare publicatie van de besluiten plaats. 

 

Artikel 5. Bepalingen aangaande de districtsteams 

5.1. De taak van het districtsteam is vastgelegd in de statuten. 

5.2. Het districtsteam organiseert als bondsactiviteiten op sportgebied 

districtskampioenschappen en districtscompetities. 

5..3. Het districtsteam onderhoudt binnen het district de contacten met de 

bondsverenigingen. 

5.4. Ten minste één (1) keer per jaar organiseert het districtsteam een bijeenkomst met 

de bondsverenigingen in het district. De districtscoördinator is de voorzitter van 

deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stemmen de bondsverenigingen 

onder meer hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af. 
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Artikel 6. Bepalingen aangaande de financiële commissie, de verkiezingscommissie 

en de reglementencommissie 

6.1. Financiële commissie 

6.1.1. Taken en bevoegdheden van de financiële commissie 

De taken en bevoegdheden van de financiële commissie zijn vastgelegd in 

de statuten. 

6.1.2. Samenstelling en benoeming van de financiële commissie 

6.1.2.1. De financiële commissie bestaat uit drie (3) meerderjarige 

bondsspelers. 

6.1.2.2. De bondsraad benoemt tijdens de najaarsvergadering van ieder 

jaar de leden van de financiële commissie. 

6.1.2.3. De voorzitter van de financiële commissie wordt door de 

financiële commissie uit haar midden gekozen. 

6.1.3. Duur lidmaatschap van de financiële commissie 

6.1.3.1. Begin lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de financiële commissie begint 

met ingang van de dag volgend op zijn benoeming. 

6.1.3.2. Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de financiële commissie eindigt 

met ingang van de dag volgend op de vergadering van de 

bondsraad waarin verslag is uitgebracht van haar bevindingen bij 

het onderzoek naar de jaarrekening. 

6.2. Verkiezingscommissie 

6.2.1. Taken en bevoegdheden van de verkiezingscommissie 

De taken en bevoegdheden van de verkiezingscommissie zijn vastgelegd 

in de statuten. 

6.2.2. Samenstelling, benoeming, schorsing of ontslag van de 

verkiezingscommissie 

6.2.2.1. De verkiezingscommissie bestaat uit drie (3) meerderjarige 

bondsspelers. 

6.2.2.2. Ten hoogste één (1) bondsspeler per district kan in de 

verkiezingscommissie worden benoemd. 

6.2.2.3. De leden van de verkiezingscommissie worden benoemd, 

geschorst of ontslagen door de bondsraad. 

6.2.2.4. De benoeming van de leden van de verkiezingscommissie vindt 

regulier plaats in de voorjaarsvergadering die direct voorafgaat 

aan een bondsraadsverkiezing. In vacatures wordt tussentijds 

voorzien. 

6.2.2.5. De voorzitter van de verkiezingscommissie wordt door de 

verkiezingscommissie uit haar midden gekozen. 

6.2.3. Duur lidmaatschap van de verkiezingscommissie 

6.2.3.1. Begin lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de verkiezingscommissie 

begint met ingang van de dag volgend op zijn benoeming. 

6.2.3.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

6.2.3.2.1. De zittingstermijn van een lid van de 

verkiezingscommissie is ten hoogste drie (3) jaar. De 



 

70 

 

periode tussen twee (2) opeenvolgende 

voorjaarsvergaderingen van de bondsraad wordt in dit 

verband als één (1) jaar beschouwd. De betreffende 

vergaderdagen maken deel uit van het bedoelde jaar. 

6.2.3.2.2. De zittingsperiode van een lid van de 

verkiezingscommissie is ten hoogste vier (4) 

aaneengesloten zittingstermijnen. 

6.2.3.2.3. Tussen twee (2) zittingsperioden van een lid van de 

reglementencommissie moet ten minste één (1) 

zittingstermijn liggen. 

6.2.3.3. Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de verkiezingscommissie 

eindigt: 

a. aan het einde van de dag van de voorjaarsvergadering van de 

bondsraad die direct voorafgaat aan een bondsraadsverkiezing; 

b. met ingang van de dag volgend op de schriftelijke mededeling 

van het lid van de verkiezingscommissie om ontslag te nemen; 

c. met ingang van de dag volgend op het besluit om het lid van de 

verkiezingscommissie te ontslaan. 

6.3. Reglementencommissie 

6.3.1. Taken en bevoegdheden van de reglementencommissie 

De taken en bevoegdheden van de reglementencommissie zijn vastgelegd 

in de statuten. 

6.3.2. Samenstelling, kandidaatstelling, benoeming, schorsing of ontslag van 

de reglementencommissie 

6.3.2.1. De reglementencommissie bestaat uit ten minste drie (3) 

meerderjarige bondsspelers. De bondsraad stelt het aantal leden 

van de reglementencommissie vast. 

6.3.2.2. De voorzitter van de reglementencommissie wordt op voordracht 

van het bondsbestuur benoemd, geschorst of ontslagen door de 

bondsraad. 

6.3.2.3. De overige leden van de reglementencommissie worden op 

voordracht van de voorzitter van de reglementencommissie 

benoemd, geschorst of ontslagen door het bondsbestuur. 

6.3.2.4. Tegen een schorsing of ontslag van een lid van de 

reglementencommissie kan het betreffende lid of de voorzitter 

van de reglementencommissie in beroep gaan bij de bondsraad. 

6.3.3. Duur lidmaatschap van de reglementencommissie 

6.3.3.1. Begin lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de reglementencommissie 

begint met ingang van de dag volgend op zijn benoeming. 

6.3.3.2. Zittingstermijn en zittingsperiode 

6.3.3.2.1. De zittingstermijn van een lid van de 

reglementencommissie is drie (3) jaar. 

Met betrekking tot de zittingstermijn van de voorzitter 

van de reglementencommissie wordt de periode 

tussen twee (2) opeenvolgende 
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voorjaarsvergaderingen dan wel najaarsvergaderingen 

van de bondsraad in dit verband als één (1) jaar 

beschouwd. De betreffende vergaderdagen maken 

deel uit van het bedoelde jaar. 

6.3.3.2.2. De zittingsperiode van een lid van de 

reglementencommissie is ten hoogste vier (4) 

aaneengesloten zittingstermijnen. 

6.3.3.2.3. Tussen twee (2) zittingsperioden van een lid van de 

reglementencommissie moet ten minste één (1) 

zittingstermijn liggen. 

6.3.3.3. Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap van een lid van de reglementencommissie 

eindigt: 

a. met ingang van de dag volgend op het einde van de 

zittingstermijn van het lid van de reglementencommissie; 

b. met ingang van de dag volgend op de schriftelijke mededeling 

van het lid van de reglementencommissie om ontslag te 

nemen; of 

c. met ingang van de dag volgend op het besluit om het lid van 

de reglementencommissie te ontslaan. 

 

Artikel 7. Bepalingen aangaande de tuchtrechtspraak door het tuchtcollege van de 

bond 

7.1. Algemeen 

7.1.1. De tuchtrechtspraak binnen de bond geschiedt zowel door het tuchtcollege 

van de bond als door de tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van 

het Instituut Sportrechtspraak. 

7.1.2. In dit artikel wordt alleen de tuchtrechtspraak van het tuchtcollege geregeld. 

Waar in dit artikel wordt gesproken van de tuchtcommissie en commissie 

van beroep worden uitsluitend de tuchtcommissie en de commissie van 

beroep van de bond bedoeld. 

7.2. Overtredingen 

Het tuchtrecht van de bond kent tuchtrechtelijke overtredingen en genormeerde 

overtredingen. 

7.2.1. Onder een ‘tuchtrechtelijke overtreding’ wordt verstaan een handeling of 

nalatigheid: 

a. in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond; of 

b. waardoor de bond op onredelijke wijze wordt benadeeld, daaronder 

begrepen het schaden van de reputatie of de belangen van de bond. 

7.2.2. Onder een tuchtrechtelijke overtreding wordt niet verstaan 

a. een overtreding van de spelregels tijdens de beoefening van het spel 

tenzij in het Reglement voor de Petanquesport (RPS) het tuchtcollege 

wordt genoemd als het onderdeel van de bond dat de uiteindelijke 

beslissing neemt; of 

b. enig handelen of nalaten van de bondsraad, het bondsbestuur, alsmede 

functionarissen of commissies die bij of krachtens de statuten door de 

bondsraad zijn belast met een nader omschreven taak en waaraan 
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daarbij door de bondsraad beslissingsbevoegdheid is toegekend, voor 

zover zij daarbij handelen binnen de kring van hun formele 

bevoegdheid. 

7.2.3. Onder een ‘genormeerde overtreding’ wordt verstaan een overtreding 

waarvoor een standaard sanctie is vastgesteld, en die voorkomt op de door 

de bondsraad vastgestelde lijst met genormeerde overtredingen. 

7.3. Aangifte van klachten 

7.3.1. Alle leden van de bond (zowel bondsverenigingen als bondsspelers) en (de 

leden van) het bondsbestuur kunnen schriftelijk en gemotiveerd een klacht 

indienen bij de voorzitter van het tuchtcollege als zij menen dat een 

tuchtrechtelijke overtreding is begaan. 

7.3.2. Aangifte geschiedt door middel van een door het tuchtcollege vast te stellen 

aangifteformulier voor klachten, vergezeld van eventuele 

getuigenverklaringen. 

7.3.3. Onvolledig ingevulde aangifteformulieren worden, nadat gedurende twee 

weken de gelegenheid is geboden tot aanvulling van de klacht, niet-

ontvankelijk verklaard. 

7.3.4. Klachten over een handelen of nalaten dat langer dan zes weken geleden 

zou zijn gebeurd, zijn niet-ontvankelijk. 

7.4. Behandeling van de aangifte 

7.4.1. In opdracht van de voorzitter bevestigt het bondsbureau zo spoedig 

mogelijk de ontvangst van een aangifteformulier. 

7.4.2. De voorzitter kan een klacht: 

a. niet-ontvankelijk verklaren; 

b. aan het tuchtcollege ter beoordeling voorleggen; 

c. aanmerken als een klacht over een genormeerde overtreding; of 

d . ter behandeling overdragen aan de aanklager van het Instituut 

Sportrechtspraak. 

Alvorens tot zijn beslissing te komen kan de voorzitter de klager 

verzoeken mondeling of schriftelijk zijn klacht toe te lichten. 

Tegen de beslissing van de voorzitter staat geen beroep open. 

7.4.3. Het tuchtcollege kan een aan hem voorgelegde klacht: 

a. niet-ontvankelijk verklaren; of  

b.  in behandeling doen nemen door een tuchtcommissie. 

Alvorens tot zijn beslissing te komen kan het tuchtcollege de klager 

verzoeken mondeling of schriftelijk zijn klacht toe te lichten. 

Tegen de beslissing van het tuchtcollege staat geen beroep open. 

7.4.4. Van het besluit om een klacht niet-ontvankelijk te verklaren of op welke 

wijze een klacht zal worden behandeld, wordt de klager zo spoedig 

mogelijk door de voorzitter van het tuchtcollege schriftelijk op de hoogte 

gesteld. 

7.4.5. Samenvoegen van klachten 

Klachten die naar het oordeel van de voorzitter van het tuchtcollege nauw 

met elkaar samenhangen, worden, zelfs indien er ter zake meerdere 

beklaagden zijn, gezamenlijk behandeld. In dat geval beslist de voorzitter 

van het tuchtcollege over het aanpassen van de termijnen, waarbij de 
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termijnen voor elke afzonderlijke klacht nooit korter mogen worden dan in 

dit artikel voorgeschreven. 

7.4.6. Na een besluit van de voorzitter als bedoeld in 7.4.2.b of 7.4.2.c wordt een 

afschrift van het aangifteformulier aan de beklaagde en aan de betrokken 

bondsvereniging gezonden. 

7.4.7. De beklaagde kan binnen twee weken na verzending van het 

aangifteformulier aan hem door het bondsbureau een verweerschrift 

indienen bij de voorzitter van het tuchtcollege, vergezeld van eventuele 

getuigenverklaringen. Deze termijn kan op verzoek van de beklaagde met 

twee weken worden verlengd. Nader uitstel wordt niet verleend, 

behoudens bijzondere omstandigheden. 

7.4.8. Een afschrift van het verweer wordt terstond aan klager toegezonden. 

7.5. Tuchtcommissie 

7.5.1. Samenstelling 

7.5.1.1. Indien het tuchtcollege besluit de klacht in behandeling te doen 

nemen, benoemt het voor de behandeling daarvan uit zijn midden 

een commissie van drie personen (zijnde een tuchtcommissie als 

bedoeld in artikel 10.2.4.1. onder c. van de statuten) of wijst het de 

behandeling van de klacht toe aan een eerder ingestelde 

tuchtcommissie. 

7.5.1.2. De voorzitter van de tuchtcommissie is zo mogelijk een academisch 

gevormde jurist en wordt in functie benoemd. 

7.5.1.3. Een lid van het tuchtcollege kan deel uitmaken van meerdere 

tuchtcommissies. 

7.5.2. Procedure 

7.5.2.1. De tuchtcommissie doet waar mogelijk uitspraak op basis van de 

schriftelijke stukken. Alvorens tot haar beslissing te komen kan de 

tuchtcommissie de klager verzoeken mondeling of schriftelijk zijn 

klacht toe te lichten. 

7.5.2.2. Zowel de beklaagde als de klager hebben het recht door de 

tuchtcommissie gehoord te worden. Zij kunnen zich daarbij doen 

bijstaan. 

7.5.2.3. Als dit door beklaagde en/of klager binnen één week na verzending 

van het verweerschrift uitdrukkelijk wordt verzocht of er overigens 

aanleiding toe bestaat, gelast de voorzitter van de tuchtcommissie 

een mondelinge behandeling. 

7.5.2.4. De zitting vindt in het openbaar plaats, tenzij de voorzitter van de 

tuchtcommissie anders beslist. 

7.5.2.5. Partijen kunnen tot twee weken vóór de mondelinge behandeling 

stukken, waaronder schriftelijke getuigenverklaringen, aan de 

tuchtcommissie toezenden. De voorzitter van de tuchtcommissie 

ziet erop toe dat klager en beklaagde over dezelfde stukken 

beschikken. 

7.5.2.6. Van stukken die niet voorafgaand aan de mondelinge behandeling 

ter kennis van klager, beklaagde en de tuchtcommissie zijn 

gebracht neemt de tuchtcommissie geen kennis. 
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7.5.2.7. De tuchtcommissie doet binnen één maand na ontvangst van het 

verweerschrift of de mondelinge behandeling uitspraak. 

7.5.3. Uitspraak 

7.5.3.1. De tuchtcommissie kan de klacht al dan niet gegrond verklaren en 

de beklaagde al dan niet een sanctie opleggen. 

7.5.3.2. De uitspraak wordt terstond schriftelijk aan de beklaagde, de 

betrokken bondsvereniging en de klager bekend gemaakt en indien 

naar het oordeel van het tuchtcollege noodzakelijk, gepubliceerd 

via het door het bondsbestuur daartoe aangewezen 

communicatiemiddel. 

7.5.4. Ontbinding 

Een tuchtcommissie is automatisch ontbonden indien en zodra zij 

uitspraak inzake de aan haar voorgelegde klacht casu quo de laatste 

daarvan heeft gedaan. 

7.6. Aantekenen van beroep 

7.6.1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat de beklaagde en de klager 

binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit 

beroep open bij het tuchtcollege. 

7.6.2. Als beklaagde of de klager naar het voorlopig oordeel van de voorzitter van 

het tuchtcollege rechtsgeldig beroep heeft ingesteld, formuleert degene die 

beroep heeft ingesteld binnen twee weken na de schriftelijke kennisgeving 

van het beroep schriftelijk zijn klachten betreffende de uitspraak in eerste 

aanleg. 

7.6.3. De klacht wordt in het beroep in volle omvang behandeld. 

7.7. Commissie van beroep  

7.7.1. Samenstelling 

7.7.1.1. Indien een beklaagde of klager bij het tuchtcollege in beroep is 

gegaan benoemt het voor de behandeling daarvan uit zijn midden 

een commissie van drie personen (zijnde een commissie van beroep 

als bedoeld in artikel 10.2.4.1. onder d van de statuten), of wijst het 

de behandeling van de klacht toe aan een eerder ingestelde 

commissie van beroep, mits aan de voorwaarde onder 7.7.1.2. 

voldaan blijft worden. 

7.7.1.2. De voorzitter van de commissie van beroep is zo mogelijk een 

academisch gevormde jurist en wordt in functie benoemd. De leden 

van de commissie van beroep mogen geen deel uitgemaakt hebben 

van de tuchtcommissie die uitspraak in eerste instantie heeft 

gedaan. 

7.7.1.3. Een lid van het tuchtcollege kan deel uitmaken van meerdere 

commissies van beroep. 

7.7.2. Procedure 

Het bepaalde in artikel 7.5.2. en 7.4.7. is van overeenkomstige toepassing. 

7.7.3. Uitspraak 

7.7.3.1. De commissie van beroep kan het beroep al dan niet gegrond 

verklaren en de beklaagde al dan niet een sanctie opleggen. Deze 

sanctie kan een andere zijn dan die, die in eerste instantie was 

opgelegd door de tuchtcommissie. 
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7.7.3.2. De uitspraak wordt terstond schriftelijk aan de beklaagde en de 

klager bekendgemaakt en indien naar het oordeel van het 

tuchtcollege noodzakelijk, gepubliceerd. 

7.7.4. Ontbinding  

Een commissie van beroep is automatisch ontbonden indien en zodra zij 

uitspraak inzake het aan haar voorgelegde beroep casu quo het laatste 

daarvan heeft gedaan. 

7.7.5. Aantekenen van beroep 

Tegen de uitspraak van de commissie van beroep is geen beroep mogelijk. 

7.8. Op te leggen sancties 

7.8.1. Aan een bondsvereniging kunnen voor een tuchtrechtelijke overtreding, 

begaan door haar of door één van haar verenigingsleden, de volgende 

sancties worden opgelegd: 

● een berisping; 

● een tuchtrechtelijke boete van ten hoogste €250; 

● schorsing voor een periode van ten hoogste vijf jaren; of 

● voordracht tot ontzetting (royement) bij het bondsbestuur. 

Er kan worden overgegaan tot gegrondverklaring van de klacht zonder 

oplegging van straf. 

7.8.2. Aan een bondsspeler kunnen de volgende sancties worden opgelegd:  

● een berisping; 

● een tuchtrechtelijke boete van ten hoogste €100 per persoon; 

● schorsing voor een periode van ten hoogste vijf jaren; of 

● het tijdelijk of definitief intrekken van zijn licentie. 

Er kan worden overgegaan tot gegrondverklaring van de klacht zonder 

oplegging van straf. 

7.8.3. Voor genormeerde overtredingen gelden de sancties uit de lijst bedoeld in 

7.2.3. 

7.9. Genormeerde overtreding 

7.9.1. Het tuchtcollege mandateert de afhandeling van genormeerde overtredingen 

aan de secretaris van het tuchtcollege. De secretaris is slechts bevoegd 

klachten af te doen waarbij geen verweer is ontvangen. Dit mandaat kan te 

allen tijde door het tuchtcollege worden ingetrokken. 

7.9.2. De artikelen 7.4.6 en 7.4.7 zijn van overeenkomstige toepassing. 

7.9.3. Als binnen de gestelde termijn een verweerschrift is ontvangen of de 

secretaris van mening is dat de ernst van de overtreding of de 

omstandigheden van de beklaagde aanleiding zouden kunnen geven tot 

een hogere dan wel lagere straf, verwijst hij de aangifte door naar de 

voorzitter, die deze als normale aangifte in behandeling neemt. 

7.9.4. Tegen uitspraken betreffende genormeerde overtredingen staat geen beroep 

open. 

7.10. Verschoningsplicht 

Een lid van het tuchtcollege dient zich te verschonen bij feiten of 

omstandigheden die de onpartijdigheid van de tuchtcommissie dan wel 

commissie van beroep kan schaden. 

7.11. Tenuitvoerlegging 
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7.11.1. Alle onderdelen en functionarissen van de bond en de bondsverenigingen 

zijn, ieder binnen hun bevoegdheid, verplicht zorg te dragen voor, 

respectievelijk toe te zien op de uitvoering en naleving van de opgelegde 

tuchtmaatregelen. 

7.11.2. De voorzitter van het tuchtcollege is bevoegd tot het geven van 

aanwijzingen en opdrachten voor de tenuitvoerlegging van een opgelegde 

maatregel. 

7.12. Onvoorzien 

In alle gevallen betreffende een tuchtzaak waarin dit reglement niet voorziet, 

beslist de tuchtcommissie c.q. de commissie van beroep c.q. de voorzitter van 

het tuchtcollege. 
Artikel 8. Onverenigbaarheid van lidmaatschappen en belangenverstrengeling 

8.1. Onverenigbaarheid van lidmaatschappen 

8.1.1. Bondsraad 

Een lid van de bondsraad mag geen deel uitmaken van enig ander 

organisatorisch onderdeel van de bond behalve van de financiële 

commissie. 

8.1.2. Bondsbestuur 

Een lid van het bondsbestuur mag geen deel uitmaken van enig ander 

organisatorisch onderdeel van de bond. 

8.1.3. Bondsbureau 

Een medewerker van het bondsbureau met een arbeidsovereenkomst of 

een arbeidscontract mag geen deel uitmaken van enig ander 

organisatorisch onderdeel van de bond. 

8.1.4. Financiële commissie 

Een lid van de financiële commissie mag geen deel uitmaken van enig 

ander organisatorisch onderdeel van de bond behalve van de bondsraad. 

8.1.5. Verkiezingscommissie 

Een lid van de verkiezingscommissie mag: 

a. geen kandidaat voor de bondsraad zijn; en 

b geen deel uitmaken van enig ander organisatorisch onderdeel van de 

bond behalve: 

● van een districtsteam; of 

● van een commissie binnen de bond niet zijnde een commissie van het 

tuchtcollege en de tuchtcommissie en de commissie van beroep van 

het Instituut Sportrechtspraak belast met tuchtrechtspraak van de bond. 

8.1.6 Reglementencommissie 

Een lid van de reglementencommissie mag geen deel uitmaken van enig 

ander organisatorisch onderdeel van de bond behalve van een 

districtsteam. 

8.1.7. Tuchtcollege 

Een lid van het tuchtcollege mag geen deel uitmaken van enig ander 

organisatorisch onderdeel van de bond. 

8.2. Belangenverstrengeling 

Indien een onderdeel van de bond een besluit moet nemen in een aangelegenheid 

waarbij een van zijn leden of een bondsvereniging waarvan een van zijn leden 

verenigingslid is, in belangrijke mate een eigen belang heeft, vinden de 
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beraadslagingen en de besluitvorming over deze aangelegenheid plaats buiten de 

aanwezigheid van het betrokken lid. 

Het besluit dat sprake is van mogelijk verstrengelde belangen wordt genomen 

door het betrokken lid zelf of door de voorzitter van het betrokken onderdeel van 

de bond. 

 

Artikel 9. Betalingsachterstanden 

9.1. Indien een bondsvereniging niet tijdig voldoet aan haar financiële verplichtingen 

tegenover de bond, is de bondsvereniging vanaf de vervaldatum over het 

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

9.2. Blijft de bondsvereniging geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat haar een nieuwe 

termijn voor betaling is gegund, dan is zij behalve de wettelijke rente ook vijftien 

procent (15%) aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag 

verschuldigd. 

9.3. Volhardt zij in haar verzuim, dan is zij naast de wettelijke rente en 

buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van haar schuld 

aan de bond door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd. 

 

Artikel 10. Reglementen 

10.1. Toepassingsbereik 

De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op (de tuchtcommissie en de 

commissie van beroep van) het Instituut Sportrechtspraak. Voor de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak 

zie artikel 11.3. van de statuten en de statuten, reglementen en besluiten van het 

Instituut Sportrechtspraak met betrekking tot de aan het Instituut krachtens 

overeenkomst opgedragen tuchtrechtspraak. 

10.2. Publicatie en inwerkingtreding 

Een uitvoeringsbesluit, reglement, of wijziging van een reglement treedt niet 

eerder in werking dan op de twintigste dag na publicatie in een daarvoor geschikt 

en voor de bondsverenigingen en de bondsspelers toegankelijk medium van de 

woordelijke tekst, met vermelding van de datum van inwerkingtreding. 

10.3. Iedereen wordt geacht de regels te kennen 

Iedere bondsvereniging wordt geacht de publicaties van de bond en alle 

regelgeving die op haar bondsspelers van toepassing zijn, aan deze bondsspelers 

bekend te maken. Iedere bondsspeler wordt geacht de mededelingen uit deze 

publicaties en alle regelgeving die op hem van toepassing zijn, te kennen en na te 

leven. 

10.4. Noodvoorziening 

Het bondsbestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen 

karakter die een nadere regeling vereisen een noodvoorziening vast te stellen. Dit 

besluit is voor alle leden van de bond bindend vanaf de datum van bekendmaking 

en dient in de eerstvolgende vergadering van de bondsraad te worden bekrachtigd, 

dan wel alsdan als bepaling in de statuten of in een reglement te worden 

opgenomen. Indien deze bekrachtiging uitblijft vervalt de noodvoorziening. 

10.5. Reglement voor de petanquesport 

10.5.1. Inhoud 
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Het spelreglement van de bond is inhoudelijk gelijk aan het Reglement 

voor de Petanquesport (RPS) zoals dat door de FIPJP wordt vastgesteld. 

10.5.2. Vertaling 

De vertaling van de FIPJP–versie van het Reglement voor de 

Petanquesport in het Nederlands wordt vastgesteld door de 

reglementencommissie. 

10.5.3. Afwijkingen 

10.5.3.1. Indien een specifiek Nederlandse omstandigheid een inhoudelijk 

geheel identieke vertaling niet toelaat, kan de 

reglementencommissie (in afwijking van het bepaalde in lid 1) 

besluiten, gemotiveerd en na melding aan het bondsbestuur, van 

een letterlijke vertaling af te wijken. 

10.5.3.2. De bondsraad kan besluiten reglementen inhoudelijk af te laten 

wijken van het Reglement voor de Petanquesport. De bondsraad 

voorziet zich alvorens tot dergelijke wijzigingen te besluiten van 

het advies van de Commissie Wedstrijdsport Nationaal en de 

reglementencommissie. De reglementencommissie vermeldt in 

het Reglement voor de Petanquesport in welk opzicht en in 

hoeverre het afwijkt van de internationale spelregels van de 

petanquesport. 

10.5.4. Reikwijdte 

Het spelreglement van de bond is met in achtneming van het voorgaande 

van dwingende toepassing op alle toernooien georganiseerd door en onder 

auspiciën van de bond. 

 

Artikel 11. Gebruik van persoonsgegevens 

11.1. Gebruik binnen de bond 

11.1.1. De bond publiceert als algemene regel geen persoonlijke gegevens van 

bondsspelers in digitale vorm. Het doorgeven van deze gegevens aan 

onderdelen en werkgroepen van de bond is echter toegestaan, voor zover 

hiermee een redelijk doel is gediend. 

11.1.2. Het doorgeven van deze gegevens aan bondsverenigingen is slechts 

toegestaan waar het de eigen bondsspelers betreft. 

11.2. 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 bondsspelers. Deze informatie in het CMSS heeft 

als doel te komen tot een veilige of veiliger sportomgeving en daarmee ook 

sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van 

grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze (bijzondere) persoonsgegevens 

mogen en zullen niet door de bond noch door NOC*NSF voor andere doeleinden 

dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden 

verstrekt in welke 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 
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Case Management Systeem Sport’ dat in de Algemene Vergadering van 

NOC*NSF wordt vastgesteld. 

 

Artikel 12. Ereleden 

Op voordracht van het bondsbestuur kan de bondsraad een natuurlijk persoon die zich 

voor de jeu-de-boulesport in het algemeen en voor de bond in het bijzonder gedurende 

lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat "erelid" verlenen. Het 

predicaat "erelid" kan worden ingetrokken door een daartoe strekkend besluit van de 

bondsraad. 
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12. Voortgang van de lopende vanuit projecten jaarplan 

2022 

Hierna volgt een per lopend project een korte weergave van de voortgang. Het betreft de projecten 

die zijn terug te vinden in het jaarplan 2022. 

PROMOTIE  

Het jubileumjaar van de NJBB is een jaar waarin we op verschillende manieren promotie hebben 

gegeven aan de sport in het algemeen en de NJBB in het bijzonder. Hierin heeft de organisatie van 

het EK Petanque in den Bosch centraal gestaan. 

Dit evenement heeft maar liefst 25.000 bezoekers naar den Bosch gebracht en daarnaast hebben ook 

nog veel belangstellenden de topwedstrijden kunnen volgen via de streaming kanalen van zowel de 

NJBB als diverse partners waarmee is samengewerkt. 

Vooral de organisatie van de diverse side events hebben een grote bijdrage geleverd voor de 

promotie van de NJBB. Hierbij dient vooral te worden vermeld het project ‘strijd tegen eenzaamheid’ 

dat is gekoppeld aan de EK Petanque. Verder zijn er ook diverse side-events georganiseerd voor onze 

verenigingen, zoals een bestuurderscongres, een scheidsrechterssymposium en de extra banen 

waarop vrij kon worden gespeeld en waar verschillende verenigingen promotie konden maken voor 

hun club. 

Andere promotionele activiteiten die zijn georganiseerd in het jubileumjaar zijn: 

• De lancering van een jubileumboek waarvan iedere vereniging een gratis exemplaar 

heeft kunnen ontvangen. 

• De organisatie van jubileumtoernooien die op districtsniveau zijn aangeboden. 

• De bondsbladen die in een jubileumeditie zijn uitgegeven. 

COMPETITIE  

In november 2021 is de invulling van de ambities op het vlak van internationale wedstrijdsport (IWS) 

vastgelegd. Het jaar 2022 zou gebruikt worden om deze invulling te implementeren. Op dit vlak is in 

2022 nog geen voortgang geboekt. Implementatie is dan ook opgenomen in het jaarplan 2023. 

Welke gevolgen het uitstellen van de implementatie heeft, zal de komende tijd in beeld worden 

gebracht en gecommuniceerd. 

BONDSORGANISATIE 

Naar aanleiding van de evaluatie bondsorganisatie (EBO) is de werkgroep aan de slag gegaan met de 

herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het resultaat hiervan staat op de agenda 

tijdens de najaarsvergadering. 

VERENIGINGSONDERSTEUNING  

In 2022 hebben we op het gebied van opleidingen de nodige stappen gezet. Jac van Beek is in maart 

2022 gestart als medewerker opleidingen en wedstrijdzaken.  
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In mei is de opleidingscommissie aangesteld door het bestuur. De opleidingscommissie zal een 

cruciale rol spelen in de kwaliteit en de doorontwikkeling van de opleidingen binnen de NJBB. De 

formele taakomschrijving van de opleidingscommissie is als volgt: 

• Het organiseren en het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en de toetsing 

daarbinnen. 

• Het initiëren en bewaken van onderlinge afstemming binnen de opleidingen van de NJBB. 

• Het opzetten en uitvoeren van een accreditatiebeleid, met nadrukkelijk aandacht voor de 

ontwikkeling en bijscholing van opgeleid wedstrijdkader. 

• Het initiëren van ontwikkeling binnen de NJBB. 

• Het initiëren van afstemming met andere geledingen binnen de NJBB, zoals bijvoorbeeld de 

reglementencommissie. 

• Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bondsbestuur. 

• Het op de hoogte houden van het bondsbureau van de ontwikkelingen binnen de 

opleidingen. 

Een van de eerste zaken die de opleidingscommissie heeft opgepakt, is het opleidings- en 

accreditatiebeleid. Daartoe wordt nog dit jaar een advies aan het bestuur uitgebracht voor een pilot 

in 2023. Een tweede zaak die opgepakt wordt, is het tekort aan opleiders binnen de NJBB. Het tekort 

is er (voor bijvoorbeeld de scheidsrechteropleidingen en de wedstrijdleider opleidingen was er nog 

maar 1 (!) opleider. Daartoe zijn voor de Basisopleiding voor Scheidsrechters 5 nieuwe opleiders 

opgeleid die eerst een keer meelopen met een ervaren opleider en vervolgens zelfstandig aan de slag 

kunnen. Eenzelfde traject is voor de wedstrijdleiders in gang gezet.  

In april is de pilot geweest van de nieuwe Basisopleiding voor Scheidsrechters. De 4 deelnemers zijn 

allen geslaagd en wij hebben er vertrouwen in dat ze een belangrijke rol gaan vervullen binnen hun 

verenigingen. 

We merken dat de ontwikkeling van opleidingen voor officials die binnen de vereniging actief zijn, 

aansluit bij de vraag binnen verenigingen. Naast de pilot in Oss, is er 28 september een groep van 10 

man (en vrouw) van start gegaan in Bodegraven en gaat er 19 oktober een groep van 13 van start in 

Sleeuwijk. Daarnaast gaat de BSR dit jaar ook nog van start in Wijchen. 

In 2022 is er een Basisopleiding wedstrijdleider ontwikkeld en ook deze wordt goed afgenomen. De 

pilot van deze opleiding start 28 oktober in Ammerzoden met 10 deelnemers en voor de opleiding in 

Vlaardingen die 14 dec start zijn al 10 deelnemers. Naast deze plaatsen gaat de BWL ook van start in 

Rotterdam en Leusden.  

Ook de BIP is herzien en zal dit jaar gepilot worden in Den Dolder. Naar schatting 80 mensen zullen 

we dit jaar opleiden.  

Voortvloeiend uit jaarplan 2021: GEKLEURDE BOULES 

Door studenten van UT Twente wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om boules 

permanent te voorzien van kleur. Vooralsnog heeft dit geen resultaten opgeleverd op basis waarvan 

vervolgstappen kunnen worden gezet. De komende twee maanden zal er, samen met de betrokken 

studenten, worden bekeken welke mogelijkheden zij nog zien. 

In Q4 2022 wordt de verantwoording richting subsidieverstrekker (NOC*NSF) afgerond.  
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13. Herbenoemingen reglementencommissie 

De reglementencommissie heeft het bondsbestuur twee verzoeken gedaan, te weten: 

- Het verzoek om de heren Ruben van Stockum en Henk Lacourt per 1 september 2022 voor 

een derde termijn te benoemen als lid van de reglementencommissie; 

- Het verzoek om Sjoerd Pieterse voor te dragen voor herbenoeming voor zijn tweede termijn 

als voorzitter van de reglementencommissie.  

Het bondsbestuur zal bij eerstvolgende mogelijkheid een besluit nemen over de herbenoeming van 

Ruben van Stockum en Henk Lacourt. Het bondsbestuur heeft deze bevoegdheid conform huidig 

artikel 27 lid 2 van de statuten. 

Gevraagd besluit: 

Het bondsbestuur verzoekt de bondsraad om Sjoerd Pieterse per 26 november 2022 te benoemen 

voor zijn tweede termijn als voorzitter van de reglementencommissie. 

 

 

 



 

Herverkiezing Bondsbestuur 

 

 
Geachte bondsraad leden,  
 
Op de bondsraad vergadering van 26 november 2022 staat de herverkiezing van de 
voorzitter op de agenda.  
Mijn kandidatuur als voorzitter voor een 2e termijn is echter geen vanzelfsprekendheid.  
 
De afgelopen weken heb ik me op dit vraagstuk goed beraden en heb verschillende  
overwegingen de revue laten passeren om mijn beslissing te onderbouwen met als 
belangrijkste insteek wat is in het belang van de bond, zowel in het proces op korte 
termijn als inhoudelijk op lange termijn. 
 
Na ampel beraad en met pijn in mijn hart heb ik besloten om mij niet kandidaat te stellen 
als voorzitter van de NJBB voor een 2e zittingstermijn. Graag geef ik hierop een 
persoonlijke toelichting tijdens de bondsraadvergadering. Tevens ben ik bereid, indien 
gewenst om een eerdere toelichting te geven in een apart overleg. 
 
Lieke Vogels 
Voorzitter 
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14.2  Herverkiezing Henk van der Velde als algemeen 

bestuurslid 

Henk van der Velde heeft besloten om zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als 

algemeen bestuurslid van het bondsbestuur van de NJBB. 

Het bondsbestuur stelt dan ook voor om Henk van der Velde voor een twee termijn te benoemen als 

algemeen bestuurslid. 

 


