Samenvatting ledenraadplegingen
De afgelopen periode (april t/m juni) zijn er in totaal acht ledenraadplegingen georganiseerd.
Deze ledenraadplegingen zijn onderdeel van de nieuwe besluitvormingscyclus die sinds 2017
wordt gevolgd binnen de NJBB. Tijdens de ledenraadplegingen zijn de verenigingen aan het
woord gelaten. Hierdoor leveren zij direct input voor de ontwikkeling van nieuw beleid.
De ledenraadplegingen zijn georganiseerd in Zoetermeer (West), Egmond aan Zee
(Noordwest), Breda (Zuidwest), Maastricht (Zuid), Bunnik (Midden) Apeldoorn (Oost),
Appelscha (Noord) en Rosmalen (Zuidoost). Tijdens deze bijeenkomsten hebben in totaal 144
leden hun input gegeven voor het nieuwe beleid. Zij vertegenwoordigden 85 verschillende
verenigingen.
Het bondsbestuur heeft de ledenraadplegingen als zeer nuttig ervaren. Door deze
bijeenkomsten is de NJBB nog beter in staat om beleid op te stellen dat zoveel mogelijk
aansluit bij de onderwerpen die in Petanque-spelend Nederland spelen.
Bij elke ledenraadpleging zijn na een introductie/inleiding van een bestuurslid de aanwezigen
verdeeld over groepen van 5-6 personen. In deze groepen is gesproken over
onderwerpen/thema’s die verenigingen bezig houden. De onderwerpen zijn door de
aanwezigen plenair bepaald. Op basis van een Top 3 (meest stemmen per onderwerp) zijn de
drie onderwerpen in de diverse subgroepen verder besproken.
Aan de onderwerpen die zijn benoemd, is een score op een schaal van 1 tot 10 toegekend die
gebaseerd is op prioriteit die aan de onderwerpen is gegeven tijdens de verschillende
ledenraadplegingen. Het onderwerp met de meeste stemmen scoort 10 punten en het
onderwerp met de minste stemmen, scoort 1 punt. In onderstaand overzicht zijn de
onderwerpen/thema’s met de totaalscores te lezen. Per thema zijn vervolgens de
suggesties geclusterd.

Onderwerpen
Ledenwerving en verjonging
Sportaanbod voor alle leden
Promotie/zichtbaarheid/publiciteit
Verenigingsondersteuning
Districtscompetities
Licentiestructuur
NPC
Opleidingen
Vrijwilligersbeleid
Communicatie en informatievoorziening
Kennis en naleving reglementen
Maatschappelijk belang petanque
Gedrag en respect
Collectiviteit
Nieuwe verdienmodellen

Totaal
68
46
45
35
31
30
26
25
13
11
8
5
4
3
3

* In bijlage 1 is het overzicht met onderwerpen/thema’s en scores per district opgenomen.

1-6

Ledenwerving en verjonging
Suggesties
Vervolgtraject ontwikkelen schoolboulen (bv. Schoolcompetities)
Aanbod openbare baantjes inventariseren
Landelijk concept (groot)ouder-(klein)kind ontwikkelen
Passend aanbod ontwikkelen voor niet-aangesloten (of louter recreatieve)
verenigingen
Focus op doelgroep 30+. Sportbehoefte van personen <30 is lastig te definiëren
Good practices mbt ledenwerving en verjonging uitwisselen tussen clubs
Bij ledenwerving focussen op andere doelgroep dan ouderen. Bv gezinnen
benaderen met ‘napret-actie’ na vakantie.
Out of the box-denken bij ontwikkelen van nieuwe producten
Samenwerking aangaan met gemeente mbt regionaal sportaanbod
Competitieve spelers van andere sporten kennis laten maken met Petanque (evt
samenwerking met omnisportverenigingen)
Personeelsverenigingen benaderen voor nieuwe leden
Lidmaatschapsvormen ontwikkelen om jongeren enthousiast te maken (bv tijdelijk
lid)
Getrapt verjongen. Eerst richten op ouders, daarna kinderen
Andere speelvormen aanbieden voor jeugd (bv. Kortere partijen)

Sportaanbod voor alle leden
Suggesties
Toernooien en competities aanbieden op eigen niveau
Visie en beleid ontwikkelen met betrekking tot wedstrijd en recreatiespelers
Rankingsysteem ontwikkelen
Recreanten en competitiespelers samen laten spelen (mengen verschillende
niveaus)
Trainingen verzorgen voor recreanten. Hierbij eventueel extra aandacht voor
ouderen
De (sport)behoefte van de recreanten inventariseren
Transparant maken wat de NJBB de recreant op dit moment biedt
Lidmaatschap voor recreanten laagdrempelig maken
Het bondsblad blijven aanbieden via het lidmaatschap
Sportaanbod ontwikkelen dat aansluit bij ambitieniveau van spelers
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Promotie, zichtbaarheid en publiciteit
Suggesties

Meer social media-campagnes rondom grote evenementen (EK, WK).
Imagoverbetering. Van spel Jeu de boules naar de sport Petanque.
Organiseren van landelijke activiteiten (bv nationale bouledag voor bedrijfsleven en
overheidsinstellingen)
Naamsbekendheid van verenigingen vergroten dmv regionale kranten etc.
Meer promotietoernooien organiseren (bv markttoernooien, mini-maxi en bouler/nietbouler toernooi)
BIP implementeren en verder ontwikkelen
Samenwerken met externe organisaties (bv Sportsupport, avondvierdaagse, Koningsdag,
nationale sportweek)
Grote evenementen naar Nederland halen (bv WK, EK).
Livestream van grote toernooien (NK's etc.)
Opzetten van stratencompetitie (zoals bankjescollectief)
Krachtige promotietools ontwikkelen
Bedrijvenuurtje organiseren met andere verenigingen
Best practices delen met andere verenigingen
Goede verdeling van NK's over het land
Reclamespotjes met topspelers maken
Verenigingen ondersteunen bij promotieactiviteiten
Topspelers benoemen tot ambassadeur van de sport Petanque
Gekleurde boules om de sport begrijpelijk te maken voor buitenstaanders
Ontwikkelen van technische hulpmiddelen (bv. Apps om afstand tussen boules te meten)
Delen van nieuwsberichten van landelijke organisatie (facebook, twitter, etc.)
Campagne op landelijk niveau initiëren om de sport onder de aandacht te brengen
Eigen leden bewust maken dat zij de sport kunnen promoten
Sport beter in beeld brengen (dmv gekleurde boules, duidelijke weergave score en
uniforme kleding)
Aansluiten bij initiatieven als 'Mooie Boules'
Fotodatabase ontwikkelen en hierbij meer jeugd laten zien (bv Picasa album)
Verzorgen van demonstraties
Lidmaatschappen weggeven aan bedrijven/scholen

Verenigingsondersteuning
Suggestiess
VO-producten ontwikkelen voor clubs
Clubs ondersteunen bij contact met pers
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Districtcompetities
Suggesties
Wensen onderzoeken voor passend aanbod binnen district (o.a. letten op reisafstanden,
speeldagen etc.)
Spelers en verenigingen motiveren om deel te nemen (promotie van DC)
Informatievoorziening mbt DC richting spelers/leden verbeteren
Aanbod DC voor niet-aangesloten verenigingen
Goede afstemming DC en NPC
Organiseren van DC voor verschillende doelgroepen (oud/jong, man/vrouw) met koppeling
deelname NK
Afstemmen verenigingstoernooien met DC (kalenderoverleg). Waken voor overvolle
wedstrijdkalender
Informatiebijeenkomsten/inloopmiddagen organiseren voor uitleg competitieaanbod (o.a.
aandacht voor spelregels)
Licentiestructuur
Suggesties
Spelers met C-licentie meer toegang tot toernooien geven of aparte competitie voor
clublicentiehouders
één licentie creeëren voor iedereen + contributie voor de bond. Deelname aan competitie
opnemen in licentiekosten
Leden <18 geen contributie/licentiekosten in rekening brengen
Verenigingscontributie verhogen en afdracht licentiekosten verlagen. Acceptabele prijs
vaststellen voor licentie
Creëer geen beperkingen maar stimuleer toename aantal nieuwe leden
Meerwaarde van de licenties duidelijk maken. Hierbij aandacht voor de meerwaarde voor
recreanten
Drie categoriën spelers: wedstrijden, alleen op club, geen spelerspas)
NPC
Suggesties
Uniformiteit creëren in de structuur en regels
Duidelijkheid geven mbt (gevolgen van) binnen en buiten spelen
NPC duidelijk positioneren tov de DC
Nagaan of leeftijdstoename zorgt voor minder behoefte aan competitities
Optimaliseren speelschema's (letten op speeldagen, reisafstanden etc.)
Verplichting tot promoveren overwegen
Regels aanpassen die zien op vaker spelen tegen dezelfde speler
Overwegen om de NPC te laten starten in oktober
NPC ook aantrekkelijk maken voor mensen met een beperking
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Opleidingen
Suggesties
Opleidingen decentraliseren en de frequentie verhogen
Vereenvoudigen van opleidingen en aantrekkelijker maken (bv e-learning)
Kosten van de opleiding transparant maken
Meer opleiders enthousiast maken
Voor opleidingen eerst verenigingen uitnodigen zonder scheidsrechters
Kwaliteit van cursisten behouden dmv terugkomdagen
Opleidingen afstemmen op doelgroep (niveaus 1,2 en 3)
Vrijwilligersbeleid
Suggesties
Ondersteuning op gebied van vrijwilligersbeleid (m.n. behoud van vrijwilligers)
Organiseren themabijeenkomsten mbt vrijwilligersbeleid
Communicatie en informatievoorziening
Suggesties
Producten en diensten van NJBB goed onder de aandacht brengen
Naleving reglementen
Suggesties
Bespreekbaar maken hoe om te gaan met foutief toepassen van reglementen (door
scheidsrechters)
Standpunt innemen met betrekking tot afgekeurde banen (met name bij NPC)
Waken voor ontstaan van teveel regels die moeten worden nageleefd
Spelregeltoets ontwikkelen voor de spelers
Bepalen hoe moet worden omgegaan met handhaven van regels (mogelijkheid protest
etc.)
Maatschappelijke rol Petanque
Suggesties
Aandacht voor asielzoekers (mogelijk nieuwe jeugdleden)
Sociale aspecten van de sport benadrukken
Nieuwe verdienmodellen
Suggesties
Inhuren van speler/maatje mogelijk maken en/of verhuren eigen accommodatie
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Bijlage 1 Onderwerpen/Thema’s met score per district

Onderwerpen

West Score NW Score ZW Score Zuid Score Midden Score Oost Score Noord Score ZO Score Totaal

Ledenwerving/verjonging

1

10

1

10

Sportaanbod voor alle leden

3

8

3

8

Promotie/zichtbaarheid/publiciteit

2

9

3

8

Verenigingsondersteuning

6

5

5

Districtcompetities

2

9

Licentiestructuur

4

7

NPC

1

10

Opleidingen

5

6

1

10

10

3

8

1

10

1

10

68

6

5

2

9

3

8

3

8

46

2

9

2

9

1

10

6

5

6

7

4

4

7

2

9

3

8

4

7

7

4

Vrijwilligersbeleid

4

7

Commnicatie en informatievoorziening

6

5

Kennis en naleving reglementen
Maatschappelijk belang petanque

1

6

4

7

8

3

45
4

7

35

6

5

31

2

9

5
5

6

6

4

7

30

2

9

26

5

6

25
13

5

6

11

3

8

8

5

5

Gedrag en respect

7

4

4

Collectiviteit

8

3

3

Nieuwe verdienmodellen

8

3

3
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