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Nieuwe penningmeester bestuur gezocht 
Hetty van Tent, de penningmeester, heeft gemeld dat het voor haar niet meer mogelijk 
is om haar werkzaamheden te combineren met het penningmeesterschap van de NJBB. 
Ingaande de bondsvergadering van mei 2017 is zij aftredend. Het bestuur zoekt naar 
een opvolger.

Het huidige huurcontract met het Huis van de Sport is beëindigd per 1 november 2017. 
De directeur zoekt samen met zes andere sportbonden naar een ander pand. Er zijn al 
een aantal panden bekeken, waarvan er een geschikt lijkt. 

Het verslag van de bestuursvergadering van 20 januari 2017 is goedgekeurd. Het verslag 
en de besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 03 februari 2017 is 
voor kennisgeving aangenomen. 

De conceptagenda van de vergadering van de bondsraad d.d. 20 mei 2017 is  
vastgesteld. 

Afspraken over de clublicenties
Het bleek dat in een aantal afdelingen het was toegestaan dat spelers met een C-licentie 
deelnamen aan de afdelingscompetitie. Voor de districtcompetities kwam opnieuw de 
vraag op of spelers met een C-licentie kunnen worden toegelaten.
Het bestuur besluit na uitvoerig overleg om in die gevallen waar er sprake is van afdelingen 
die C-licentiehouders toelieten tot de afdelingscompetitie dit voor dit kalenderjaar te 
gedogen. Dit besluit zal in een brief aan de verenigingen uitvoerig worden toegelicht. 

Het Reglement voor de Petanquesport zal na vaststelling aan de verenigingen en aan 
alle functionarissen (via de verenigingen) worden gezonden.

Het DB is akkoord met het toekennen van een bronzen speld.

Het DB vindt dat de regels van de NPC strikt moeten worden toegepast. Spelers die in 
2016 een W-licentie hadden en nu een C-licentie mogen niet meespelen in de NPC. Als 
er een niet-gerechtigde speler heeft meegedaan, heeft men de wedstrijd reglementair 
verloren. Een tussenweg is er als de betrokken speler met een C-licentie deze alsnog 
omzet in een W-licentie.

Het inschrijfgeld voor de districtcompetities dient voldoende te zijn om alle kosten te 
kunnen dekken. Uitgangspunt is dat deze competities budgettair neutraal zijn.

besluiten van het bestuur

besluiten dagelijks bestuur - 03 februari 2017 


