besluiten van het bestuur
Besluiten bestuursvergadering - 20 januari 2017
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Wijziging regels Europacup
Van de Europese bond, de CEP, is het bericht ontvangen dat enkele regels voor de
Eurocup zijn gewijzigd. Vanaf dit jaar worden er niet alleen tripletten en doubletten
gespeeld maar ook tête-à-tête. De teams in de topdivisie en tweede divisie krijgen
de wijzigingen toegestuurd. Voor de lopende competitie is deze wijziging niet van
betekenis, alleen voor de winnaar van de NPC.
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Verslag en besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 15
november 2016.
Het bestuur heeft het verslag en de besluitenlijst van 15 november en van het DB van
28 oktober en 25 november 2016 vastgesteld.
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Verslag vergadering bondsraad d.d. 26 nov. 2016
Het bestuur besluit het concept verslag toe te sturen aan de bondsraadleden. Het
bestuur besluit om voorlopig geen nieuw voorstel voor te bereiden voor de contributiestructuur.
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Huisvesting bondsbureau
Het huurcontract loopt dit jaar af. Het bestuur is voorstander van een collectief met
andere sportorganisaties waarbij in elk geval facilitair wordt samengewerkt en waar
mogelijk ook inhoudelijk samenwerking kan worden uitgebreid met andere organisaties.
De stem van het personeel is heel belangrijk. Financieel gezien mag de nieuwe huisvesting niet duurder worden dan het nu is. De directeur van het bondsbureau zoekt met de
andere bonden naar een geschikt pand voor de huisvesting.

besluiten dagelijks bestuur - 13 januari 2017
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Voorstellen van de toernooicommissie voor wijziging van de
regels voor de Nederlandse Kampioenschappen.
Het bestuur besluit de voorstellen eerst te bespreken in de werkgroep die de NK’s en
NPC evalueert. De mogelijke voorstellen kunnen getoetst worden met de enquête die
wordt uitgezet naar de betreffende spelers. De werkgroep bestaande uit leden van de
commissie wedstrijdsport nationaal, het bestuur en het bondsbureau komt op 3 februari
voor het eerst bijeen.
De verenigingen worden binnenkort geïnformeerd over de evaluatie.

6

Brief reglementencommissie (RC)
In november 2016 heeft de RC een brief aan bestuur gericht m.b.t. de NPC. Eén onderwerp is het ontbreken van een 'rapportage formulier' voor de NPC die onder meer door
de scheidsrechters kunnen worden gebruikt. Het bondsbureau heeft dit formulier intussen gemaakt en dit is op 13 januari gepubliceerd op de website.

besluiten van het bestuur
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Aanvraag bronzen speld
Het bestuur besluit tot het toekennen van een bronzen speld.
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Conceptplanning NPC 2017/2018
Het bestuur is akkoord met de planning die is opgesteld door het bondsbureau voor de
inschrijving en indeling van de NPC 2017/2018. De inschrijving start zo vroeg mogelijk
opdat de definitieve indeling op in augustus kan worden gepubliceerd.
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Congres FIPJP
Voor het laatste gehouden congres van de FIPJP heeft de NJBB geen uitnodiging, agenda,
of stukken ontvangen. Na het congres is er geen verslag of besluitenlijst ontvangen.
Toevallig lezen we op de website dat het spelreglement is aangepast.
Het bestuur constateert voor de World Games (20 – 30 juli 2017 in Polen) de FIJPP over
de selectie gaat, maar de bonden hierover niet informeert.
Het bestuur besluit om een brief aan de FIPJP te sturen waarin we onze zorgen uiten.

