
Besluiten bestuursvergadering - 13 oktober 2017
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 Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 25 
augustus 2017 is vastgesteld.

De datum van de voorjaarsvergadering van de bondsraad is vastgesteld op 2 juni 2018. 
Het strategisch beraad wordt gehouden op 22 september 2018.

Het bestuur zal met ondersteuning van het bondsbureau en met een nog nader in 
te stellen klankbordgroep een nieuw voorstel voorbereiden voor de licentie- en de 
contributiestructuur en het toekomstige financieringsmodel. De eerste contouren en 
uitgangspunten worden besproken met de verenigingen in de ledenraadplegingen in 
het voorjaar 2018. 

Samen met zeven andere sportbonden wordt een pand gehuurd aan de Kelvinbaan in 
Nieuwegein. Om te kunnen huren vormen de sportbonden een stichting.

De secretaris heeft de bevindingen van het strategisch beraad opgesteld. Deze worden 
naar de bondsraadleden en districtscoördinatoren verstuurd. In het eerstvolgende Nieu-
wsbouletin wordt dit onder de aandacht gebracht bij de lidverenigingen. 

Het bestuur heeft de concept agenda en de stukken van de bondsraad van 25 novem-
ber 2017 vastgesteld. Het bestuur is nog in gesprek met twee kandidaat bestuursleden.

Helaas blijken er onduidelijkheden te zijn welke spelers zich hebben geplaatst voor het 
finale weekend van de Masters. Het bestuurslid Jan Paashuis is gemachtigd om hiervoor 
een oplossing te zoeken in overleg met medewerkers van het bondsbureau en de com-
missie wedstrijdzaken nationaal.  

Het bestuur neemt kennis van het besluit van de CEP om ingaande 2018 de na-
tionaliteitsregel toe te passen: alleen spelers die hun paspoort hebben in het land dat 
hen uitzendt, mogen deelnemen aan de EK’s. Voor de FIPJP is nog niet helemaal helder 
of de nationaliteitsregels al gelden voor het WK 2018 in Canada. De ontvangen infor-
matie is tegenstrijdig. De betrokken spelers zullen worden geïnformeerd. 

Het dagelijks bestuur besluit tot het toekennen van de bronzen speld.
 
Door een verschuiving in de planning NPC 2018 -2019 kan de bondsraad op zaterdag 
24 november 2018 bijeen komen.
 
Enkele verenigingen hebben teams teruggetrokken van deelname aan de NPC nadat de 
definitieve indeling van de NPC is gemaakt. Deze verenigingen zullen de  
boete conform het reglement moeten betalen.

besluiten van het bestuur

besluiten dagelijks bestuur - 29 september 2017 
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