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Verslag vergadering bondsraad 31 oktober 2015 

 
1. Opening. 
De voorzitter van het bondsbestuur, Sjoerd Pieterse heet de aanwezigen welkom. Voorafgaand 
aan deze vergadering hebben de leden van het bondsbestuur alle afdelingsvergaderingen 
bezocht. Er is daar veel gesproken over de onderwerpen van de agenda van de bondsraad. De 
presentaties die zijn gegeven door de leden van de werkgroep competitie gaven veel input 
voor de inrichting van de NPC. Een voorstel met de reglementen voor de inrichting van de NPC 
komt in het voorjaar van 2016 aan de orde. Sjoerd Pieterse stelt Laura Vaessen voor. Zij is de 
medewerker communicatie bij het bondsbureau. Hierna stelt hij de leden van het bondsbestuur 
voor.  
Het bestuurslid Maarten Stramrood is afwezig Zijn portefeuille wordt waargenomen door Floris 
van Lelyveld. 
 
2. Mededelingen. 

a. NPC.  
De portefeuillehouder van de pijler Competitie meldt dat het reglement voor de NPC in de 
Bondsraad van mei 2016 zal worden besproken. 
b. Consolidatie jaarrekening. 
De penningmeester, Hetty Tindemans zegt dat het inschakelen van de accountant voor de 
controle van de afdelingsrekeningen de NJBB teveel geld zal kosten. Om een goede 
verantwoording mogelijk te maken is het noodzakelijk om de daarvoor bestemde formulieren 
goed in te vullen. Waar nodig zal de financiële commissie bij afdelingen de financiële controle 

gaan uitvoeren. De accountant stemt in met deze werkwijze.  
Binnenkort wordt aan de afdelingsbesturen een brief gezonden met het formulier met de 
gevraagde gegevens. Zij verzoekt de afdelingsbesturen dringend om deze goed in te vullen 
zodat de rechtmatigheidcontrole soepel kan verlopen. 
c. Bondsblad. 
De waarnemende portefeuillehouder van de pijler Promotie, Floris van Lelyveld wijst er op dat 
het uiterlijk van het bondsblad “petanque” flink is veranderd. Hij meldt dat de redactie helaas 
te kennen heeft gegeven niet verder te willen gaan. De redactie zal nu worden verzorgd door 
de medewerkers van het bondsbureau. 
 
3. Verslag bondsvergadering 30 mei 2015. 
Er was een reactie ontvangen van afdeling 13 met een voorstel tot wijziging van de tekst op 
regels 281 en 282.  
Besluit: De bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 30 mei 2015 vast incl. de 

wijziging van de regels 281 en 282.  
 
4. Ingekomen stukken. 
Het bondsbestuur heeft afgelopen week een notitie nagezonden met daarin een antwoord op 
de meest gestelde vragen in de afdelingsvergaderingen. Deze notitie is ter kennisneming en 
maakt geen onderdeel uit van de bondsvergadering. 
De schriftelijke vragen die zijn ingediend door de afdelingen komen aan de orde bij de 
betreffende agendapunten. 
 
5. Agenda 
De nagezonden agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 30 mei 2015. 
Besluit: De stand van zaken wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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7. Benoeming financiële commissie. 

De leden van de financiële commissie worden jaarlijks benoemd. Alleen het commissielid Thuur 
Meertens heeft zich dit jaar niet herkiesbaar gesteld. Een nieuwe kandidaat is gevonden in de 
persoon van Ton Reedijk. 
Besluit: Tot lid van de financiële commissie is benoemd Arnold van der Pol, Rob van der Zwet 
en Ton Reedijk. 
 
Hetty Tindemans richt vervolgens het woord tot Thuur Meertens. Hij heeft vanaf 1997 vele 
jaren gewerkt in de financiële commissie. 
Vorige week heeft hij een bronzen speld mogen ontvangen voor zijn bijdrage in afdeling 16, 
zoals bij de organisatie Vrijthof toernooi.  
Vanwege zijn vele verdiensten voor de NJBB heeft het bondsbestuur besloten hem ook een 
zilveren speld toe te kennen. 
 
Thuur Mertens bedankt voor de huldiging en het vertrouwen dat hij jarenlang mocht 

ontvangen van de bondsraad. 
 
8. Jaarplan. 
De vragen 1-5 van afdeling 05 en vraag 6 van afdeling 10 blijken afdoende te zijn beantwoord. 
Vraag 7 ingediend door afdeling 14 leidt tot de vervolgvraag of het mogelijk is om volgend jaar 
als er een tekort aan scheidsrechters is, dispensatie te mogen verlenen.  
De portefeuillehouder, Henk van Rekum antwoordt dat het bondsbestuur dit geen goede zaak 
vindt. Het verlenen van dispensatie betekent het inboeten van kwaliteit. Daar is het bestuur 

geen voorstander van. De voorzitter voegt hier aan toe dat er geen algemene dispensatie 
mogelijk is. Hij weet dat het soms niet lukt om bij een toernooi voldoende gekwalificeerde 
functionarissen te hebben. Het bestuur vindt het echter van groot belang dat toernooien 
kunnen doorgaan. In deze gevallen moet er naar verstand worden gehandeld.  
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vraagt naar de oplevering technisch kader. Er is een 
tekort aan functionarissen in de afdeling maar blijkbaar ook in andere afdelingen. Als de 
opleidingen starten in mei is dat erg laat.  
De portefeuillehouder van de pijler verenigingsondersteuning, Floris van Lelyveld reageert dat 
het bestuur zich er van bewust is dat het “knelt” omdat de kans bestaat dat er volgend jaar 
een tekort is aan scheidsrechters en wedstrijdleiders. Er is al een pilot gestart met de nieuwe 
opleidingsmodule voor scheidsrechters. De planning is om in het eerste kwartaal van 2016 te 
beginnen met de opleidingen. 
Afdeling 10 dringt aan op het geven van de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie.  
Afdeling 07 pleit voor een gedoogbeleid.  

De portefeuillehouder, Floris van Lelyveld wijst er op dat ook het bestuur het belangrijk vindt 
dat er moet kunnen worden gespeeld. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 16 zegt dat hij in zijn functie van opleider, niet is 
geïnformeerd over de start van de pilot. Hij vindt dat de communicatie naar de opleiders 
onvoldoende is.  
 
De voorzitter merkt op dat wedstrijden moeten kunnen doorgaan. Als er knelpunten dreigen, 
leg deze voor aan het bondsbestuur dan zal het bondsbestuur onderzoeken welke oplossingen 
mogelijk zijn. 
De vertegenwoordiger van afdeling 09 voorziet vooral problemen bij de start van de NPC in 
september 2016. Hij dringt er op aan dat ook binnen de afdelingen goed gekeken moet worden 
naar de al beschikbare scheidsrechters, maar stimuleer bij de verenigingen ook de deelname 
aan de opleidingen.  
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De vertegenwoordiger van Afdeling 06 meent dat scheidsrechters zich tegen een “kopje koffie” 

wel bij hun eigen vereniging willen inzetten, maar bij inzet voor een andere vereniging wel alle 
kosten vergoed willen krijgen. 
De voorzitter merkt op dat hier helaas weinig aan te doen is. 
Besluit: de vergadering gaat akkoord met jaarplan 2016. 
 
9. Financiën 
9.1 begroting 2016. 
De vragen van de afdelingen 06 en 10 blijken afdoende te zijn beantwoord.  
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vraagt naar de relatie met de al veel eerder opgestelde 
begrotingen van de afdelingen. Omdat de afdelingen in 2016 geen retributie krijgen, kloppen 
een aantal afdelingsbegrotingen niet meer.  
De portefeuillehouder Financiën, Hetty Tindemans wil dit apart gaan bespreken met de 
betrokken afdelingen. De begroting van de afdeling zal in het algemeen niet hoeven te worden 
aangepast. Wel kan er sprake zijn van een dekkingsprobleem.  

De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vindt dat de gevolgde werkwijze van het bondsbestuur 
t.a.v. de afdelingen niet netjes is. De randvoorwaarden voor de afdelingen zijn achteraf 
veranderd. 
De voorzitter antwoordt dat de uitleg in de brief aan de afdelingen hier een redelijke uitleg aan 
geeft. 
 
Besluit: De begroting 2016 wordt vastgesteld. 
 

10. Pijler Bondsorganisatie. 
10.1 Districtindeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden districtteams. 
Eerst vindt de bespreking over de districtindeling plaats. 
 
De bespreking van dit agendapunt bevat de pagina’s 39-40 en bijlagen van de eerder 
toegezonden vergaderstukken en de beantwoording van de ingediende vragen en de 
nagezonden wijzigingsvoorstellen. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 zegt dat aan de afdelingsraden is gevraagd om ook in 
te stemmen met beslispunt 4, de invoeringsdatum. Dit besluit is overbodig want het is al 
eerder genomen. De voorzitter bevestigt dat de vergadering over de invoeringsdatum niet 
nogmaals hoeft te stemmen. 
 
De portefeuillehouder van de pijler bondsorganisatie, Jan Willem Meerwaldt licht toe dat de 
indeling in acht districten een afgewogen keus is geweest. Op het oorspronkelijke voorstel 

heeft afdeling 11 een wijziging geformuleerd. Er zijn echter ook andere vragen gekomen naar 
een aanpassing van de voorgestelde indeling. Het bestuur heeft de indeling vervolgens 
nogmaals bekeken en een nieuw voorstel gemaakt, dit is wijzigingsvoorstel 2. 
Vraag 1 – 9 van afdeling 05 blijkt afdoende te zijn beantwoord. 
Over het antwoord op vraag 10 van afdeling 10 geeft de vertegenwoordiger van deze afdeling 
aan dat de afdeling kennelijk een andere kijk heeft dan het bondsbestuur op de gewenste 
omvang van het aantal verenigingen. 
De vragen 11, 12 en 13 zijn afdoende beantwoord. 
 
De vertegenwoordiger van Afdeling 09 vindt district West gelet op het aantal leden van 
verenigingen wel erg groot. Een kwart van alle individuele leden van de bond zijn 
geconcentreerd in een district. Hij betwijfelt of dit wel evenwichtig is. 
De voorzitter, Sjoerd Pieterse antwoordt dat een district alleen een regionale indeling is 
waarbij het voor het districtteam overigens vooral gaat om het aantal verenigingen.  

De huidige indeling is gebaseerd op het huidige aantal verenigingen en spelers. De hoop en de 
verwachting is dat het aantal verenigingen en spelers zal groeien.  
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De grenzen van de districten zijn niet in beton gegoten. Als de huidige indeling niet werkt, 

zullen we die in de toekomst moeten aanpassen. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 wijst op het hoge aantal wedstrijdspelers in het district 
West. Het starten van competities kan leiden tot grote problemen. De voorzitter wijst er op dat 
dit ook in andere districten, zoals in Noord tot problemen kan leiden. Al zal het daar gaan om 
relatief weinig spelers en grote reis afstanden.  
De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt, meldt dat het mogelijk is dat de samenstelling 
van de districtteams per district verschilt om aan de specifieke situatie te kunnen voldoen.  
 
Bij de bespreking van de wijzigingsvoorstellen geeft de vertegenwoordiger van Afdeling 11 aan 
dat het enige probleem zich nog voordoet bij de vereniging in Gorinchem. De 
portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt meldt dat het bondsbestuur inmiddels een brief heeft 
ontvangen van de vereniging in Gorinchem. Het bestuur moet het verzoek nog bespreken.  
De vertegenwoordiger van Afdeling 14 zegt dat de verenigingen PC Venlo en ‘t Lover blij zijn 
met de nieuwe indeling. Er zijn echter nog enkele verenigingen die een andere indeling willen.  

De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt, meldt dat verenigingen tot 15 januari 2016 een 
goed gemotiveerd verzoek om bij een ander district ingedeeld te worden, kunnen indienen bij 
het bondsbestuur. Hij stelt een advies van het afdelingsbestuur hierbij op prijs. 
 
Desgevraagd kan het voorstel van af deling 11 worden beschouwd als ingetrokken.  
 
Besluit: 
Ten opzichte van het eerste voorstel zijn enkele districtsgrenzen gewijzigd en zijn enkele 

verenigingen daardoor verplaatst naar een ander district. De wijzigingen hebben betrekking op 
district West, Zuid-West, Zuid-Oost en Zuid. 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-West naar district West: 

▪ L’Esprit (nr. 148) 
▪ JBC Vlaardingen (nr. 149) 
▪ JBC Maasstad (nr. 150) 
▪ JBC Nieuwerkerk (nr. 153) 
▪ Allez Tirer Maassluis (nr. 155) 
▪ Les Francophilles (nr. 156) 
▪ JBV Nederlek (nr. 157) 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-Oost naar district Zuid-West: 

▪ PV Tilburg (nr. 175) 
▪ Cochonnetclub Loon op Zand (nr. 178) 

▪ PC Oisterwijk (nr. 184) 
▪ JdB Dongen (nr. 185) 
▪ La Donnée (nr. 187) 
▪ PV Sprang Capelle (nr. 188) 
▪ Voor ons plezier (nr. 189) 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid naar district Zuid-Oost: 

▪ JBC Venray (nr. 50) 
▪ De Pielboulers (nr. 52) 
▪ PC Venlo (nr. 167) 
▪ PV ’t Lover (nr. 183) 

 
Met inachtneming van deze wijziging is de landelijke indeling van de districten vastgesteld. De 
acht districten zijn: Noord, Oost, Midden, Noord - West, West, Zuid – West, Zuid – Oost, Zuid. 
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Bespreking over de samenstelling van de districtteams 

De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt licht kort toe dat de samenstelling van de 
districtteams per district maatwerk zal zijn. Het bestuur ziet het ook als een groeimodel: niet 
alle functies hoeven in een keer te worden ingevuld. Prioriteit ligt bij de functies van 
districtscoördinator, verenigingsondersteuner en coördinator wedstrijdzaken. 
 
De vragen 2 -9 ingediend door Afdeling 05 en vraag 11 ingediend door Afdeling 10 zijn 
afdoende beantwoord. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 vindt het antwoord op vraag 12 over de planning van 
de werving van de districtbestuurders niet voldoende.  
De portefeuillehouder, Jan Willem Meerwaldt licht toe dat na besluitvorming in deze 
vergadering niets het bestuur in de weg staat om te starten met het benaderen van 
kandidaten voor de districtteams. De werkgroep structurering bondsorganisatie heeft 
voorgesteld om kwartiermakers te gaan benoemen. Dit voorstel moet nog eerst in het 
bondsbestuur worden besproken. 

Op de vraag van de vertegenwoordiger van Afdeling 10 of geïnteresseerden zich ook zelf 
kandidaat kunnen stellen, antwoord de portefeuillehouder bevestigend. De suggestie om 
hiertoe een oproep te plaatsen op de website neemt het bestuur over.  
 
Besluit: Het Wijzigingsvoorstel 3 om de 1e bullit op pagina 42 van de vergaderstukken aan te 
passen tot: “stelt het algemeen belang van de NJBB boven individuele belangen en belangen 
van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de NJBB m.b.t. de werkzaamheden voor de 
NJBB.” wordt aangenomen. 

 
Besluit: De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden districtteams zijn vastgesteld. 
 

PAUZE 
 
10.2. Procedure en werkwijze ledenraadpleging  
De vraag van Afdeling 05 is afdoende beantwoord. 
 
Besluit: De procedure en werkwijze ledenraadpleging is vastgesteld. 
 
10. 3 Procedure en werkwijze Strategisch beraad. 
De vraag van afdeling 10 is afdoende beantwoord. 
 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 4 om punt 2.5 en 2.6 samen te voegen tot:  

“2.5 De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke bijeenkomst van het 
strategisch beraad de belangrijkste bevindingen worden gepubliceerd op de website van de 
NJBB en worden teruggekoppeld aan de bondraad, het bondsbestuur en de 
districtscoördinatoren”, is door de bondsvergadering overgenomen. 
 
Besluit: De Procedure en werkwijze Strategisch beraad is vastgesteld, met inachtneming van 
Wijzigingsvoorstel 4. 
 
10.4 Procedure en werkwijze bondsraad. 
Bij de bespreking horen ook de antwoorden op de vragen die abusievelijk staan vermeld onder 
punt 10.5. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 06 trekt het voorstel, vermeld onder 10.5 vraag 1, in. De 
reactie van het Bondsbestuur is afdoende. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 wil graag het voorstel van afdeling 06 in stemming 

brengen. De voorzitter stelt voor om dit als Wijzigingsvoorstel 6.a aan te duiden. 
 



 

Vastgesteld verslag vergadering bondsraad d.d. 31 okt. 2015 - BV 28 mei 2016  6 

 

De vragen 1 en 2 ingediend door Afdeling 10 en vraag 2 bij 10.5 van Afdeling 10 zijn afdoende 

beantwoord. 
 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 5, “Op basis van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek stelt het 
bondsbestuur voor om de norm m.b.t. het verzoek voor een extra vergadering van de 
bondsraad aan te passen tot:  
2.4 Op verzoek van 10% van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek van het 
bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats”, is door de 
bondsvergadering overgenomen. 
 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 6 “om aan paragraaf 2 ‘Toegankelijkheid en organisatie’ het 
volgende toe te voegen:  
“2.5 De agenda voor de vergadering van de bondsraad wordt door het bondsbestuur 
afgestemd met het strategisch beraad. Op verzoek van 10% van de verenigingen, afkomstig 
uit meer dan één district, wordt een agendapunt toegevoegd.” 

is door de bondsvergadering overgenomen. 
 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 6a “om de verzending van de bondsraadsstukken niet twee weken 
maar vier weken voor de bondsraadsvergadering te laten plaatshebben” is na stemming met 
66 tegen 23 stemmen aangenomen. 
 
Besluit: De Procedure en werkwijze bondsraad is vastgesteld. 
 

10.5 Functieprofiel bondsraadleden. 
Besluit: Wijzigingsvoorstel 7 om de eerste zin van het “functieprofiel bondsraadsleden NJBB” te 
wijzigen in: “De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de 
leden van de aangesloten verenigingen.” 
is door de bondsvergadering overgenomen. 
 
Besluit: Het Functieprofiel bondsraadleden is vastgesteld. 
 
11. Pijler competitie. 
11.1 TRP rompreglement 
De bespreking verloopt per artikel of groep artikelen. 

- titel en ondertitel 
Besluit: de wijziging van de titel en ondertitel is vastgesteld. 
 

- inleiding 
Besluit: de wijziging van de inleiding is vastgesteld.  
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 merkt op dat de bijlagen wel zijn benoemd maar 
niet zijn meegezonden.  
De voorzitter licht toe dat deze bijlagen ofwel nu al bestaan en niet wijzigen dan wel op 
een later tijdstip worden vastgesteld. 
 

- artikel 3.  
De vraag van afdeling 06 over artikel 3.1 leidde tot amendement 1.  
Artikel 3.1 De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën 
1. Nationale toernooien: de nationale kampioenschappen, de nationale petanque 
competitie en de NJBB Masters 
2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua ambiance, sfeer, 
omvang en (buitenlandse) deelname 

3. Regionale toernooien: alle overige toernooien 
Besluit: amendement 1 is aanvaard. 
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De vraag van Afdeling 06 over artikel 3.3. leidde tot amendement 2  

Artikel 3.3. De toernooicommissie kan besluiten aan een landelijk of een regionaal 
toernooi de status “kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 
Besluit: amendement 2 is aanvaard. 
 
Besluit: de voorgestelde wijzigingen van artikel 3, inclusief de amendementen 1 en 2 
zijn vastgesteld.  
 

- artikel 4. 
De vertegenwoordiger van de toernooicommissie wijst op een onjuistheid in artikel 4.4: 
Ook bij het NK beloften spelen de mannen en de vrouwen apart.  
De portefeuillehouder van de pijler competitie, Henk van Rekum bevestigt dit.  
Het voorstel van de voorzitter om het artikel zo aan te passen, is door de vergadering 
overgenomen. 
Besluit: de voorgestelde wijzigingen van artikel 4, inclusief de toevoeging dat het NK 

beloften gesplitst is in een NK voor mannen en vrouwen, is vastgesteld. 
 

- artikel 5. 
De vraag van Afdeling 06 over artikel 5.2 leidde tot amendement 3.  
De vertegenwoordiger van Afdeling 13 vindt het amendement een onnodige betutteling 
van de wedstrijdleider.  
Na enige discussie besluit het bondsbestuur om amendement 3 in te trekken. 
 

Besluit: De wijzigingen van artikel 5 zijn vastgesteld.  
 
- artikel 6. 

Besluit: De wijzigingen van artikel 6 zijn vastgesteld.  
 
- artikel 7. 

Vraag 3 van Afdeling 06 is afdoende beantwoord. 
Besluit: De wijzingen van artikel 7 zijn vastgesteld. 

 
- artikel 8 -16. 

Besluit: De wijzingen van artikel 8 – 16 zijn vastgesteld. 
 
▪ artikel 17 

De vertegenwoordiger van Afdeling 10 kan zich niet vinden in het antwoord van het 

bondsbestuur. De vertegenwoordiger van Afdeling 11 sluit zich hierbij aan. Het is niet 
uit te sluiten dat verenigingen in 2016 afspraken maken over toernooien in 2017. 
Voorgesteld wordt om artikel 17.4 niet te laten vervallen. 
 
Besluit: De wijzigingen van artikel 17.1 – 17.3 en van artikel 17.5 – 17.8 zijn 
vastgesteld. 
 
Besluit: Artikel 17.4 blijft gehandhaafd. 

 
- artikel 18 -21. 

Besluit: De wijzigingen van artikel 18 – 21 zijn vastgesteld. 
 

- artikel 22. 
Vraag 4 van Afdeling 06 leidde tot amendement 3. “Artikel 22.1 Voor een nationaal 

toernooi geschiedt de toewijzing van een scheidsrechter en een wedstrijdleider door de 
toernooicommissie. 
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- Artikel 22.2 Voor een landelijk- of een regionaal draagt de organisator zorg voor een 

bevoegde wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter.” 
 
Besluit: De wijzigingen van artikel 22 inclusief amendement 3 is vastgesteld. 
 

▪ artikel 24 – 39. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 09 zegt over 39.1. dat zij blij zijn met de 
toezegging van het bondsbestuur dat het reglement NPC door de bondsraad zal worden 
vastgesteld. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 legt een relatie tussen de voorgestelde 
wijzigingen van artikel 39. 1 en 42.1. De afdelingsraad van afdeling 10 vindt het een 
bezwaar dat de voorgenomen wijzigingen van de reglementen van NK’s niet door de 
afdelingen / verenigingen gekend zijn en er geen gelegenheid is om zienswijzen in te 
dienen. De vertegenwoordiger van Afdeling 09 schaart zich hier achter. 
Na een stemmingspeiling besluit de voorzitter om het wijzigingsvoorstel van artikel 

39.1 in te trekken. 
Besluit: De wijzigingen van artikel 24 – 36.2 zijn vastgesteld. 
Besluit: Artikel 39.1 wordt als volgt: Aan dit reglement zijn tien bijlagen toegevoegd, 
die integraal deel uitmaken van dit reglement. 
 
Besluit: De wijziging van artikel 39. 2 is vastgesteld. 
 

▪ Artikel 42.1 

Besluit: dit artikel blijft gehandhaafd. 
Het nieuw voorgestelde artikel 42.2 komt hierdoor te vervallen. 
 

▪ Artikel 42.2  
Besluit: De wijziging van artikel 42.2 is vastgesteld. Hernummering van dit artikel naar 
42.3 vervalt. 
 

▪ Artikel 43  
Besluit: De wijziging van artikel 43 is vastgesteld. 

 
12. Rondvraag. 
De vertegenwoordiger van Afdeling 10 geeft het bondsbestuur een pluim voor de wijze waarop 
de vergadering is verlopen en geleid en dat soepel is omgegaan met de wensen vanuit de 
vergadering. 

De voorzitter bedankt de leden van het Bondsbureau voor de voorbereiding van de 
vergadering. Ook bedankt hij de leden van de werkgroep B1 en de overige werkgroepen. 
De voorzitter wijst er op dat op dat moment het WK voor beloften wordt gespeeld in Bangkok. 
De verrichtingen van het Nederlandse team is te volgen via Twitter. De volgende week is het 
WK voor dames, ook in Thailand. 
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Besluiten Bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015 
 
1. Het verslag van de bondsvergadering van 30 mei 2015, inclusief de door afdeling 13 

voorgestelde wijziging (regel. 281 en 282) is door de Bondsraad vastgesteld. 
 
2.  De stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering d.d. 30 mei 

2015 is voor kennisgeving aangenomen. 
 
3.  Tot lid van de financiële commissie zijn de volgende personen benoemd: Arnold van der 

Pol, Rob van der Zwet en Ton Reedijk. 
 
4.  Het Jaarplan 2016 is vastgesteld. 
 
5.  De Begroting 2016 is vastgesteld. 
 

6.  De landelijke indeling van de districten is vastgesteld. De acht districten zijn: Noord, 
Oost, Midden, Noord - West, West, Zuid – West, Zuid – Oost, Zuid.  
 

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel zijn enkele districtsgrenzen gewijzigd en zijn 
enkele verenigingen daardoor verplaatst naar een ander district. De wijzigingen hebben 
betrekking op district West, Zuid - West, Zuid - Oost en Zuid. 
 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid -West naar district West: 

o L’Esprit (nr. 148) 
o JBC Vlaardingen (nr. 149) 
o JBC Maasstad (nr. 150) 
o JBC Nieuwerkerk (nr. 153) 
o Allez Tirer Maassluis (nr. 155) 
o Les Francophilles (nr. 156) 
o JBV Nederlek (nr. 157) 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-Oost naar district Zuid-West: 

o Cochonnetclub Loon op Zand (nr. 178) 
o PC Oisterwijk (nr. 184) 
o JdB Dongen (nr. 185) 
o La Donnée (nr. 187) 
o PV Sprang Capelle (nr. 188) 

o Voor ons plezier (nr. 189) 
 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid naar district Zuid-Oost: 

o JBC Venray (nr. 50) 
o De Piëlboulers (nr. 52) 
o PC Venlo (nr. 167) 
o PV ’t Lover (nr. 183) 

 
7.  De samenstelling van de districtteams en de bijbehorende functieprofielen zijn vastgesteld. 

De samenstelling van de districtteams is als volgt: districtscoördinator, coördinator 
wedstrijdzaken, sportpromotor, webredacteur en verenigingsondersteuner. 
De 1e bullit op pagina 42 van de vergaderstukken is als volgt aangepast: 
“stelt het algemeen belang van de NJBB boven individuele belangen en belangen van 
verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de NJBB m.b.t. de werkzaamheden voor de 

NJBB” 
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8.  De procedure voor en de werkwijze van de ledenraadpleging is vastgesteld.  

 
9.  De procedure voor en de werkwijze van het strategisch beraad is vastgesteld inclusief  

de volgende wijziging. Punt 2.5 en 2.6 worden samengevoegd tot punt 2.5.  
“De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke bijeenkomst van 
het strategisch beraad de belangrijkste bevindingen worden gepubliceerd op de website 
van de NJBB en worden teruggekoppeld aan de bondraad, het bondsbestuur en de 
districtscoördinatoren.” 
De nummering in de definitieve versie wordt hierop aangepast. 

 
10. De procedure voor en de werkwijze van de bondsraad is vastgesteld inclusief de 

volgende wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel. 
▪ “2.4 Op verzoek van 10% van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek van 

het bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats.” 
▪ Aan paragraaf 2 ‘Toegankelijkheid en organisatie’ wordt het volgende toegevoegd: 

“2.5 De agenda voor de vergadering van de bondsraad wordt door het bondsbestuur 
afgestemd met het strategisch beraad. Op verzoek van 10% van de verenigingen, 
afkomstig uit meer dan één district, wordt een agendapunt toegevoegd.” 

▪ Bijlage 2; Planning- en control -cyclus; Bondsraad voorjaar; Bondsraad najaar:  
“De verzending van de bondsraadsstukken zal vier weken voor de 
bondsraadsvergadering plaats hebben.” 

 
11.  Het functieprofiel bondsraadleden is vastgesteld, inclusief de volgende wijziging. 

De eerste zin van het “functieprofiel bondsraadsleden NJBB” is gewijzigd in. “De 
samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de leden van 
de aangesloten verenigingen.” 

 
12  Van het Toernooireglement Petanque (rompreglement) zijn de volgende artikelen 

gewijzigd. 
▪ Titel, Ondertitel, Inleiding conform voorstel. 
▪ Artikel 3.1. De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën:  

1. Nationale toernooien: de nationale kampioenschappen, de nationale petanque 
competitie en de NJBB Masters; 
2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua ambiance, 
sfeer, omvang en (buitenlandse) deelname 
3. Regionale toernooien: alle overige toernooien. 

▪ Artikel 3.2 conform voorstel. 

▪ Artikel 3.3. De toernooicommissie kan besluiten aan een landelijk of een regionaal 
toernooi de status “kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 

▪ Artikel 3.4, 3.5.1 en 3.5.2 conform voorstel. 
▪ Artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 conform voorstel.  

In artikel 4.4 wordt toegevoegd aan het nationaal kampioenschap voor beloften 
“mannen / vrouwen”.  

▪ Artikel 5.5, 5.6, 6.1, 7, 8 -16 conform voorstel. 
▪ Artikel 17.1 – 17.3 conform voorstel. 
▪ Artikel 17.4 blijft gehandhaafd. 
▪ Artikel 17.5 – 17.8 conform voorstel. 
▪ Artikel 18 – 21 conform voorstel. 
▪ Artikel 22.1 Voor een nationaal toernooi geschiedt de toewijzing van een 

scheidsrechter en een wedstrijdleider door de toernooicommissie. 
▪ Artikel 22.2 Voor een landelijk- of een regionaal toernooi draagt de organisator zorg 

voor een bevoegde wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter. 
▪ Artikel 22.3 conform voorstel. 
▪ Artikel 24 – 36.2 conform voorstel. 
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▪ Artikel 39.1 Aan dit reglement zijn tien bijlagen toegevoegd, die integraal deel 

uitmaken van dit reglement. 
▪ Artikel 39. 2 conform voorstel. 
▪ Artikel 42.1 blijft gehandhaafd, wijzigingsvoorstel niet aanvaard.  

Het nieuw voorgestelde artikel 42.2 komt hierdoor te vervallen. 
▪ Artikel 42.2 conform voorstel. Hernummering van dit artikel naar 42.3 vervalt. 
▪ Artikel 43 conform voorstel. 

 

Toezeggingen Bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015 

 
1.  Met de afdelingen die een dekkingsprobleem voorzien in de begroting 2016 wordt 

afzonderlijk overlegd. 
 
Het bondsbestuur heeft de begrotingen 2016 gezien en verwacht niet dat er afdelingen 
zijn die een dekkingsprobleem voorzien. Tot op heden is het bondsbestuur hierover nog 

niet benaderd. 
 
2.  De vereniging die graag bij een ander district wil worden ingedeeld, kan tot 15 januari 

2016 een gemotiveerd verzoek indienen bij het bondsbestuur. 
  

Het bondsbestuur heeft van 4 verenigingen een verzoek ontvangen. Deze 4 verzoeken 
zijn gehonoreerd.  

 
3.  Het bondsbestuur zal op de website een oproep plaatsen voor kandidaten die 

belangstelling hebben voor een functie in een districtteam. 
 
Op de website is onder het menu “Over NJBB -> Districtnieuws” informatie te vinden 
over de functies binnen het districtsteam.  
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BIJLAGE:  ANTWOORDEN OP INGEKOMEN VRAGEN NJBB AFDELINGEN 

 
Naar aanleiding van de behandeling van de stukken voor de najaarsvergadering van de 
Bondsraad (31-10-2015) hebben afdelingsbestuurders schriftelijk vragen gesteld aan het 
bondsbestuur. Onderstaand zijn de vragen per agendapunt geclusterd en beantwoord.  
 
Agendapunt 8  Jaarplan 2016 
 
Vraag 1  Afdeling 5 
Zou het bondsbestuur kunnen aangeven waaruit blijkt dat de stagnatie van de ledengroei o.a. 
is ontstaan door de afname van het vertrouwen in en de waarde van de bond? 
En zijn deze uitspraken op enige manier te onderbouwen? 
 
Het bondsbestuur herkent zich niet in de stellingname dat de stagnatie van de ledengroei is 
ontstaan door de afname van het vertrouwen in en de waarde van de bond. In het 

meerjarenbeleidsplan 2014-2016 wordt geconstateerd dat er sprake is van een stagnatie van 
de groei, de toename van de gemiddelde leeftijd én een afname in het vertrouwen en de 
waarde van de bond.  
Het betreft een opsomming, geen oorzaak en gevolg.  
 
De constatering is gebaseerd op een onderzoek dat in opdracht van de NJBB is uitgevoerd door 
Tien Organisatieadvies. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in de ‘Eindrapportage 
organisatiescan. De toekomst van de NJBB’. Het rapport is beschikbaar op de website van de 

NJBB.  
 
Vraag 2 Afdeling 5 
Is het mogelijk dat het bondsbestuur vooraf concrete informatie geeft over het VO congres in 
november 2015? Dezelfde vraag gaat op voor de sporttak overstijgende thema’s voor 
verenigingsbestuurders die centraal door de bestuurdersacademie worden gegeven? 
 
Begin oktober is de uitnodiging voor het VO-congres per post en per mail verstuurd aan het 
secretariaat van de verenigingen en afdelingen. Hierin wordt informatie gegeven over het 
programma en de workshops. Mocht u aanvullende informatie willen ontvangen, neem dan 
contact op met het bondsbureau. In het volgende Nieuwsbouletin, de digitale nieuwsbrief van 
de NJBB, wordt meer informatie gegeven over de thema’s die behandeld worden in de 
bestuurdersacademie.  
 

Vraag 3 Afdeling 5 
In hoeverre mag een district een eigen competitievorm in voeren die niet past in deze 
formats? Of mag er uitsluitend worden gewerkt binnen de door de werkgroep (lees de bond) 
voorgeschreven formats? 
 
De formats worden ontwikkeld en samengesteld op basis van een inventarisatie van het 
huidige aanbod en in overleg met verschillende geledingen van de bond. Het doel van de 
formats is om het sportaanbod van petanque in Nederland herkenbaar, overzichtelijk en 
transparant te maken. Het stelt de bond en de verenigingen in staat om duidelijk te 
communiceren en de sport toegankelijker te maken. Bovenliggend doel is natuurlijk dat er 
zoveel mogelijk gebouled wordt. Daarom is er ook binnen de formats nog ruimte voor eigen 
invulling in de regio. Hoe groot de ruimte voor eigen invulling precies is, wordt vastgesteld 
tijdens de ontwikkeling van de formats. 
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Vraag 4 Afdeling 5 
Is het de bedoeling bij het ontwikkelen van de nieuwe NJBB website en hulpmiddel bij het 
digitaliseren van bijvoorbeeld een online uitslagensysteem voor de NPC om externe hulp in te 
huren? En in hoeverre is daar in de begroting voor de komende jaren rekening mee gehouden? 
 
Nee, het is niet de bedoeling om externe hulp in te huren bij de ontwikkeling van de website 
en een uitslagensysteem. Recent, bij de start van de pilot NPC, is de nieuwe website 
www.nlpetanque.nl gelanceerd. Voor de start van de reguliere competitie wordt de website 
doorontwikkeld. Een online uitslagensysteem is hier een onderdeel van. Dit wordt echter pas 
ontwikkeld na de evaluatie van de pilot NPC. 
 
Vraag 5 Afdeling 10 
Betreft V1 Opleiding technisch kader: De oplevering is o.i. te kort voor het begin van de NPC.  
 

De ontwikkeling van een opleiding is een tijdrovend proces. De betrokken werkgroep heeft 
intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de opleiding. Het is niet mogelijk gebleken de 
opleidingen eerder op te leveren. In verband met de NPC is er prioriteit gegeven aan de 
opleiding tot scheidsrechter. Op dit moment loopt er een pilot voor die opleiding. In het tweede 
kwartaal van 2016 worden ook de opleidingen voor wedstrijdleider en instructeur uiterlijk 
opgeleverd.  
 
Vraag 6 Afdeling 10 

Betreft P 8.1 Ontwikkeling nieuwe website p. 24: De oplevering is te laat voor de NPC. 
 
Recent is de nieuwe website www.nlpetanque.nl gelanceerd. Deze website is gepositioneerd als 
het sportplatform van de NJBB. In verband met de start van de nieuwe nationale competitie en 
de focus op wedstrijdsport is prioriteit gegeven aan deze website. De lancering van de website 
bij de start van de pilot was immers zeer wenselijk. Gedurende de pilot wordt de website 
doorontwikkeld. Daarnaast wordt de reguliere website www.njbb.nl vernieuwd. Hier is, met het 
oog op de NPC, echter minder prioriteit aangegeven.  
 
Vraag 7 Afdeling 14 
De opleiding voor scheidsrechters is gedurende een lange periode niet beschikbaar geweest. 
Op dit moment beschikken niet alle verenigingen in afdeling 14 over een scheidsrechter. Is het 
mogelijk om, gedurende het tekort aan scheidsrechters, dispensatie te verlenen en het 
mogelijk te maken om categorie 3 toernooien op een vereniging te laten leiden door leden van 

de vereniging die goed op de hoogte zijn van de reglementen? 
 
Gedurende de ontwikkeling van de opleidingen is het inderdaad niet mogelijk om nieuwe 
scheidsrechters op te leiden. Het bondsbestuur begrijpt dat dit tot een tekort aan 
scheidsrechters kan leiden binnen de afdeling. Desondanks is het bestuur er geen voorstander 
van om ongediplomeerde scheidsrechters in te zetten voor het leiden van toernooien. De 
kwaliteit van de functionarissen is een belangrijke factor in de kwaliteit van het toernooi en het 
spelplezier van de boulers. Het bestuur hecht er daarom belang aan om alleen gediplomeerde 
scheidsrechters in te zetten bij officiële toernooien en vraagt verenigingen elkaar onderling te 
ondersteunen wanneer er een scheidsrechter benodigd is voor een toernooi. 
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Agendapunt 9.1  Begroting 2016 
 
Vraag 1 Afdeling 6 
Betreft; Kostendrager topsport (400); Begrotingspost 420; EuroCup verenigingen:  
Beter is het om hier aan te geven dat het bedrag van 3.300 euro is opgebouwd uit het 
inschrijfgeld (1.300 euro?) en een reservering van 2.000 euro als bijdrage voor de winnaar van 
de nationale petanque competitie die Nederland vertegenwoordigt. Nu lijkt het alsof het 
inschrijfgeld 3.300 euro bedraagt. 
 
Het bedrag van € 3.300 is opgesplits in inschrijfgeld aan de euroCup (€ 1.450) en een bijdrage 
van maximaal € 1.850 van de NJBB aan de vereniging die namens de NJBB deelneemt aan de 
EuroCup. Het bedrag van € 1.850 is bedoeld voor zowel de voorronde en mogelijke 
finaleweekend.  
 

Vraag 2  Afdeling 10 
Post 300 Wedstrijdsport gaat van een tekort van ca. 12.000 in 2016 naar bijna nul in 2019 
terwijl  het tekort op post 400 Topsport in dezelfde periode van ca. 40.000 naar ca. 42.000 
gaat. Dit is  o.i. absoluut onaanvaardbaar voor een bond die voor wedstrijdsport gekozen 
heeft. 
 
De koers die de NJBB heeft ingezet is gericht op het stimuleren en positioneren van de 
wedstrijdsport. In het jaarplan is zichtbaar dat in tijd, aandacht en activiteiten prioriteit 

gegeven wordt aan de wedstrijdsport. Topsport is een onderdeel van de wedstrijdsport en een 
belangrijke stimulans voor de spelers die mogelijk in aanmerking komen voor uitzending naar 
internationale toernooien. Voor zowel de wedstrijdsport als topsport zijn activiteiten benoemd 
in het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan. De activiteiten zijn gekoppeld aan de begroting. 
De activiteiten t.b.v. aan topsport kosten veel geld en brengen weinig inkomsten. Dit is de 
reden dat het budget in de begroting als zodanig is opgenomen. Er is echter wel zeer kritisch 
gekeken naar de kosten t.b.v. topsport en bezuinigd waar mogelijk. 
De reden dat het budget voor de wedstrijdsport lager wordt, heeft met name te maken dat de 
ontwikkelkosten voor de pijler Competitie lager worden. 
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Agendapunt 10.1 Districtsindeling en taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden districtsteams 

 
Vraag 1 Afdeling 5 
Zijn er voor deze verenigingen (JBC Venray 80, ’t Lover en Venlo) mogelijkheden om binnen 
het district Zuid Oost te blijven. En wat moeten zij daarvoor doen? 
 
Op basis van de informatie verkregen via de ingekomen vragen en voorstellen van afdelingen 
en de bespreking van de vergaderstukken op de afdelingsvergaderingen doet het  
bondsbestuur een wijzigingsvoorstel t.a.v. de districtsindeling, zie pag. 12. Mocht een 
vereniging als nog een bezwaar willen maken tegen plaatsing in een bepaald district kan de 
vereniging voor 15 januari 2016 een goed gemotiveerd verzoek indienen bij het bondsbestuur 
voor plaatsing in een ander district.  
 

Vraag 2  Afdeling 5 
In hoeverre denkt het bondsbestuur er in te slagen om per district een districtsteam neer te 
zetten dat volledig voldoet aan de verwachtingen die gewekt worden in de functieprofielen die 
daarvoor zijn opgesteld? 
 
Het bondsbestuur verwacht hier in te slagen. Tijdens de informatiebijeenkomsten en 
afdelingsvergaderingen heerst er positiviteit en enthousiasme over de districtsteams en de 
bijbehorende taken. Het bestuur is van mening dat er voldoende capabele vrijwilligers zijn die 

een bijdrage willen leveren aan de sport.  
Bij het werven van leden voor de werkgroepen voor de implementatie van het 
meerjarenbeleidsplan is een zelfde vraag gesteld. Ook toen is gebleken dat er meer dan 
voldoende animo was voor de invulling van de werkgroepen. 
 
Vraag 3 Afdeling 5 
Als wij het goed lezen is er een tegenstrijdigheid van meningen tussen het bondsbureau als 
het gaat over de ondersteuning van de districten en de districten waarbij de 
verenigingsondersteuning aan de orde komt. In hoeverre is het bondsbureau in zijn huidige 
bezetting in staat om enerzijds de 8 nieuwe districtteams te ondersteunen en te zorgen voor 
een goede start van de districten en anderzijds via deze districten de verenigingsondersteuning 
te coördineren? 
 
Wat betreft het bondsbestuur is er geen  sprake van een tegenstrijdigheid van meningen. Er is 

wel een spanningsveld m.b.t. de capaciteit. In het voorstel voor de districten is gezocht naar 
een optimale structuur waarbij dit zo goed mogelijk ondervangen wordt.  
 
Het bondsbureau is in staat om de implementatie van de districtsteams te ondersteunen. De 
districtsteams zijn hierbij belangrijk. Juist door de inzet van de teams is de bond in staat om 
bijvoorbeeld de verenigingsondersteuning in de regio invulling te geven.  
 
Vraag 4 Afdeling 5 
Denkt het bondsbestuur daarbij nog aan uitbreiding van het aantal formatieplaatsen/uren op 
het bondsbureau? En in hoeverre is daar ruimte voor in de begroting voor de komende jaren. 
 
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de formatie van het bondsbureau er voor de lange 
termijn uit gaat zien. In 2016 start de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. De 
formatie en taken van verschillende geledingen komen hierbij aan bod, waaronder ook de 

formatie op het bondsbureau.  
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Vraag 5 Afdeling 5 
De teamleden worden door het bondsbureau benoemd voor een periode van 3 jaar. 
Indien de periode van 3 jaar voorbij is, wat zijn dan de mogelijkheden om voor een tweede 
termijn te worden benoemd. Of nemen we afscheid van de persoon in kwestie en wordt er 
nieuw lid van het districtsteam benoemd? 
 
De districtsteams zijn uitvoerende organen van de bond en vormen geen bestuurslaag. Dit 
betekent dat er bij de (her)benoeming van teamleden geen rekening hoeft te worden 
gehouden met bestuurstermijnen. De termijn van 3 jaar is ingesteld ter evaluatie. Er is geen 
belemmering voor herbenoeming.  
 
Vraag 6 Afdeling 5 
Is onze veronderstelling dus juist dat districtsteamleden niet meer worden gekozen en door 
het bondsbureau worden geworven en benoemd. 

 
De veronderstelling is juist. 
 
Vraag 7 Afdeling 5 
Is het voor het bondsbestuur mogelijk om aan te geven wat naast het functieprofiel de overige 
criteria zijn om benoemd te worden. 
 
Het bondsbestuur heeft naast het functieprofiel geen andere criteria om teamleden te 

benoemen. In het functieprofiel zijn alle criteria beschreven. 
 
Vraag 8 Afdeling 5 
Zou het bondsbestuur uit kunnen leggen hoe men aan de tijdsbesteding van gemiddeld 4 tot 6 
uur per week (max 312 uur per jaar) komt voor de districtscoördinator? Graag zouden wij 
dezelfde uitleg willen hebben voor het gemiddeld aantal uren per week van de overige 
districtsteam leden. 
 
De tijdsbesteding van alle teamleden is een indicatie. Het bondsbestuur verwacht dat de 
teamleden binnen de genoemde tijdsbesteding hun taken kunnen uitvoeren. Mogelijk is er in 
de opstartfase een grote tijdsbesteding benodigd. Uiteraard wordt de tijdsbesteding van de 
teamleden geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
 
Vraag 9 Afdeling 5 

Betreft: de samenstelling van de districtsteams. Wat wij echter missen is de coördinator 
technische zaken. De coördinator in het district die de belangen behartigt en aanspreekpunt is 
van de scheidsrechters, wedstrijdleiders en trainer/coaches. Die zich daarnaast bezig kan 
houden met de promotie en  werving van technisch kader en van het promoten van 
opleidingen. Die in overleg met een trainerscollectief kan zorgen dat er training wordt verzorgd 
bij de verenigingen die daar behoefte aan hebben. Die regelmatig bijeenkomsten in zijn district 
regelt voor SR/WL/en trainers (scholing etc). Daarnaast zou deze coördinator in overleg met 
de sectie Topsport en de commissie opleidingen een sterk technisch beleid uit kunnen zetten. 
 
De taken die genoemd worden zijn op dit moment verdeeld over de coördinator wedstrijdzaken 
en de verengingsondersteuner van het districtsteam. De samenstelling van een districtsteam is 
een groeimodel. Als er op termijn blijkt dat er behoefte is om een bepaalde functie toe te 
voegen aan het districtsteam is dit in overleg mogelijk. Het districtsteam heeft immers o.a. als 
doel om de verenigingen en de sport in het district zo goed mogelijk te dienen.  
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Vraag 10 Afdeling 10 
Is de “span of control” wel werkbaar voor een districtsteam met meer dan 20 verenigingen?   
 
Het bondsbestuur verwacht dat een district met meer dan 20 verenigingen werkbaar is voor 
een districtsteam. Er zal in de praktijk meer aandacht uit gaan naar de ene vereniging dan een 
andere vereniging. Een deel van de werkzaamheden zal daarbij generiek zijn. Daarbij hebben 
de teamleden uiteraard de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen door andere 
vrijwilligers. De teamleden dragen wel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
taken. 
 
Vraag 11 Afdeling 10 
De eerste functie-eis “persoonlijke belangen” vervangen door  ”individuele belangen”. 
“Persoonlijke belangen” gaat o.i. veel te ver.  De functie-eisen vinden wij zo wie zo erg hoog. 
 

Het bondbestuur is het eens met de voorgestelde wijziging. De individuele belangen is 
inderdaad wat er wordt bedoeld. De aanpassing is door het bondsbestuur in “wijzigingsvoorstel 
3” pag. 12 opgenomen. 
 
Vraag 12 Afdeling 10 
Wij missen de planning van de werving van de leden van de districts-teams. 
 
In de planning is de samenstelling van de districtsteams opgenomen. Het werven van de 

teamleden is een onderdeel van de samenstelling. 
 
Vraag 12 Afdeling 11  
Afdeling 11 heeft een voorstel gedaan (zie pag. 9 en 10) voor een wijziging van de 
districtsindeling. Naar aanleiding van dit voorstel heeft het bondsbestuur “wijzigingsvoorstel 2” 
uitgewerkt, zie pagina 12. 
 
Vraag 13 Afdeling 14 
De vereniging PC ’t Lover heeft een mail gestuurd met een bezwaar tegen de districtsindeling. 
De afdeling verzoekt het bondsbestuur om het bezwaar mee te nemen in de besluitvorming. 
 
Op basis van de informatie verkregen via de ingekomen vragen en voorstellen van afdelingen 
en de bespreking van de vergaderstukken op de afdelingsvergaderingen doet het  
bondsbestuur een wijzigingsvoorstel t.a.v. de districtsindeling, zie pagina 12. De mail van PC  

’t Lover is meegenomen in het alternatieve voorstel voor de districtsindeling.  
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Wijzigingsvoorstel 1 
 

Brief afdeling 11 

  
 Aan: 

 Bondsbestuur NJBB  

 Postbus 2655 

 3430 GB Nieuwegein 
 
 

Lekkerkerk, 30 september 2015                                             Archiefnr. U-046-15 

 

Betr.: Bondsvergadering Agenda pt. 10.1 – Districtsindeling 

 

Geacht bondsbestuur, 
 

Tijdens de afdelingsvergadering van de NJBB-Afdeling 11 is door de verenigingen 
unaniem bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde districtsindeling voor de huidige 
verenigingen van de afdeling 11. 
Reden: De indeling voldoet voor de huidige 9 verenigingen, die zijn ingedeeld in het 
district Zuid-West niet aan de randvoorwaarden, zoals gesteld in pt. 2.1 van de 

Uitwerking herstructurering bondsorganisatie: DE DISTRICTEN en wel om de volgende 
redenen: 
• Er is geen rekening gehouden met natuurlijke en gemeentelijke grenzen. 

(Natuurlijke grenzen zijn naar onze mening rivieren en kustlijnen. 
Gemeentelijke grenzen zijn dikwijls teven provinciegrenzen) 

• Het district Zuid-West voldoet niet aan de randvoorwaarden van minimaal 20 
en maximaal 40 verenigingen. 

• De reisafstanden passen wel in de straal van 75 km, maar worden grotendeels 
bepaald door de 2 Zeeuwse verenigingen en dat kan naar onze mening niet 
de maatstaf zijn voor de overige verenigingen. Verder is er geen rekening 
gehouden met het feit dat er door het oversteken van de grote rivieren 
aanzienlijke omwegen moeten worden gemaakt, waardoor in de praktijk de 
afstanden veel te groot worden. 

 
Verder is het zo dat naast de NPC, waar de districtsgrenzen geen rol spelen, in de 

winter, er in de zomer ook competities gespeeld worden zoals bijvoorbeeld de 
zaterdagmiddag competitie 4x4, zomeravondcompetitie etc. die in de toekomst 
districtsbreed georganiseerd zou moeten worden. (zie pt. 2.2.2 – taken coördinator 
wedstrijdzaken). Wij vrezen dat deze competities door de afstanden zo ten dode zijn 
opgeschreven. 

 
Het voorstel van de afdeling 11 is derhalve om de voorgestelde districtsindeling te 

herzien en meer tegemoet te laten komen aan de randvoorwaarden en wel als volgt: 
 
• Maak van de provincie Noord-Holland één district. 
• Het district Noord-West krijgt er dan 4 verenigingen bij uit het district West en komt 

totaal uit op 36 verenigingen 
• Maak van de provincie Zuid-Holland één district. Het district West draagt 4 

verenigingen over aan district Noord-West en krijgt er 9 verenigingen bij uit het 

district Zuid-west en komt totaal uit op 31 verenigingen. 
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• Maak van de provincie Zeeland en de helft van Noord-Brabant één district door de 

grens in Noord-Brabant wat in oostelijke richting op te schuiven. Het district Zuid-
West draagt 9 verenigingen over aan district West en krijgt er 11 verenigingen bij 
uit district Zuid-Oost door een rechte lijn te trekken die globaal loopt van 
Hilvarenbeek in het zuiden via Vught naar Lith in het noorden. Het district Zuid-
West zal dan uit 21 verenigingen bestaan. 

 
• Het district Zuid-Oost draagt 11 verenigingen over aan het district Zuid-West en zal 

dan uit 28 verenigingen bestaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Het bestuur van de NJBB-Afdeling 11 w.g. 
Richard Vielvoijé (Voorzitter)                                       Nijs van Bennekum (Secretaris) 

 
 
Brief afdeling 09 (reactie op voorstel afdeling 11) 
 
Aan: Bondsbestuur van de NJBB  
 Postbus 2655 

3430 GB  NIEUWEGEIN 

 

 
Betreft:         Bondsvergadering 31 Oktober 2015 – Agendapunt 10.1 Districtsindeling 

 
Uithoorn, 08 oktober 2015 

Geachte leden van het bondsbestuur, 
 
 
Met belangstelling heeft de afdelingsraad van NJBB Afdeling 09 kennis genomen van het 
voorstel van NJBB Afdeling 11 met betrekking tot herziening van de voorgestelde 
districtsindeling voor de huidige verenigingen van afdeling 11, zoals beschreven in de 
brief van NJBB Afdeling 11 onder nummer U-046-15. 

 
Onderdeel van het voorstel van Afdeling 11 is de vorming van het district West door 
alle Zuid- Hollandse verenigingen, evenzo zullen alle verenigingen uit Noord-Holland 

een district vormen (Noord-West). 
 
De afdelingsraad van Afdeling 09 staat neutraal ten opzichte van dit voorstel van Afdeling 11, 
echter komt het de afdelingsraad voor dat in dit herzieningvoorstel van Afdeling 11 met 
name rekening gehouden is met de zuidzijde van het door Afdeling 11 voorgestelde district 
West, terwijl er in dit herzieningsvoorstel geen rekening gehouden lijk te zijn met de 
geografische ligging van een groep verenigingen uit Noord-Holland, welke in de 
oorspronkelijke districtsindeling in het voorgenomen district West zouden komen. Deze groep 
verenigingen aan de onderkant van Noord-Holland ligt geografisch tussen- of tegen de 
grenzen van Zuid-Holland en is nu volledig gericht op de verenigingen in de huidige afdeling 
09, en heeft ook vaak geen enkele binding met de verenigingen boven de lijn Amsterdam / 
Haarlem. 

 

Indien besloten zou worden tot het volgen van het herzieningsvoorstel van Afdeling 11, 

vraagt de Afdelingsraad van Afdeling 09 uw bestuur om een grote mate van coulance, indien 

de bedoelde verenigingen uit Nieuw-Vennep, Lijnden, Badhoevedorp, en De Kwakel 

(Uithoorn) om aansluiting bij het voorgenomen district West zouden verzoeken.  
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Dit verzoek geldt tevens de vereniging uit Amstelveen, welke ook zonder een eventuele 

herziening aansluiting bij West zal aanvragen. 

 

Aanvullend op dit verzoek van de afdelingsraad wil het bestuur van Afdeling 09 u erop 

attenderen dat het herzieningsvoorstel van Afdeling 11 ook ten gevolg zou hebben dat het 

district West in het voorstel van Afdeling 11, zeker na aansluiting bij district West door 

bovengenoemde verenigingen, een wellicht onevenredig groot aantal 

verenigingen/verenigingsleden zal kennen, met name ten opzichte van de voorgenomen 

toewijzing van zetels in de bondsraad, zoals voorgesteld in Artikel 7.1 en 7.4 in de ‘Procedure 

en werkwijze van de bondsraad’ (Agendapunt 10.4). 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de Afdelingsraad van NJBB Afdeling 09 en Het bestuur van Afdeling 09, 
 
 
w.g. Peter van Waaij        voorzitter                                             

w.g. Joan van Rekum     secretaris 
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Wijzigingsvoorstellen bondsbestuur 
 
Op basis van de informatie verkregen via de ingekomen vragen en voorstellen van afdelingen 
en de bespreking van de vergaderstukken op de afdelingsvergaderingen doet het  
bondsbestuur de volgende wijzigingsvoorstellen: 
 
 
Wijzigingsvoorstel 2 (10.1) 
Het bondsbestuur stelt een wijzigingsvoorstel m.b.t. de districtsindeling voor. Ten opzichte van 
het bestaande voorstel zijn enkele districtsgrenzen gewijzigd en zijn enkele verenigingen 
daardoor verplaatst naar een ander district.  
De wijzigingen hebben betrekking op district West, Zuid-West, Zuid-Oost en Zuid. 
 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-West naar district West: 

• L’Esprit     (nr. 148) 
• JBC Vlaardingen    (nr. 149) 
• JBC Maasstad    (nr. 150) 
• JBC Nieuwerkerk    (nr. 153) 
• Allez Tirer Maassluis    (nr. 155) 
• Les Francophilles    (nr. 156) 
• JBV Nederlek    (nr. 157) 

 

De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid-Oost naar district Zuid-West: 
• PV Tilburg    (nr. 175) 
• Cochonnetclub Loon op Zand  (nr. 178) 
• PC Oisterwijk    (nr. 184) 
• JdB Dongen     (nr. 185) 
• La Donnée     (nr. 187) 
• PV Sprang Capelle    (nr. 188) 
• Voor ons plezier    (nr. 189) 

 
De volgende verenigingen verplaatsen van district Zuid naar district Zuid-Oost: 

• JBC Venray     (nr. 50) 
• De Pielboulers    (nr. 52) 
• PC Venlo     (nr. 167) 
• PV ’t Lover     (nr. 183) 

 
In bijlage 1 (pag. 18 t/m 27) van dit document is het alternatieve voorstel, incl. landkaarten 
en gegevens m.b.t. het district, volledig uitgewerkt.  
 
 
Wijzigingsvoorstel 3 (10.1) 
Het bondsbestuur stelt voor om de 1e bullit op pagina 42 van de vergaderstukken aan te 
passen tot: 
 

• stelt het algemeen belang van de NJBB boven individuele belangen en belangen van 
verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de NJBB m.b.t. de werkzaamheden voor 
de NJBB; 
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Agendapunt 10.2  Procedure en werkwijze ledenraadpleging 

 
Vraag 1 Afdeling 05 
Zou het bondsbestuur aan kunnen geven wat de reden er van is om de zogenaamde 
ledenraadpleging 1 x per jaar te organiseren? 
 
De ledenraadpleging wordt per district minimaal 1x per jaar georganiseerd. Dit heeft te maken 
met de besluitvormingscyclus zoals weergegeven op pagina 77 van de vergaderstukken. In de 
bondsraad van het najaar worden de jaarplannen, doelstelling en beleidsvoorstellen 
besproken. De ledenraadpleging zorgt in de belangrijke mate voor de input van de 
jaarplannen, doelstellingen en beleidsvoorstellen. In de bondraad van het voorjaar wordt met 
name teruggekeken op het voorgaande jaar. 
Wanneer de behoefte aan een extra ledenraadpleging wordt gesignaleerd, is het mogelijk om 
een extra ledenraadpleging te organiseren.  
 

Agendapunt 10.3  Procedure en werkwijze strategisch beraad 
 
Vraag 1  Afdeling 10 
Wij doen u de aanbeveling om dit “korte verslag” aan alle verenigingen toe te sturen zodat zij 
kunnen zien wat er met de ideeën die zij in de ledenraadpleging hebben ingebracht, gebeurd 
is.  
 
Het verslag van het strategisch beraad wordt gepubliceerd op de website van de NJBB. Het 

bondsbestuur ziet de website als een volwaardig communicatiemiddel en acht plaatsing op de 
website daarmee voldoende. Het bondsbestuur stelt in onderstaand “wijzigingsvoorstel 4” voor 
om punt 2.5 en punt 2.6 samen te voegen.  
 
Wijzigingsvoorstel 4 (10.3) 
Het bondsbestuur stelt voor om punt 2.5 en 2.6 samen te voegen tot: 
 
2.5  De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke bijeenkomst van  

het strategisch beraad de belangrijkste bevindingen worden gepubliceerd op de website 
van de NJBB en worden teruggekoppeld aan de bondraad, het bondsbestuur en de 
districtscoördinatoren.  

 
De nummering in de definitieve versie wordt adequaat aangepast. 
 

 
Agendapunt 10.4  Procedure en werkwijze bondsraad 
 
Vraag 1 Afdeling 10 
Wie stelt de verkiezingscommissie samen? 
 
De procedure en werkwijze m.b.t. de verkiezingscommissie moet nog uitgewerkt worden. Dit 
komt in de volgende bondsvergadering aan bod. 
 
Vraag 2 Afdeling 10 
Betreft punt 4.5 Is het tuchtcollege daartoe bevoegd? 
 
In de verdere uitwerking van de verkiezingscommissie wordt ook de beroepsprocedure 
meegenomen. Een aanpassing van de bevoegdheid van het tuchtcollege komt dan ook aan bod 

en wordt voorgesteld wanneer nodig.  
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Wijzigingsvoorstel 5 (10.4) 

 
Op basis van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek stelt het bondsbestuur voor om de norm 
m.b.t. het verzoek voor een extra vergadering van de bondsraad aan te passen tot: 
 
2.4 Op verzoek van 10% van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek van het 

bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats.  
 
Wijzigingsvoorstel 6 (10.4) 
 
Het bondsbestuur stelt voor om aan paragraaf 2 ‘Toegankelijkheid en organisatie’ het volgende 
toe te voegen: 
 
2.5 De agenda voor de vergadering van de bondsraad wordt door het bondsbestuur 

afgestemd met het strategisch beraad. Op verzoek van 10% van de verenigingen, 

afkomstig uit meer dan één district, wordt een agendapunt toegevoegd. 
 
De nummering in de definitieve versie wordt adequaat aangepast. 
 
Agendapunt 10.5  Functieprofiel bondsraadsleden 
 
Vraag 1 Afdeling 6 
Bijlage 2; Planning- en control-cyclus; Bondsraad voorjaar; Bondsraad najaar:  

Voorgesteld wordt om de verzending van de bondsraadsstukken niet twee weken maar vier 
weken voor de bondsraadsvergadering te laten plaatshebben. 
 
De termijn van 2 weken acht het bondsbestuur als voldoende. De leden van de bondsraad 
betreft een vaste groep personen die tussentijds nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen 
van de bond middels o.a. een ledenberaad en strategisch beraad. De termijn van 2 weken stelt 
het bondsbestuur in staat om voorstellen te doen die actueel zijn en waar de input van het 
strategisch beraad in verwerkt is. 
 
Vraag 2 Afdeling 10 
Agendapunt 10.5 8.5.c p. 74 “eigen belang” Zelfde opmerking als in punt 7 van deze brief. 
Idem Bijlage 2 Voor de verzending van bondsraadstukken vinden wij 2 weken van te voren erg 
laat. 
 

Zie antwoord, vraag 1 afdeling 06.  
 
Wijzigingsvoorstel 7 (10.5) 
 
Op basis van de bemerkingen tijdens afdelingsvergaderingen stelt het bondsbestuur voor om 
de eerste zin van het “functieprofiel bondsraadsleden NJBB” te wijzigen in: 
 
De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de leden van de 
aangesloten verenigingen.  
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Agendapunt 11.1   TRP Rompreglement 

 
Vraag 1 Afdeling 6 
 
Betreft artikel 3.1:  
Toernooien van categorie 2 worden beschreven als ᾽toernooien met landelijke betekenis᾽. 
Afdeling 6 vindt dit een nogal vage omschrijving; wat is dan landelijke betekenis?; wie bepaalt 
dat en op basis van welke criteria? [...] De omschrijving ᾽landelijke betekenis᾽ schiet te kort. 
De omschrijving ᾽landelijk toernooi᾽ of ᾽nationaal toernooi᾽ sluit daar beter op aan. Beter is het 
nog om te spreken van bijvoorbeeld een ᾽toernooi dat naar aard, inrichting en omstandigheden 
een bijzondere status rechtvaardigt᾽. In het verlengde daarvan zouden toernooien van 
categorie 3 kunnen worden omschreven als ᾽regionale toernooien᾽. 
 
Het bondsbestuur is het eens met dit voorstel. Het bondsbestuur stelt in “amendement 1” 
onderstaande aanpassing in artikel 3.1 voor: 
 
Amendement 1 
 
Artikel 3.1 wordt:  
 
De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën: 

1. Nationale toernooien:  de nationale kampioenschappen, de nationale petanque 
competitie en de NJBB Masters; 

2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua ambiance, sfeer, 
omvang en (buitenlandse) deelname 

3. Regionale toernooien: alle overige toernooien. 
 
Vraag 2 Afdeling 6 
 
Betreft artikel 3.3: 

Uitsluitend toernooien van de categorieën 1 en 2 (nationale toernooien) zouden in aanmerking 
mogen komen als kwalificatietoernooi. Toernooien van categorie 3 dienen hiervan te worden 
uitgesloten; een logisch gevolg van de term ᾽toernooien met een landelijke betekenis᾽. 
 
Het bondsbestuur is het hiermee oneens. Uitgaande van triplettentoernooien kunnen geen 
categorie 1 toernooien als kwalificatie toernooi voor de Masters gelden. Het gaat immers om 
mannen en het NK tripletten mannen geeft op een andere wijze toegang tot de Masters. 
Het uitsluiten van de categorie 3 toernooien zou betekenen dat onvoldoende toernooien zijn 
voor de kwalificatiecyclus.  
 
Het bondsbestuur stelt in “amendement 2” onderstaande aanpassing in artikel 3.3 voor: 
 
Amendement 2 
 

Artikel 3.3 wordt: 
 
De toernooicommissie kan besluiten aan een landelijk of een regionaal toernooi de status 
“kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe te kennen. 
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Vraag 3 Afdeling 6 
 
Betreft artikel 7.1:  
De zin ᾽᾽Kwalificatietoernooien NJBB Masters zijn toernooien waarbij aan deelnemende equipes, 
op basis van de door hen behaalde resultaten, door de toernooicommissie punten kunnen 
worden toegekend᾽᾽ veronderstelt dat geen punten behoeven te worden toegekend. Indien dat 
wordt bedoeld, dient dit artikel te worden aangevuld met de criteria op basis waarvan wel of 
geen punten worden toegekend. Indien altijd punten worden toegekend (Afdeling 6 gaat ervan 
uit dat dat altijd zo was) zou het woord ᾽kunnen᾽ moeten worden geschrapt. En hoe staat het 
met de toekenning van punten aan buitenlandse deelnemers?  
Daarnaast is afdeling 6 er groot voorstander van om punten toe te kennen aan spelers 
afzonderlijk en niet aan equipes. Dan wordt ook een einde gemaakt aan de doublures die er 
zijn en elk jaar tot de nodige verwarring en onduidelijkheid leiden. Bovendien laat het spelers 
– indien zij dat wensen – vrij om in wisselende equipes te spelen, met behoud van de behaalde 

punten. Op basis van het individuele eindklassement kunnen de spelers in volgorde van 
hiërarchie hun gewenste team (tripletten) samenstellen voor het slotcircuit. Het winnende 
tripletten kiest – met het oog op Europees of wereldkampioenschap – na afloop van het circuit 
en in nauw overleg met de NJBB een vierde speler uit de overige deelnemers aan het 
slotcircuit. 
 
Het bondsbestuur is het hiermee oneens. Bij het toekennen van punten aan individuele spelers 
wordt in feite teruggegaan naar het vormen van een selectie. Gevolg blijft dan dat er een 

vertegenwoordigend team uitgezonden wordt dat moeilijk een eenheid zal vormen. 
 
Vraag 4 Afdeling 6 
 
Artikel aanvullen met: Voor een toernooi van categorie 2 geschiedt de toewijzing van een 
scheidsrechter door de toernooicommissie en de toewijzing van een wedstrijdleider door de 
organisatie.  

 
Het bondsbestuur is het eens met dit voorstel. Het bondsbestuur stelt in amendement 3 
onderstaande aanpassing in artikel 3.3 voor: 
 
Amendement 3 
 
Artikel 22.1 wordt: 

 
Voor een nationaal toernooi geschiedt de toewijzing van een scheidsrechter en een 
wedstrijdleider door de toernooicommissie. 
 
Artikel 22.2 wordt: 
 
Voor een landelijk- of een regionaal draagt de organisator zorg voor een bevoegde 
wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter. 
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Vraag 5 Afdeling 6 
 
Afdeling 6 stelt voor om ook een wijziging aan te brengen in het niet in voorstel onder 
agendapunt 11.1 opgenomen artikel 5.2 van het rompreglement: ᾽᾽Toernooien van categorie 2 
worden gespeeld volgens een wedstrijdsysteem waarbij op elk moment teams die nog geen 
partij hebben verloren, op grond van door hen behaalde resultaten uitzicht behouden op de 
toernooiwinst᾽᾽. Strikt genomen laat deze omschrijving toe dat ook toernooien met (vijf) 
voorgelote partijen mogelijk zijn, mits alle ongeslagen equipes maar doorgaan. Het komt 
afdeling 6 voor dat dit nadrukkelijk niet de bedoeling is. Daarom wordt voorgesteld dit artikel 
aan te passen en aan te geven dat slechts toernooien met Franse poules gevolgd door directe 
eliminatie, dan wel toernooien uitsluitend volgens directe eliminatie, toernooien van categorie 
2 kunnen zijn. 
 
Het bondsbestuur is het deels eens met bovenstaande veronderstelling, maar vindt dat een 

voorronde van voorgelote partijen ook mogelijk moet zijn.  
 
Het bondsbestuur stelt in “amendement 4” onderstaande aanpassing in artikel 5.2 voor: 
 
Amendement 4 
 
Artikel 5.2 wordt: 
 

Landelijke toernooien worden gespeeld volgens een wedstrijdsysteem van directe eliminatie of 
een wedstrijdsysteem van voorronde in Franse poules gevolgd door directe eliminatie. 
 
Vraag 6 Afdeling 10 
Agendapunt 11.1 artikel 9 p. 79  Er staat nog “ISP” i.p.v. “spelreglement” 
 
Dit is inderdaad onjuist en wordt aangepast in de definitieve versie van het reglement. 
 
Vraag 7 Afdeling 10 
Betreft artikel 17.4: Als dit reglement voor 2016 geldt kunnen o.i. nog geen artikelen 
betreffende  afdelingen vervallen. 
 
De procedures en termijnen voor het aanvragen van toernooien hebben betrekking op het 
volgende jaar. Dit artikel zal in het laatste bestaansjaar van de afdeling dus niet meer 

toegepast worden.  
 
Vraag 8 Afdeling 10 
Betreft artikel 42.2:  Wij vinden dat de bijlagen integraal deel uitmaken van het reglement en 
dat alleen de bondsraad die kan wijzigen. Ons voorstel is artikel 42.1 in de oude versie te 
handhaven. 
 
De afdeling geeft geen inhoudelijke redenen voor het afwijzen van dit voorstel. In 
verschillende afdelingsvergaderingen bleek er ook bezwaar te zijn tegen dit voorstel, waarbij 
het punt meestal was dat men ervan uitging dat de consequentie dan zou zijn dat het 
bondsbestuur ook zelfstandig het reglement voor de nieuwe competitie, de NCP, zou gaan 
vaststellen. Dat is zeker niet de bedoeling. Ook het bondsbestuur vindt dat het reglement voor 
deze competitie, door de bondsraad moet worden vastgesteld. Dat zal dan ook zeker aan de 
bondsvergadering ter besluitvorming worden voorgelegd. Dat is niet strijdig met de hier 

voorgestelde bepaling dat wijzigingen van de bijlagen worden vastgesteld door het 
bondsbestuur in overleg met toernooicommissie en reglementencommissie. 
 



 

Vastgesteld verslag vergadering bondsraad d.d. 31 okt. 2015 - BV 28 mei 2016  27 

 

 

Bijlage 1 Alternatief voorstel NJBB Districtsindeling 
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Alternatief voorstel  District West 
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district West 

 

Nr. Ver.nr Verenigingsnaam Locatie: Provincie: 
113 09-005 De Spaanse Ruiter Nieuw-Vennep Noord-Holland 

116 09-031 Jeu de Boules Hillegom Hillegom Zuid-Holland 

119 09-065 ELPC Heleboule Leiden Zuid-Holland 

121 09-075 De Vaste Voet Sassenheim Zuid-Holland 

124 09-094 JdB vereniging OSB Bodegraven Zuid-Holland 

125 09-102 PU Badhoevedorp Badhoevedorp Noord-Holland 

126 09-140 ACP "Les Pointeurs" Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 

127 09-191 Boule Union Thamen De Kwakel Noord-Holland 

129 09-244 De Boulende Stier Leiderdorp Zuid-Holland 

130 09-269 Les Boules Fleuries Lisse Zuid-Holland 

131 09-318 Pétanque Lijnden Lijnden Noord-Holland 
132 09-324 De Boel de Boule Roelofarendsveen Zuid-Holland 

133 10-002 MIDI Delft Zuid-Holland 

134 10-009 JBC Zoetermeer Zoetermeer Zuid-Holland 

135 10-030 De Goede Worp Den Haag Zuid-Holland 

136 10-068 Amicale Boule d'Argent Rijswijk Zuid-Holland 

137 10-071 s-Gravenboules s-Gravenzande Zuid-Holland 

138 10-083 De Six Pret Voorschoten Zuid-Holland 

139 10-085 Grand Cru '82 Leidschendam Zuid-Holland 

140 10-091 De Treffers - Hofstad Rijswijk Zuid-Holland 

141 10-149 PV "Markeer" Hoek van Holland Zuid-Holland 

142 10-161 Le Bon Courage Hoek van Holland Zuid-Holland 

143 10-193 Folâtre Pijnacker Zuid-Holland 

144 10-210 JdB Westlandia 87 Naaldwijk Zuid-Holland 

145 10-285 Bleiswijkse JBC Bleiswijk Zuid-Holland 

148 11-080 L'Esprit  Schiedam Zuid-Holland 

149 11-152 JBC Vlaardingen Vlaardingen Zuid-Holland 

150 11-168 JBC  Maasstad Rotterdam Zuid-Holland 

151 11-172 JBV Gouda Gouda Zuid-Holland 

152 11-183 Waddinxveen JdB Waddinxveen Zuid-Holland 

153 11-232 JBC Nieuwerkerk Nieuwerkerk ad IJssel Zuid-Holland 
155 11-277 Allez Tirer  Maassluis Maassluis Zuid-Holland 

156 11-298 JdB Les Francophiles Rotterdam Zuid-Holland 

157 11-319 JBV Nederlek Lekkerkerk Zuid-Holland 
 

 
Toelichting 
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de kaart 
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte accommodatie 
 
- Totaal aantal verenigingen:  34  Centrum district:  Zoetermeer 

- Aantal overdekte accommodaties: 22   
        Aantal enkele km. vanaf 
- Totaal aantal leden: 3.630    Vijfhuizen (noord) 49 km 

* Aantal C-spelers: 1.882    Nieuwkoop (oost) 34 km 
* Aantal J-spelers: 22    Katwijk (west) 21 km 
* Aantal W-spelers: 1.726    Zwijndrecht (zuid) 44 km 
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Alternatief voorstel District Zuid-West 
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Zuid-West 
 

Nr. Ver.nr Verenigingsnaam Locatie: Provincie: 

146 11-055 CdP 't Boulende Schaep Dordrecht Zuid-Holland 

147 11-072 JB Altena Sleeuwijk Noord-Brabant 

154 11-275 Les Boulistes Gorinchem Zuid-Holland 

158 13-003 CJB Middelburg Middelburg Zeeland 

159 13-017 ERPV de Bommequet Roosendaal Noord-Brabant 

160 13-090 Bre-Da-Boules Breda Noord-Brabant 

161 13-212 Le Bastion Goes Zeeland 

162 13-213 Boulevaart Terheijden Noord-Brabant 

163 13-216 Va Tout Breda Noord-Brabant 

164 13-265 Petangeske Bergen op Zoom Noord-Brabant 

165 13-266 De Oudenbossche Boulers Oudenbosch Noord-Brabant 

166 13-273 La Crique JdB Teteringen Noord-Brabant 

175 14-106 PV Tilburg Tilburg Noord-Brabant 

178 14-159 
Cochonnetclub Loon op 
Zand Loon op Zand Noord-Brabant 

184 14-241 PC Oisterwijk Oisterwijk Noord-Brabant 

185 14-247 Jeu de Boules Club Dongen Dongen Noord-Brabant 

187 14-274 La Donnée Tilburg Noord-Brabant 

188 14-293 PV Sprang Capelle Sprang-Capelle Noord-Brabant 

189 14-296 Voor Ons Plezier Udenhout Noord-Brabant 
 
 
Toelichting 
 
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de  

  kaart 
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte  
  accommodatie 
 
- Totaal aantal verenigingen:  19 
- Aantal overdekte accommodaties: 10 
 
- Totaal aantal leden:   1.988 

* Aantal C-spelers:   1.187 
* Aantal J-spelers:   17 
* Aantal W-spelers:   784 

 
- Centrum District:    Bergen op Zoom 
 

- Afstanden vanaf centrum district:   
* Tiengemeten (noord):   49 km 
* Oosterhout (oost):   59 km 
* Axel (zuid):    68 km 

    * Westkapelle (west)   78 km
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Alternatief voorstel District Zuid-Oost 
 



 

Vastgesteld verslag vergadering bondsraad d.d. 31 okt. 2015 - BV 28 mei 2016  33 

 

 

Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Zuid-Oost 
 

Nr. Ver.nr Verenigingsnaam Locatie: Provincie: 
45 05-020 PV Le Château Wijchen Gelderland 

46 05-029 De Valkatties Nijmegen Gelderland 

47 05-047 JBC Plop Uden Noord-Brabant 

48 05-054 JBC 't Dupke Sint-Michielsgestel Noord-Brabant 

49 05-066 PV Hatalle Hedel Gelderland 

50 05-070 JBC Venray '80 Venray Limburg 

51 05-074 Jan Boel 81 Rosmalen Noord-Brabant 

52 05-093 De Piëlboulers Ysselsteyn Limburg 

53 05-095 Boules de Boeuf Oss Noord-Brabant 

54 05-124 Jeu de Bommel Zaltbommel Gelderland 

55 05-139 PV "Wij Liggen" Schijndel Noord-Brabant 

57 05-220 JBV "Amicale Cuyk" Cuijk Noord-Brabant 

58 05-225 Grave Superieur Grave Noord-Brabant 

59 05-239 Jeu de Bouckles Boekel Noord-Brabant 

60 05-245 Mooie Boule Berlicum Noord-Brabant 

62 05-281 JB De Bokkeschieters Boxmeer Noord-Brabant 

63 05-290 PV Beek Beek Gelderland 

64 05-309 L'Ammerzo Ammerzoden Gelderland 

65 05-310 Pv Vualli Well Gelderland 

167 14-006 Petanque club Venlo Venlo Limburg 

168 14-007 De Soepele Pols Netersel Noord-Brabant 

169 14-018 't Buutje Boxtel Noord-Brabant 

170 14-038 JBC Jagershoef Eindhoven Noord-Brabant 

171 14-046 De Lammen Errem Geldrop Noord-Brabant 

172 14-048 JdB Stiphout Helmond Noord-Brabant 

173 14-086 PC Eindhoven Eindhoven Noord-Brabant 

174 14-098 Jbv Helmond2010 Helmond Noord-Brabant 

176 14-107 Amitié Best Best Noord-Brabant 

177 14-119 Cloeck en Moedigh Sint-Oedenrode Noord-Brabant 

179 14-167 JBV De Walnoot Boxtel Noord-Brabant 

180 14-177 PC Dommels Boeleke Valkenswaard Noord-Brabant 

181 14-194 Gemert de Boules Gemert Noord-Brabant 

182 14-199 Littie of Littienie Helmond Noord-Brabant 

183 14-228 't Lover Asten Noord-Brabant 

186 14-253 Swift Helmond Helmond Noord-Brabant 

190 14-304 La Ferme Boel Breugel Noord-Brabant 
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Toelichting 
 
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de  
  kaart 
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte  
  accommodatie 
 
- Totaal aantal verenigingen:  36  
- Aantal overdekte accommodaties: 26 
 
- Totaal aantal leden:  2.861 
   * Aantal C-spelers:  1.297 
   * Aantal J-spelers:  20 
   * Aantal W-spelers:  1.544 

 
 
- Centrum district:   Beek en Donk 
 
- Afstanden vanaf centrum district:   
    *  Bemmel (noord):  68 km  

*  Boxmeer (oost):  28 km 
*  Budel (zuid):  42 km 

*  Vlijmen (west):  41 km 
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Alternatief voorstel District Zuid 
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Verenigingen, aantal leden en reisafstanden district Zuid 
 

Nr. Ver.nr Verenigingsnaam Locatie: Provincie: 
191 16-021 JBC Amby Maastricht Limburg 

192 16-032 Mosa Petanca Maastricht Limburg 

193 16-041 JBC Ummer d'r Bie Stein Limburg 

194 16-059 Treech '42 Maastricht Limburg 

195 16-078 De But Sittard Limburg 

197 16-112 La Bonne Femme Maastricht Limburg 

198 16-115 Terra Maastricht Limburg 

199 16-116 J.B.C. de Hei Weert Limburg 

200 16-126 't Trefpunt Munstergeleen Limburg 

201 16-185 CdP Heerlen Heerlen Limburg 

202 16-211 JBC Aen de Wan Maastricht Limburg 

203 16-224 JBC Streeperkruis Landgraaf Limburg 

204 16-312 Le But Borgharen Maastricht Limburg 

 
 
Toelichting 
 
- Het nummer in de kolom “nr” verwijst naar de locatie van de vereniging op de   

   kaart 
- De verenigingen die vetgedrukt zijn, beschikken over een overdekte  
   accommodatie 
 
- Totaal aantal verenigingen:  13 
- Aantal overdekte accommodaties: 6 
 
- Totaal aantal leden:   485 

* Aantal C-spelers:   168 
* Aantal J-spelers:   7 
* Aantal W-spelers:   310 

 
- Centrum District:    Susteren 
 

- Afstanden vanaf centrum district:   
* Schoor (noord):    36 km 
* Reuver (oost):    37 km 
* Slenaken (zuid)    50 km 
* Budel Dorplein (west)   48 km 

 
 


