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AGENDAPUNT 3: Verslag vergadering bondsraad d.d. 28 mei 2016 1 

 2 

Naar aanleiding van de verzending van de conceptnotulen heeft het bondsbestuur binnen de 3 

gestelde termijn van 4 weken geen opmerkingen ontvangen. In deze notulen wordt geregeld 4 

verwezen naar antwoorden van het bondsbestuur n.a.v. ingezonden vragen van de afdelingen.  5 

 6 

1. Opening 7 

De voorzitter van het bondsbestuur, Sjoerd Pieterse, opent de vergadering met een welkom 8 

aan de aanwezigen.  9 

Voorafgaand aan deze vergadering hebben de aanwezigen nog stukken ontvangen waarin de 10 

vragen en de amendementen van de afdelingen zijn opgenomen met daaraan toegevoegd de 11 

antwoorden van het bondsbestuur. Er zullen vandaag ca. 40 besluiten genomen moeten 12 

worden en er zal vandaag schriftelijk gestemd moeten worden. De voorzitter heeft hiervoor 13 

een stembureau aangewezen bestaande uit de heren René van Nimwegen (afdeling 06), Anko 14 

Sterenberg (afdeling 02) en Henk Reincke (afdeling 10). 15 

 16 

2. Mededelingen 17 

a. Berichten van verhindering 18 

Ton Roos is afwezig wegens vakantie. Afdeling 11 en een van de afgevaardigden van afdeling 19 

09, Andries Wijnand, hebben zich afgemeld. 20 

 21 

3. Vaststellen van het verslag van de bondsvergadering d.d. 31 oktober 2015. 22 

Er zijn, binnen de gestelde termijn, geen opmerkingen binnengekomen over het verslag. 23 

Naar aanleiding van het verslag: 24 

Punt 1:  25 

Afdeling 05 heeft echter alsnog een foutje ontdekt. Het betreft hier de verwijzing naar een 26 

verkeerde vereniging. Op de regels 171/172/173 staat De Piëlboulers, dit moet zijn “t Lover. 27 

Het bondsbestuur stelt voor deze wijziging alsnog door te voeren.  28 

 29 

Besluit: De bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 31 oktober 2015 vast incl. de 30 

wijziging van de regels 171/172/173. 31 

 32 

Punt 2:   33 

Ingediend door afdeling 10 over het meezenden van de vragen, amendementen en 34 

antwoorden bij het verslag van de bondsvergadering. 35 

 36 

Besluit: De nagezonden vragen en antwoorden met betrekking tot deze bondsvergadering 37 

zullen met de conceptnotulen worden meegestuurd en eveneens op de website worden 38 

gepubliceerd.  39 

 40 

4. Ingekomen stukken 41 

Punt 3:  42 

Er is een uitvoerige brief ontvangen van de reglementencommissie met o.a. adviezen over het 43 

toernooireglement en de daarbij behorende bijlagen. De brief zal in delen bij de betreffende 44 

agendapunten worden behandeld. 45 

 46 

5. Vaststellen van de agenda 47 

Punt 4:  48 

Afdeling 10 over de vorming van de districtsteam. Daarop antwoordt de voorzitter dat de 49 

vorming van de districtsteams geen besluit is van de bondsraad, dus hoeft deze ook niet op de 50 

agenda. 51 

 52 

  53 
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6. Stand van zaken besluiten en voornemens van de bondsvergadering 31 oktober 2015 54 

Hierover zijn geen vragen gesteld. 55 

 56 

Besluit: De stand van zaken besluiten en voornemens wordt voor kennisgeving aangenomen. 57 

 58 

7. Vacatures 59 

a. Bondsbestuur 60 

Punt 5:   61 

De vraag van afdeling 10 over het niet opvolgen van de heer Stamrood is afdoende 62 

beantwoord. 63 

 64 

Ton Roos heeft zich herkiesbaar gesteld als lid van het bondsbestuur. 65 

Er vindt geen stemming plaats waarmee Ton Roos is benoemd als lid van het bondsbestuur. 66 

 67 

Besluit: Als lid van het bondsbestuur is benoemd Ton Roos. 68 

 69 

b. Reglementencommissie 70 

Punt 6: De reglementencommissie heeft Ad van Helvoort voorgedragen als nieuwe voorzitter 71 

van de reglementencommissie. 72 

Er vindt geen stemming plaats waarmee Ad van Helvoort is benoemd tot voorzitter van de 73 

reglementencommissie. 74 

 75 

Besluit: Tot voorzitter van de reglementencommissie is benoemd Ad van Helvoort.  76 

 77 

8. Beleidsverantwoording 2015 78 

8.1 Jaarverslag 2015 79 

De punten 7 t/m 10 van afdeling 05 worden nagelopen. 80 

Punt 7:  81 

over de planning van de projecten is voldoende beantwoord. 82 

 83 

Punt 8:  84 

over de formatie van het bondsbureau is voldoende beantwoord. 85 

 86 

Punt 9:  87 

over de verbetering van de website is voldoende beantwoord. 88 

 89 

Punt 10:  90 

over de planning van de projecten is met de bijgevoegde planning voldoende beantwoord.  91 

Afdeling 16 heeft een opmerking over de namen van de kampioenen die vermeld zijn in het 92 

jaarverslag bij het NK doublette Junioren 2015. Deze moeten zijn Elior van Klaveren en 93 

Yannieke Baks. 94 

 95 

Voornemen: De namen in het jaarverslag bij het NK doublette worden alsnog gecorrigeerd. 96 

 97 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2015 inclusief de voorgestelde 98 

correctie. 99 

 100 

8.2 Financieel verslag 101 

De penningmeester heeft geen extra toelichting op het jaarverslag, wel wil zij graag haar 102 

waardering uitspreken over de medewerking van de afdelingen. Verder vraagt zij een applaus 103 

voor de medewerkster van het bondsbureau Miranda Aalmoes die ervoor gezorgd heeft dat dit 104 

financieel verslag op deze manier tot stand is gekomen.  105 

Verder vraagt zij aan de afdeling om mee te denken over de wijze waarop de financiële 106 

afhandeling bij het opheffen van de afdelingen op een soepele manier kan verlopen.  107 
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Tevens vraagt zij om lopende zaken zoals website e.d. bijtijds op te zeggen zodat deze kosten 108 

in 2017 niet meer doorlopen. 109 

Er wordt binnenkort bericht gestuurd hierover aan de penningmeesters van de afdelingen.  110 

Afdeling 16 heeft een opmerking over de hoge opbrengsten van de NK’s en de zeer lage kosten 111 

die daar tegenover staan.  112 

Het zou beter zijn als de kosten wat meer in lijn lopen met de opbrengsten. Er zou misschien 113 

meer geld uitgegeven kunnen worden voor promotie van de NK’s en ook de kosten van de 114 

prijzen in deze post opnemen.  115 

Er zijn verder geen vragen over het financieel verslag. 116 

De voorzitter stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beheer en 117 

beleid. 118 

Er vindt geen stemming plaats. 119 

 120 

Besluit: De bondsraad dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beheer en beleid. 121 

 122 

9. Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 123 

Punt 12:  124 

Afdeling 10 heeft hierover een vraag gesteld. 125 

De vraag is door afdeling 10 gesteld omdat was aangenomen dat de nieuwe licentiestructuur 126 

per 1 januari 2017 in zou gaan. 127 

De vraag is afdoende beantwoord. 128 

Er vindt geen stemming plaats. 129 

 130 

Besluit: De licentiekosten en verenigingscontributie worden vastgesteld, zoals is voorgesteld. 131 

 132 

10. Pijler bondsorganisatie 133 

Jan Willem Meerwaldt (bestuurslid bondsorganisatie) geeft een korte toelichting op dit 134 

agendapunt.  135 

Op dit moment is een aantal kwartiermakers aan het werk die de taak hebben om ervoor te 136 

zorgen dat in de loop van dit jaar de districtteams kunnen worden samengesteld. Voor alle 137 

regio’s is een kwartiermaker gevonden. Uitzondering hierop is district Zuid. De beoogde 138 

kandidaat moest helaas afzeggen. De overgang van de afdelingen naar districten zal in de 139 

bondsvergadering van november 2016 uitgebreid aan de orde komen. 140 

De informatieavonden over de licentiestructuur en de districten zijn, op twee na, afgerond. Als 141 

ook deze gehouden zijn zullen de discussies die op deze avonden gevoerd zijn geïnventariseerd 142 

worden. Een verslag daarvan, met resultaten, zal in de november vergadering worden 143 

besproken. 144 

10.1 Verkiezingsreglement 145 

Punt 13: 146 

De vraag van afdeling 10 waarom is gekozen voor “bezwaar maken” in plaats van “in beroep” 147 

is voldoende beantwoord. 148 

Afdeling 09 vraagt wat er gebeurt als er tussentijds wordt afgetreden. 149 

De voorzitter antwoordt dat daar een afspraak over is gemaakt in de najaarsvergadering van 150 

2015. 151 

Er zal dan een tussentijdse verkiezing moeten plaatsvinden. De afspraak die hierover is 152 

gemaakt zal worden opgenomen in de nieuwe statuten. 153 

Er vindt geen stemming plaats. 154 

 155 

Besluit: Het verkiezingsreglement wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 156 

 157 

10.2 Functieprofiel lid verkiezingscommissie 158 

Er zijn geen vragen en opmerkingen binnengekomen en er is geen behoefte aan bespreking 159 

van dit agendapunt. Er vindt geen stemming plaats. 160 

Besluit: Het functieprofiel lid verkiezingscommissie wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 161 
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10.3 Benoeming leden van de verkiezingscommissie 162 

Punt 14:  163 

De verkiezingscommissie moet op deze vergadering worden benoemd omdat de commissie in 164 

de novembervergadering aan de slag moet. Er is enige frictie in de volgorde omdat vandaag 165 

pas het verkiezingsreglement is vastgesteld.  166 

De commissie bestaat uit drie personen en er hebben zich vier kandidaten gemeld, waarvan 167 

twee kandidaten uit district West.  168 

Per district mag maar één persoon zitting hebben. Dit betekent dat er een keuze gemaakt 169 

moet worden tussen deze twee kandidaten. 170 

De twee andere kandidaten zouden dan bij goedkeuring van de bondsraad benoemd kunnen 171 

worden. 172 

De voorzitter stelt voor de heren Cees van der Linde (PV Wij liggen) uit District Zuid-Oost en 173 

de heer Frans Krol (JBC Zevenaar) uit District Oost te benoemen als leden van de 174 

verkiezingscommissie. 175 

Er vindt geen stemming plaats. 176 

 177 

Besluit: De bondsraad benoemt de heren Cees van der Linde en Frans Krol als leden van de 178 

verkiezingscommissie. 179 

 180 

De keuze tussen de kandidaten Jac Vuurpijl en Peter Bleekrode zal per schriftelijke stemming 181 

gebeuren. 182 

 183 

De stembriefjes zullen door de leden van het eerder benoemde stembureau worden opgehaald 184 

en geteld. Later in de vergadering zal de uitslag bekend worden gemaakt. 185 

 186 

11. Toernooireglement (TRP) en bijlagen 187 

11.1 Toernooireglement 188 

De wijzigingen met betrekking tot het toernooireglement bestaan uit drie voorstellen: 189 

a. Overal waar “toernooicommissie” staat dit in alle artikelen te wijzigen in “bondsbestuur” 190 

b. Afschaffen verplichting EHBO’er bij toernooien 191 

c. Alcohol verbod 192 

 193 

Punt 15:  194 

Bij deze wijzigingen wordt eveneens de brief met adviezen van de reglementencommissie 195 

meegenomen. 196 

Eerst zullen de punten 16, 17 en 18 van de afdelingen worden afgehandeld. 197 

 198 

Punt 16: 199 

De vraag van afdeling 10 over de foutverwijzing is voldoende beantwoord. 200 

 201 

Punt 17:  202 

Eveneens een vraag van afdeling 10 over een zinswijziging is voldoende beantwoord. 203 

 204 

Punt 18:  205 

een vraag van afdeling 10 over het feit dat nog overal afdelingsbestuur staat is ook voldoende 206 

beantwoord. 207 

 208 

a. Afdeling 16 is van mening dat een juiste keuze is om in het reglement “toernooicommissie” 209 

te wijzigen in “bondsbestuur”. 210 

De reglementencommissie en afdeling 10 zijn van mening dat wanneer dit gewijzigd wordt er 211 

geen hoger orgaan meer is die als beroepsinstituut kan optreden. 212 

 213 

 214 

 215 
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De voorzitter stelt voor om, het voorstel van het bestuur, over te nemen en in het 216 

rompreglement de uitvoering op te dragen aan het bondsbestuur in plaats van aan de 217 

toernooicommissie. Dit betreft een wijziging in de artikelen 1.3, 3, 4, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 218 

24, 26, 30, 36, 40 en 41.  219 

De vergadering wenst een stemming over dit voorstel. 220 

De afdelingen 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 16 stemmen voor het voorstel, de afdelingen 5, 6, 10, 14 221 

stemmen tegen het voorstel. Er zijn 81 stemmen uitgebracht. Met 43 stemmen voor en 38 222 

stemmen tegen wordt het voorstel van het bondsbestuur aanvaard. 223 

 224 

Besluit: Het voorstel van het bondsbestuur om in het rompreglement “toernooicommissie” te 225 

wijzigen in “bondsbestuur” wordt aangenomen. 226 

 227 

b. Artikel 10.4 EHBO’er laten vervallen. 228 

Afdeling 06 voegt hieraan toe dat als dit artikel vervalt het dan aan te bevelen is om bij grote 229 

toernooien op de wedstrijdtafel het telefoonnummer van de dienstdoende arts en apotheek 230 

voorhanden te hebben. 231 

Afdeling 05 wil weten wat het standpunt van NOC*NSF hierover is.  232 

De voorzitter antwoordt dat er nergens een verplichting hierover wordt aangegeven. 233 

Afdeling 16 wil weten waar dan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt als een 234 

EHBO’er er niet is.  235 

De voorzitter antwoordt dat die blijft zoals het altijd is geweest of er nu wel of geen EHBO’er 236 

aanwezig is. 237 

Er vindt geen stemming plaats waarmee dit voorstel is aanvaard. 238 

 239 

Besluit: Artikel 10.4 wordt geschrapt in het rompreglement. 240 

 241 

c. Opnemen van artikel 32.2 een alcohol verbod tijdens de NPC 242 

Afdeling 10 heeft hierover een vraag ingediend en vindt het antwoord daarop niet voldoende. 243 

De vraag van afdeling 10 “Wie dit bewaakt” is door het bondsbestuur beantwoord met “de 244 

functionarissen” Afdeling 10 antwoordt hierop dat in het artikel staat dat alcohol verboden is 245 

voor de spelers en de functionarissen en vraagt zich hierbij af wie dan de functionarissen 246 

bewaakt. 247 

De voorzitter antwoordt dat in de praktijk men elkaar zal controleren. 248 

 249 

Afdeling 16 verwacht dat bij invoering van dit artikel er geen vereniging meer zal zijn die een 250 

toernooi wil organiseren. 251 

 252 

Er volgt een discussie waarin duidelijk wordt dat het artikel dan niet alleen van toepassing 253 

moet zijn voor de NPC top, 2e en 3e divisie maar ook voor de NK’s.  254 

 255 

Als de bondsraad van mening is dat het verbod op alcohol ook voor de NK’s moet worden 256 

ingevoerd zal deze wijziging met een amendement moeten worden aangenomen. 257 

Hierover zal dan een besluit moeten worden genomen. 258 

 259 

Besluit: Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de wijziging van het artikel over het 260 

alcoholgebruik wordt: Voor alle functionarissen en spelers van de NPC top en  2e divisie, alle 261 

NK’s en finaleweekend Masters van het begin van de wedstrijd tot en met de laatste partij van 262 

het betreffende equipe.  263 

 264 

De vertegenwoordiger van de toernooicommissie meent dat een consequentie kan zijn dat een 265 

speler die dan toch alcohol gebruikt een rode kaart krijgt en daarmee wordt uitgeschakeld voor 266 

het hele toernooi.  267 

Afdeling 16 voegt daaraan toe dat dit wel weer op de schouders komt van de scheidsrechter. 268 

 269 
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De reglementencommissie merkt op dat aan het artikel dan nog toegevoegd moet worden “per 270 

speeldag” omdat er ook een finaleweekend Masters aan toegevoegd is. 271 

 272 

Het gewijzigde artikel wordt voor stemming voorgelegd. 273 

Afdeling 1 stemt tegen, de overige afdelingen stemmen voor. 274 

 275 

Besluit: De tekst van artikel 32.2 wordt gewijzigd in: Een alcohol verbod geldt voor alle 276 

functionarissen en spelers van de NPC top en  2e divisie, alle NK’s en finaleweekend Masters 277 

geldt van het begin van de wedstrijd tot en met de laatste partij van het betreffende equipe 278 

een alcoholverbod voor de betreffende speeldag.  279 

 280 

Punt 19: 281 

De vraag van afdeling 10 is met aanname van deze wijziging vervallen.  282 

 283 

Er wordt een pauze van 10 minuten ingelast. 284 

 285 

De voorzitter heropent de vergadering 286 

 287 

Er is een uitslag van het stembureau over de verkiezing van de twee kandidaten voor de 288 

verkiezingscommissie.  289 

 290 

Er zijn 81 geldige stemmen uitgebracht waarvan 64 voor Peter Bleekrode en 17 stemmen voor 291 

Jac Vuurpijl.  292 

 293 

Besluit: De bondsraad benoemt Peter Bleekrode als lid van de Verkiezingscommissie. 294 

 295 

11.2 Reglement NPC 296 

Op het reglement is een aantal vragen en amendementen binnengekomen en een groot aantal 297 

adviezen van de reglementencommissie.  298 

De adviezen van de reglementencommissie zullen bij de betreffende artikelen worden 299 

voorgelegd aan de vergadering waarna dan besloten kan worden de adviezen al dan niet over 300 

te nemen. 301 

 302 

Punt 20: 303 

is een vraag van afdeling 11. 304 

Afdeling 11 is niet aanwezig en er is voldaan aan de beantwoording van de vraag van afdeling 305 

11, waarmee deze voldoende is beantwoord. 306 

 307 

Punt 21:  308 

Artikel 1 309 

Amendement van de afdelingen 01 en 02 om naar minder speeldagen in de NPC te gaan. 310 

De afdelingen 1 en 2 vragen om naar 7 speeldagen te mogen omdat er in deze afdeling geen 311 

animo is om deel te nemen aan de NPC. Reden hiervoor is o.a. het geringe aantal overdekte 312 

accommodaties, waardoor veel “uit” gespeeld zal gaan worden. 313 

 314 

Afdeling 10 meent dat de mogelijkheid in het reglement NPC open is gelaten zeker als het gaat 315 

om de 3e divisies en lager.  316 

 317 

De reglementencommissie reageert hierop dat het past in het reglement maar dat het niet de 318 

intentie is van deze competitie. Het is wel een oplossing. 319 

 320 

Afdeling 06 ondersteunt de voorgestelde mogelijkheid van harte. 321 

 322 
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Bestuurslid Henk van Rekum (competitie) stelt dat dit soort problemen per regio opgelost 323 

moeten worden. Spreker vindt het te ver gaan om dergelijke oplossingen al in een reglement 324 

vast te leggen. 325 

 326 

Afdeling 01 spreekt de wens uit dat de NJBB dit dan wel duidelijk moet communiceren. Op dit 327 

moment is het niet duidelijk dat deze mogelijkheid bestaat. 328 

 329 

Voornemen: Het bestuur zegt toe dit duidelijk te gaan communiceren met de afdelingen. 330 

 331 

De voorzitter vraagt of de afdelingen 01 en 02 het amendement willen handhaven.  332 

 333 

Met de toezegging zoals die is gedaan besluiten de afdelingen het amendement in te trekken. 334 

 335 

Besluit: Het amendement van de afdelingen 01 en 02 wordt ingetrokken. 336 

 337 

Punt 22: 338 

Artikel 1.4 Advies van de reglementencommissie om competitieleiding te vervangen door 339 

toernooicommissie. 340 

De reglementencommissie kan zich vinden in het argument van het bestuur om dit niet te 341 

doen en trekt het advies in. 342 

 343 

Besluit: punt 22 wordt niet uitgevoerd. 344 

 345 

Punt 23: 346 

Artikel 1.5 Advies van de reglementen om in dit artikel “of toernooien” te schrappen. 347 

Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering. 348 

 349 

Besluit: In artikel 1.5 van het NPC reglement wordt “of toernooien” geschrapt. 350 

 351 

Punt 24: 352 

Artikel 1.5.1 In enkele afdelingen floreren diverse competities waaraan heel veel leden 353 

deelnemen. Deze afdelingen willen deze competities graag naast de NPC behouden. 354 

 355 

Voorstel van het bestuur is om competities met minder dan 5 spelers toe te staan naast de 356 

NPC. 357 

Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering. 358 

 359 

Besluit: Het is toegestaan om naast de NPC, competities met minder dan 5 spelers te 360 

organiseren. 361 

 362 

Afdeling 10 brengt een Winter Senioren Competitie in hun afdeling ter sprake, dit is een 363 

meerdaags toernooi en enigszins vergelijkbaar met de NPC, alleen er is geen promotie en 364 

degradatie. Afdeling 10 vraagt om ook hiervoor een uitzondering te maken. 365 

 366 

De voorzitter antwoordt dat dit dan een voorstel is dat ter vergadering wordt ingediend en dat 367 

maakt het wat gecompliceerder. 368 

 369 

Afdeling 10 realiseert zich dat als dit in stemming wordt gebracht en wordt toegestaan er veel 370 

meer uitzonderingen zullen komen. 371 

 372 

Bestuurslid Henk van Rekum raadt aan om dan de naam te veranderen als het toch niet om 373 

een competitie gaat, noemt het dan cyclus. 374 

Afdeling 10 verwacht dat als deze cyclus (competitie) door zal gaan er veel minder deelnemers 375 

voor de NPC zullen zijn. 376 
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De voorzitter handhaaft daarom alleen het voorstel om alleen competities toe te staan met 377 

minder dan 5 spelers. 378 

 379 

Punt 25: 380 

Advies van de reglementencommissie om de tekst van artikel 2.3 te wijzigen. 381 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 382 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie 383 

 384 

Besluit: In artikel 2.3 wordt “(vierde divisie of lagere) divisies” vervangen door “(vierde of 385 

lagere) divisie”.  386 

 387 

Punt 26: 388 

Artikel 3.4 Advies van de reglementencommissie om een zinsnede te schrappen die al 389 

voorkomt in artikel 3.2 390 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 391 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 392 

 393 

Besluit: De zinsnede “Een team komt uit voor een lidvereniging” wordt geschrapt in artikel 394 

3.4. 395 

 396 

Punt 27: 397 

Advies van de reglementencommissie om in art 3.6 divisie(s) te vervangen door divisie. 398 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 399 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 400 

 401 

Besluit: in artikel 3.6 wordt divisie(s) vervangen door divisie. 402 

 403 

Punt 28: 404 

Advies van de reglementencommissie om in artikel 4.7 Competitiewedstrijd te vervangen door 405 

wedstrijd. (analoog aan artikel 4.6) 406 

Het bondsbestuur stelt voor het advies over te nemen. 407 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 408 

 409 

Besluit: In artikel 4.7 wordt competitiewedstrijd vervangen door wedstrijd 410 

 411 

Punt 29:  412 

Een vraag van afdeling 05 met betrekking tot artikel 5.4, een richtspeeldag. 413 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 414 

 415 

Punt 30 416 

Een vraag van afdeling 14 om de speeldag voor de lagere divisies op een andere dag dan 417 

zaterdag toe te staan. 418 

Het bondsbestuur heeft hierop geantwoord en vraagt of het antwoord voldoende is. 419 

Afdeling 14 vindt het voldoende indien het terug te vinden is in de reglementen. Maar het staat 420 

er niet in.  421 

De voorzitter antwoordt dat het reglement het toelaat en dat het bondsbestuur de 422 

mogelijkheid biedt om dit te faciliteren 423 

 424 

Punt 31 425 

Afdeling 05 vraagt wat er geregeld wordt bij afgelasting van een wedstrijd wegens 426 

weersomstandigheden. 427 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 428 

 429 

 430 
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Punt 32 431 

Artikel 6.3 De reglementencommissie vraagt de puntentoekenning gelijk te trekken met 432 

andere sporten. 433 

De voorzitter stelt de vergadering voor om dit advies niet over te nemen. 434 

De vergadering gaat akkoord om het advies van de reglementencommissie niet over te nemen. 435 

 436 

Besluit: De puntentelling zoals verwoord in artikel 6.3. blijft ongewijzigd. 437 

 438 

Punt 33: 439 

Afdeling 10 is het niet helemaal eens met het antwoord op hun vraag over degradatie zoals dat 440 

omschreven is in artikel 8.2.2. 441 

Hiervoor zou een extra artikel moeten komen. 442 

De voorzitter antwoordt dat dan nu een amendement ingediend moet worden. Er is bij de 443 

vergadering geen behoefte om hierover een amendement in te dienen. Verder legt de 444 

voorzitter  uit dat het reglement niet in beton gegoten is en mocht er behoefte zijn dat er een 445 

wijziging aangebracht moet worden kan op elke bondsvergadering daarover een voorstel 446 

ingediend worden. 447 

 448 

Afdeling 10 kan zich vinden in deze uitleg, maar vraagt tevens om in de 2e regel van de uitleg 449 

het woordje “als” te wijzigen in “al”.  450 

 451 

Punt 34: 452 

Afdeling 06 heeft een amendement ingediend, met het verzoek om alle divisies te verplichten 453 

binnen te spelen. 454 

Afdeling 06 reageert hierop dat verplichting gezien moet worden in “in principe”. Verder pleit 455 

afdeling 06 voor uniformiteit, over binnen of buiten spelen, waarbij ook nog eens onderscheid 456 

in het reglement wordt gemaakt tussen de hogere en de lagere klasse. Afdeling 06 zou graag 457 

willen zien dat dit veranderd wordt in “in principe wordt binnen gespeeld maar de vrijheid om 458 

buiten te spelen blijft en dat dit geldt voor alle klasse”.  459 

Afdeling 13 ontraadt om met het amendement mee te gaan omdat het voorstel wel werkt in 460 

het midden van het land maar in de afdelingen 1, 2, 13 en mogelijk 16 wordt het een 461 

probleem. 462 

Afdeling 09 ondersteunt afdeling 13. 463 

 464 

Er volgt een discussie over voordelen en nadelen van het voorstel van afdeling 06.  465 

 466 

Het amendement van afdeling wordt in stemming gebracht. 467 

Het houdt in dat er in principe altijd binnen wordt gespeeld maar dat in overleg kan worden 468 

afgesproken om buiten te spelen. 469 

De afdelingen 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13 stemmen tegen het amendement. 470 

De afdelingen 3, 5, 6, 14, 16, stemmen voor het amendement. 471 

Met 36 stemmen voor en 45 stemmen tegen wordt het amendement verworpen. 472 

 473 

Besluit: Het ingediende amendement van afdeling 06 wordt niet overgenomen. 474 

 475 

Afdeling 10 stelt voor om, nu het amendement verworpen is artikel 14.3.3 anders te 476 

omschrijven. Hiermee komt er een nieuw amendement aan de orde. De tekst die afdeling 10 477 

voorstelt gaat iets minder ver dan het amendement van afdeling 06.  478 

 479 

De voorzitter vraagt wie er voor is om dit nieuwe amendement aan de agenda toe te voegen. 480 

Alleen de afdeling 5, 6, 9 en 10 zijn voor behandeling van het nieuwe amendement. 481 

Deze afdelingen vormen geen meerderheid waarmee het nieuwe amendement niet wordt 482 

besproken. 483 

 484 
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Punt 35: 485 

Artikel 11.2 Vraag van afdeling 05 over afmetingen van de banen. 486 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 487 

 488 

Punt 36: 489 

Artikel 11.3 Toevoeging op advies van de reglementencommissie, 490 

Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 491 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie 492 

 493 

Besluit: De zinsnede “een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter” wordt toegevoegd 494 

aan artikel 11.3. 495 

 496 

Punt 37: 497 

Artikel 12.1 Vraag van afdeling 05 over het niveau van de scheidsrechter bij 2e divisie en lager. 498 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 499 

 500 

Punt 38: 501 

Artikel 12.1 Vraag van afdeling 14 over het tekort aan scheidsrechters 502 

Het antwoord van het bondsbestuur is voldoende. 503 

 504 

Punt 39: 505 

Artikel 12.2 De reglementencommissie vraagt een correctie in een woord aan te brengen. 506 

Is akkoord. 507 

 508 

Besluit: “scheidsrechten” wordt vervangen door “scheidsrechter” 509 

 510 

Punt 40:  511 

Artikel 13.4 Advies van de reglementencommissie om artikel 4.10 te vervangen door artikel 512 

4.9. Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. De vergadering gaat akkoord met 513 

het advies van de reglementencommissie. 514 

 515 

Besluit: Artikel 4.10 wordt vervangen door artikel 4.9 516 

 517 

Punt 41: 518 

Artikel 14.1.1. Afdeling 11 wil gebruik van werpcirkels verplicht stellen. Afdeling 11 is niet 519 

aanwezig op de vergadering. 520 

Bondsbestuur is tegen verplicht stellen. 521 

De vergadering is het eens met het bondsbestuur. 522 

 523 

Besluit: Het gebruik van werpcirkels wordt niet verplicht gesteld. 524 

 525 

Punt 42  526 

Artikel 14.3.2. advies van de reglementencommissie over artikel 6.2. 527 

Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 528 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie. 529 

 530 

Besluit: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.2. 531 

 532 

Punt 43 533 

Artikel 14.4.2. Advies van de reglementencommissie voor tekst wijziging. 534 

Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 535 

De vergadering gaat akkoord met het advies van de reglementencommissie 536 

 537 

Besluit: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.4.2. 538 
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Punt 44: 539 

Artikel 14.3.4. Afdeling 10 stelt voor een deel van de tekst van dit artikel te wijzigen. 540 

Het bondsbestuur is akkoord met dit voorstel. 541 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 542 

 543 

Besluit: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.4. 544 

 545 

Met de bespreking van de punten met betrekking tot het NPC reglement vindt de vergadering 546 

een stemming niet nodig. Het reglement van de NPC is hiermee aanvaard. 547 

 548 

Besluit: Het reglement van de NPC is met invoering de besproken opmerkingen en wijzigingen 549 

goedgekeurd. 550 

 551 

11.3 Bijlagen NK’s 552 

 553 

Punt 45: 554 

Artikel 1.2 Amendement van afdeling 01 om de NK’s weer terug te brengen naar één dag in 555 

plaats van twee.  556 

Afdeling 16 ondersteunt het voorstel met een toelichting. 557 

Afdeling 10 meent dat het amendement niet “op zichzelf” kan worden aangenomen omdat het 558 

een relatie heeft met de wedstrijdsystemen in alle reglementen. Bij aanvaarding van het  559 

amendement moeten alle bijlagen gewijzigd worden.  560 

De voorzitter brengt het amendement in stemming met als consequentie dat alle bijlagen 561 

gewijzigd moeten worden als het amendement wordt aanvaard. 562 

 563 

De afdeling 1, 14 en 16 stemmen voor het amendement, afdeling 13 onthoudt zich van 564 

stemmen.  565 

Hiermee wordt het amendement verworpen. 566 

 567 

Besluit: Het ingebrachte amendement van afdeling 01 wordt niet aangenomen. 568 

 569 

Punt 46: 570 

Afdeling 10 heeft de verbeterde versies van de NK bijlagen gemist op de site. 571 

Bovendien is geconstateerd dat deze versies door niet te publiceren ook niet goedgekeurd 572 

waren waardoor een NK tête-à-tête is gehouden zonder goedgekeurde reglementen. 573 

Inmiddels heeft de publicatie plaatsgevonden, maar dat had eerder moeten gebeuren, 574 

waarvoor excuses van het bondsbestuur. 575 

 576 

De bondsvergadering heeft geen behoefte aan stemming over de bijlagen van het 577 

rompreglement. 578 

 579 

Besluit: De bijlagen van het rompreglement, de NK reglementen worden goedgekeurd. 580 

 581 

11.4 Reglementen NJBB Masters 582 

Over het reglement Masters zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen.  583 

Het bondsbestuur heeft toch een opmerking over artikel 5.3.4. Er wordt bij de Masters op tijd 584 

gespeeld, in het artikel staat dat nadat de tijd verstreken de partij met één werpronde wordt 585 

verlengd. Bij de NK’s zijn dat twee werprondes. Dit zou in dit reglement alsnog gewijzigd 586 

moeten worden. 587 

 588 

Het betekent wel dat er nu een amendement op tafel komt dat niet eerder in de vergadering is 589 

gebracht. 590 

De voorzitter vraagt of de vergadering dit amendement wil bespreken om daarna al dan niet 591 

een besluit erover te nemen.  592 
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Met algemene stemmen wordt de behandeling van het amendement aanvaard. 593 

Met algemene stemmen wordt de wijziging in het reglement goedgekeurd. 594 

 595 

Besluit: het reglement NJBB Masters wordt goedgekeurd met de toevoeging dat in artikel 596 

5.3.4. één werpronde wordt gewijzigd in twee werprondes 597 

 598 

Het bondsbestuur zegt toe dat in de loop van deze week alle reglement op nlPetanque en op 599 

de NJBB site staan. 600 

 601 

Voornemen: alle nieuwe reglementen zullen deze week om de site en nlPetanque worden 602 

gepubliceerd. 603 

 604 

12. Rondvraag 605 

 606 

Punt 47:  607 

Afdeling 10 heeft een vraag over de vorming van de districtsteams en geeft hierop een 608 

toelichting. Afdeling 10 maakt zich ernstig zorgen over de personele invulling van de 609 

districtsteams in district West. Op 22 maart is bekend gemaakt wie de kwartiermaker was voor 610 

district West maar tot nu toe is binnen de afdeling nog niets vernomen van de kwartiermaker.  611 

Afdeling 10 wil weten of het bestuur weet hoe ver district West is en of het in de rest van het 612 

land ook zo slecht is gesteld.  613 

Bestuurslid bondsorganisatie Jan Willem Meerwaldt weet dat in diverse delen van het land men 614 

druk bezig is, maar hoe het landelijk gesteld is hem onbekend. 615 

 616 

Guillaume Spiering geeft als kwartiermaker van de districten Midden en Noord een toelichting 617 

over zijn vordering. Hij heeft bijna alle verenigingen benaderd en binnenkort is er een gesprek 618 

met de afdelingsbesturen die zullen gaan vallen onder district Noord.  619 

De vraag is hiermee voor afdeling 10 voldoende beantwoord maar wel met de constatering dat 620 

afdeling West achterloopt bij andere delen van het land en dat de organisatie van de NPC in dit 621 

district daar waarschijnlijk schade van zal ondervinden. 622 

 623 

Afdeling 14 voegt eraan toe dat ook deze afdeling nog niet is benaderd door de kwartiermaker. 624 

 625 

Punt 48 626 

In de vraag van afdeling 10 staat een foutief woord vermeld. “vergoeding” had moeten zijn 627 

“tijdsbesteding”. 628 

In het functieprofiel van de districtscoördinator wedstrijdzaken staat een tijdsbesteding 629 

vermeld van 2 tot 4 uur per week. Afdeling 10 verwacht dat dit voor zo’n groot district als 630 

district West veel te weinig is. Als lid van de wedstrijdcommissie in afdeling 10 is bijgehouden 631 

hoeveel tijd besteed is aan een relatief kleine afdeling als afdeling 10. Het aantal uren is 632 

uitgekomen op 100 tot nu toe, dus ca. 5 maanden. Deze toelichting is in het verlengde van 633 

punt 47. 634 

 635 

Punt 49 636 

Gaat over vergoeding voor wedstrijdleiders en scheidsrechters. In afdeling 10 zijn bijna geen 637 

functionarissen meer te krijgen die alleen voor km. vergoeding hun werk willen doen. Afdeling 638 

10 begrijpt nog steeds niet waarom de belastingdienst door de NJBB als probleem wordt 639 

aangevoerd om deze vergoeding niet uit te betalen. 640 

De voorzitter antwoordt dat in eerdere bondsvergadering daarover al een discussie is geweest 641 

en wil nu niet weer opnieuw de discussie hierover aangaan.  642 

Als afdeling 10, die discussie wel wil gaan voeren op de volgende bondsvergadering, zal 643 

daarover een voorstel indienen voor de volgende bondsvergadering. 644 

 645 

 646 
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Punt 50 647 

Gaat over de communicatie over de NPC.  648 

Op zaterdag 14 mei zijn kwalificatietoernooien gespeeld voor de NPC en pas op dinsdag 649 

stonden de uitslagen bijna onvindbaar op beide sites. Nu staat er wel op welke vereniging en 650 

gekwalificeerd zijn maar nergens zijn de uitslagen te vinden. Afdeling 10 vraagt waarom daar 651 

geen publicatie over is geweest en zou graag alsnog de uitslagen op de site zien. 652 

 653 

Bestuurslid Henk van Rekum zegt toe dat dit geregeld kan worden 654 

 655 

Voornemen: De uitslagen van de kwalificatiewedstrijden worden alsnog op de site 656 

gepubliceerd 657 

 658 

De voorzitter stelt dat hiermee de schriftelijk ingediende vragen zijn behandeld en vraagt of er 659 

nog afdelingen zijn die een vraag hebben. 660 

 661 

Afdeling 01 vraagt waarom op de toernooikalender heel veel toernooien staan aangemeld als 662 

voorrondes en directe eliminatie, terwijl bij bezoek aan deze toernooien gewoon in voorronden 663 

en poules wordt gespeeld.  664 

De toernooicommissie antwoordt hierop dat bij indeling in poules wordt gesuggereerd dat 665 

iedereen weer tegen elkaar speelt en dat is niet zo. In het infobulletin is gepubliceerd dat dit 666 

niet meer zo wordt opgenomen.  667 

Toegezegd wordt dat het aanvraagformulier voor toernooien aangepast zal worden met een 668 

extra keuze. 669 

 670 

Voornemen: Het aanvraagformulier voor toernooien zal worden aangepast met een keuze 671 

voor voorronden en poules met voorgelote partijen. 672 

 673 

Afdeling 16 vraagt of het bestuur bereid is om de verenigingen in kennis te stellen wat voor 674 

mogelijkheden er allemaal liggen om jeugd te werven voor hun vereniging en dat daarvoor 675 

diverse subsidie verkrijgbaar zijn.  676 

Bestuurslid Maarten Stamrood weet dat hiervoor mogelijkheden zijn en hoopt dat zijn opvolger 677 

of degene die zijn taak over gaat nemen dat op zich zal nemen.   678 

 679 

Afdeling 10 spreker Henk Reincke meldt dat hij vandaag voor de laatste keer als bondsraadlid 680 

aanwezig is. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking en wenst het bestuur veel sterkte in 681 

de toekomst. 682 

 683 

Afdeling 14 heeft wat problemen met het niet beantwoorden van mailtjes en telefoontjes. De 684 

voorzitter antwoordt dat zijn ervaring anders is en hoopt dat dit een uitzondering is, maar het 685 

mag niet gebeuren dat mailtjes en telefoontjes niet beantwoord worden.  686 

 687 

De voorzitter richt nu het woord tot Maarten Stamrood, die stopt met het 688 

bestuurslidmaatschap. Het is jammer dat Maarten ermee stopt met als reden dat het niet meer 689 

te combineren is met een nieuwe invulling van zijn baan. Er is in de korte tijd dat Maarten 690 

bestuurslid promotie was heel veel gebeurd, zoals het vaststellen van de promotie en 691 

communicatiestrategie, een ander bondsblad, de website NLpetanque, nieuwe opzet 692 

infobulletin en nieuwbrieven, aankleding NK’s. 693 

Als waardering overhandigt de voorzitter hem een bos bloemen, als bestuur zal nog afscheid 694 

van Maarten worden genomen. 695 

Er is nog iemand waarvan afscheid wordt genomen. De nieuwe voorzitter van de 696 

reglementencommissie is inmiddels gearriveerd.  697 

Dat betekent dat ook afscheid wordt genomen van de vorige voorzitter Han Besters. De manier 698 

waarop Han zijn taak heeft vervuld is heel intens geweest.  699 
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Han heeft zich ingezet voor de aansluiting bij Instituut voor Sport Rechtspraak die verregaande 700 

eisen stelde aan de statuten en reglementen voor de aangesloten bonden. Han heeft daarvoor 701 

feitelijk al het werk verricht, reglementen van andere bonden doorgenomen, overleg met ISR, 702 

waar uiteindelijk een modus is uitgekomen voor aansluiting. Dat de aansluiting soepel is 703 

verlopen is voor een belangrijk deel het werk van Han geweest. Ook de uitvoering van de 704 

reglementen en de manier waarop Han buitengewoon zorgvuldig voorbereide stukken aan het 705 

bestuur aanbood. Han is niet lang voorzitter/lid geweest van de reglementencommissie maar 706 

de hoedanigheid waarop is belangrijker voor het bestuur geweest. Dit heeft het bestuur 707 

aanleiding gegeven om Han te onderscheiden met de zilveren bondsspeld.  708 

Han bedankt de aanwezigen in het vertrouwen dat men in hem heeft gehad en heeft het volste 709 

vertrouwen in zijn opvolger.  710 

 711 

Tot slot bedankt de voorzitter Dody Henze voor de notulen die zij zal gaan maken met de 712 

overhandiging van een bos bloemen. 713 

 714 

13  Sluiting 715 

De voorzitter dankt zijn collega’s in het bestuur voor alle voorbereidingen die zijn gedaan om 716 

alle stukken voor deze vergadering te maken. 717 

Ook dankt de voorzitter alle medewerkers van het bondsbureau die vaak meer uren maken 718 

dan dat zij hoeven te maken. Eveneens een woord van dank aan alle commissies en 719 

subcommissie die zich inzetten voor de bond. Hij wenst iedereen een goede rit naar huis. 720 
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Besluiten en toezeggingen bondsvergadering d.d. 28 mei 2016 

 
Alle acties n.a.v. onderstaande besluiten en toezeggingen zijn opgepakt en afgehandeld. 
 
Besluiten 
 
1. Het verslag van de bondsvergadering van 31 oktober 2015 incl. de wijziging van de 

regels 171/172/173 is door de Bondsraad vastgesteld. 
2. De nagezonden vragen en antwoorden met betrekking tot de bondsvergadering zullen 

met de conceptnotulen worden meegestuurd en eveneens op de website worden 
gepubliceerd.  

3.  De stand van zaken besluiten en voornemens wordt voor kennisgeving aangenomen. 
4. Als lid van het bondsbestuur is Ton Roos herbenoemd. 
5. Tot voorzitter van de reglementencommissie is benoemd Ad van Helvoort.  
6. De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2015 inclusief de voorgestelde 

correctie. 
7. De bondsraad dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beheer en beleid. 
8. De licentiekosten en verenigingscontributie worden vastgesteld, zoals is voorgesteld. 
9. Het verkiezingsreglement wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 
10. Het functieprofiel lid verkiezingscommissie wordt vastgesteld zoals is voorgesteld. 
11.  De bondsraad benoemt de heren Cees van der Linde, Frans Krol en Peter Bleekrode als 

leden van de verkiezingscommissie. 
12. Het voorstel van het bondsbestuur om in het rompreglement “toernooicommissie” te 

wijzigen in “bondsbestuur” wordt aangenomen. 
13.  Artikel 10.4 wordt geschrapt in het rompreglement. 
14. Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de wijziging van het artikel over het 

alcoholgebruik wordt: Voor alle functionarissen en spelers van de NPC top en  2e divisie, 
alle NK’s en finaleweekend Masters van het begin van de wedstrijd tot en met de laatste 
partij van het betreffende equipe.  

15. De tekst van artikel 32.2 wordt gewijzigd in: Een alcoholverbod geldt voor alle 

functionarissen en spelers van de NPC top en 2e divisie, alle NK’s en finaleweekend 
Masters. Het alcoholverbod geldt voor de deelnemers van het begin van de wedstrijd tot 
en met de laatste partij van hun equipe.  

16. Met de toezegging zoals die zijn gedaan besluiten de afdelingen 01 en 02 hun 
amendement in te trekken. 

17. Punt 22 wordt niet uitgevoerd. 
18. In artikel 1.5 van het NPC reglement wordt “of toernooien” geschrapt. 

19. Het is toegestaan om naast de NPC competities met minder dan 5 spelers te 
organiseren. 

20. In artikel 2.3 wordt “(vierde divisie of lagere) divisies” vervangen door “(vierde of 
lagere) divisie”.  

21. De zinsnede “Een team komt uit voor een lidvereniging” wordt geschrapt in artikel 3.4. 
22. In artikel 3.6 wordt divisie(s) vervangen door divisie. 
23. In artikel 4.7 wordt competitiewedstrijd vervangen door wedstrijd 
24. De puntentelling zoals verwoord in artikel 6.3. blijft ongewijzigd. 
25. Het ingediende amendement van afdeling 06 wordt niet overgenomen. 
26. De zinsnede “een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter” wordt toegevoegd 

aan artikel 11.3. 
27. Het woord “scheidsrechten” wordt vervangen door “scheidsrechter” 
28. Artikel 4.10 wordt vervangen door artikel 4.9 
29.  Het gebruik van werpcirkels wordt niet verplicht gesteld. 

30. De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.2. 
31. De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.4.2. 
32. De voorgestelde tekst wordt overgenomen in artikel 14.3.4. 
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33. Het reglement van de NPC wordt met inachtneming van de besproken opmerkingen en 
wijzigingen door de Bondsraad goedgekeurd. 

34. Het ingebrachte amendement van afdeling 01 wordt niet aangenomen. 
35. De bijlagen van het rompreglement, de NK reglementen worden door de Bondsraad 

goedgekeurd. 
36. Het reglement NJBB Masters wordt door de Bondsraad goedgekeurd met de toevoeging 

dat in artikel 5.3.4. één werpronde wordt gewijzigd in twee werprondes 
 
Toezeggingen: 
 
1. De namen in het jaarverslag bij het NK doublette worden alsnog gecorrigeerd. 
 
2. Het bestuur zegt toe duidelijker te communiceren, dat in de uitvoering de NPC ook 

georganiseerd kan worden met minder dan 14 speeldagen. 

 
3. Alle nieuwe reglementen zullen deze week op de site en NLpetanque worden 

gepubliceerd. 
 
4. De uitslagen van de kwalificatiewedstrijden NPC worden alsnog op de site gepubliceerd. 
 
5. Het aanvraagformulier voor toernooien zal worden aangepast met een keuze voor 

voorronden en poules met voorgelote partijen. 
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Antwoorden op ingekomen vragen 
 
In dit document zijn de nagezonden stukken, vragen en opmerkingen van afdelingen per 
agendapunt gegroepeerd. 
 
 
AGENDAPUNT 3  VERSLAG BONDSVERGADERING 
 

Het bondsbestuur heeft een vraag ontvangen van afdeling 05 en afdeling 10. 
 
1. 
Afd.05:  Ondanks dat we te laat te zijn met de reactie op de notulen van de 

najaarsvergadering het vriendelijke verzoek om een pencorrectie aan te brengen op 
het regel 171/172/173. De Piëlboulers moet zijn vereniging ‘t Lover 

 

➢ Het bondsbestuur stelt voor deze wijziging in de notulen door te voeren. 
2. 

Afd. 10: Kunnen de “Antwoorden op ingekomen vragen NJBB” niet alsnog op de site van de 
NJBB geplaatst worden en naar de verenigingen gemaild worden zodat men een 
compleet beeld kan krijgen van wat in de vergadering besproken is?  
 

➢ Het bondsbestuur vindt dit een prima suggestie. De antwoorden op de vragen zullen 

mee worden gezonden met de conceptnotulen van de bondsvergadering. De vragen 
en antwoorden zullen eveneens op de website worden gepubliceerd. 

 
 
AGENDAPUNT 4  INGEKOMEN STUKKEN 

 
Onderstaande brief is op 18 april ontvangen van de reglementencommissie. De adviezen van 

de reglementencommissie worden door het bondsbestuur behandeld bij agendapunt 11.1 en 
11.2. 
 
3.        Sassenheim,  18 april  2016 
 
Geacht bestuur, 
 

In de bondsvergadering op 28 mei 2016 worden een aantal wijzigingen voorgesteld in het 
toernooireglement petanque en de bijbehorende bijlagen (agendapunt 11). 
De reglementencommissie is door het bestuur verzocht de voorgenomen wijzigingen te 
beoordelen en van advies te voorzien. Uiteraard heeft de reglementencommissie hieraan 
gehoor gegeven – gelet op haar statutaire taak zoals omschreven in artikel 33 van de statuten. 
 
De reglementencommissie heeft er kennis van genomen dat het merendeel van de adviezen 
door het bondsbestuur is overgenomen in de nu aan de bondsraad voorgelegde reglementen. 

Op één belangrijk punt wijkt het bestuur ervan af. 
 
In de bondsvergadering van 31 oktober 2015 heeft de bondsraad een gewijzigd TRP 
Rompreglement vastgesteld. Een van de destijds aangenomen wijzigingen betrof het 
reglementair overhevelen van de organisatie van de nationale toernooien (v/h categorie 1) van 
het bondsbestuur naar de toernooicommissie – die uiteraard handelt onder 
verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.  
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De reglementencommissie heeft deze wijziging voorgesteld omdat naar haar mening deze 

uitvoerende taak belegd hoort te worden bij deze commissie, en niet bij het bondsbestuur; het 
bondsbestuur hoort te besturen. In de genoemde bondsvergadering heeft de bondsraad deze 
zienswijze omarmd en aldus het gewijzigde Rompreglement vastgesteld. 
 
In feite sluit deze zienswijze naadloos aan bij de op handen herstructurering van de 
bondsorganisatie gelet op een van de uitgangspunten: 5. Gedeelde verantwoordelijkheid en 
ambitie; ownership in alle geledingen. Ook in de nieuwe organisatiestructuur bestaat er geen 
enkele onduidelijkheid over de rol van de bondsorganen: 

- bondsraad:  besluitvormend – controlerend 
- bondsbestuur: besluitvormend – besturen 
- commissies:  structureel – beleidsuitvoering. 

 
Nu constateert de reglementencommissie dat aan de bondsraad wordt voorgesteld om zowel in 
het TRP Rompreglement als de TRP bijlagen (NPC en NK) de organisatie terug te beleggen bij 

het bondsbestuur. In de meegezonden toelichting schrijft het bondsbestuur: Een van de taken 
van het Bondsbestuur is de uitvoering van de besluiten van de Bondsraad.  
 
Met deze uitspraak is niets mis. Er staat alleen geen enkel argument in dat de beoogde 
wijziging van standpunt onderbouwt. Natuurlijk is het bondsbestuur verantwoordelijk voor de 
uitvoering van besluiten van de Bondsraad. Ook dus voor een eventueel besluit om de 
organisatie van landelijke toernooien bij de toernooicommissie te leggen. In dat geval is het 
bestuur primair verantwoordelijk voor de bestuurlijke taken: een goed functionerende 

commissie in te stellen, toezicht houden op het functioneren van die commissie, en zo nodig 
ingrijpen als de situatie dat vraagt. 
 
Het bestuur lost in zijn voorstel het probleem van stapeling van taken op door in het reglement 
op de mogelijkheid te wijzen van gehele of gedeeltelijke delegatie. Daaraan kleven drie 
belangrijke nadelen: 
1. Met deze oplossing valt het bestuur terug op de klassieke mechanismen van onze oude 

organisatie en gaat het voorbij aan het principe van Gedeelde verantwoordelijkheid en 
ambitie; ownership in alle geledingen dat we in het kader van de herstructurering hebben 
aangenomen. In het bestuur ontstaat weer een stapeling van taken in het centrum van de 
organisatie. 

2. Een delegatiebesluit is een interne zaak van het bestuur en is in de organisatie maar 
beperkt openbaar. En, als er al zo’n duidelijk gereglementeerd delegatiebesluit is zal dat 
veelal verborgen blijven. 

3. Als het bestuur de uitvoering toch aan de toernooicommissie delegeert, wat is er dan op 
tegen om dat direct zo te regelen? Dan kun je in de reglementen veel opener en duidelijker 
aangeven hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ligt. En daarmee voorkom 
je juist het ontstaan van competentieconflicten. 

 
De reglementencommissie stelt dan ook voor om de wijzigingen in zowel het TRP 
Rompreglement als de TRP bijlagen die betrekking hebben op het voorafgaande niet over te 
nemen. 
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Voorts wil de reglementencommissie ten aanzien van de nieuwe TRP bijlage 1 (NPC) het 

navolgende opmerken. 
 
Artikel 1.4 
Zie het bovenstaande. De reglementencommissie stelt voor om overal waar sprake is van 
competitieleiding dit te vervangen door toernooicommissie. 
 
Artikel 1.5 
Er is sprake van een vergelijkbaar toernooi. De daaropvolgende definitie in artikel 1.5.1. van 
een vergelijkbare competitie maakt niet duidelijk wat wordt verstaan onder een vergelijkbaar 
toernooi. Een mixtoernooi mag wel, een doubletten- of triplettentoernooi wordt twijfelachtig, 
een sextettentoernooi mag niet? Voorgesteld wordt of toernooien door te halen. 
 
Artikel 2.3 
(vierde divisie of lagere) divisie vervangen door (vierde of lagere) divisie. 

 
Artikel 3.4 
De zinsnede Een team komt uit voor een lidvereniging staat al in artikel 3.2. Schrappen. 
 
Artikel 3.6 
Of voor de laagste divisie(s): er wordt gedoeld op een extra team van een vereniging of een 
team van een vereniging die nog niet eerder deelnam. In dit geval komt alleen de laagste 
divisie in aanmerking. Kortom: divisie(s) vervangen door divisie. 

 
Artikel 4.7 
competitiewedstrijd vervangen door wedstrijd (analoog aan artikel 4.6). 
 
Artikel 6.3 
In vrijwel alle sporten, regionaal, nationaal of globaal, levert een overwinning sinds jaar en dag 
drie wedstrijdpunten op. De reglementencommissie ziet niet in waarom in de nationale 

petanque competitie hiervan afgeweken moet worden. 
 
Artikel 11.3 
De zinsnede voor zover deze de wedstrijden niet verstoren kan aanleiding geven tot conflicten. 
Voorgesteld wordt hieraan toe te voegen: een en ander ter beoordeling aan de scheidsrechter.  
 
Artikel 12.2 

scheidsrechten vervangen door scheidsrechter. 
 
Artikel 13.4 
artikel 4 lid 10 vervangen door artikel 4 lid 9. 
 
Artikel 14.3.2 
De gestelde verruiming is geen afwijking van artikel 6.2. Artikel 6.2. dient in zijn geheel, of 
gedeeltelijk voor zover er wel een gemengde equipe is, buiten werking te worden gesteld. 
 
Artikel 14.4.2 
Een combiteam is niet toegestaan in de derde divisie of hoger. Voorgesteld wordt promoveren 
te vervangen door promoveren naar maximaal de 4e divisie. 
 
De reglementencommissie verzoekt het bestuur tot slot om de bondsraad van dit schrijven in 

kennis te stellen. 
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AGENDAPUNT 5: VASTSTELLING VAN DE AGENDA 

 
Het bondsbestuur heeft een vraag ontvangen van afdeling 10. 
 
4. 

Afd. 10: Waarom staat de vorming van de districten niet op de agenda? 
   

➢ Het bondsbestuur begrijpt deze vraag niet precies. De vorming van de districten is 

behandeld in de bondsvergadering van november 2015.  
 
AGENDAPUNT 7:  VACATURES 
 
Het bondsbestuur heeft een vraag van afdeling 10 ontvangen over de vacature binnen het 
bondsbestuur.  
 
5. 

Afd. 10: Wij betreuren het dat de heer Stramrood niet herkiesbaar is en dat er geen nieuw 
bestuurslid promotie komt. Waarom is hiervoor gekozen? 

 
➢ Het bondsbestuur betreurt uiteraard ook dat Maarten Stramrood er vanwege 

tijdsgebrek mee moet stoppen. De bestuursfunctie is niet meer te combineren met 
zijn (drukke) dagelijkse werkzaamheden. De portefeuille wordt tijdelijk door een 

ander bestuurslid opgevuld. Gezien de ontwikkelingen binnen het sportlandschap 
(transitie in de sport) en de benoeming van de communicatiemedewerker bij het 
bondsbureau wordt bij het vaststellen van het volgende meerjarenbeleidsplan 
bepaald hoe de rol van het bondsbestuur hier op afgestemd wordt en of de vacature 
alsnog moet worden opgevuld. 

 
 
6. Voordracht Ad van Helvoort tot voorzitter reglementencommissie  
 

Op 9 april 2013 is dhr. Ad van Helvoort door het bondsbestuur benoemd tot lid van 
de reglementencommissie. In deze periode van drie jaar heeft Ad op meer dan 
uitstekende wijze het lidmaatschap van de reglementencommissie ingevuld, en 
daarbij blijk gegeven van een grondige kennis van de reglementen en aanpalende 
terreinen. In het bijzonder heeft Ad een grote bijdrage geleverd aan het tot stand 

komen van het "ISPPlus", het document met de uitleg en interpretatie van de 
spelregels, gekoppeld aan de artikelen in het internationaal spelreglement. Ad heeft 
te kennen gegeven een volgende termijn als lid van de reglementencommissie te 
willen vervullen. Vanwege het niet herkiesbaar stellen van de huidige voorzitter stelt 
het bondsbestuur voor Ad van Helvoort als nieuwe voorzitter van de 
reglementencommissie voor te dragen. 
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AGENDAPUNT 8.1  JAARVERSLAG 2015 

 
Het bondsbestuur heeft enkele vragen ontvangen van afdeling 05. 
 
7. 
Afd. 05: Door de enorme werkbelasting van het bondsbureau en de vrijwilligers in de 

werkgroepen heeft het bondsbestuur besloten om de oorspronkelijke planning van 
projecten aan te passen. Is door het bondsbestuur in een globale planning aan te 
geven hoe de planning van de diverse projecten van het meerjarenbeleidsplan er 
thans uitziet? 

 
➢ In de bondsraad van november 2015 is het jaarplan incl. projectplanning 

bijgevoegd. In de aparte bijlage is een update opgenomen m.b.t. de huidige stand 
van zaken. 

8. 

Afd. 05: Door de komst van Erik de Reuver en het vertrek van Jolanda van Groeningen   
op het bondsbureau gaat afdeling 05 er vanuit dat er meer knowhow op het 
bondsbureau is bij gekomen. De vraag van afdeling 05 over de uitbreiding van het 
aantal FTE’s op het bondsbureau echter blijft bestaan. Het bondsbestuur heeft 
toegezegd e.e.a. te bekijken. Onze vraag is, wat is hiervan op dit moment de stand 
van zaken. 

 
➢ Op dit moment heeft het bondsbestuur ingespeeld op het vertrek van de 

administratief medewerker door enerzijds de uren uit te breiden van de nieuwe 
medewerker en anderzijds de functie te verzwaren. Naast het uitvoeren van de 
administratieve werkzaamheden is de nieuwe medewerker ook ondersteunend aan 
de directeur, de beleidsmedewerker en de communicatiemedewerker. In de aanloop 
naar 01 januari worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 
geledingen van de bond uitgewerkt. Op basis hiervan wordt bepaald of de huidige 
capaciteit op het bondsbureau voldoende is.  

9. 
Afd. 05: Op de vraag van afdeling 05 om de huidige NJBB website wat klantvriendelijker in te 

richten, is in de najaarsvergadering geantwoord dat de NJBB een nieuwe website 
had met de naam NL Petanque en is er niet gereageerd op onze vraag of er in 2016 
nog geïnvesteerd zou worden in de verbetering van de huidige website. Vandaar 
nogmaals onze vraag: Is het bondsbestuur van plan nog dit jaar te investeren in een 
nieuwe opzet van de huidige website waarop o.a. de verenigingsondersteunende 

informatie wat toegankelijker wordt? 
 

➢ Er wordt in 2016 geïnvesteerd en gestart met de doorontwikkeling van zowel de 
website NLpetanque als de NJBB website. Op dit moment vinden gesprekken plaats 
met leveranciers en wordt bepaald hoe het traject de komende maanden wordt 
ingestoken. 

 
10. 
Afd. 05: Wat denkt het bondsbestuur te gaan doen met de zorg uitgesproken door de 

afdelingen aangaande de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
districtsindeling, NPC regionaal en contributiestructuur? Zijn er naast de plannen om 
de afdelingen te bezoeken in het voorjaar van 2016 nog verdere plannen om deze 
onrust weg te nemen? 

 

➢ Op dit moment bezoekt het bondsbestuur alle afdelingen om met verenigingen in 
gesprek te gaan over de nieuwe contributiestructuur en de NPC op regionaal niveau.  
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➢ Dit is een uitgelezen kans voor verenigingen om hun zorg te delen of invloed uit te 

oefenen op deze onderwerpen. De kwartiermakers zullen in overleg met het 
afdelingsbestuur de zorgen die bestaan met betrekking tot de overgang naar de 
nieuwe districtsstructuur inventariseren en met het bureau oppakken. Naast de 
afdelingsvergaderingen in het najaar waarbij het bondsbestuur vertegenwoordigd is, 
wordt mogelijk nog een bijeenkomst per district georganiseerd door de 
kwartiermaker als het gaat om de overgang naar de nieuwe organisatie. 

 
 
AGENDAPUNT 8.2:  FINANCIEL JAARVERSLAG 2015 

 
11. 
In de bijlage vindt u het definitieve financiële jaarverslag incl. de accountantsverklaring.  

 
Naar aanleiding van de accountantscontrole m.b.t. de afdelingen hebben een paar kleine 
correcties plaatsgevonden hetgeen heeft geleid tot een iets hoger exploitatieresultaat. 
 
 
AGENDAPUNT 9 :  VASTSTELLING LICENTIEKOSTEN EN VERENIGINGSCONTRIBUTIE 
 
Het bondsbestuur heeft een vraag ontvangen van afdeling 10. 
 
12. 
Afd. 10: p. 66: Waarom nog steeds een verdeling in Club-, Jeugd- en Wedstrijdlicentie? 
 

➢ Op basis van de input en feedback uit de informatiebijeenkomsten wordt een 
voorstel m.b.t. de nieuwe contributiestructuur voorgelegd aan de bondsraad van 

november. Als de bondsraad besluit tot een nieuwe contributiestructuur dan zal dit op 
zijn vroegst ingaan per 2018. Het implementeren van een nieuwe structuur zorgt voor 
aanpassingen in bestaande processen en systemen waarvoor het bondsbureau de tijd 
nodig heeft om dit te realiseren. 

 

 
AGENDAPUNT 10.1: VERKIEZINGSREGLEMENT 
 
Het bondsbestuur heeft een vraag ontvangen van afdeling 10. 
 
13. 
Afd. 10: p.69 artikel 8.3 Op grond waarvan kiest het bestuur voor “bezwaar maken” i.p.v. ”in 

beroep gaan”?   
 

➢ In beroep gaan, zou betekenen dat er een instantie is 'boven' de 
verkiezingscommissie die een besluit van de commissie zou kunnen toetsen en 
eventueel overrulen. Dat is niet zo. De commissie stelt de uitslag van de verkiezing 
vast en daarmee is deze in principe een feit, alleen kan de commissie door middel 
van een bezwaar wel worden gevraagd er nog eens naar te kijken. 
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AGENDAPUNT 10.3: BENOEMING LEDEN VERKIEZINGSCOMMISSIE 
 
14. 
Het bondsbestuur heeft 4 aanmeldingen ontvangen van leden die zich beschikbaar stellen voor de 
verkiezingscommissie, te weten:  
 
Cees van de Linde (PV Wij Liggen)  District Zuid-Oost 
Jac Vuurpijl (Les Boules Fleuries)  District West 
Peter Bleekrode (JBV de Bulderbaan) District West 
Frans Krol (JBC Zevenaar)   District Oost 
 
 

➢ Uit deze vier kandidaten moeten drie leden van de verkiezingscommissie worden 
benoemd. Op grond van het reglement is het niet mogelijk is om twee kandidaten 

uit één district te benoemen hetgeen betekent dat de bondsraad een keuze dient te 
maken uit de twee kandidaten uit District West. 

 
AGENDAPUNT 11.1: Wijzigingen TRP Reglement 
 
De brief die het bondsbestuur van de reglementencommissie heeft ontvangen (zie agendapunt 
4) heeft betrekking op dit agendapunt. Verder heeft het bondsbestuur enkele vragen van 

afdeling 10 ontvangen. 
 
15. 
Opmerking reglementencommissie 
In de bondsvergadering van 31 oktober 2015 heeft de bondsraad een gewijzigd TRP 
Rompreglement vastgesteld. Een van de destijds aangenomen wijzigingen betrof het 
reglementair overhevelen van de organisatie van de nationale toernooien (v/h categorie 1) van 

het bondsbestuur naar de toernooicommissie – die uiteraard handelt onder 
verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.  
 
De reglementencommissie heeft deze wijziging voorgesteld omdat naar haar mening deze 
uitvoerende taak belegd hoort te worden bij deze commissie, en niet bij het bondsbestuur; het 
bondsbestuur hoort te besturen. In de genoemde bondsvergadering heeft de bondsraad deze 
zienswijze omarmd en aldus het gewijzigde Rompreglement vastgesteld. 

 
In feite sluit deze zienswijze naadloos aan bij de op handen herstructurering van de 
bondsorganisatie gelet op een van de uitgangspunten: 5. Gedeelde verantwoordelijkheid en 
ambitie; ownership in alle geledingen. Ook in de nieuwe organisatiestructuur bestaat er geen 
enkele onduidelijkheid over de rol van de bondsorganen: 

- bondsraad: besluitvormend – controlerend 
- bondsbestuur: besluitvormend – besturen 

- commissies: structureel – beleidsuitvoering. 
 
Nu constateert de reglementencommissie dat aan de bondsraad wordt voorgesteld om zowel in 
het TRP Rompreglement als de TRP bijlagen (NPC en NK) de organisatie terug te beleggen bij 
het bondsbestuur. In de meegezonden toelichting schrijft het bondsbestuur: Een van de taken 
van het Bondsbestuur is de uitvoering van de besluiten van de Bondsraad.  
 
Met deze uitspraak is niets mis. Er staat alleen geen enkel argument in dat de beoogde 

wijziging van standpunt onderbouwt. Natuurlijk is het bondsbestuur verantwoordelijk voor de 
uitvoering van besluiten van de Bondsraad.  
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Ook dus voor een eventueel besluit om de organisatie van landelijke toernooien bij de 

toernooicommissie te leggen. In dat geval is het bestuur primair verantwoordelijk voor de 
bestuurlijke taken: een goed functionerende commissie in te stellen, toezicht houden op het 
functioneren van die commissie, en zo nodig ingrijpen als de situatie dat vraagt. 
 
Het bestuur lost in zijn voorstel het probleem van stapeling van taken op door in het reglement 
op de mogelijkheid te wijzen van gehele of gedeeltelijke delegatie. Daaraan kleven drie 
belangrijke nadelen: 
 
1. Met deze oplossing valt het bestuur terug op de klassieke mechanismen van onze oude 

organisatie en gaat het voorbij aan het principe van Gedeelde verantwoordelijkheid en 
ambitie; ownership in alle geledingen dat we in het kader van de herstructurering hebben 
aangenomen. In het bestuur ontstaat weer een stapeling van taken in het centrum van de 
organisatie. 

2. Een delegatiebesluit is een interne zaak van het bestuur en is in de organisatie maar 

beperkt openbaar. En, als er al zo’n duidelijk gereglementeerd delegatiebesluit is zal dat 
veelal verborgen blijven. 

3. Als het bestuur de uitvoering toch aan de toernooicommissie delegeert, wat is er dan op 
tegen om dat direct zo te regelen? Dan kun je in de reglementen veel opener en duidelijker 
aangeven hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ligt. En daarmee voorkom 
je juist het ontstaan van competentieconflicten. 

 
 

➢ In het voorstel staat het volgende als toelichting:  
"In het bestaande TRP Rompreglement zijn veel taken belegd bij de toernooicommissie. 
In het huidige artikel 3.1 is daar aan toegevoegd dat dit gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van het bondsbestuur. Het bondsbestuur vindt deze constructie 
niet helder. Een van de taken van het Bondsbestuur is de uitvoering van de besluiten 
van de Bondsraad. De attributie van de uitvoering aan een ander orgaan die de 
uitvoering dan doet onder de verantwoordelijkheid van het bondsbestuur is de bron van 

competentieconflicten. Het Bondsbestuur vindt het beter als er maar een orgaan binnen 
de bond verantwoordelijk is voor de uitvoering van de besluiten van de Bondsraad. De 
uitvoering van dit reglement wordt belegd bij het Bondsbestuur dat vervolgens de 
feitelijke uitvoering kan mandateren aan een ander orgaan van de bond. (De nu 
bestaande toernooicommissie is hiervoor het voor de hand liggende orgaan.) Het gaat 
hier niet om een inhoudelijke maar om een formele wijziging van het reglement." 
 

Het Bondsbestuur vindt dat de toedeling van zelfstandige taken aan een commissie, in 
dit geval de toernooicommissie, niet strookt met de verantwoordelijkheid van het 
bondsbestuur voor de uitvoering van de besluiten van de bondsraad. Hiermee heeft de 
Bondsraad twee organen aangewezen voor de uitvoering van de besluiten. Het 
Bondsbestuur vindt dat dit verwarring geeft en vindt de lijn helderder: bondsraad 
besluit, bondsbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering.  
 
Hoe dat precies gebeurt, is de taak van het bondsbestuur. Bijkomend argument is dat 
in de nieuwe organisatiestructuur de commissies, waaronder de toernooicommissie 
worden aangestuurd door de directeur van het bondsbureau. Dan zou het bijna 
logischer worden om in het TRP niet de toernooicommissie aan te wijzen voor de 
uitvoering, maar de directeur van het bondsbureau. Ook dat zou verwarrend worden, 
omdat de directeur van het bondsbureau wordt aangestuurd door het bondsbestuur.  
Het Bondsbestuur vindt voor de uitvoering de lijn bondsraad > bondsbestuur > 

directeur bondsbureau > (toernooi) commissie de meest heldere. 
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Het verwijt dat het bondsbestuur terugvalt op "de klassieke mechanismen" wordt door 

het bondsbestuur niet herkend. Het is voor ons niet duidelijk welke klassieke 
mechanismen er waren. Het feit dat het bondsbestuur voorbij gaat aan “het principe 
van Gedeelde verantwoordelijkheid en ambitie; ownership" herkennen we ook niet. 
Allereerst is dit principe nog niet volledig uitgewerkt dus een ieder kan er zijn eigen 
vertaling aangeven. Daarnaast blijft het ook in de nieuwe structuur de uitvoering van 
de besluiten van de bondsraad de verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.  
Het argument " In het bestuur ontstaat weer een stapeling van taken in het centrum 
van de organisatie." is uit de lucht gegrepen. Waarom "weer", waarom "een stapeling 
van taken" en hoezo "in het centrum van de organisatie"?  Het gaat er in het geheel 
niet om dat het bondsbestuur allerlei uitvoerende taken zelf gaat doen. Het gaat er om 
dat duidelijk wordt vastgesteld wie er verantwoordelijk is.  
 
“Een delegatiebesluit is een interne zaak van het bestuur en is in de organisatie maar 
beperkt openbaar. En, als er al zo’n duidelijk gereglementeerd delegatiebesluit is zal 

dat veelal verborgen blijven”. Deze redenering bevreemdt het bondsbestuur. Het 
bondsbestuur is van mening dat de wijze waarop taken worden uitgevoerd voor 
iedereen die het aangaat duidelijk moet zijn. Zeker als het gaat over de organisatie van 
kampioenschappen en toernooien. De suggestie dat zo'n besluit veelal verborgen zal 
blijven, is onwerkelijk. Bondsbestuur en toernooicommissie hebben er alle belang bij 
dat verenigingen, spelers en functionarissen goed zijn geïnformeerd en volgens de 
richtlijnen kunnen handelen.  
 

Het Bondsbestuur handhaaft zijn voorstel. 
16. 

Afd.10: p.75 Art. 3.1: Er staat een foutverwijzing. Wat hoort er te staan? 

 
➢ De verwijzing is: met in achtneming van het bepaalde in Artikel 4, Artikel 5 en  

 Artikel 6 

17. 
Afd. 10: p.75 Op grond waarvan kiest het bestuur voor “bezwaar maken” i.p.v. ”in  

beroep gaan” bij agendapunt 11.1 artikel 3.4. Waarom? 
 
➢ Er is gekozen voor bezwaar maken i.p.v. in beroep gaan, omdat het juridisch niet 

correct is om in beroep te gaan tegen een besluit bij het orgaan dat het besluit 
genomen heeft. 

18. 

Afd. 10 p. 77 Er staat nog verschillende keren “het afdelingsbestuur”. Wordt dat weer per 1-1-
17 gewijzigd? Trouwens per wanneer gaan de nu voorgestelde wijzigingen in? 

 
➢ In Artikel 42.2 is vastgelegd dat de bondsraad de datum van inwerkingtreding 

vaststelt, doch niet eerder dan een maand na de vaststelling. In dit geval is dat 1 juli 
2016. 

➢ De afdelingen blijven bestaan tot 1 januari 2017. Dit betekent dat de reglementen,  
 waarin de afdelingen genoemd worden per 1 januari 2017 gewijzigd moeten worden. 
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19. 

Afd. 10 p. 79  artikel 32.2: Wie controleert dat? Hoort dit niet eerder in een bijlage NPC? 
 

➢ De scheidsrechter controleert de naleving van de reglementen. Het had ook in de bijlage  
NPC opgenomen kunnen worden, maar er is een mogelijkheid dat dit verbod voor alle 
landelijke toernooien gaat gelden en dan hoort het zeker thuis in het basisreglement. 
Door het nu al in dit basisreglement op te nemen is t.z.t. maar één wijziging nodig. 

 
AGENDAPUNT 11.2 Reglement NPC 
 
Het bondsbestuur heeft vragen ontvangen van afdeling 01, 02, 05, 06, 10, 11, 14 en 16. 
Daarnaast komen de voorstellen uit de brief van de reglementencommissie hier aan de orde. 
De vragen en opmerkingen zijn gegroepeerd per artikel van het reglement.  
 

Algemeen: 
 
20. 
Afd.11: U vraagt tijdens de bondsvergadering van 28 mei a.s. een NPC reglement te 

accorderen, terwijl de uitslag van de eindevaluatie van de pilot nog niet 
bekend is. Wij zouden graag zien dat voor de bondsvergadering de uitslag van 
deze eindevaluatie bekend is, zodat een gefundeerd oordeel kan worden 
gegeven. 

 
➢ Het evalueren van de NPC is een continue proces dat niet pas is gestart nadat de 

pilot is afgelopen en de eindevaluatie is ingevuld. Zowel bij de start van de NPC als 
tussentijds hebben de deelnemende verenigingen en deelnemers de mogelijkheid 
gehad om hun feedback te geven. Deze feedback is steeds in de werkgroep en in het 
bondsbestuur besproken. Dat geldt eveneens voor alle vragen die het bondsbestuur 
van verenigingen rechtstreeks heeft ontvangen. Het bondsbestuur heeft de 
resultaten van de eindevaluatie als aparte bijlage bij deze stukken bijgevoegd. 

 
Artikel 1 
 
Afd. 01 en 02 – Amendement 

 
 In de periode van 15 sept - 1 mei zal het voor een deelnemende vereniging 

noodzakelijk zijn om over een binnenlocatie te beschikken. In district Noord is een 
beperkt aantal binnenlocaties beschikbaar. Verenigingen zullen dus uit moeten 
wijken en is er zelden sprake van een thuis- of uitwedstrijd. We stellen voor om 
ruimte te bieden om af te wijken van de 14 geplande wedstrijddagen. 

21. 
Art. 1.3 t.a.v de 14 speeldagen zouden we naar 7 speeldagen willen. (Er zou zelfs besloten 

kunnen worden om meerdere teams op dezelfde locatie te laten spelen op de 

ingeplande wedstrijddagen) 

➢ Het bondsbestuur deelt de zorg van afdeling 01 en 02 maar heeft hier op dit moment  
geen directe oplossing voor. Het bondsbestuur wil echter graag meewerken aan een 
oplossing maar het is wel belangrijk dat de verenigingen zich opgeven die willen 
deelnemen aan de NPC omdat dat mede bepalend is voor de oplossingsrichting. Het 
bondsbestuur wil echter wel vasthouden aan 14 speelmomenten. 
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22. 

Art. 1.4 Regl.com 
 De reglementencommissie stelt voor om overal waar sprake is van competitieleiding  
 dit te vervangen door toernooicommissie. 
 

➢ Het Bondsbestuur is het niet eens met dit advies. Het is een onnodige beperking. 
Het woord "competitieleiding" maakt het mogelijk dat ook anderen dan de 
toernooicommissie een taak krijgen bij de uitvoering. 
 

23. 
Art.1.5 Regl.com 

Er is sprake van een vergelijkbaar toernooi. De daaropvolgende definitie in artikel 
1.5.1. van een vergelijkbare competitie maakt niet duidelijk wat wordt verstaan 
onder een vergelijkbaar toernooi. Een mixtoernooi mag wel, een doubletten- of 
triplettentoernooi wordt twijfelachtig, een sextettentoernooi mag niet? Voorgesteld 

wordt "of toernooien" door te halen. 
 

➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 
24. 
Art.1.5 Afd. 16 

 Tijdens de afdelingsvergadering, werd een standpunt door JBC Amby t.a.v. de opzet 
van de NPC ingebracht. JBC Amby ziet de NPC niet direct zitten. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de zaterdag als vaste wedstrijddag. Veel leden hebben te 

kennen gegeven dat de zaterdag 'heilig' is m.b.t. werk, gezin, familie en sociale 
contacten, kortom het weekend is voornamelijk hiervoor gereserveerd. Zoals de WAC 
en de ZAC nu functioneren, is voor 98% van onze leden prima. Zij zitten niet te 
wachten op een NPC. 
 
Het voorstel is om de maandag-, dinsdag-, en/of woensdagavond als wedstrijddag te  
handhaven, waarin een team van 2 doubletten maximaal 2 wedstrijden speelt. Dit  

i.v.m. het feit dat er de dag erna gewoon gewerkt moet worden. 
 

Een ander voorstel is om de WAC, in de vorm zoals deze momenteel bestaat, op te 
nemen in de NPC. Dit voorstel wordt door een meerderheid gedragen van de Afdeling 
en is daardoor overgenomen door de vergadering. 

➢ De opzet van deze winteravondcompetitie is dermate afwijkend dat deze niet 

 inpasbaar is in de NPC. Dat betekent ook dat het bondsbestuur vindt dat deze
 specifieke competitie naast de NPC doorgang moet kunnen vinden. Het bondsbestuur 
 stelt dan ook voor te bepalen dat een competitievorm met teams van minder dan 5 
 personen naast de NPC georganiseerd mag worden. 

25. 
Art. 2.3 Regl.com   

(vierde divisie of lagere) divisie vervangen door (vierde of lagere) divisie. 
 
➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 

26. 
Art. 3.4 Regl.com 

De zinsnede Een team komt uit voor een lidvereniging staat al in artikel 3.2. 
Schrappen. 

 
➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 
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27. 

Art. 3.6  Regl.com 
Of voor de laagste divisie(s): er wordt gedoeld op een extra team van een vereniging 
of een team van een vereniging die nog niet eerder deelnam. In dit geval komt alleen 
de laagste divisie in aanmerking. Kortom: divisie(s) vervangen door divisie. 

 
➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 

 
28. 
Art. 4.7  Regl.com  

Competitiewedstrijd vervangen door wedstrijd (analoog aan artikel 4.6). 
 

➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 
 
29. 

Art 5.4:  Afdeling 05 

Veel leden van verenigingen in onze afdeling vinden het geen pas, dat ze, na al vele 

jaren ’s winters binnen te hebben gespeeld, nu misschien buiten moeten gaan spelen 

als ze aan de NPC willen meedoen. Zij zullen dit niet doen en dit betekent dat zij zich 

dus niet inschrijven, ondanks het plezier dat ze de laatste jaren bij hun 

wintercompetitie hebben gehad. Er zal door deze mensen druk op 

verenigingsbesturen worden uitgeoefend om uit de bond te stappen en dan maar 

“wild” te gaan boulen. Een oplossing in deze zou zijn om voor de 4e divisie en lager 

of vanaf de 5e divisie de richtspeeldag een week te verplaatsen. Alleen maar 

winnaars: meer en tevreden deelnemers en goedbezette accommodaties. 

Behoort dit tot de mogelijkheden? 

 

➢ Uit de vraagstelling haalt het bondsbestuur dat er onvoldoende capaciteit is om alle 

wedstrijden in 1 weekend binnen te spelen. Wat betreft het bondsbestuur moet een 

speelronde gespeeld worden in de 2 weken tussen de voorgaande richtspeeldag en 

de maandag na de betreffende richtspeeldag. Dit betekent dat er 2 weekenden zijn 

waarin een speelronde gepland kan worden. Aangezien 13 van de 15 verenigingen 

in afdeling 05 over een overdekte accommodatie beschikken, zou er voldoende 

capaciteit moeten zijn om iedereen binnen te laten spelen als de wedstrijden 

verdeeld worden over 2 weekenden.  

30. 

Art 5.4:  Afdeling 14 

De mogelijkheid om ook op Maandagavond een competitie te spelen. Tijdens ons 

overleg is gebleken dat een grote meerderheid van onze leden op maandagavond 

wil/kan spelen en niet op zaterdag. Dit wordt door de NJBB niet toegestaan in de 

vorm van bijvoorbeeld de WAC, waardoor veel competitiespelers uit de boot dreigen 

te vallen. Voor velen is dit een breekpunt. Als alternatief  is door ons een idee 

besproken om, naast de zaterdag, de NPC ook op maandag te laten spelen door een 

separate maandagdivisie op te zetten voor de lagere divisies (4-5-6-). Per team 

moet dus (vóór aanvang van het  NPC-seizoen) gekozen/gemeld worden of zij in de 

Zaterdag-pool of in de Maandag-pool willen spelen. Details moeten uiteraard nog 

uitgewerkt worden.  De regel dat “het onderling met de andere verenigingen 

geregeld kan worden” is wat ons betreft een onmogelijke weg aangezien dit een 

logistieke chaos zal opleveren.   
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➢ Het bondsbestuur wil het graag voor zoveel mogelijk verenigingen en spelers 
aantrekkelijk maken om deel te nemen aan de NPC en is daarom bereid om het 
spelen op een andere dag/avond te faciliteren. Het bondsbestuur wil daarbij wel 
voorkomen dat het twee aparte competities worden. 

31. 
Art 5.7:  Afdeling 05 

Als er toch op bepaalde plaatsen buiten gespeeld zou moeten worden en dit op de 

richtspeeldag(en) vanwege de weersomstandigheden niet mogelijk is, hoe wordt dit 

dan opgelost? 

   

➢ Als vanwege de weersomstandigheden een competitiedag geen doorgang kan 

vinden dan wordt in overleg met de tegenstander en competitieleiding een nieuwe 

datum overeengekomen.  

32. 
Art. 6.3 Regl.com  

In vrijwel alle sporten, regionaal, nationaal of globaal, levert een overwinning sinds 
jaar en dag drie wedstrijdpunten op. De reglementencommissie ziet niet in waarom 
in de nationale petanque competitie hiervan afgeweken moet worden. 
 

➢ Deze wijze van punten toekennen is ook zo in de pilot toegepast. De ervaringen van  

de pilot geven geen aanleiding dit te wijzigen. Het bondsbestuur stelt voor dit advies 
niet over te nemen. 

33. 
Art. 8.2.2:  Afdeling 10 

Geldt dit ook niet voor degradatie? Er moet ons inziens een extra artikel bij het 
onderdeel degradatie voor komen. 

 

➢ Het is inderdaad zo dat indien een team uit de topdivisie of 2e divisie degradeert naar 
een divisie waar als een team van die vereniging speelt, dat dit team ook degradeert. 
Dit is een rechtstreeks gevolg van artikel 3.7 en de uitzondering in artikel 14.4.1. en 
hoeft onzes inzien daarom niet apart vermeld te worden. 

 
34. 
Art 10.1:  Afdeling 06 

 
 De afdelingsraad van afdeling 6 heeft tijdens zijn vergadering d.d. 20 april 2016 

besloten een aanpassingsvoorstel te doen inzake het Reglement Nationale 
PetanqueCompetitie (NPC) – agendapunt 11.2 vergadering bondsraad d.d. 28 mei 
2016.  
 
In meerdere artikelen in dit reglement (10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.1.1, 14.3.3, 
14.3.4 en 14.3.5) wordt gerefereerd aan binnen of buiten spelen van de wedstrijden 

(i.c. de thuislocatie van de ontvangende vereniging), waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen de hogere en de lagere klassen. De afdelingsraad acht dit 
verwarrend en acht een onderscheid tussen de diverse klassen onjuist. Bovendien 
komen verenigingen die niet over een overdekte accommodatie beschikken in de 
knoop met artikel 14.3.5.  
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De afdelingsraad van afdeling 6 stelt voor uniformiteit te betrachten voor alle 

klassen en te bepalen dat de wedstrijden in principe binnen worden gespeeld; met 
als consequentie voor verenigingen die niet beschikken over een overdekte 
accommodatie vóór aanvang van de competitie aan te geven welke overdekte 
accommodatie van een zustervereniging als thuislocatie dient te worden 
aangemerkt. Vanzelfsprekend blijft de vrijheid bestaan voor twee tegen elkaar 
uitkomende verenigingen om te beslissen hun ontmoeting buiten te spelen; dit hoort 
te gelden voor alle klassen.  

 
Nadere motivatie: Met name in de lagere klassen (derde divisie en vooral lager) 
zullen zich potentiële deelnemers bevinden die niet buiten kunnen of willen spelen, 
zoals daarvan nu ook al sprake is bij soortgelijke competities in een aantal 
afdelingen. De mogelijkheid dat zij, maar mogelijk ook anderen, als gevolg hiervan 
afzien van deelname aan de NPC, staat haaks op het uitgangspunt dat zo veel 
mogelijk boulers uit het gehele land moeten worden geënthousiasmeerd om deel te 

nemen aan de NPC. Daarnaast (en nogmaals) is voor de afdelingsraad de 
uniformiteit door de gehele competitie heen een belangrijk uitgangspunt. 

 
➢ Het bondsbestuur is er geen voorstander van om iedereen verplicht binnen te laten 

spelen. Dat betekent namelijk dat de thuiswedstrijden van verenigingen zonder 
binnenaccommodatie sowieso moeten uitwijken naar een andere locatie en dat is 
strijdig met het uitgangspunt om de competitie op de accommodatie van 
verenigingen te spelen. De competitieleiding kan wel rekening houden dat 

verenigingen zonder binnenaccommodatie zo vroeg of laat mogelijk in het 
speelschema worden ingepland i.v.m. de mogelijke weersomstandigheden. Het 
bondsbestuur gaat er vanuit dat alle verenigingen zo verstandig zijn een passende 
oplossing te kiezen door bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden binnen te 
spelen, en zo nodig uit te wijken naar een andere speellocatie of naar een andere 
datum. 

 

35. 

Art 11.2:  Afdeling 05 

Er zijn in de afdeling verscheidene clubs die in hun binnenaccommodatie niet 

kunnen voldoen aan voldoende banen met afmetingen 3x12. Hoe “heilig” zijn deze 

afmetingen voor de 4e divisie en lager, waarvoor toch al uitzonderingen worden 

gemaakt (combiteams, niet verplicht mannen en vrouwen in een team) 

 

➢ Het bondsbestuur verwijst naar het toernooireglement petanque, waarin de  
minimale baanafmetingen zijn vastgelegd. Het bestuur wil daar niet van afwijken, 
maar geeft voorrang aan het spelen van de competitie. “Nood breekt wetten”, maar 
we gaan “Nood” niet omschrijven. 

36. 
Art. 11.3 Regl.com 

De zinsnede voor zover deze de wedstrijden niet verstoren kan aanleiding geven tot 
conflicten. Voorgesteld wordt hieraan toe te voegen: een en ander ter beoordeling 
aan de scheidsrechter.  

 
Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. 
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37. 

Art 12.1: Afdeling 05 
 

Voor de topdivisie is een SR3 vereist, vanaf de 2e divisie kan worden volstaan met 

een SR2. Bij grote deelname zal het benodigde aantal scheidsrechters niet 

toereikend zijn en aangezien er voorlopig ook geen opleidingen zijn die nieuwe 

aanwas genereren, zouden voor de 4e divisie en lager wellicht clubmensen (met 

goede spelregelkennis en wedstrijdervaring)  ingezet kunnen worden, hetgeen nu 

ook al op meerdere plaatsen naar volle tevredenheid gebeurt.  

   

➢ Als er op één locatie meer dan één ontmoeting plaatsvindt, kan de vereniging 

volstaan met één scheidsrechter. De nieuwe opleiding voor regionaal scheidsrechter 

(RSR) is afgerond en de komende maanden worden omscholingsdagen voor huidige 

SR-2 en SR-3 functionarissen georganiseerd. Buiten de omscholingsdagen kan een 

afdeling bij voldoende interesse van cursisten het bondsbureau verzoeken een 

opleiding voor regionaal scheidsrechter in de afdeling te organiseren. Dit is uiteraard  

wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de opleiders (leercoaches en 

kerninstructeurs). Als deelname aan de NPC zo groot is, dat dit leidt tot een tekort 

aan scheidsrechters zal het bondsbestuur op dat moment bepalen, hoe hier om een 

goede manier invulling aan gegeven kan worden. Algemeen wordt gesteld dat in 

overleg met de competitieleiding een oplossing gevonden moet worden.  

 
38. 
Art 12.1: Afdeling 14 

 
Oplossing voor het scheidsrechterprobleem. Momenteel zijn er veel te weinig 
scheidsrechters. Er is geen opleiding geweest en de plannen die er nu liggen zijn 
veel te laat. Wij stellen een overgangsperiode voor waarin we de gelegenheid 
hebben om alsnog scheidsrechters te laten opleiden. De lengte van de 
overgangsregeling dient nader bepaald te worden en is mede afhankelijk van de 
beschikbare trainingsplaatsen en mensen.  

 
➢ De opleidings scheidsrechter is gereed. Er zijn op dit moment 2 omscholingsdagen 

gepland (2 juli (regio zuid) en 17 september (regio noord) waarvoor alle huidige 

SR2 en SR3 functionarissen uitgenodigd worden. Op basis van een gesprek één op 
één gesprek tussen leercoach en cursist wordt bepaald in welke fase van de 
opleiding de cursist kan instromen. Het is in de praktijk gewoonweg niet mogelijk 
om alle huidige SR/2 en SR/3 functionarissen in een korte periode om te scholen. 
Het bondsbestuur streeft er wel naar om een kwaliteitsslag te maken hetgeen 
inhoudt, dat op enig moment de huidige SR/2 en SR/3 functionarissen omgeschoold 
moeten zijn. De termijn van deze “overgangsregeling” moet het bondsbestuur nog 
vaststellen. Dat betekent dat de huidige SR/2 en SR/3 functionarissen gewoon 

ingezet kunnen worden. Volgens onze gegevens beschikken 16 van de 23 
verenigingen binnen afdeling 14 over één of meer scheidsrechters. De 7 
verenigingen die niet over een scheidsrechter beschikken, kunnen wellicht te recht 
bij een buurvereniging om een scheidsrechter te “lenen”.  
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39. 

Art. 12.2 Regl.com  
Scheidsrechten vervangen door scheidsrechter. 

 
➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 

 
40. 
Art. 13.4 Regl.com  
 Artikel 4 lid 10 vervangen door artikel 4 lid 9. 
 

➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 
 
41. 
Art. 14.1.1 Afdeling 11  

In artikel 14.1.1. van dit NPC reglement word aangegeven dat voor de 2 

hoogste divisies de kunststof werpcirkel verplicht is. Met andere woorden in de 
lagere divisies mag zonder kunststof werpcirkel worden gespeeld. 
Wij zijn van mening dat de verplichting om te spelen met een kunststof 
werpcirkel voor alle divisies zou moet gelden. Deze kunststof werpcirkel is in korte 
tijd, zowel nationaal als internationaal, in pétanqueland zeer gebruikelijk geworden, 
dat een uitzondering in een serieuze competitie niet gewenst is. 
 

➢ Uiteraard beveelt het bondsbestuur het gebruik van werpcirkels van harte aan om 

juist te laten zien dat petanque een serieuze competitiesport is. Om verenigingen 
niet meteen op extra kosten te jagen, is er voor de derde divisie en lager geen 
verplichting ingesteld. Voor top-, en tweede divisie is het gebruik van werpcirkels 
wel verplicht. 

 
42. 
Art. 14.3.2 Regl.com  

De gestelde verruiming is geen afwijking van artikel 6.2. Artikel 6.2. dient in zijn 
geheel, of gedeeltelijk voor zover er wel een gemengde equipe is, buiten werking te 
worden gesteld. 

   
➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen. Het bondsbestuur stelt de 

volgende tekst voor “In afwijking van artikel 4.3 mag een team bestaan uit vrouwen, 
mannen of een mix. Indien één van beide teams alleen uit mannen of vrouwen 

bestaat is artikel 6.2 niet van toepassing”. 
 
43. 
Art. 14.4.2 Regl.com  

Een combiteam is niet toegestaan in de derde divisie of hoger. Voorgesteld wordt 
promoveren te vervangen door promoveren naar maximaal de 4e divisie. 

 
➢ Het bondsbestuur stelt voor dit advies over te nemen 

 
44. 
Afd.10: Artikel 14.3.4 “afwijkende” anders formuleren. “niet op hetzelfde adres” of zoiets.   
 

➢ Het bondsbestuur stelt voor om de volgende formulering te gebruiken: 
 Indien het adres van de binnen- en buitenspeellocatie verschilt, wordt uiterlijk…… 
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AGENDAPUNT 11.3: BIJLAGEN NK’S 

 
45. 
Art. 1.2 Afdeling 01:  

Voorts namens afdeling 1 nog een amendement m.b.t. reglement Nationale 
Kampioenschappen: 
 

i.v.m. hoge reiskosten en/of verblijfskosten verzoekt afdeling 1 de Nationale 
Kampioenschappen weer plaats te laten vinden op 1 dag i.p.v. 2. 

➢ Het deelnemen aan een NK moet een uitdaging zijn. Het spelen op één dag is juist  
losgelaten, omdat het daarbij noodzakelijke speelsysteem niet echt uitnodigde tot 
deelname. Een veel gehoord argument was: “Ik ga niet voor twee partijen helemaal 
naar……”. Een ander punt was dat na verlies het toernooi en zeker de uitdaging 

voorbij was. Er is gekozen voor een toernooivorm waarin men ook bij een verlies 
nog kans houdt en dat promotioneel ook waarde heeft. 

 
46. 
Afd. 10: p. 89: Er wordt verwezen naar de nieuwe bijlage 2 maar die is niet bijgeleverd.   

Wilt u dat alsnog doen. Op ons verzoek staan de nieuwe bijlages NK’s op de site van 
de NJBB. Wilt u dat alle betrokkenen laten weten. 
 

➢ In het infobulletin dat op 02 mei verstuurd is, is aangegeven dat de concept bijlagen 
van het NK Tête-à-Tête, NK Doublette, NK Triplette en NK Mix op de website staan. 
De bijlage voor het NK Triplette is op 23 mei als bijlage meegestuurd naar alle 
bondsraadleden ter voorbereiding op de bondsraad van 28 mei. 

 
 

AGENDAPUNT 12  RONDVRAAG 
 

Het bondsbestuur heeft van afdeling 10 op 20 mei  onderstaande vragen voor de rondvraag 
ontvangen. Het bondsbestuur zal deze vragen mondeling beantwoorden tijdens de 
vergadering.  
 

Afd. 10: 
 

47. De vorming van de districtsteams. (Als dit niet als agendapunt op de definitieve agenda 
staat.) Hoe ver is dit gevorderd? 
 

48.  In het verlengde hiervan: de o.i. onvoldoende vergoeding voor de toekomstige 
coördinator wedstrijdzaken district West. 
 

49. De discussie over vergoedingen voor wedstrijdleiders en scheidsrechters bij 
afdelingscompetities en volgend jaar districtscompetities in combinatie met het tekort 
aan gekwalificeerde functionarissen. 
 

50. De communicatie over de NPC. Niet meteen bericht over uitslag kwalificatietoernooi van 
14 mei b.v. 
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