VERGADERING BONDSRAAD
Datum:
Locatie:

06 juni 2020
Bondsbureau Nieuwegein, Kelvinbaan 48 (onder voorbehoud)
Het bondsbestuur wacht de persconferentie(s) van het Kabinet af om te kunnen
bepalen of de vergadering in fysieke aanwezigheid kan plaatsvinden. Het
bondsbestuur houdt er rekening mee dat deze kans erg klein is. In dat geval
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Verslag vergadering van de bondsraad NJBB d.d. 23 november 2019
Dit verslag is al vastgesteld.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10:30 uur. Hij richt een bijzonder woord van welkom
aan Lieke Vogels en Henk van der Velde, de kandidaatsbestuursleden. Dit is een bijzondere
vergadering om een aantal redenen. Het is de laatste reguliere vergadering in deze
samenstelling vanwege de aanstaande verkiezingen. Hij verzoekt degenen die zich nog geen
kandidaat hebben gesteld en dit wel willen, om dit alsnog te doen. Hij geeft aan dat hij zelf
voor de laatste keer als voorzitter deze vergadering bijwoont. Het is een vergadering met
behoorlijk wat te behandelen onderwerpen (sportbeleid, promotiebeleid, bekostiging en
reglementen).
2. Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de heren Bos, Kusters, Van Vloten en
Wagenaars (Bondsraad) en mevrouw Spapen (voorzitter Tuchtcollege)
Hennie van Schaaijk verlaat de vergadering rond de middag vanwege een uitvaart.
3. Verslag van de bondsraadvergadering 25 mei 2019
Er is binnen de daarvoor gestelde termijn een reactie binnengekomen. Deze reactie is door het
bestuur overgenomen waarmee het verslag conform het huishoudelijk reglement is
vastgesteld.
Vraag 1 is afdoende beantwoord.
Vraag 2 is afdoende beantwoord. Frank Versluis herhaalt dat hij het niet eens is met het
antwoord. De discussie in de bondsraad gehoord hebbend, het eens zijnde met het
bondsbestuur zou in overleg met de reglementencommissie naar een betere formulering
gezocht worden. Dat is iets anders dan een mandaat geven om het reglement vast te stellen.
De voorzitter antwoordt dat het bondsbestuur een andere mening heeft.
Frank Versluis informeert of er medestanders zijn. Ferdinand Wiese en Henny van Schaaijk
spreken hun steun uit.
De voorzitter vervolgt dat dit zo gedaan is met een goede reden: reglementen die betrekking
hebben op de competitie niet halverwege de competitie veranderen.
Frank Versluis citeert besluit 13 uit de notulen. Hier is hij het volledig mee eens. Bij besluit 13
staat “machtigt”. Het gaat om het opstellen van een tekst, niet om een artikel vaststellen.
De voorzitter begrijpt dat er verschil van interpretatie is over wat ‘laat over aan’ betekent. Hij
stelt voor een volgende keer beter aan te geven wat er wordt bedoeld met besluiten in termen
van opdrachten aan het bondsbestuur.
Peter van Wermeskerken geeft aan dat door de manier waarop het omschreven is hij
geïnterpreteerd heeft als “het is geregeld”.
Besluit 1: De bondsraad heeft kennis genomen van het vastgestelde verslag van de
vergadering van de bondsraad van 25 mei 2019.
4. Ingekomen stukken
De voorzitter wijst op de termijnen voor het indienen van vragen, opmerkingen en voorstellen.
Het lukt niet om deze termijnen aan te houden waardoor het moeilijk is om de vergadering
adequaat voor te bereiden. Hij zegt toe1 dat dit wordt meegenomen in de evaluatie van de
nieuwe bondsstructuur.
Vraag 3 over het toevoegen van agendapunten statutenwijziging en huishoudelijk reglement.
De voorzitter geeft aan dat wanneer het nodig is om hierover te spreken dit terugkomt in de
rondvraag.
1
Toezegging 1:

In evaluatie bondsstructuur aandacht besteden aan termijnen voor de vergaderingen.
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Frank Versluis merkt op dat in de rondvraag geen besluiten genomen kunnen worden. Dit
betreurt hij. Hij zou liever zien dat het aan de agenda wordt toegevoegd. In het verslag van
mei is aangegeven dat mails aan het bondsbestuur en bondsraadleden geen onderwerp van
gesprek kunnen zijn. Hij wil graag een onderwerp inbrengen op basis van de stukken of zaken
die in het strategisch beraad aan de orde zijn gekomen.
De voorzitter herhaalt dat er op die manier geen besluiten kunnen worden genomen en stelt
voor om één en ander aan de rondvraag toe te voegen.
5. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsraadvergadering 25 mei
2019
Vraag 4, de oorspronkelijke aanleiding om tot wijziging te komen was omdat men het in
sommige situaties als een probleem ervaart dat de tekst er staat zoals die er staat.
Ad van Helvoort reageert dat de verandering geen verbetering is. Deze tekst levert net zo veel
vragen op als huidige tekst. Wellicht is het beter om het hele artikel te laten vervallen. Er zijn
eigenlijk nooit problemen om ergens op de baan in te gooien. Als de regel er niet is, is het
probleem er ook niet.
De voorzitter voegt toe dat er soms een neiging is om zaken in reglementen op te nemen die
beter niet geregeld zouden kunnen worden om vragen te voorkomen. Hij stelt voor op basis
van deze gedachte het bondsbestuur te vragen om voor de volgende vergadering van de
bondsraad een voorstel te doen om dit punt te wijzigen. Dit kan inhouden dat dit punt zal
worden geschrapt.2 (toezegging).
Besluit 2: De bondsraad heeft kennis genomen van de lijst besluiten en toezeggingen van 25
mei 2019.
6. Vacatures
Benoeming voorzitter bondsbestuur en algemeen bestuurslid
De voorzitter geeft aan dat hij blij is dat er twee geschikte kandidaten zijn gevonden. Hij
verzoekt de kandidaten om zich nader voor te stellen en in te gaan op de gestelde vragen.
Daarna wordt aan de bondsraad voorgesteld om de kandidaten te benoemen.
Lieke Vogels stelt zichzelf voor. Zij heeft begrip voor de vraag die gesteld is wat haar affiniteit
is met jeu de boules, maar daarnaast is het ook belangrijk wat voor mens zij is, wat voor
bestuurder zij is en hoe zij kan bijdragen aan de missie van de club. Jeu de boules is een
geweldige sport, maar zij is recreant tot op dit moment. Zij verwijst kortheidshalve naar haar
CV. Zij geeft aan dat zij vier studerende, uitwonende kinderen heeft en woont in Maarssen.
Haar achtergrond is pedagogie, bedrijfskunde en marketing. Zij is een verenigingsmens. Zij
vindt het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Zo ziet zij de sport ook. Zij
heeft passie voor vitaliteit, hospitality en duurzaamheid en zou dit graag inbrengen. Zij heeft
een goed gevoel bij de missie en denkt daar een kleine bijdrage aan te kunnen leveren.
Rob van der Zwet begrijpt dat Lieke recreant is en verzoekt om verduidelijking.
Lieke Vogels toont dat zij haar jeu de boules ballen heeft meegenomen. Zij speelt in
gezinsverband.
Rob van der Zwet vervolgt dat dit gezelschap een mannenwereld is. De bond heeft eerder een
vrouwelijke voorzitter gehad. Hij wenst haar sterkte en roept op het aantal vrouwen in dit
gezelschap uit te breiden.
Gerard Mellegers wijst op de ervaring op het gebied van promotie in relatie tot de wens van de
bond om meer leden te krijgen door Facebook en twitter in te zetten en informeert of Lieke
hier ervaring mee heeft.
Lieke Vogels antwoordt dat zij goed is ingevoerd in social media, maar zij is daar wel
voorzichtig mee. Posten via twitter is vaak een mening weergeven, daar moet je goed mee
omgaan.
2
Toezegging 2:

Voorstel voor regel “ingooien npc” aan bondsraad voorleggen.
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Frans Versluis begrijpt dat zij een verenigingsmens is en vraagt of zij lid is van een
sportvereniging.
Lieke Vogels antwoordt dat zij lid is van diverse verenigingen. Zij sport vrij fanatiek, het liefst
golf. Daarnaast is zij lid van twee businessclubs.
Arthur Meertens vraagt of Lieke voornemens is om lid te worden van een jeu de boules
vereniging.
Lieke Vogels antwoordt ontkennend.
Willy van Kilsdonk merkt op dat een voorzitter wordt gekozen voor een periode van drie jaar.
De bondsraad had de huidige voorzitter wel 9 jaar willen houden. Hij vraagt of Lieke de taak
die zij op zich neemt voor een periode van 3 jaar kan volbrengen. Hij denkt dat hiervoor
misschien wel twee perioden nodig zijn.
Lieke Vogels merkt op dat zij alle serieuze banen zeker 3 tot 4 jaar heeft gedaan, sommige
zelfs 6 jaar. Zij is 10 jaar bestuurslid geweest van branchevereniging voor retailers (zij heeft
zojuist afscheid genomen) en 8 jaar bestuurslid geweest in het onderwijs.
De voorzitter geeft aan dat hij deze vraag destijds ook voor zichzelf heeft beantwoord. Hij is
gegaan voor een periode van 3 jaar en daarna zou hij wel verder zien. Meer dan 3 jaar mag
misschien niet verwacht worden. Na 3 jaar volgt een afweging van beide kanten.
Peter van Wermeskerken denkt dat de vraag of na 3 jaar doorgegaan wordt wellicht niet
beantwoord kan worden op dit moment.
Lieke Vogels is van mening dat dit ook afhangt van hoe één en ander verloopt.
Henk van der Velde stelt zichzelf voor. Hij woont in Amersfoort met zijn tweede vrouw en haar
dochter. Hij heeft zelf twee zonen van in de 30. In het verleden heeft hij veel gesport, voetbal
op hoog niveau. Hij heeft lang amateurvoetbal gespeeld. Dit heeft geleid tot een slechte enkel
waar hij al vijf jaar mee worstelt. Hij is begin dit jaar geopereerd en daarom kan hij niet meer
hardlopen en voetballen. Hij is ondernemer. Tien jaar geleden heeft hij besloten om
sportbonden te gaan ondersteunen om goede sportbestuurders te vinden. Hij is vervolgens
gevraagd om iets voor de NJBB te doen. Hij heeft geholpen bij de zoektocht naar een
vrouwelijke voorzitter; “een vrouw met ballen”. Toen werd aangegeven dat er nog een
bestuurslid werd gezocht. Hij werd aangetrokken tot de NJBB. Hij heeft affiniteit met
balsporten, maar nog niet specifiek met jeu de boules, maar hij gaat zich melden bij een
vereniging. Afsluitend geeft hij aan dat hij graag een bijdrage wil leveren.
De voorzitter duidt dat het bondsbestuur voorstelt om Lieke Vogels te benoemen als voorzitter
en Henk van de Velde als lid van het bondsbestuur en constateert dat er geen bezwaren zijn
tegen hun benoeming.
Besluit 3: De bondsraad benoemt Lieke Vogels als voorzitter en Henk van de Velde als lid van
het bondsbestuur.
(De aanwezigen reageren met applaus).
De voorzitter feliciteert beiden met hun benoeming.
Peter van Wermeskerken feliciteert het bondsbestuur met het vinden van deze goede
kandidaten.
Benoeming voorzitter reglementencommissie
De voorzitter geeft aan dat Ad van Helvoort eerder had aangegeven dat hij in mei 2019 wilde
stoppen. Hij is vervolgens aangebleven omdat verwacht werd dat er in november een opvolger
beschikbaar zou zijn. Voorgesteld wordt om Sjoerd Pieterse te benoemen als voorzitter van de
reglementencommissie.
Besluit 4: De bondsraad benoemt Sjoerd Pieterse als voorzitter van de
reglementencommissie.
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7. Beleid internationale wedstrijdsport
Pagina 18 t/m 38
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp vroeger “topsport” werd genoemd. Hier is jarenlang
niets aan gedaan omdat de wedstrijdsport de focus had. In de afgelopen jaren ging men
omdat er geen beleid was van het ene incident naar het volgende ad hoc besluit. Het
ontbreken van duidelijkheid is frustrerend voor de betrokken sporters en het bondsbestuur.
Jan Paashuis licht het plan toe. Twee jaar geleden is een werkgroep gestart. Daarna is een
klankbordgroep geformeerd uit ervaren en jonge spelers. Het voorliggende plan is bedoeld om
IWS vooruit te helpen als fundament voor de toekomst. Er is lering getrokken uit het verleden.
Het plan is ook bedacht om van het stoffige imago af te komen. Hij heeft gesprekken gevoerd
met voorzitters in België en Duitsland en heeft gevoel dat met dit beleidsplan een stap
gemaakt kan worden voor de toekomst.
Vraag 8: Frank Versluis geeft aan dat het antwoord zijn mening niet verandert. De gevolgde
procedure heeft helemaal niet goed gewerkt. In september had dit stuk al beschikbaar moeten
zijn voor inhoudelijke bespreking. Het is te veel gevraagd om een stuk van 20 pagina’s in
slechts twee weken te kunnen beoordelen. Er moet over 15 zaken besloten worden. Hij stelt
voor om alle onderdelen te behandelen, maar verzoekt het plan niet in stemming te brengen.
Jan Paashuis reageert dat wanneer er vandaag geen besluit wordt genomen het twee jaar
duurt voordat er besluitvorming volgt. Een inhaalslag is al gewenst.
De voorzitter informeert of dit voorstel van Frank Versluis op steun kan rekenen.
André de Kort kan de consequenties niet overzien. Hij is van mening dat er een stap is
overgeslagen, het strategisch beraad, deze stap moet alsnog gezet worden. Het voorwerk
verdient dit. De bondsraadleden moeten over de hele tekst kunnen beschikken om de
consequenties te kunnen overzien. Hij acht het logisch dat de besluitvorming niet in deze
vergadering kan plaatsvinden.
Peter van Wermeskerken zegt dat een besluit over het niet in stemming brengen niet genomen
kan worden als de bespreking nog niet is geweest. Bespreking zou uit kunnen wijzen dat het
wel allemaal helder is.
Paul Paardekooper onderschrijft dat het veel is, maar op dit moment is het beleid niet goed,
dus er moet wel iets gebeuren. Hij heeft het stuk een aantal keren doorgenomen. Het was
lastig om alle aspecten te doorgronden. Hij stelt voor om het proces in te gaan en de punten
toegelicht te krijgen. Als het helder wordt, kan er stemming plaatsvinden.
Frank Versluis is van mening dat het hele stuk, of afzonderlijke delen niet in stemming
brengen niet wil zeggen dat er twee jaar werk wordt weggegooid. Hij deelt de knelpunten,
maar de stappen worden te snel gemaakt. Een deel van het beleid lag in maart al vast, maar
daar heeft de bondsraad geen kennis van kunnen nemen. Het proces moet wel zorgvuldig
gedaan worden.
De voorzitter constateert dat het voorstel om vandaag geen besluit te nemen kan rekenen op
de steun van 3 leden. Hij stelt voor om het proces gewoon in te gaan.
Frank Versluis verzoekt om dit agendapunt als laatste te behandelen.
De voorzitter begrijpt dit voorstel. Dit zou gedaan kunnen worden als er niet over besloten zou
moeten worden. Besluiten over de IWS hebben consequenties voor het jaarplan en daarom
kan hiervoor niet gekozen worden
Vraag 9: Peter van Wermeskerken vraagt of de afzonderlijke delen een toelichting zijn en of
het hele beleidsplan wordt voorgelegd.
De voorzitter benadrukt dat het voor het bondsbestuur een beleidsplan is.
Vraag 10: Paul Paardekoper geeft aan dat deze namen vertrouwen geven.
Vraag 11: Paul Paardekooper kan zich vinden in het antwoord.
Frank Versluis wijst op laatste zin; op hoofdlijnen staan de leden van de klankbordgroep achter
het voorstel. Hij heeft andere berichten gehoord. Het antwoord op de vraag is naar zijn mening
niet duidelijk.
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Peter van Wermeskerken vraagt of het bondsbestuur heeft bedoeld dat het plan gedragen
wordt door de klankbordgroep. Dit wordt bevestigd.
Vraag 12 en 13: Paul Paardekooper geeft aan dat hij zich in de antwoorden kan vinden.
Paragrafen 1 t/m 3
Vraag 18 en 19 zijn afdoende beantwoord.
Vraag 20: Rob van der Zwet handhaaft zijn vraag. Dit kan goed ingepast worden bij senioren,
de categorie beloften afschaffen kan later gebeuren.
Vraag 21 Frank Versluis begrijpt niet waarom dit als knelpunt wordt aangemerkt.
Vraag 14: Peter van Wermeskerken merkt op dat de ambitie helder is. De beste vier van
Europa en beste acht van de wereld. Deze ambitie zou z.i. lager gesteld kunnen worden.
De voorzitter stelt dat een ambitie ook is om gewoon te gaan.
Jan Paashuis vult aan dat dit niet in het plan zit. Er moet een doelstelling zijn.
Lieke Vogels vraagt of het ook in de tijd verlaagd zou kunnen worden. Dit wordt bevestigd.
De voorzitter concludeert dat één en ander tot nu toe wordt beschouwd als een opmerking. Er
wordt geen voorstel gedaan. Straks wordt wel gevraagd om de ambitie vast te stellen.
Vraag 15: Frank Versluis zegt dat dit niet perse gevolgen hoeft te hebben voor de rest van het
plan. Dit hangt af van welke ambitie er dan gesteld wordt, want dit kan wel gevolgen hebben
voor de rest van het plan.
De voorzitter reageert dat dit afhankelijk is van het feit of de ambitie onderschreven wordt. Als
er een wezenlijk andere ambitie wordt vastgesteld zal dit mogelijk gevolgen hebben.
André de Kort vindt het lastig om de ambitie te wegen.
Jan Paashuis geeft de volgende gemiddelde deelnemersaantallen van de afgelopen jaren aan:
244
EK Jeugd (19 landen), EK Beloften mannen (10 landen), EK Beloften vrouwen (9 landen), EK
245 Vrouwen (32 landen), EK Mannen (36 landen), EK Veteranen (28 landen), EK TaT Mannen
(34 246 landen), EK TaT Vrouwen (32 landen).André de Kort snapt dat de ambitie hoog is.
Ferdinand Wiese informeert naar het schiften van voorrondes en finalerondes. Geantwoord
wordt dat het om de laatste 16 gaat.
Frank Versluis verzoekt deze informatie op papier en digitaal te verstrekken. Het valt op dat
het aantal deelnemers niet zo enorm verschilt, ongeacht de categorie. Hij is benieuwd naar het
aantal Europese ploegen dat aan een WK deelneemt.
Twan Beckers antwoordt dat dit maximaal 24 is.
Vraag 16: Frank Versluis informeert waar deze ambitie op gebaseerd is. Hij begrijpt dat er een
wens is dat het allemaal lukt en vraagt waarop deze overtuiging gebaseerd is.
Jan Paashuis antwoordt dat dit te maken heeft met de gesprekken die hij in het buitenland
heeft gevoerd. De natuurtalenten in combinatie met dit verhaal, daarmee gaat het lukken,
maar de inzet moet van beide kanten komen; bond en speler.
Twan Beckers vult aan dat het ligt aan de voorbereiding. Op dit moment worden de spelers
alleen maar uitgezonden. Techniek en tactiek zijn van belang. Er wordt veel meer van de
spelers gevraagd.
André de Kort begrijpt dat er meer zicht komt op waarom men staat op de plaatsen waarop
men staat. Dit wordt bevestigd.
De voorzitter brengt voorstel 1 (De NJBB heeft de ambitie om vanaf 2028 bij de beste vier
landen van Europa en de beste acht landen wereldwijd te behoren. Om deze ambitie waar te
kunnen maken, is het nodig om (nieuw) beleid voor de internationale wedstrijdsport vast te
stellen) in stemming en constateert dat het algemene gevoel is dat er te weinig informatie is
om deze ambitie vast te stellen.
Peter van Wermeskerken vindt de ambitie te hoog.
Ferdinand Wiese merkt de ambitie als onrealistisch hoog aan.
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De voorzitter geeft aan dat voor het uitzenden naar Europese kampioenschappen en
wereldkampioenschappen een ambitie vastgesteld moet worden. Hij stelt voor vast te stellen
de uitzending doen met de ambitie om zo hoog mogelijk te presteren. Dit is anders dan het
uitgangspunt dat meedoen belangrijker is dan presteren.
Ferdinand Wiese is van mening dat een tussenstap in de ambitie om een prestatie neer te
zetten logisch is, het team moet kwaliteit hebben, er niet alleen maar naartoe gaan. Je gaat
altijd om zo goed mogelijk te presteren, maar een team heeft niet altijd de kans om goed te
presteren. Vooraf beoordelen of een team de kans heeft.
De voorzitter duidt het onderscheid. Als de spelers naar kampioenschappen worden gestuurd
om namens Nederland zo hoog mogelijk te presteren moet dat realistisch zijn. Als de spelers
gestuurd worden als beloning, hoeft de bond niets te doen.
Ferdinand Wiese denkt dat een team nooit wordt beloond voor het behalen van een
kampioenschap.
De voorzitter vervolgt dat een team de ambitie heeft om zo hoog mogelijk te eindigen. Hij
herhaalt dat er wordt deelgenomen aan kampioenschappen om zo hoog mogelijk te presteren.
Dit heeft consequenties voor de inrichting van het proces.
André de Kort zegt dat wanneer een ambitie wordt uitgesproken er gecommitteerd wordt aan
de tools die worden aangereikt om dit te kunnen. Dit is een grotere verplichting.
Peter van Wermeskerken is van mening dat uitzending ook kan gebeuren voor het opdoen van
ervaring.
Frank Versluis zegt dat dit voor jeugd zou kunnen gelden en doet een tegenvoorstel. Hij denkt
dat de ambitie te hoog is, er is geen basis om aan te nemen dat deze haalbaar is. Ambitie
heeft te maken met commitment en is lastig meetbaar. Hij stelt voor om een ambitie op iets
kortere termijn te formuleren.
De voorzitter merkt op dat dit als een redelijk voorstel klinkt en stelt voor later gezamenlijk
een ambitie vast te stellen.
Peter van Wermeskerken informeert op welke termijn dit zal zijn.
De voorzitter antwoordt dat dit kan in de voorjaarsvergadering.
André de Kort zegt dat wanneer een inhaalslag nodig is ook geformuleerd kan worden wat de
prestatie inhoudt.
Jan Willem Meerwaldt benadrukt dat een ambitie iets anders is dan concrete toelatingseisen
formuleren voor de uitzending van teams. Een ambitie geeft een streven aan en is een stip op
de horizon.
André de Kort begrijpt dat er zicht is op de tekortkomingen. Dit zijn zaken die nu al benoemd
kunnen worden.
De voorzitter merkt op dat dit soort opmerkingen en aanvullingen nu niet gedaan worden. Dit
volgt zo spoedig mogelijk. Wannéér dit tot besluitvorming leidt, laat hij graag over het aan het
bondsbestuur.
Lieke Vogels vraagt of een extra bondsraad perse nodig is voor dit soort besluiten. Dit wordt
bevestigd.
Besluit 5: De bondsraad stelt vast dat in het kader van IWS voor uitzending naar Europese en
wereldkampioenschappen een prestatieambitie moet worden vastgesteld op een later moment.
Toegezegd wordt dat dit uiterlijk in mei 2020 wordt voorgelegd.
Paragraaf 4 uitgangspunten
Vraag 22: Frank Versluis geeft aan dat het antwoord duidelijk is.
Vraag 23: Frank Versluis is blij met wat er staat en de juridische onderbouwing. Hij informeert
hoe dit met de FIPJP zit.
De voorzitter antwoordt dat de FIPJP dit in principe handhaaft maar uitzonderingen toestaat.
Om onzekerheid en onduidelijkheid te voorkomen heeft het bondsbestuur een paar jaar
geleden besloten tot een eenduidige lijn: je moet Nederlander zijn om te worden uitgezonden.
Frank Versluis acht het gezien commotie verstandig om de uitkomst van de discussie en de
adviezen en standpunten van de bonden goed te communiceren op de website.

Agendapunt 4 – BV d.d. 06 juni 2020

6

Vraag 24: De systematiek om te bepalen wie wordt uitgezonden moet voor alles categorieën in
de basis hetzelfde zijn, maar dit is niet mogelijk en daarom wordt voorgesteld “zo veel
mogelijk op dezelfde manier”.
Frank Versluis merkt op dat de beschreven systematieken verschillend zijn. Hij wil graag weten
wat het uitgangspunt is.
Jan Paashuis antwoordt dat er een overgangsfase is (selecties en met mastertoernooien).
Tripletten is andere vorm dan Tête-à-Tête. De systematieken kunnen niet met elkaar
vergeleken worden.
Bart Achterhof vult aan dat de insteek is zo veel mogelijk gelijksoortige systematieken. Voor
uitzending naar internationale kampioenschappen wordt gewerkt met een ranglijst. Niet op
basis van alléén een NK iemand uitzenden, meerdere prestaties worden meegenomen.
Besluit 6: De bondsraad gaat akkoord met het geamendeerde uitgangspunt 9: “De
systematiek aan de hand waarvan wordt bepaald wie namens Nederland wordt uitgezonden, is
duidelijk en transparant.
Vraag 25: Uitgangspunt 12. Vanaf 2021 zal er in de totale begroting van de NJBB jaarlijks 5%
worden gereserveerd voor de internationale wedstrijdsport.
Frank Versluis blijft naar aanleiding van het antwoord bij zijn mening. Als dit gedaan wordt,
moet er iets gezegd worden over de percentages van de wedstrijdsport op de begroting of het
bedrag voor internationale wedstrijdsport moet gerelateerd worden aan het bedrag voor de
wedstrijdsport.
Valentijn van Koppenhagen antwoordt dat in mei nadrukkelijk is gekozen voor een percentage
van de totale inkomsten. Dit stuk probeert zekerheden te scheppen waar in het verleden geen
zekerheden aanwezig waren. Het is belangrijk voor de borging en de continuïteit van de
internationale wedstrijdsport.
Frank Versluis vervolgt dat gevraagd wordt om vast te stellen dat het bedrag altijd een
percentage is van de totale begroting en daar is hij het niet mee eens omdat dit de IWS
bevoordeelt.
Peter van Wermeskerken snapt deze zorgen, maar het gaat over de IWS en daar horen
middelen bij om dit te bereiken. Als er een beleidsdocument komt voor wedstrijdsport kan er
ook een percentage opgenomen worden. Daar is nu nog geen zicht op en ook geen behoefte
aan.
Frank Versluis vreest dat wanneer dit wordt aangenomen dit niet meer teruggedraaid kan
worden en herhaalt zijn verzoek, relateren aan het bedrag dat uitgegeven wordt aan
wedstrijdsport in plaats van aan een percentage van de begroting.
Valentijn van Koppenhagen is van mening dat zaken niet voor eeuwig vast liggen. Het kan
altijd veranderd worden. Voor IWS lijkt het op dit moment een prima uitgangspunt.
Jacques Claessen informeert naar het bezwaar tegen relateren aan de wedstrijdsport.
Valentijn van Koppenhagen verduidelijkt dat daarin de uren die medewerkers aan de
wedstrijdsport besteden niet zijn verdisconteerd.
Peter van Wermeskerken zegt dat de verhouding wedstrijdsport en IWS niet bekend is. Hier
moet eerst een beeld over zijn.
Paul Paardekooper deelt de zorgen. 5% van een opgeblazen begroting geeft extra geld aan de
internationale wedstrijdsport als het wordt geborgd als onderdeel. De niet wedstrijdspelers
genereren een groot deel van de inkomsten. Als daar een terugloop in is, vertaalt dat zich niet
in een terugloop van de kosten van het bondsbureau etc.. In dit geval zou de IWS hetzelfde
bedrag krijgen.
André de Kort is van mening dat oormerken betekent dat er een stukje wordt toegezegd aan
een onderdeel van de sport. De relatie met sport moet wel zichtbaar zijn.
De voorzitter zegt dat het wordt benaderd als een minimum. Voor de rest van het sportaanbod
kan het meer zijn. Hiervoor worden gewoon zaken georganiseerd en daarna ziet men wat het
kost.
Peter van Wermeskerken merkt op dat de uitspraak is gekoppeld aan het beleidsplan en zou
daar graag een termijn aan verbinden.
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De bondsraad gaat akkoord met voorstel 2 met de volgende stemverhouding: voor 8 leden,
tegen 5 leden, onthouden van stemming 1 lid.
Besluit 7: De bondsraad gaat akkoord met voorstel 2 en stelt daarmee de uitgangspunten in §
4.1 vast waaraan het beleid m.b.t. IWS dient te voldoen.
1. Binnen de NJBB is een heldere en duidelijke samenhang tussen de breedtesport,
wedstrijdsport en internationale wedstrijdsport;
2. Alle betrokkenen (spelers, trainers/begeleiders, verenigingen, landelijke organisatie etc)
hebben de ambitie om internationaal op het hoogste niveau te kunnen en willen presteren. Zij
zijn bereid hierin te investeren in de vorm van tijd, energie en financiën;
3. De internationale wedstrijdsport dient ter versterking van de competitie- en wedstrijdsport
in Nederland;
4. Er wordt geïnvesteerd in de groei van het aantal personen dat petanque als sport beoefent.
Dit ter versterking en ondersteuning van de internationale wedstrijdsport; 5. De internationale
wedstrijdsport draagt bij aan verbetering van het imago van de petanquesport;
6. Sterke spelers die het beste uit zichzelf willen halen, dienen een kans te krijgen in het kader
van de internationale wedstrijdsport. Zij worden in staat gesteld om in aanmerking te komen
voor uitzendingen;
7. Enkel spelers met de Nederlandse nationaliteit komen in aanmerking voor deelname
namens Nederland aan internationale kampioenschappen;
8. Als vaststaat welke spelers worden uitgezonden, dienen deze spelers vormbehoud te tonen.
Hierbij is van belang dat men inzet toont om afgesproken doelstellingen te behalen;
9. De systematiek aan de hand waarvan wordt bepaald wie namens Nederland wordt
uitgezonden, is duidelijk en transparant;
10. Er wordt geïnvesteerd in categorieën spelers die aanzienlijke kansen hebben op goede
prestaties bij internationale kampioenschappen;
11. Er wordt geïnvesteerd in het opleiden en/of aantrekken van goed kader (trainers en
coaches);
12. Er wordt een budget gereserveerd voor internationale wedstrijdsport. Dit is gerelateerd
aan een percentage van de totale begroting van de NJBB. Eventuele doel of soortgelijke
subsidies worden hierbij buiten beschouwing gelaten;
13. De sportambities van de NJBB kunnen worden begrensd door de beschikbare financiële
middelen.
Paragraaf 4.2 beleidsmatige keuzes
Vraag 27: Frank Versluis zegt dat hij het niet eens is met het antwoord.
Vraag 28: Frank Versluis merkt op dat bondsbestuur herhaalt wat in het beleidsplan staat,
maar niet hoe dit moet gebeuren. Het ontwikkelen van potentie bij jeugd is essentieel. Hij
vraagt hoe exceptionele jeugdige talenten gevonden worden.
De voorzitter antwoordt dat met de voorgestelde keuze dit geen zaak meer is van IWS. Jeugd
stimuleren is een apart onderwerp.
Vraag 29 wordt aangemerkt als een opmerking.
Vraag 30 is afdoende beantwoord.
De voorzitter informeert of het voorstel wordt gehandhaafd. Peter van Wermeskerken trekt
voorstel in.
Vraag 31: Dit gaat over de kwalificatiesystematiek en komt daar aan de orde.
Vraag 32: Frank Versluis vindt dit spijtig.
De voorzitter zegt waarvan akte en geeft aan dat dit in principe terugkomt.
De bondsraad gaat akkoord met voorstel 3 (Vanaf 2021 wordt er primair ingezet op de
voorbereiding op en deelname aan het EK (en mogelijk WK) Tripletten voor mannen en
vrouwen (senioren); met de volgende stemverhouding: voor: 6 leden, tegen: 4 leden,
onthouden van stemming: 2 leden.
Besluit 8: De bondsraad besluit om vanaf 2021 primair in te zetten op de voorbereiding en
deelname aan het EK (en mogelijk WK) Tripletten voor mannen en vrouwen (senioren).
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Besluit 9: De bondsraad besluit om de deelname aan de EK’s TaT en Veteranen te handhaven.
De bondsraad verwerpt voorstel 5 (Vanaf 2021 wordt er voor de spelers in de categorie
beloften geen apart programma meer aangeboden. Dit houdt in dat de komende jaren geen
NK Beloften worden georganiseerd en dat Nederland niet zal deelnemen aan het EK Beloften)
met de volgende stemverhouding: voor 5 leden, tegen 6 leden, onthouden van stemming 2
leden.
De bondsraad gaat akkoord met voorstel 6 (Vanaf 2021 wordt er voor de jeugd primair ingezet
op de groei van het aantal spelers. Hierbij is een goede overgang van internationale
wedstrijdsport van belang) met de volgende stemverhouding: voor 6 leden, tegen 5 leden,
onthouden van stemming 2 leden.
Besluit 10: De bondsraad besluit om vanaf 2021 voor de jeugd primair in te zetten op de
groei van het aantal spelers. (Hierbij is een goede overgang van internationale wedstrijdsport
van belang)
De bondsraad verwerpt voorstel 7 (Vanaf 2021 zal Nederland in beginsel niet deelnemen aan
het EK (en mogelijk WK) voor de jeugd. Hierbij geldt wel dat exceptionele talenten die voldoen
aan vooraf vast te stellen criteria in aanmerking komen voor deelname aan EK’s en/of WK’s)
met de volgende stemverhouding: voor 2 leden, tegen 5 leden, onthouden van stemming 5
leden.
Besluit 11: De bondsraad gaat unaniem akkoord met voorstel 8 (Vanaf 2021 geldt dat
deelname aan een WK niet meer vanzelfsprekend is. Deze deelname hangt af van resultaten
op het EK).
Omwille van de tijd en omdat enkele beleidskeuzes niet zijn aanvaard, met consequenties voor
de uitvoering van het beleidsplan, wordt de bespreking over de resterende punten van het
beleidsplan niet voorgezet.
8. Beleid promotie
Pagina 39 t/m 60
Jan Willem Meerwaldt geeft een toelichting namens het bestuur. Hij is blij dat het plan er ligt.
Het voorziet in een duidelijke behoefte van de verenigingen en leden. Hij wijst op de noodzaak
om aandacht te besteden aan de trits van activiteiten rondom ledenwerving, ledenbehoud,
zichtbaarheid. Het gaat om een veelheid aan mogelijke activiteiten en ontwikkelingen. Dit
maakt het lastig om focus aan te brengen en te prioriteren. Het bestuur is van mening dat er
voldoende kansen en mogelijkheden zijn om actie te ondernemen. Het betreft een
meerjarenplan. Het bestuur wil op korte termijn zaken oppakken die ook op korte termijn
resultaat kunnen hebben. Binden van groepen uit de fanbase vergt een langere tijd. Dit geldt
ook voor de niet aangesloten verenigingen. Het bestuur zal steeds aangeven wat vanuit het
promotieplan in dat jaar aangepakt wordt en welke activiteiten daarvoor ontwikkeld worden.
Hij geeft aan dat het gezamenlijk gedaan moet worden, er is een belangrijke rol voor de
verenigingen. Hij hoopt dat de verenigingen straks bereid zullen zijn om hier actief een
bijdrage aan te leveren.
Vraag 42: Frank Versluis voegt toe dat hij al zijn aandacht heeft besteed aan het beleidsplan
IWS. Beide plannen zijn te laat onder de aandacht gebracht waardoor de tijd ontbrak om zich
hierin te verdiepen.
Peter van Wermeskerken vindt het jammer dat de stukken zo laat aangeleverd zijn. De
bondsraad moet meer gefocust zijn op een gezamenlijk doel. De voorbereiding van de
besluitvorming moet meegenomen worden in de evaluatie van de nieuwe bondsstructuur.
De voorzitter merkt op dat dit op onderdelen al is aangegeven in de beantwoording van de
vragen. Het proces van beleidsvorming en beleidsbepaling verloopt niet zoals dat gewenst
wordt.
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Peter van Wermeskerken merkt op dat de contributiestructuur in de aanloop wel een
behoorlijke wisseling heeft gehad. Hij betreurt het dat sommige zaken in het beleidsplan IWS
niet zijn goedgekeurd. Dit haalt het beleidsplan onderuit. Ook dit beleidsplan loopt het gevaar
dat delen niet goedgekeurd worden.
Lieke Vogels vraagt of vastgelegd is dat dit soort beleidsplannen eerst in het strategisch
beraad aan de orde komen. Geantwoord wordt dat dit niet is vastgesteld, maar het is ook geen
gewoonte. Over de contributiesystematiek bijvoorbeeld is vier jaar gedaan. Dit liep via aparte
bijeenkomsten. Het strategisch beraad speelde daar nog geen rol in.
Lieke Vogels vraagt of er commissieleden zitten in de bondsraad.
De voorzitter antwoordt dat de reglementencommissie niet in de bondsraad zit. De voorzitter
van de reglementencommissie is wel aanwezig in de bondsvergadering.
Frank Versluis wijst op artikel 14 van het huishoudelijke reglement en leest vervolgens het
doel van het strategische beraad voor.
De voorzitter geeft aan dat de eerstvolgende mogelijkheid voor het bondsbestuur om hierover
te besluiten volgend jaar november is als er eerst bespreking in het strategisch beraad moet
plaatsvinden. Dit alles komt aan de orde in de evaluatie.
Vraag 44: Peter van Wermeskerken verzoekt hier gestructureerder naar te kijken.
Jacques Claessen vraagt of er wordt gekeken naar de achtergrond achter de constateringen.
Jan Willem Meerwaldt geeft aan dat in paragraaf 2 de redenen genoemd worden waarom
verenigingen bedanken. Als er wordt bedankt neemt het bondsbureau altijd contact op om te
informeren naar de reden.
Vraag 45: Peter van Wermeskerken geeft aan dat de beantwoording akkoord is. Hij is blij om
te zien dat dit effect heeft. Dit komt de uitstraling van de bond op termijn ten goede.
Paragraaf 4, vaststellen doelstellingen promotiebeleid en meerjarenplanning
Vraag 46: Peter van Wermeskerken: bij de eerste bullit is een regel weggevallen. De
voormalige sporters van ... Hij is blij dat deze categorie met de komst van Henk van der Velde
inmiddels wordt vertegenwoordigd. Dit is een enorme vijver om in te vissen en daarom zijn
pleidooi. Hij roept op concrete acties te benoemen om deze twee doelgroepen te verleiden.
Jan Willen Meerwaldt antwoordt dat dit belangrijke doelgroepen zijn, maar het bondsbestuur
wil zich hier niet toe beperken. Bij concretisering gaat men kijken naar korte termijn zaken en
zaken die een langere aanloop vergen. Dit geldt ook voor ex high-impactsporters. Hij neemt
dit graag over, maar er moet wel gekeken worden naar de nadere uitwerking.
Peter van Wermeskerken denkt dat er op korte termijn producten ontwikkeld kunnen worden
om deze doelgroepen te benaderen.
Vraag 47: Het antwoord is duidelijk.
Gerard Mellegers verwijst naar de eerste doelstelling op pagina 48 inzake ledenwerving. Verder
treft hij alleen promotieactiviteiten aan gericht op het verder creëren van een fanbase.
Jan Willem Meerwaldt antwoordt dat het niet gericht is op het laten toenemen van de fanbase,
maar welke groepen uit de fanbase kunnen aan de bond verbonden worden. Het aanspreken
van de nu nog niet aangesloten verenigingen zal hopelijk een direct effect hebben op het
ledenbestand. Ook voor de bestaande aangesloten verenigingen is een aantal dingen genoemd
die direct impact kunnen hebben op het ledenaantal.
Besluit 12: De bondsraad stelt de volgende doelstellingen vast.
1. Het streven is om eind 2025 te zijn toegegroeid naar een ledenaantal van minimaal 16.500
leden.
2. Het doel is om jongere leden te werven waardoor de gemiddelde leeftijd eind 2025 onder de
68 jaar ligt.
3. Het doel is om eind 2025 minimaal 200 lidverenigingen te hebben aangesloten.
4. Voor de diverse doelgroepen binnen de NJBB moet er een interessant sportaanbod zijn met
als doel om leden in elke levensfase van een passend aanbod te bieden.
5. Sportbeoefening In aanvulling op doelstelling 4 is het doel om 10% meer beoefenaars in
2025 te laten deelnemen aan door de landelijke organisatie georganiseerde activiteiten.
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6. Het doel is te onderzoeken in hoeverre samengewerkt kan worden met andere sportbonden
om tot een interessant sportaanbod voor de ex - high impact sporters te komen. Het doel is
dat minimaal 25 sportverenigingen (niet NJBB verenigingen) in 2025 één of meerdere
producten en diensten van de NJBB afnemen.
7. De opkomst van boulesbars zorgt voor een nieuwe groep beoefenaars (fanbase). Het doel is
om te deze beoefenaars op één of andere manier te interesseren voor de sport.
8. Jeu de boules wordt nog vaak geassocieerd met een “spel” voor ouderen dat alleen op de
camping wordt gespeeld. Om de “sport” sterker te positioneren, is het van belang om de sport
zichtbaarder te maken.
Besluit 13: De bondsraad stelt de meerjarenplanning van het promotiebeleid vast.
9. Jaarplan 2020
Vraag 48: Frank Versluis zou graag een toezegging willen dat het niet alleen voor de hand ligt,
maar ook zo wordt uitgevoerd.
Jan Willem Meerwaldt vindt dit een prima suggestie, deze wordt in overweging genomen.3
Besluit 14: De bondsraad stelt het jaarplan 2020 vast.
De voorzitter geeft aan dat de besluitvorming over IWS niet is afgerond. Dit heeft
consequenties voor het jaarplan. Het bestuur komt hier nog op terug.
Frank Versluis merkt op dat het met name over jeugdsport en IWS gaat. Dit maakt nog steeds
onderdeel uit van het jaarplan.
De voorzitter verduidelijkt dat er discussie nodig is over de andere onderdelen van het
beleidsplan IWS en dat kost tijd. Tijd die niet kan worden ingezet voor andere projecten.
10. Financiën
10.1 Voorstel inschrijfgelden competities 2020/2021
Valentijn van Koppenhagen geeft aan dat één en ander in het strategisch beraad uitvoerig is
besproken. De vijf bullits zijn daar aanvaard. De uitwerking voor volgend jaar is
gepresenteerd.
Vraag 49: Frank Versluis heeft een alternatief voorstel gedaan. De voorzitter informeert of het
antwoord van het bondsbestuur maakt dat er van dit voorstel wordt afgezien.
Frank Versluis geeft aan dat het antwoord van het bondsbestuur onvolledig is. Het
rekenvoorbeeld varieert niet zo veel in bedragen, het gaat hem vooral over de berekening van
de districtscompetities.
Valentijn van Koppenhagen antwoordt dat de districtscompetities niet zijn opgenomen omdat
deze pas in 2021 aan de orde komen.
De voorzitter begrijpt dat het vooral gaat om de opbrengsten van de inschrijfgelden. Bij NK’s
en NPC verschilt dat niet veel, maar gezien het aantal deelnemers en het inschrijfgeld dat voor
de topdivisie behoorlijk wordt verhoogd en het inschrijfgeld voor de regionale divisies dat
wordt niet verhoogd maakt dat er meer dan een klein verschil in uitkomst is. Iets soortgelijks
geldt voor de districtscompetities. Hier gaat om een kleine 60.000 partijen en dat maakt met 5
cent een verschil van € 3.000. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de maximering op
€ 60. Het volume maakt dat het verschil groot is.
Valentijn van Koppenhagen vervolgt dat een voorstel is gedaan om de districtscompetities in
2021 te stellen op gemiddeld € 0,45 per persoon per partij.

3
Toezegging 3:

Overweeg om diverse (oud-)functionarissen (o.a. bondsraad-, commissie-, districtsteamleden) te
betrekken bij evaluatie bondsstructuur.
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Peter van Wermeskerken merkt op dat hij vindt dat er ook een verhoging doorgevoerd moet
worden in de lagere divisies van de NPC als uitvloeisel van de nieuwe contributiesystematiek
en expliciet signaal naar alle leden omdat anders het beeld ontstaat dat NPC spelers een
voordeeltje hebben.
Gerard Mellegers informeert of de reden dat er een gemiddelde prijs per persoon per partij €
0,45 wordt ingevoerd, is dat er in één district een buitensporig duur toernooi wordt
georganiseerd.
Valentijn van Koppenhagen antwoordt dat het nu € 0,20 per partij is. (NB. Deze opmerking is
onjuist. Het bedrag is 0,07 cent per partij)
Gerard Mellegers vervolgt dat het dus alleen voor die ene competitie in Nederland is, dat de
districtsteams voortaan zelf moeten bepalen of zij een bedrag per competitie kunnen rekenen.
De voorzitter antwoordt dat de inschrijfgelden in alle districten verschillen. Gestreefd wordt om
hiervoor een norm aan te geven. De aanleiding is niet dat er in één district een grote afwijking
is, maar er worden verschillende bedragen gerekend voor hetzelfde aanbod. Logisch
uitgangspunt is een vast bedrag per persoon per partij. In één district zou dit voor een
competitie een zeer grote verhoging betekenen, zit en daarom is gekozen voor een gemiddelde
van € 0,45.
Gerard Mellegers wil graag volgend jaar zien hoe de districten daarin geslaagd zijn.
Frank Versluis verduidelijkt dat hij om de pijn te verzachten heeft voorgesteld om een
maximum vast te stellen wat een competitie mag kosten, waardoor in de basis iedereen per
persoon per partij hetzelfde betaalt. Daar dit problemen oplevert, wordt een oplossing gezocht.
Zijn tegenvoorstel heeft alleen betrekking op het bedrag per partij per persoon en maximeert
het inschrijfgeld per team.
Valentijn van Koppenhagen merkt op dat hij op dit moment de consequenties van dit
tegenvoorstel niet kan overzien.
Frank Versluis verduidelijkt dat bij de inschrijving bekend is hoeveel partijen er gespeeld gaan
worden dus het inschrijfgeld voor die competitie is dan bekend. Als het bedrag vrijgelaten
wordt, moet iedereen dat per persoon per partij betaald hebben.
De voorzitter wijst op een misverstand, het resultaat moet niet zijn € 0,45 per persoon per
partij, maar vast te stellen wat voor elke competitie het bedrag per partij wordt. Het gaat niet
om het uitkomstgemiddelde. Het bedrag per partij moet gemiddeld zijn.
Rob van der Zwet heeft het voorstel anders gelezen. Hij dacht dat het achteraf op € 0,45 moet
uitkomen.
Peter van Wermeskerken zegt dat bij georganiseerde competities het bedrag vooraf wordt
bepaald.
Jacques Claessen vraagt hoe een district dit moet regelen. Aan het begin staat het inschrijfgeld
vast, maar het is nog niet bekend hoeveel mensen gaan deelnemen.
Twan Beckers merkt op dat het aantal deelnemers geen verschil maakt. Hij geeft als voorbeeld
€ 20 per team. Twee personen doubletten, 6 speeldagen, 3 partijen op een avond. Dit komt uit
€ 0,56 per persoon per partij.
Frank Versluis geeft aan dat de andere insteek hem duidelijk is. Hij vreest dat over twee jaar
geconstateerd moet worden dat het niet werkt. Het oorspronkelijke voorstel voor de verhoging
moet meer terechtkomen bij landelijke competities, toernooien en kampioenschappen. In het
voorstel van het bondsbestuur zit wel degelijk een enorme verhoging van de inschrijfgelden
van de districtscompetities.
De voorzitter vat samen hoe het alternatieve voorstel verschilt van het voorstel van het
bondsbestuur: in plaats van € 0,45 wordt het € 0,40 per partij. Voor NK niet € 12,50 maar €
15 per persoon, voor topdivisie niet € 189 maar € 200 per team, 2 e en 3e divisie geen € 189
maar € 175, regionale divisies niet € 88 maar € 80, finaleweekend masters niet € 50 maar €
60.
Gerard Mellegers wijst op het maximum van € 60 per team. Hij vraagt op welk bedrag dit
uitkomt in de langstlopende competitie. Geantwoord wordt dat dit € 0,21 is.
André de Kort memoreert dat in september voorgesteld is om de districten zo veel mogelijk te
ontzien. Het alternatieve voorstel is hierop gebaseerd.
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Frank Versluis geeft aan dat er twee voorstellen voorliggen. Hij is gecharmeerd van de
argumentatie van Peter van Wermeskerken om de inschrijfgelden ook in de lagere divisies te
verhogen. Hij is bereid om zijn voorstel te amenderen. NPC regionaal wordt dan € 90.
Lieke Vogels begrijpt dat de nieuwe contributiestructuur minder opbrengsten oplevert. Zij
vraagt of het voorstel dat nu voorligt een compensatie is daarvoor.
De voorzitter antwoordt dat de nieuwe contributiestructuur is gebaseerd op het uitgangspunt
dat de bijdragen die de verenigingen betalen de organisatie in stand houden. Het sportaanbod
moet zo veel mogelijk gefinancierd worden uit de inschrijfgelden. De feitelijke kosten van het
sportaanbod liggen aanzienlijk hoger dan nu in de stukken is vermeld als het personeel wordt
meegerekend.
Lieke Vogels vraagt wat er wordt bedoeld met het ontzien van de districten.
Gerard Mellegers antwoordt dat er niet alleen competities georganiseerd moeten worden.
André de Kort wijst op het steeds meer mensen betrekken. Vanuit de nieuwe structuur meer
mensen van buiten de club verleiden om mee te doen. Aantrekken van recreatieve spelers. Zij
zijn gewend om weinig te betalen.
De voorzitter benadrukt dat het verschil min € 4.500 bedraagt. Dit wordt niet gecompenseerd
met het amendement.
Frank Versluis geeft aan dat het gaat om 57.000 persoonspartijen in districtscompetities en
niet 60.000, waardoor het verschil kleiner wordt.
Arthur Meertens vraagt of € 0,45 op jaarbasis is. Geantwoord wordt dat dit € 0,45 per persoon
per partij is. Hoe meer competities, hoe meer er wordt betaald.
De bondsraad heeft de systematiek voor de inschrijfgelden vastgesteld zoals voorgesteld door
het bondsbestuur met de volgende stemverhouding: voor 7 leden, tegen 6 leden.
Besluit 15: Voor ieder NK* gaat het inschrijfgeld in 2020 van € 10,00 p.p. naar € 12,50 per
persoon. Voor het seizoen 2020/2021 wordt een verhoging doorgevoerd op de inschrijfgelden
van de NPC: Landelijke divisies (Top, 2e en 3e div.) van € 0,63 per partij per persoon naar €
0,75 per partij per persoon (teambedrag van € 160,00 naar
€ 189,00) Regionale divisies (4e divisie en lager) van € 0,32 per partij per persoon
naar € 0,35 per partij per persoon (teambedrag van € 80,00 naar € 88,00); Voor het
finaleweekend Masters wordt vanaf 2020 het inschrijfgeld € 50 per team.
10.2 Begroting 2020
Valentijn van Koppenhagen geeft een toelichting. Deze begroting wordt met pijn in het hart
gepresenteerd. Voor het eerst heeft de begroting een tekort en dat is in lijn met de
besprekingen die daarover zijn gevoerd in mei. Het is niet de bedoeling van het bondsbestuur
om jaarlijks een tekort te presenteren. Als het ledental blijft dalen, moet men wellicht tot
andere maatregelen overgaan.
Valentijn van Koppenhagen zegt dat het gestelde in vraag 50 bij de mensen die hier werken
niet altijd even vrolijk overkomt. Bij het jaarplan worden allerlei opdrachten voor het personeel
opgenomen. Bij dit agendapunt kan dan niet gesteld worden dat er een heleboel personeel
weg moet.
Frank Versluis reageert dat hij deze misvatting wil wegnemen, het is niet de bedoeling om de
werkzaamheid van de medewerkers van het bondsbureau aan de orde te stellen. De vraag is
moet er zo veel geld uitgegeven worden aan deze werkzaamheden ten opzichte van de kern
sport. Als hij over de werkzaamheden ook iets moet opmerken bij de jaarplannen zal hij dat in
het vervolg doen.
Vraag 51: Frank Versluis is het eens met het antwoord. Wellicht moet hier iets aan gedaan
worden in het kader van promotie.
Vraag 52: Paul Paardekooper geeft aan dat het antwoord duidelijk is. Hij verzoekt tijdig in
2020 te melden dat de opfris – en terugkomdagen er niet komen. Dat is beter dan dat
iedereen er op zijn manier achter komt dat hij niet is teruggeroepen.
Vraag 53: Deze vraag is afdoende beantwoord.
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Vraag 54: Frank Versluis zegt dat het antwoord duidelijk is, maar vraagt zich af wat er onder
ongewijzigde omstandigheden moet worden verstaan.
De voorzitter vult aan dat er een groei wordt verwacht.
Vraag 55: Deze vraag is afdoende beantwoord en verwerkt.
Peter van Wermeskerken refereert aan het negatief resultaat. Hij heeft gezien dat de
meerjarenraming meer negatieve resultaten laat zien en roept het bestuur op bij een blijvend
tekort een visie ontwikkelen om dit tekort weg te werken.
De voorzitter reageert dat bekeken gaat worden hoe de organisatie financieel gezond
gehouden kan worden.
Twan Beckers vult aan dat veel verenigingen niet al hun leden aanmelden. Dit moet niet
onderschat worden.
Lieke Vogels geeft aan dat zij erg van dit feit geschrokken is.
Peter van Wermeskerken geeft aan dat dit erg verschilt per gebied. Twan geeft aan dat dit
binnen alle regio’s speelt.
Besluit 16: De bondsraad stelt de begroting 2020 vast.
De voorzitter stelt het voorstel om met ingang van 2021 naast de bondsbijdragen ook de
inschrijfgelden te indexeren aan de orde.
Peter van Wermeskerken pleit voor het aanhouden van een systematische verhoging eens in
de drie jaar met het gemiddelde van de indexeringen afgerond op hele euro’s.
Valentijn van Koppenhagen is het hiermee eens gezien de huidige rentestand en inflatie.
Frank Versluis moet hier even over nadenken. Hij heeft over dit besluit heen gelezen en stelt
voor deze beslissing in de vergadering van mei te nemen.
Valentijn van Koppenhagen trekt het voorstel niet in. Dit is één van de dingen om zaken zeker
te stellen. Hij kan zich vinden in het amendement eens in de drie jaar. In de
meerjarenbegroting is rekening gehouden met 1,5%.
De voorzitter formuleert het voorstel: met ingang van 2021 worden naast de bondbijdrage alle
inschrijfgelden op basis van het consumentenprijsindexcijfer gecorrigeerd in perioden van drie
jaar.
Paul Paardekooper merkt op dat de verhoging nu onderdeel is van de systematiek en stelt voor
om dit voor de bondsbijdrage op jaarlijks te houden en voor de inschrijfgelden eens in de drie
jaar.
De voorzitter merkt op dat het voor de bondsbijdrage inderdaad al vaststaat.
Besluit 17: De bondsraad besluit om de inschrijfgelden eens per 3 jaar te indexeren op basis
van het consumentenprijsindexcijfer.
De stemverhouding: voor 9 leden, tegen 2 leden.
10.3 Benoeming leden financiële commissie
De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan stemming.
Besluit 18: De bondsraad benoemt Cees van de Linde, André Salomons en Ton Reedijk tot lid
van de financiële commissie.
11. Reglementen
11.1 : NATIONAAL KAMPIOENSCHAP EN DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE
De voorzitter geeft aan dat ingediende amendementen worden behandeld. Daarna volgt de
besluitvorming.
Vraag 56: Peter van Wermeskerken stelt enkele tekstuele verbeteringen voor. Deze worden
overgenomen.
De voorzitter constateert dat deze wijzigingen worden aanvaard inclusief het amendement van
het bondsbestuur.
Vraag 57: Frank Versluis geeft aan dat het antwoord van het bondsbestuur vooral betrekking
heeft op artikel 1.4. In artikel 9.4 staat het aantal wildcards te maximeren op het aantal
deelnemers in het betreffende district.
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Jan Paashuis antwoordt dat mensen geen wildcard krijgen zonder dat zij gespeeld hebben.
Ad van Helvoort geeft aan dat hij niet inziet waarom spelers nog zouden spelen.
Frank Versluis merkt op dat er met minimaal 2 spelers wordt gespeeld.
De voorzitter vult aan dat wildcards een uitzondering moeten zijn. Deze zijn bedoeld voor
situaties dat er zo weinig mensen in een district zijn dat er geen kampioenschap kan worden
gehouden.
Ferdinand Wiese is van mening dat nu artikel 1.4 is opgenomen artikel 9.4 geschrapt kan
worden. Als niemand zich opgeeft heeft niemand recht op een wildcard.
Frank Versluis geeft aan dat hij het amendement intrekt. Voorgesteld wordt om daarom artikel
9.4 te schrappen.
De voorzitter merkt op dat het schrappen van dit artikel consequenties heeft voor andere
artikelen en stelt voor het artikel niet te schrappen.
Frank Versluis stelt voor om artikel 9.4 te schrappen en in artikel 9.5 de woorden na ‘de
toekenning van de wildcards’ verwijderen.
De voorzitter constateert dat er overeenstemming is over het schrappen van het toekennen
van wildcards. Artikel 9.4 wordt geschrapt en de woorden in artikel 9.5 na de toekenning tot
artikel 8.1. In artikel 9.6 wordt ‘geselecteerd via een wildcard’ geschrapt.
Als ergens in het reglement nog het woord wildcard voorkomt, wordt dit eveneens geschrapt.
De heer Ad van Helvoort corrigeert dat artikel 8.1 artikel 9.1 moet zijn.
Vraag 58: Frank Versluis artikel 3.3. primair lidmaatschap. Aanvaard.
Vraag 59: Peter van Wermeskerken artikel 5.1. en 12.1 indeling in halve finale toe te voegen.
Aanvaard.
Vraag 60: Frank Versluis artikel 5.3 is van mening dat er altijd gespeeld moet worden. In de
oorspronkelijke uitgangspunten stond dat er op elk district een volledige ranglijst zou zijn.
Jan Paashuis is het eens met deze stelling.
De voorzitter vult aan dat de verliezende equipes van de halve finale moet worden de equipes
spelen om de derde en vierde plaats.
Vraag 61: Artikel 6, Frank Versluis geeft aan dat deze artikelen ook in andere reglementen
staan waar op tijd wordt gespeeld.
De voorzitter antwoordt dat geprobeerd wordt om zo veel mogelijk dubbelingen in reglementen
te voorkomen.
Vraag 62: Afdoende beantwoord.
Vraag 63: Er wordt gediscussieerd over het door het bondsbestuur voorgestelde amendement.
Peter van Wermeskerken geeft aan dat het lastige discussies kan opleveren wanneer sprake is
van ‘overmacht’. De voorzitter gaat hierin mee en stelt voor om de woorden ‘door overmacht’
te verwijderen. Het gewijzigde amendement wordt aangenomen.
Vraag 64: Dit gaat zich niet voordoen.
Rob van der Zwet vraagt of bij 1.3 de jeugd ook genoemd moet worden.
De voorzitter antwoordt dat dit is weggelaten vanwege de hoeveelheid jeugd.
Arend Nijborg vraagt of de jeugd wel mee mag doen.
Ad van Helvoort antwoordt dat zij gewoon mee mogen doen.
Besluit 19: De bondsraad stelt het Reglement DK & NK TaT vast inclusief de aangenomen
amendementen. Zie bijlage.
11.2 Aanpassingen n.a.v. contributiestructuur
De voorzitter geeft aan dat deze aanpassingen nodig zijn vanwege de gewijzigde
licentiestructuur.
Vraag 65: Frank Versluis merkt op dat de voorgestelde toevoeging niet in statuten hoort maar
in het huishoudelijk reglement.
De voorzitter antwoordt dat voorgesteld wordt om deze toevoeging te plaatsen in het
huishoudelijk reglement.
Vraag 66a: Amendement aanvaard.
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Vraag 66b: Het bondsbestuur wil vasthouden aan extra lidmaatschap.
Peter van Wermeskerken trekt het voorstel in.
Vraag 67: Dit wordt aangevuld.
Besluit 20: De bondsraad voegt aan het Huishoudelijk Reglement een artikel toe dat als volgt
luidt:
i. Verenigingsleden kunnen via meerdere lidverenigingen lid zijn van de bond
ii Indien een verenigingslid via één lidvereniging lid is van de bond, wordt het lidmaatschap bij
deze lidvereniging hierna zijn of haar primair lidmaatschap genoemd.
iii. Indien een verenigingslid, naast zijn of haar primair lidmaatschap, lid is bij een of meerdere
lidverenigingen, wordt/worden het (de) lidmaatschap(pen) bij deze andere lidvereniging(en)
gezien als extra lidmaatschap(pen).
iv De bond verstrekt aan een verenigingslid als bewijs van zijn of haar lidmaatschap(pen) een
licentie.
2. Voorstel aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement
Vraag 68: Het bondsbestuur stelt voor daar met inachtneming van te maken. Dit amendement
wordt unaniem aanvaard.
Besluit 21: De bondsraad stemt in de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement
(artikel 4 en 23) met inachtneming van het aangenomen amendement.
Artikel 4 lid 1 aanhef en sub d komt te vervallen;
Artikel 23 lid 1 sub b. Een licentie voldoet tenminste aan de eisen die de FIPJP aan een licentie
stelt. Voorts vermeldt de licentie de na(a)m(en) van de lidvereniging(en) waarbij iemand als
verenigingslid is aangesloten.
Artikel 23 lid 2 en lid 3 komen te vervallen.
Artikel 23 lid 4 sub a. De houder van een geldige licentie is gerechtigd deel te nemen aan alle
door, namens of onder auspiciën van de bond en zijn lidverenigingen georganiseerde
wedstrijden, toernooien en competities, met inachtneming van de bepalingen van de
desbetreffende reglementen (“speelrechten”).
Artikel 23 lid 4 sub b en sub c komen te vervallen.
11.2.3. Voorstel aanpassingen in het Toernooireglement petanque (TRP)
Vraag 68a: Peter van Wermeskerken stelt voor om artikel 2.3 te wijzigen. Het bondsbestuur
wil onderscheid kunnen blijven maken. Dit kan van belang zijn bij de toelating tot de
Nederlandse kampioenschappen. Peter van Wermeskerken trekt het amendement in.
Vraag 68b: Peter van Wermeskerken verzoekt in artikel 4.1 en 5.3 en 6.2 “of” te wijzigen in
“en voor”. Dit amendement wordt unaniem aanvaard.
Vraag 69: Frank Versluis wijst op de nationaliteitseis. Daar is abusievelijk een oude tekst
gebruikt. Het bondsbestuur stelt dat de nationaliteitseis alleen geldt voor mensen met een
buitenlandse licentie. Dit amendement wordt unaniem aanvaard. Navraag leert dat dit zo
opgenomen mag worden tot een rechter daar anders over oordeelt.
Vraag 70: Paul Paardekooper begrijpt het antwoord. Hij voorziet dat dit problemen veroorzaakt
voor een wedstrijdleider en daarom wordt een overgangsjaar voorgesteld.
De voorzitter antwoordt dat een overgangsjaar niet past in een reglement en stelt daarom
voor om dit niet in het reglement op te nemen, maar een aanbeveling uit doen om in het
eerste jaar te komen met een fysiek bewijs.
Paul Paardekooper vindt dit een beetje te beperkt. Het overgangsjaar 2020 kan tussen haakjes
opgenomen worden in het reglement.
Gerard Mellegers heeft gevraagd aan het bondsbureau om dit bewijs op creditformaat
(geplastificeerd) aan te leveren.
Ferdinand Wiese zegt dat deelnemers zich per mail aanmelden. Dit kan nog extra gevraagd
worden.
Paul Paardekooper denkt meer aan de kleine verenigingen.
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Stemming over het amendement geeft de volgende uitslag: voor 3 leden, tegen 6 leden,
onthouden van stem 3 leden. Dit houdt in dat het amendement is verworpen.
Besluit 22 De bondsraad besluit tot de volgende wijzigingen van het TRP:
Artikel 2.3 komt te vervallen;
Artikel 2.4 wordt: Een speler met een licentie, afgegeven door een ander lid van de FIPJP dan
de bond die tot een in Nederland georganiseerd toernooi wordt toegelaten verklaart met zijn
inschrijving zich te onderwerpen aan het tuchtrecht van de NJBB. Hierbij inbegrepen de
statuten en reglementen van de NJBB;
Artikel 4.1 wordt: Nationale toernooien zijn opengesteld voor houders van een door de bond
afgegeven licentie en voor personen met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van
een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.”
Artikel 5.3 wordt: Landelijke toernooien zijn opengesteld voor houders van een door de bond
afgegeven licentie en voor houders van een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse)
licentie.
Artikel 6.2 wordt: Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn aangewezen als promotietoernooi,
alleen opengesteld voor houders van een door de bond afgegeven licentie en voor houders van
een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.
Artikel 6.3 komt te vervallen.
11.2. 4. Voorstel aanpassingen in TRP bijlage 1 (NPC reglement)
Frank Versluis wijst op artikel 3.5.1 NPC reglement, daarmee is de licentiecontrole verdwenen.
De voorzitter antwoordt dat het feit dat de teamleider de licenties niet inlevert bij de
scheidsrechters niets zegt over de controle. De scheidsrechter mag er altijd om vragen.
Frank Versluis merkt op dat het gaat om het verdwijnen van de fysieke licentie. De app wordt
beschikbaar gesteld aan alle wedstrijdleiders. Bij de NPC is altijd een scheidsrechter die niet
per definitie wedstrijdleider is. Hij vraagt of deze mensen ook deze app krijgen.
Ad van Helvoort antwoordt dat op het wedstrijdformulier wordt gecontroleerd of iemand een
licentie heeft. Bij binnenkomst wordt dit formulier ingevuld.
De voorzitter vult aan dat de controle voldoende gewaarborgd is.
Besluit 23: De bondsraad besluit tot de volgende aanpassingen in TRP bijlage 1 (NPC
Reglement):
Artikel 3.3 Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een lidvereniging met een geldige
Nederlandse licentie afgegeven door de NJBB. De speelgerechtigdheid van een speler vervalt
voor de rest van het NPC seizoen wanneer deze speler tijdens het NPC seizoen van vereniging
wisselt nadat hij in het betreffende seizoen reeds heeft deelgenomen aan de NPC.
Artikel 3.3.1 Een speler is uitsluitend gerechtigd aan een wedstrijd van de NPC deel te nemen
namens de lidvereniging die als primaire vereniging op zijn of haar licentie staat vermeld.
Artikel 3.5.1 De teamcaptain overhandigt het teamformulier van zijn team aan de
scheidsrechter, voor aanvang van de eerste speelronde.
Frank Versluis merkt op dat er mensen zijn die petanque spelen en primair een lidmaatschap
hebben bij een buitenlandse club. Zij worden ook lid bij een Nederlandse club.
De voorzitter antwoordt dat het een beetje ingewikkeld is om dit onderwerp nu te behandelen.
Dit heeft geen invloed op het NPC reglement. Het probleem bestaat nu formeel niet, er mag
geen licentie afgegeven worden aan iemand die al een buitenlandse licentie heeft.
Frank Versluis vindt het prima om dit op een ander moment te behandelen.
Ad van Helvoort stelt voor hier iets voor te bedenken want kennelijk doet het zich voor.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur4 dit moet bedenken in samenwerking met de
reglementencommissie. Voor Nederlandse ingezetenen is deze verplichting er niet. Dit punt
wordt later opgepakt.

4Toezegging 4: Stel een regeling op voor de spelers die primair een lidmaatschap hebben bij een
buitenlandse club en ook lid worden bij een Nederlandse club om NPC te spelen.
Agendapunt 4 – BV d.d. 06 juni 2020

17

Besluit 24: De bondsraad besluit artikel 27.2 Toernooireglement Petanque (TRP) als volgt aan
te passen.
Het uiterste tijdstip van inschrijving is de 6e dag voor de datum waarop het toernooi wordt
gespeeld om 24:00 uur. Een inschrijving wordt geacht te laat te zijn indien de inschrijving op
het uiterste tijdstip niet was ontvangen door de organisator.
11.2.5 Toevoeging aan HHR i.v.m. vereiste NOC*NSF: dit voorstel wordt voorlopig
ingetrokken.
Frank Versluis wijst op een fout in het huishoudelijke reglement. In artikel 14 staat bij lid 4 a
dat de organisatie van het strategische beraad plaats vindt in de maand oktober. De afgelopen
twee jaar was dit steeds in september. Hij verzoekt dit aan te passen naar september of
uiterlijk twee maanden voor de najaarsvergadering. Aangegeven wordt dat de aanduiding
oktober wordt geschrapt. 5
De voorzitter vult aan dat het ook wel eens is voorgekomen dat een bondraad in juni werd
gehouden in plaats van mei. Voorstellen hierover volgen nog. Voor het strategisch beraad
wordt dit nu uit het huishoudelijk reglement geschrapt.
12. Rondvraag
Jan Willem Meerwaldt refereert aan IWS, de vraag van Peter van Wermeskerken over het
EK 2022. Het bondsbestuur denkt aan een jeu de boules/petanque evenement waarbinnen het
EK plaatsvindt. Er is contact opgenomen met de CEP en daar is positief gereageerd op een
initiatief vanuit Nederland. Tot maart 2020 is er de garantie dat het EK niet aan een ander land
wordt toegekend. Inmiddels zijn contacten geweest met een evenementenbureau om een
haalbaarheidsplan op te stellen. Hij verwacht dat eind december de bevindingen aan het
bestuur gepresenteerd kunnen worden. Zo spoedig mogelijk na het advies volgt overleg met
de bondsraad.
Frank Versluis vraagt of het aangaan van een dergelijke verplichting iets is waar de bondsraad
zijn goedkeuring aan moet geven. Dit wordt bevestigd.
Jan Willem Meerwaldt verduidelijkt dat er een bedrag beschikbaar is voor het jubileumjaar en
dat wordt nog aangevuld in de komende twee jaar.
Frank Versluis stelt voor om alvast een datum te prikken om dit te bespreken. Als het niet
haalbaar blijkt, kan de vergadering geschrapt worden.
Vraag 73a: Frank Versluis zegt dat het beleid is dat de sporter centraal staat, maar toch geeft
hij daar een andere invulling aan dan het bondsbestuur. Het is niet alleen maar een
uitvoeringspunt. Hij stelt voor om 2020, zoals Paul Paardekooper al voorstelde, als
overgangsjaar te beschouwen. Hij verduidelijkt dat licenties soms aangehouden worden als
mensen hun contributie nog niet hebben betaald.
Twan Beckers antwoordt dat verenigingen licenties kunnen blokkeren.
Frank Versluis vervolgt dat wanneer verenigingen dit doen en het gaat net zoals andere jaren
dat leden op 2 januari hun contributie nog niet hebben betaald.
Twan Beckers herhaalt dat de licenties beschikbaar zijn. Het is de keuze van vereniging om
licenties te blokkeren of niet.
Frank Versluis zegt dat veel verenigingen de licentiepas pas verstrekken als de contributie is
betaald. Als verenigingen moeten deblokkeren als er is betaald, wordt het belang van de
sporter niet centraal gesteld.
Ferdinand Wiese raadt aan dat verenigingen een machtiging regelen voor het betalen van de
contributie.

5
Toezegging 5:

In het huishoudelijke reglement in artikel 14 lid 4 a, het woord “oktober” schrappen.
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De voorzitter vult aan dat sommige verenigingen de factuur anderhalve maand eerder
versturen. Licenties kunnen worden geblokkeerd totdat de contributie is betaald. Verenigingen
die facturen versturen na 1 januari krijgen te maken met het probleem dat Frank Versluis
signaleert.
Frank Versluis benadrukt dat bij zijn vereniging leden tot 1 februari gelegenheid hebben om te
betalen. Door verschillende leden van de bondsraad wordt er op gewezen dat de praktijk
elders heel anders is. Het is aan de vereniging om dit aan te passen.
De voorzitter constateert dat geaccepteerd moet worden dat hier wat frictie ontstaat, maar er
is geen discussie over het belang van de sporter.
Vraag 73c: Frank Versluis wijst op de verwerkersovereenkomst en vraagt waar hij deze kan
lezen.
Bart Achterhof antwoord dat de voorwaarden van All United zijn te vinden op de website. De
overeenkomst is gesloten voor de diensten die worden afgenomen.
Frank Versluis vraagt of in de privacyverklaring 1 januari 2020 wordt opgenomen. Dit wordt
bevestigd.
André de Kort vraagt of in de overeenkomst is gewaarborgd dat het bestand niet doorverkocht
mag worden. Dit wordt bevestigd.
Vraag 74 en 75 en 76 zijn afdoende beantwoord.
Vraag 77: Frank Versluis geeft aan dat het antwoord onvoldoende is. In het geval van
wijzigingen wordt dit ter goedkeuring voorgelegd in de eerstvolgende bondsraad. Hij had een
stuk verwacht over de pilot. Feitelijk is het met ingang van nu niet meer geldig.
De voorzitter antwoordt dat er een reden was om het dit seizoen al te laten ingaan. Er is ook
een reden om een reglement niet halverwege het seizoen te laten ingaan. Het bondsbestuur
moet zich achteraf verantwoorden bij de bondsraad.
Frank Versluis is van mening dat het voorgelegd dient te worden aan de bondsraad.
De voorzitter vraagt wat er gebeurt als het niet wordt goedgekeurd. Een voorziening die wordt
getroffen voor een competitie geldt voor de hele competitie. Verwacht wordt dat iedereen het
ermee eens is.
Frank Versluis is van mening dat onder bepaalde voorwaarden een speler gewisseld mag
worden. Hij vraagt waar de spelregels zijn. Deze spelregels moeten bekend zijn.
De voorzitter beaamt dat het verstrekken van de spelregels gewenst is.
Ad van Helvoort vult aan dat hij de bondsraad zal informeren. Het bondsbestuur heeft het
vastgesteld.
Jan Paashuis vult aan dat de verenigingen die in de topdivisie spelen geïnformeerd zijn.
Toegezegd6 wordt dat één en ander alsnog wordt toegestuurd en vermeld op de website.
Vraag 78: Frank Versluis vraagt zich af of dit een zaak is voor de bondsraad. Hij heeft met
verbazing en respect de ontslagbrief van Lex gelezen. Als het afwijzen van een verzoek ertoe
leidt dat een bondsbestuurder opstapt, is dit wel degelijk iets voor de bondsraad.
De voorzitter antwoordt dat de regeling die is vastgesteld door ontevredenheid van een
individu nooit een onderwerp van gesprek kan zijn in de bondsraad. Een aantal jaren geleden
zijn afspraken gemaakt over het vrijwilligersbeleid. De onkostenregeling is toen behoorlijk
versoberd. Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar het mag de vrijwilliger ook geen geld
kosten. Dit betekent dat de onkosten worden vergoed conform de voorwaarden die de fiscus
daaraan stelt. De reiskostenvergoeding voldoet hieraan.
Frank Versluis is benieuwd hoe de andere leden hier tegenaan kijken.
Arend Nijborg vindt dat dit een privé kwestie is.

6
Toezegging 6:

Aan de leden van de bondsraad wordt het reglement van de pilot spelerswisseling in de
topdivisie, toegezonden. Het reglement komt ook op de website.

Agendapunt 4 – BV d.d. 06 juni 2020

19

Peter van Wermeskerken vindt het beschamend dat een kennelijke tegenstelling van meningen
is ontstaan. Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid, maar komt er niet uit. Je kunt het ook
omdraaien, want het gaat om regels, maar ook de interpretatie en toepassing van de regels.
Het bondsbestuur heeft een voorbeeldfunctie en moet hier gezamenlijk uitkomen. Hij doet een
klemmend beroep op het bestuur om tot een oplossing te komen.
De voorzitter geeft aan dat hij geen toezegging doet, maar hij heeft de oproep gehoord.
Willy van Kilsdonk vraagt of het mogelijk is om volgend jaar over het speelsterkte systeem te
spreken in het in het strategisch beraad.
De voorzitter antwoordt dat het op dit moment niet mogelijk is om dit toe te zeggen.
De voorzitter geeft aan dat vandaag twee personen afscheid nemen. Hij spreekt vervolgens
Lex van Rootselaar toe. Lex had de verantwoordelijkheid voor verenigingsondersteuning, maar
heeft daarnaast aan andere zaken een bijdrage geleverd, zoals het promotiebeleid. Lex is een
representant van de zuivere recreanten. Het bestuur heeft veel tijd aan de reglementen
besteed in de afgelopen anderhalf jaar. Lex was een van de mensen die daarvoor minder
belangstelling hadden. Lex is inmiddels verhuisd van Barneveld naar Delfzijl. In Delfzijl is geen
jeu de boules club die is aangesloten bij de NJBB. Hij hoopt dat Lex de vereniging die niet is
aangesloten de weg naar de NJBB zal wijzen. Lex stopt om hem moverende redenen. Hij
bedankt Lex voor de inzet en overhandigt hem een boeket.
(De aanwezigen reageren met applaus).
De voorzitter spreekt Ad van Helvoort toe. Hij heeft intensief samengewerkt met de
voorganger van Ad. Deze beval Ad warm aan als zijn opvolger. Hij geeft aan dat de
samenwerking met Ad zeker niet is tegengevallen, onder andere door de rust die werd
uitgestraald en de snelheid waarmee zaken werden teruggekoppeld daarbij de competenties
van de reglementencommissie in het oog houdend. De bijdragen van Ad zijn altijd als een
enorme steun ervaren. Hij bedankt Ad voor zijn inzet. In de kring van de
reglementencommissie wordt binnenkort nog wat uitgebreider afscheid van hem genomen.
(De aanwezigen reageren met applaus).
De voorzitter merkt op dat dit de laatste reguliere vergadering is in deze samenstelling.
Sommige leden doen dit werk al jaren. Hij weet wat er op leden van de bondsraad afkomt. De
manier waarop de bondsraad betrokken wordt bij en in staat gesteld wordt om besluiten te
nemen wordt nader bekeken. Hij heeft persoonlijk de bondsraad en leden van de bondsraad
nooit als tegenstanders ervaren. De verantwoordelijkheden verschillen. Deze vergaderingen
waren voor hem zo ongeveer het belangrijkste wat hij deed. Ledenraadplegingen zijn ook heel
erg belangrijk en ook daarvoor heeft hij zich graag ingezet zodat bestuurders zaken kunnen
inbrengen. Hij bedankt een ieder voor de plezierige samenstelling. Het belangrijkste besluit
van vandaag was dat het bestuur is uitgebreid met twee kanjers. Hij heeft er vertrouwen in
dat zij een waardevolle invulling gaan geven aan het werk van de bond.
(De aanwezigen reageren met applaus).
Ton Roos spreekt Sjoerd Pieterse toe. Hij geeft aan dat hij vandaag een vrije rol had, maar
daardoor had hij wel de gelegenheid om op te letten en alvast een beetje te evalueren over de
bondsvergadering. Er werd alert gereageerd op zaken die werden ingebracht. Af en toe werd
er een grapje tussendoor gedaan. Hij bedankt Sjoerd voor het zijn van een gids die leidend
was door de zaken die op de agenda staan. Een betrokken voorzitter, ook ten aanzien van de
inhoud. De vergadering werd altijd gedegen voorbereid. Het doel was het leiden van de
vergadering met ruimte voor inbreng door anderen. Anderen mogen altijd als eerste hun
mening geven. Sjoerd gaf al aan dat de ledenraadplegingen met plezier zijn gedaan. Hij wijst
op het belang dat wordt gehecht aan de sporters. Sjoerd gaat niet meteen naar de winnaar,
maar maakt een praatje met de verliezer.
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Niet alleen de sterken waarderen, maar ook de zwakkeren troosten. Sjoerd is een
verenigingsmens, al jaren scheidsrechter, maar inmiddels ook wedstrijdleider. Sommige
verenigingen doen helaas niet helemaal wat is afgesproken. Verenigingen worden soms
persoonlijk bezocht om zaken duidelijk te maken. Hij kwam samen met Sjoerd in het bestuur
in 2013. In 2012 bestond de bond 40 jaar. Ten aanzien van de groei van de bond, groei van de
vereniging en groei van de leden waren kritische opmerkingen gemaakt en werd er een bureau
ingeschakeld voor het veranderingstraject. Met deze nalatenschap werd Sjoerd als voorzitter
opgezadeld. Dit verdient waardering. Er werd aan de slag gegaan met de beleidsplannen en
hier heeft Sjoerd een belangrijke rol in gespeeld. Sjoerd heeft al aangegeven dat hij het goed
vindt dat er een voorzitter komt die meer extern gericht is dan hij is. Het bestuur bedankt
Sjoerd voor de inzet in de transitie en dit wordt gewaardeerd met een mooi aandenken, een
gouden speld die met trots gedragen mag worden.
(De aanwezigen reageren met applaus)
Frank Versluis geeft aan dat hij vaak het woord voert. Hij heeft het als uitnemende kwaliteit
van Sjoerd ervaren dat alle vragen zorgvuldig werden behandeld (hoewel de nummering soms
niet helemaal klopte) om tot afgewogen voorstellen te kunnen komen. Bij een voorganger gaf
hij het op om in het strijdperk te treden, maar deze manier van werken maakte het plezierig
en goed vol te houden. In de richting van Lieke geeft hij aan: he is a hard act to follow!
(De aanwezigen reageren met applaus)
13. Sluiting
De voorzitter merkt op dat het echt niet allemaal aan hem te danken is. Er zijn vele stappen
voorwaarts gemaakt. Hij is blij dat dit in zijn periode is gebeurd, maar het is een gezamenlijke
inzet. De bondsraad heeft goud in handen met de medewerkers van het bondsbureau. Hij
bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan een goed verloop van deze vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.
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6.

Besluiten Bondsraad d.d. 23 november 2019
1. De bondsraad heeft kennis genomen van het vastgestelde verslag van de vergadering
van de bondsraad van 25 mei 2019.
2. De bondsraad heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de
besluiten en toezeggingen van 25 mei 2019.
3. Het bondsbestuur benoemt Lieke Vogels als voorzitter en Henk van de Velde als lid van
het bondsbestuur.
4. De bondsraad benoemt Sjoerd Pieterse als voorzitter van de reglementencommissie.
5. De bondsraad stelt vast dat in het kader van IWS voor uitzending naar Europese en
wereldkampioenschappen een prestatieambitie moet worden vastgesteld op een later
moment. Toegezegd wordt dat dit uiterlijk in mei 2020 wordt voorgelegd.
6. De bondsraad gaat akkoord met het geamendeerde uitgangspunt 9: “De systematiek
aan de hand waarvan wordt bepaald wie namens Nederland wordt uitgezonden, is
duidelijk en transparant.
7. De bondsraad gaat akkoord met voorstel 2 en stelt daarmee de uitgangspunten in § 4.1
vast waaraan het beleid m.b.t. IWS dient te voldoen.
7.1
Binnen de NJBB is een heldere en duidelijke samenhang tussen de breedtesport,
wedstrijdsport en internationale wedstrijdsport;
7.2
Alle betrokkenen (spelers, trainers/begeleiders, verenigingen, landelijke
organisatie etc) hebben de ambitie om internationaal op het hoogste niveau te
kunnen en willen presteren. Zij zijn bereid hierin te investeren in de vorm van
tijd, energie en financiën;
7.3
De internationale wedstrijdsport dient ter versterking van de competitie- en
wedstrijdsport in Nederland;
7.4
Er wordt geïnvesteerd in de groei van het aantal personen dat petanque als sport
beoefent. Dit ter versterking en ondersteuning van de internationale
wedstrijdsport;
7.5
De internationale wedstrijdsport draagt bij aan verbetering van het imago van de
petanquesport;
7.6
Sterke spelers die het beste uit zichzelf willen halen, dienen een kans te krijgen
in het kader van de internationale wedstrijdsport. Zij worden in staat gesteld om
in aanmerking te komen voor uitzendingen;
7.7
Enkel spelers met de Nederlandse nationaliteit komen in aanmerking voor
deelname namens Nederland aan internationale kampioenschappen;
7.8
Als vaststaat welke spelers worden uitgezonden, dienen deze spelers
vormbehoud te tonen. Hierbij is van belang dat men inzet toont om afgesproken
doelstellingen te behalen;
7.9
De systematiek aan de hand waarvan wordt bepaald wie namens Nederland
wordt uitgezonden, is duidelijk en transparant;
7.10 Er wordt geïnvesteerd in categorieën spelers die aanzienlijke kansen hebben op
goede prestaties bij internationale kampioenschappen;
7.11 Er wordt geïnvesteerd in het opleiden en/of aantrekken van goed kader (trainers
en coaches);
7.12 Er wordt een budget gereserveerd voor internationale wedstrijdsport. Dit is
gerelateerd aan een percentage van de totale begroting van de NJBB. Eventuele
doel of soortgelijke subsidies worden hierbij buiten beschouwing gelaten;
7.13 De sportambities van de NJBB kunnen worden begrensd door de beschikbare
financiële middelen.
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8. De bondsraad besluit om vanaf 2021 primair in te zetten op de voorbereiding en
deelname aan het EK (en mogelijk WK) Tripletten voor mannen en vrouwen (senioren).
9. De bondsraad besluit om de deelname aan de EK’s TaT en Veteranen te handhaven.
10. De bondsraad besluit om vanaf 2021 voor de jeugd primair in te zetten op de groei van
het aantal spelers. (Hierbij is een goede overgang van internationale wedstrijdsport van
belang)
11. De bondsraad besluit dat vanaf 2021 geldt dat deelname aan een WK niet meer
vanzelfsprekend is. Deze deelname hangt af van resultaten op het EK.
12. De bondsraad stelt de volgende doelstellingen van het promotiebeleid vast.
12.1 Het streven is om eind 2025 te zijn toegegroeid naar een ledenaantal van
minimaal 16.500 leden.
12.2 Het doel is om jongere leden te werven waardoor de gemiddelde leeftijd eind
2025 onder de 68 jaar ligt.
12.3 Het doel is om eind 2025 minimaal 200 lidverenigingen te hebben aangesloten.
12.4 Voor de diverse doelgroepen binnen de NJBB moet er een interessant
sportaanbod zijn met als doel om leden in elke levensfase van een passend
aanbod te bieden.
12.5 Sportbeoefening In aanvulling op doelstelling 4 is het doel om 10% meer
beoefenaars in 2025 te laten deelnemen aan door de landelijke organisatie
georganiseerde activiteiten.
12.6 Het doel is te onderzoeken in hoeverre samengewerkt kan worden met andere
sportbonden om tot een interessant sportaanbod voor de ex - high impact
sporters te komen. Het doel is dat minimaal 25 sportverenigingen (niet NJBB
verenigingen) in 2025 één of meerdere producten en diensten van de NJBB
afnemen.
12.7 De opkomst van boulesbars zorgt voor een nieuwe groep beoefenaars (fanbase).
Het doel is om te deze beoefenaars op één of andere manier te interesseren voor
de sport.
12.8 Jeu de boules wordt nog vaak geassocieerd met een “spel” voor ouderen dat
alleen op de camping wordt gespeeld. Om de “sport” sterker te positioneren, is
het van belang om de sport zichtbaarder te maken.
13. De bondsraad stelt de meerjarenplanning van het promotiebeleid vast.
14. De bondsraad stelt het jaarplan 2020 vast.
15. Voor ieder NK gaat het inschrijfgeld in 2020 van € 10,00 p.p. naar € 12,50 per
persoon. Voor het seizoen 2020/2021 wordt een verhoging doorgevoerd op de
inschrijfgelden van de NPC: Landelijke divisies (Top, 2e en 3e div.) van € 0,63 per
partij per persoon naar € 0,75 per partij per persoon (teambedrag van € 160,00 naar
€ 189,00) Regionale divisies (4e divisie en lager) van € 0,32 per partij per persoon naar
€ 0,35 per partij per persoon (teambedrag van € 80,00 naar € 88,00); Voor het
finaleweekend Masters wordt vanaf 2020 het inschrijfgeld € 50 per team.
16. De bondsraad stelt de begroting 2020 vast.
17. De bondsraad gaat akkoord met het besluit om de inschrijfgelden ieder jaar te
indexeren volgens het CPI. Omdat dit jaarlijks om kleine bedragen gaat, wordt de totale
verhoging eens in de drie jaar doorberekend. Dat betekent dat de verhoging op
inschrijfgelden voor het eerst wordt doorgevoerd in 2023.
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18. De bondsraad benoemt Cees van de Linde, André Salomons en Ton Reedijk tot lid van
de financiële commissie.
19. De bondsraad stelt het Reglement DK & NK TaT vast inclusief de aangenomen
amendementen.
20. De bondsraad voegt aan het Huishoudelijk Reglement een artikel toe dat luidt:
i. Verenigingsleden kunnen via meerdere lidverenigingen lid zijn van de bond
ii Indien een verenigingslid via één lidvereniging lid is van de bond, wordt het
lidmaatschap bij deze lidvereniging hierna zijn of haar primair lidmaatschap genoemd.
iii. Indien een verenigingslid, naast zijn of haar primair lidmaatschap, lid is bij een of
meerdere lidverenigingen, wordt/worden het (de) lidmaatschap(pen) bij deze andere
lidvereniging(en) gezien als extra lidmaatschap(pen).
iv De bond verstrekt aan een verenigingslid als bewijs van zijn of haar
lidmaatschap(pen) een licentie.
21. De bondsraad stemt in met de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement
(artikel 4 en 23)
Artikel 4 lid 1 aanhef en sub d komt te vervallen;
Artikel 23 lid 1 sub b. Een licentie voldoet tenminste aan de eisen die de FIPJP aan een
licentie stelt. Voorts vermeldt de licentie de na(a)m(en) van de lidvereniging(en)
waarbij iemand als verenigingslid is aangesloten.
Artikel 23 lid 2 en lid 3 komen te vervallen.
Artikel 23 lid 4 sub a. De houder van een geldige licentie is gerechtigd deel te nemen
aan alle door, namens of onder auspiciën van de bond en zijn lidverenigingen
georganiseerde wedstrijden, toernooien en competities, met inachtneming van de
bepalingen van de desbetreffende reglementen (“speelrechten”).
Artikel 23 lid 4 sub b en sub c komen te vervallen.
22. De bondsraad besluit tot de volgende wijzigingen van het TRP
Artikel 2.3 komt te vervallen;
Artikel 2.4 wordt: Een speler met een licentie, afgegeven door een ander lid van de
FIPJP dan de bond die tot een in Nederland georganiseerd toernooi wordt toegelaten
verklaart met zijn inschrijving zich te onderwerpen aan het tuchtrecht van de NJBB.
Hierbij inbegrepen de statuten en reglementen van de NJBB;
Artikel 4.1 wordt: Nationale toernooien zijn opengesteld voor houders van een door de
bond afgegeven licentie en voor personen met de Nederlandse nationaliteit die in het
bezit zijn van een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.”
Artikel 5.3 wordt: Landelijke toernooien zijn opengesteld voor houders van een door de
bond afgegeven licentie en voor houders van een andere door de FIPJP erkende
(buitenlandse) licentie.
Artikel 6.2 wordt: Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn aangewezen als
promotietoernooi, alleen opengesteld voor houders van een door de bond afgegeven
licentie en voor houders van een andere door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.
Artikel 6.3 komt te vervallen.
23. De bondsraad besluit tot de volgende aanpassingen in TRP bijlage 1 (NPC Reglement)
Artikel 3.3 Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een lidvereniging met een
geldige Nederlandse licentie afgegeven door de NJBB. De speelgerechtigdheid van een
speler vervalt voor de rest van het NPC seizoen wanneer deze speler tijdens het NPC
seizoen van vereniging wisselt nadat hij in het betreffende seizoen reeds heeft
deelgenomen aan de NPC.
Artikel 3.3.1 Een speler is uitsluitend gerechtigd aan een wedstrijd van de NPC deel te
nemen namens de lidvereniging die als primaire vereniging op zijn of haar licentie staat
vermeld.
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Artikel 3.5.1 De teamcaptain overhandigt het teamformulier van zijn team aan de
scheidsrechter, voor aanvang van de eerste speelronde.
24. De bondsraad besluit artikel 27.2 Toernooireglement Petanque (TRP) als volgt aan te
passen. Het uiterste tijdstip van inschrijving is de 6e dag voor de datum waarop het
toernooi wordt gespeeld om 24:00 uur. Een inschrijving wordt geacht te laat te zijn
indien de inschrijving op het uiterste tijdstip niet was ontvangen door de organisator.
Toezeggingen aan de Bondsraad d.d. 23 november 2019
Toezegging 1:
In evaluatie bondsstructuur aandacht besteden aan termijnen voor de vergaderingen.
Dit wordt meegenomen in werkgroep.
Toezegging 2:
Voorstel voor regel “ingooien npc” aan bondsraad voorleggen.
Dit voorstel is geagendeerd voor de voorjaarsvergadering.
Toezegging 3:
Overweeg om diverse (oud-) functionarissen (o.a. bondsraad -, commissie -,
districtsteamleden) te betrekken bij evaluatie bondsstructuur.
Hiermee wordt rekening gehouden bij het formeren van de werkgroep.
Toezegging 4:
Stel een regeling op voor de spelers die primair een lidmaatschap hebben bij een buitenlandse
club en ook lid worden bij een Nederlandse club om NPC te spelen.
Dit voorstel is geagendeerd voor de voorjaarsvergadering.
Toezegging 5:
In het huishoudelijke reglement in artikel 14 lid 4 a, het woord “oktober” schrappen.
Dit voorstel is geagendeerd voor de voorjaarsvergadering.
Toezegging 6:
Aan de leden van de bondsraad wordt het reglement van de pilot spelerswisseling in de
topdivisie, toegezonden. Het reglement komt ook op de website.
Dit is gebeurd.

Agendapunt 6 – BV d.d. 06 juni 2020

25

Update projecten jaarplan 2020 (ter kennisneming)
Hieronder is een korte update weergegeven m.b.t. de projecten die zijn benoemd in het
jaarplan 2020.
Door de uitbraak van COVID-19 zijn enkele belangrijke bijeenkomsten geschrapt. Veel
overleggen vinden doorgang middels Microsoft Teams. In de praktijk blijkt het vooral lastig om
interactieve overleggen (waarbij werkvormen worden gehanteerd) met meer dan 10
deelnemers goed te leiden. Deze overleggen worden zoveel mogelijk vooruitgeschoven
hetgeen direct consequenties heeft op de projectplanning. Dit betekent dat de oplevering van
tussentijdse producten (zogenaamde “milestones”) en mogelijk het eindproduct vertraging op
kunnen lopen.
Promotie en Verenigingsondersteuning
In het kader van Promotie, lopen er meerdere projecten. Zo is een aanvraag ingediend bij het
innovatiefonds met betrekking tot het financieren van een haalbaarheidsonderzoek voor het
ontwikkelen van gekleurde boules. De beoordeling van deze aanvraag moet nog plaatsvinden.
Met de ontwikkeling van de promotiebox en het product circuit de boules is gestart. Het
streven is om het product “circuit de boules” te lanceren voor de start van de Nationale
Sportweek (medio september) en de promotiebox te lanceren tijdens de Nationale Sportweek.
Voor het bezoeken van niet-aangesloten verenigingen is input gevraagd aan de districtsteams.
Op basis van deze input worden de gesprekken gepland. Het voeren van gesprekken met
leveranciers over specifieke producten en diensten is gaande en wordt voor 01 juli afgerond
zodat interessante input kan worden meegenomen bij het opstellen van het jaarplan 2021. De
CEP is tenslotte enthousiast over het idee om in 2022 in Nederland een EK Tête-àTête/Doubletten/Mix te organiseren. De afgelopen maanden hebben enkele belangrijke
stakeholders (o.a. VWS, gemeente Den Bosch en Brabant Sport) financiering toegezegd. Het
bondsbestuur heeft op 21 april de bondsraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
Met de input van de bondsraad wordt een presentatie voor het CEP congres (datum n.n.t.b.)
voorbereid.
Op het vlak van opleidingen zijn twee onderdelen van belang: de organisatie van reeds
ontwikkelde opleidingen en de ontwikkeling van nieuwe (onderdelen van de) opleidingen. Dit
jaar staat er veel op de planning met betrekking tot de ontwikkeling. Momenteel wordt
gewerkt aan het visiedocument Opleidingen waarin de basis wordt beschreven voor de
volgende stappen. De komende maanden wordt in overleg met betrokkenen (onder andere
opleiders) gesproken over zaken als: bevoegdheden van de clubofficials, ‘ingrediënten’ van de
opleidingen tot clubofficials, vormbehoud van officials en opleiders.
Competitie
Binnen de pijler competitie is het ontwikkelen van het beleid omtrent internationale
wedstrijdsport het belangrijkste project. Het afgelasten van het extra strategisch beraad op 21
maart leidt direct tot een vertraging in het proces. Het streven was om een aangepaste notitie
in de voorjaarsvergadering (06 juni) te behandelen. Dit wordt verplaatst naar de
najaarsvergadering waarbij het strategisch beraad wordt gebruikt om de aangepaste notitie te
bespreken. Voor het strategisch beraad (26 september 2020) wordt een extra overleg gepland
(zoals bedoeld op 21 maart 2020) met de bondsraadsleden om de ambities en doelen opnieuw
te bespreken. Deze input wordt gebruikt om de huidige notitie (nov. 2019) aan te passen en
de nieuwe conceptversie te behandelen in het strategisch beraad.
Met het opstarten van het project jeugdsport is het van belang om eerst de kaders met elkaar
vast te stellen waarbinnen zaken verder worden uitgewerkt. Deze kaders houden nauw
verband met de keuzes die worden gemaakt binnen IWS.
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Vandaar dat de verdere uitwerking pas plaats vindt nadat de ambities en doelen m.b.t. IWS
helder zijn en de kaders m.b.t. jeugdsport gezamenlijk worden gedeeld.
Voor het opstellen van nieuwe kaders met betrekking tot het regionale sportaanbod is input
gevraagd aan de districtsteams. De uitkomsten hiervan wil het bondsbestuur delen in het
strategisch beraad d.d. 26 september 2020.
Bondsorganisatie
Voor het evalueren van de bondsorganisatie is een plan van aanpak opgesteld en wordt een
werkgroep samengesteld. Het streven is om de eerste bevindingen die worden opgehaald en
de mogelijke aanbevelingen om zaken te verbeteren in het Strategisch Beraad van 26
september 2020 te delen met de bondsraadsleden. De uitbraak van COVID-19 zorgt er ook
voor dat enkele discussies bij NOC*NSF vertraging oplopen. Dit heeft invloed op de
toekomstige financiering van de NJBB. De discussie rondom het verdelen van de Nederlandse
Loterij gelden (NLO) is bijvoorbeeld vertraagd. Voor 2021 wordt hetzelfde model gehanteerd
als de afgelopen jaren waardoor er in 2021 qua subsidieverstrekking geen grote
verschuivingen plaatsvinden in de basisfinanciering. Toch blijft het van belang om na te
denken hoe de NJBB los van de subsidie van NOC*NSF andere inkomsten kan genereren.
Hiervoor moet nog een werkgroep worden samengesteld. Het streven is om in ieder geval in
2020 (4e kwartaal) een eerste werkgroepbijeenkomst te hebben gehouden. Ten aanzien van de
ledenraadplegingen (LRP’s) in 2020 heeft het bondsbestuur 2 LRP’s fysiek kunnen bijwonen
(Zuidwest en Noordwest). Tijdens deze LRP’s is een presentatie gegeven over de belangrijkste
uitkomsten m.b.t. het onderzoek van KPMG. Daarnaast is in subgroepen gesproken met
bestuursleden over de prioritering m.b.t. de producten/diensten uit het promotieplan. Om een
tussentijdse rapportage te kunnen verzorgen, worden de overige verenigingen via een online
enquête gevraagd input te geven op de vragen die zouden zijn voorgelegd tijdens de LRP’s.
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8.

EK Tête-Tête-Doubletten-Mix 2022

In 2022 viert de NJBB zijn 50-jarig jubileum. Dit jubileumjaar wil het bondsbestuur niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Afgezien van een aantal nationale activiteiten wil het
bondsbestuur juist in dit jaar de Europese Kampioenschappen Petanque naar Nederland halen.
Door de Europese Kampioenschappen in ons land op een prachtige locatie (De Parade in ’sHertogenbosch) te organiseren, wordt petanque in de spotlights gezet en kunnen verschillende
disciplines van de sport, (tête-à-tête, doubletten en mix) op een prachtige manier onder de
aandacht worden gebracht van een breed publiek.
Het EK Tête-à-Tête, Doubletten, Mix is voor de NJBB een uitgelezen kans om de sport
petanque in Nederland te promoten. Door de sport op deze manier naar de mensen te
brengen, wordt getoond hoe mooi, uitdagend en interessant onze sport is. Gedurende een
langere periode voorafgaand en na het evenement worden verschillende nevenactiviteiten
georganiseerd. Deze activiteiten zijn enerzijds gericht op de promotie van de petanquesport en
anderzijds op activiteiten die inspelen op actuele maatschappelijke thema’s zoals o.a.
burgerparticipatie, sociale cohesie en eenzaamheid.
Om er een spectaculair evenement van te maken, werkt het bondsbestuur samen met één van
de meest toonaangevende evenementenbureaus in Nederland, Team The Organizing
Connection (Team TOC). Bij het organiseren van dit evenement wortd nauw samengewerkt
tussen Team Toc en NJBB.
Nederland heeft zich officieel kandidaat gesteld om dit EK in 2022 te mogen organiseren. De
verwachting is dat het CEP-bestuur voor 01 juli 2020 een besluit neemt over de ingediende
bids van kandidaat steden. Gezien de contacten met de CEP, het 50-jarig jubileum, het
voorbereidende werk, de enthousiaste signalen en het opgeleverde bidbook heeft het
bondsbestuur goede hoop dat Nederland dit EK krijgt toegewezen.
Op het moment dat Nederland het EK 2022 toegewezen krijgt, wordt de samenwerking met
Team Toc geformaliseerd. De afspraken die met Team Toc zijn gemaakt, zijn vastgelegd in een
overeenkomst (zie volgende pagina’s). De overeenkomst heeft het bondsbestuur laten
beoordelen door de juridische sportdesk van DAS Rechtsbijstand.
Om daadwerkelijk de overeenkomst tussen Team TOC (in overeenkomst ‘EKP’) en de NJBB te
kunnen sluiten, is formele goedkeuring nodig van de bondsraad. Vandaar dat de overeenkomst
onderdeel uitmaakt van de stukken en apart geagendeerd is voor de vergadering van de
bondsraad. Op het moment dat de overeenkomst is vastgesteld, kan gestart worden met de
voorbereiding voor dit prachtige evenement in het jubileumjaar.
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Samenwerkingsovereenkomst EK Tête-à-Tête – Doubletten - Mix 2022
DE ONDERGETEKENDEN:
1. Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), gevestigd in Nieuwegein, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40532123 en hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Lieke Vogels, in de functie van voorzitter,
hierna te noemen: “NJBB”;
2. EK Petanque 2022 B.V., gevestigd in Oss, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder 71126694 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer Eric Kersten, in de functie van directeur, hierna te noemen: “EKP”;
Tezamen aangeduid als “Partijen”,
Overwegende dat:
A. De NJBB de wens heeft om in het kader van het 50-jarig bestaan in 2022 in Nederland
meerdere petanquesport evenementen te organiseren waarbij de sport petanque in
grote mate wordt gepromoot;
B. Partijen gezamenlijk hebben geconcludeerd dat het organiseren van het EK Tête-à-Tête
– Doubletten - Mix 2022 (hierna: EK 2022) op een aansprekende locatie een mooie
invulling kan zijn van deze wens;
C. Partijen zich gezamenlijk inzetten om er voor te zorgen dat dat de Confederation
Européenne de Pétanque (hierna: CEP) het EK 2022 aan Nederland zal toewijzen;
D. Het gezien de huidige situatie en contacten met de CEP hoogstwaarschijnlijk is dat de
CEP in de loop van 2020 de NJBB zal aanwijzen als organisator van het EK 2022.
Hierbij rekening houdend met het feit dat er minimaal één andere kandidaat is;
E. De NJBB lid is van de CEP en in eerste instantie als aanspreekpunt zal fungeren voor de
CEP;
F. EKP gespecialiseerd is in het organiseren van sportevenementen en zich bereid heeft
verklaard om de organisatie op zich te nemen en bereid is om het financiële risico van
dit evenement te dragen;
G. De NJBB exclusief aan EKP de opdracht geeft om het EK 2022 met bijbehorende side
events van het EK 2022 te organiseren;
H. Een overzicht van de eisen die door de CEP worden gesteld aan de organisatie van het
EK 2022 is opgenomen in Bijlage 1 bij deze overeenkomst;
I. Partijen er gezamenlijk voor zullen zorgdragen dat de kennis die wordt opgedaan bij het
organiseren van dit evenement behouden blijft voor beide partijen;
J. Partijen deze overeenkomst aangaan met ingang van 15-06-2020
Komen partijen het volgende overeen:
Artikel 1 – De rol van de NJBB in de bidfase
1. De NJBB draagt – op eigen kosten - zorg voor het schrijven en (laten) ondertekenen
van de ondersteuningsbrieven.
2. De NJBB verzorgt – op eigen kosten - lobbywerk richting de CEP.
3. De NJBB is – op eigen kosten - aanwezig bij eventuele site visits.
4. De NJBB is namens Nederland de partij aan wie het EK 2022 door de CEP wordt
toegewezen. Op basis van deze toewijzing heeft de NJBB rechten en verplichtingen
richting de CEP. Door de overeenkomst tussen onderhavige Partijen worden alle in de
toewijzing opgenomen rechten en verplichtingen aan CEP geacht te worden
overgenomen door EKP.
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Artikel 2 – De rol van de NJBB na toekenning van het EK 2022
1. De NJBB promoot “om niet” het EK 2022 onder haar eigen leden. Dit betekent dat
mensen worden geënthousiasmeerd om het EK 2022 te bezoeken én dat de
beschikbare vrijwilligersfuncties tijdens het EK 2022 onder de aandacht worden
gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen die de NJBB tot
haar beschikking heeft en de NJBB zal zich maximaal inspannen om voorgaande te
bewerkstelligen.
2. De NJBB brengt “om niet” wedstrijdtechnische kennis in. Dit houdt in dat er officials ter
beschikking wordt gesteld die de officials van de CEP zullen ondersteunen;
3. De NJBB is aanwezig bij en levert waar mogelijk een bijdrage aan officiële
gelegenheden tijdens het EK 2022.
4. De NJBB zal zich inspannen om Nederlandse deelnemers en spelers bereid te vinden om
belangeloos mee te werken aan het maken van foto-en videomateriaal ten behoeve van
de promotie van het EK 2022. Indien Nederlandse spelers bereid zijn hierbij
medewerking te verlenen, gaan zij een overeenkomst aan met EKP. In deze
overeenkomst tussen de Nederlandse spelers en EKP kunnen aanvullende afspraken
worden gemaakt.
Artikel 3 – De rol van EKP in de bidfase
1. EKP is de overall coördinator van het bidtraject en bedenker van het concept;
2. EKP borgt de afspraken met alle stakeholders;
3. EKP verzorgt het bidbook met daarin onder andere het concept, informatie over de stad
en bid- en ondersteuningsbrieven van stakeholders.
Artikel 4 – De rol van EKP na toekenning van het EK 2022
1. EKP draagt zorg voor de organisatie van de in Bijlage 1 omschreven evenementen en
wordt op de in artikel 2 genoemde wijze ondersteund door de NJBB. De organisatie van
de in Bijlage 1 omschreven evenementen geschiedt voor rekening en risico van EKP,
met inachtneming van de financiële afspraken zoals opgenomen in artikel 6.
2. EKP draagt er zorg voor dat de in Bijlage 1 genoemde evenementen voldoen aan daarin
omschreven voorwaarden. Daarnaast dient het EK 2022 te voldoen aan de eisen die de
CEP stelt. Deze eisen zijn tevens opgenomen in Bijlage 1.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. EKP is aansprakelijk voor schade van welke soort dan ook, daaronder tevens te
verstaan alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter vaststelling van de schade,
die NJBB of CEP lijdt als gevolg van of in verband met de uitvoering van deze
overeenkomst. Welke schade in alle gevallen is beperkt tot de hoogte van de uitkering
van de aansprakelijkheidsverzekering (als omschreven in lid 3).
2. EKP vrijwaart NJBB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden voor zover deze worden gedekt door de
aansprakelijkheidsverzekering (als omschreven in lid 3). Het bedrag van de vrijwaring is
in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de uitkering. EKP verplicht zich om een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met een maximale uitkeringswaarde van
€2.500.000.
3. EKP zal zijn aansprakelijkheidsrisico’s in de meest ruime zin des woords voor eigen
rekening voldoende verzekeren en verzekerd houden.
4. NJBB en CEP zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor
enige schade geleden door EKP, diens personeel of een door EKP ingeschakelde derde.
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Artikel 6 – Financiering van het EK 2022
1. Het EK 2022 wordt door EKP voor eigen rekening en risico georganiseerd.
2. De NJBB betaalt aan EKP een eenmalig bedrag van €45.000,- exclusief BTW ten
behoeve van de aanloop naar en organisatie van de in Bijlage 1 genoemde
evenementen.
3. De subsidiebehoefte voor de organisatie van de evenementen bedraagt op basis van de
thans beschikbare kennis en inzichten € 350.000. Uitgangspunt is dat de volgende
organisaties ten minste de volgende subsidies zullen toekennen:
a. Gemeente Den Bosch
€ 100.000
b. Ministerie van VWS
€ 150.000
c. Brabant Sport
€ 20.000
4. Bij het sluiten van deze overeenkomst is onduidelijk of Brabant Sport en de provincie
Brabant bereid zijn gezamenlijk de resterende subsidie ter hoogte van € 80.000,- te
verstrekken. Indien Brabant Sport en de Provincie Brabant niet bereid zijn een
(aanvullende) subsidie te verstrekken van € 80.000, is beoogd dat het tekort zal
worden voldaan door NJBB, EKP en de gemeente Den Bosch, ieder voor gelijke delen,
met dien verstande dat indien het tekort meer dan € 75.000 bedraagt, de gemeente
Den Bosch op dit moment heeft aangegeven maximaal € 30.000 te willen aanvullen.
5. EKP is de risicodragende partij voor wat betreft de bijdragen van VWS en gemeente.
Mochten deze onverhoopt hoger / lager uitvallen dan genoemd dan heeft dit geen
consequenties voor de bijdragen van de NJBB.
6. Partijen hechten veel waarde aan een transparante organisatie. Zij bieden elkaar,
indien één der partijen dit wenst, op hoofdlijnen inzage in de financiële administratie
die betrekking heeft op de organisatie van het EK 2022.
7. Indien bedragen niet als subsidie kunnen worden uitgekeerd dan is er bij genoemde
bedragen in dit contract sprake van bedragen exclusief btw.
8. Omwille van de cashflowpositie van het evenement zal de NJBB bovengenoemde
bijdrage van € 45.000 voldoen na ontvangst van factuur en uiterlijk op de volgende
data waarbij de eventuele garantstelling van de NJBB in de laatste termijn wordt
gefactureerd (januari 2022):
a. 25% in januari 2021
b. 40% in juli 2021
c. 35% in januari 2022
Artikel 7 – Sponsoring
1. Binnen 4 maanden na toewijzing zal EKP de concept sponsorpakketten presenteren aan
NJBB nadat er vooraf tussen Partijen is geïnventariseerd welke sponsormogelijkheden
optioneel toegevoegd zouden kunnen worden door de NJBB.
2. De sponsormogelijkheden worden gezamenlijk vastgesteld
3. De NJBB verkrijgt 20% van de netto sponsorwaarde van alle partijen (profit-non profit)
voor zover de NJBB een substantiële rol heeft gespeeld in het contracteren van deze
partijen.
4. EKP is bereid om mee te gaan naar afspraken met partijen die door inzet van de NJBB
zijn gemaakt en om op maat presentaties te maken maar de lead dient hier bij de NJBB
te liggen.
Artikel 8 – Structuur en communicatie
1. Voor het welslagen van het EK 2022, is het van belang dat partijen te allen tijde positief
over het EK 2022 communiceren. Partijen zullen zich inzetten om de staf, deelnemers,
vrijwilligers, de organisatie en andere betrokkenen positief te laten communiceren over
het EK 2022.
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2. Er worden werkgroepen samengesteld waarin vertegenwoordigers van zowel de NJBB
als EKP zitting zullen nemen. Deze werkgroepen worden eventueel aangevuld met
vertegenwoordigers van derden, bijvoorbeeld de gemeente Den Bosch. EKP levert voor
iedere werkgroep de voorzitter.
3. De onderdelen waarvoor in ieder geval werkgroepen worden samengesteld zijn:
facilitair (1), communicatie (2) en side events (3).
4. Deze werkgroepen komen gemiddeld eens per 2 of 3 maanden bij elkaar.
5. Indien in de loop van het proces partijen dit wensen, kan er een stuurgroep worden
geformeerd die als taak krijgt de werkzaamheden van de werkgroep(en) te bewaken.
Artikel 9 – Deelname namens Nederland aan het EK 2022
1. Organisatie van en deelname aan het EK 2022 worden gescheiden. Dit betekent dat de
deelname van de Nederlandse deelnemers onder dezelfde voorwaarden en
omstandigheden zal plaatsvinden als die van deelnemers uit andere landen.
2. Indien mogelijk krijgt de NJBB de eerste keus in hotelopties.
Artikel 10 – Ledenvoordeel bij verkoop tickets
1. Indien er tickets worden verkocht voor het EK 2022 (bijvoorbeeld voor de finales) dan
krijgen de leden van de NJBB voor een bepaalde periode het eerste recht om tickets
aan te schaffen. Deze periode wordt door partijen vooraf bepaald en gecommuniceerd.
Artikel 11 - Einde van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst eindigt in ieder geval op 1 december 2022.
2. Deze overeenkomst kan door elke Partij met onmiddellijke ingang worden opgezegd,
onverminderd het recht van de niet in gebreke zijnde Partij om schadevergoeding te
vorderen, op het moment dat:
• Een der Partijen daden verricht waardoor de belangen dan wel goede naam van de
wederpartij aantoonbaar in diskrediet is gebracht;
• Eén der Partijen de (bedrijfs-)activiteiten staakt, failleert, surséance van betaling
aanvraagt, dan wel ontbonden c.q. geliquideerd wordt;
• Eén der Partijen zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt na verloop van de redelijke termijn die hem is verstrekt om het verzuim
te herstellen;
3. Ingeval van beëindiging op grond van dit artikel is EKP verplicht NJBB alle informatie te
verstrekken met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden, zodat NJBB ervoor
kan zorgdragen dat de in Bijlage 1 genoemde evenementen zoveel mogelijk doorgang
kunnen vinden.
4. Mocht de NJBB om wat reden ophouden te bestaan zullen de NJBB en EKP samen alles
in het werk stellen om het evenement alsnog te laten plaatsvinden zoals gepland
waarbij niet alleen het belang van NJBB, CEP en EKP wordt gediend, maar ook het
belang van alle partijen die energie en middelen in het evenement hebben geïnvesteerd
zoals VWS, gemeente, provincie, suppliers, partners.
5. Mocht het evenement worden uitgesteld door of op last van de CEP dan wordt deze
overeenkomst tussen partijen automatisch verlengd tot 1 december na de opnieuw
geplande editie. Hierbij geldt dat in een dergelijk geval de overeenkomst tot uiterlijk 1
december 2024 wordt verlengd. Er zal in een dergelijke situatie overleg plaatsvinden
met alle stakeholders om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Mocht het niet
mogelijk zijn om het EK te verzetten omwille van gebrek aan medewerking van de
stakeholders van het evenement zullen partijen de eventuele schade samen dragen.
Hierbij zal de NJBB niet meer bijdragen dan genoemd in artikel 6. Bedragen die tot dan
toe zijn betaald dienen ter gedeeltelijke dekking van de kosten die zijn gemaakt in de
voorbereiding van het evenement.
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Artikel 12 –Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen worden zoveel als mogelijk in onderling overleg
opgelost. Blijkt dit niet mogelijk dan wordt een geschil voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de rechtbank in Oost-Brabant te Eindhoven.
Artikel 13 – Ontbindende voorwaarden
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de organisatie
van het EK 2022 niet vóór 1 februari 2021 definitief is toegewezen aan de NJBB.
2. Indien de organisatie van het EK 2022 voor 1 februari 2021 niet definitief aan de NJBB
wordt toegewezen, draagt ieder der partijen zijn eigen kosten met uitzondering van artikel
11.5 met betrekking tot reeds betaalde bedragen. Daarnaast kunnen partijen op dat
moment heroverwegen of er andere afspraken worden gemaakt over het gezamenlijk
invulling geven van evenementen in het jubileumjaar 2022.
Artikel - 14 Diversen
1. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kunnen slechts worden
overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming door de andere partij.
2. Indien en voor zover enige bepaling uit de overeenkomst, nietig, ongeldig of
onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen
onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg
treden over een nieuwe bepaling.
3. Ieder der partijen zal zowel gedurende als na afloop van de samenwerking onder deze
overeenkomst alle informatie die in het kader hiervan over de andere partij aan hem ter
kennis komt, strikt geheimhouden. Uitzondering op het voorgaande is alleen mogelijk
voor zover noodzakelijk en partijen daartoe over en weer uitdrukkelijk toestemming
hebben gegeven aan elkaar.
Voor gelezen en akkoord,

Voor gelezen en akkoord

Nederlandse Jeu de Boules Bond

EK Petanque 2022 BV

Nieuwegein, 15 juni 2020

Mevrouw L. Vogels
Voorzitter

De heer E. Kersten
Directeur

De heer T. Roos
Secretaris
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9.1
Jaarverslag 2019
Nederlandse Jeu de Boules Bond
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Voorwoord
De afgelopen jaren heeft het bondsbestuur zich vooral ingezet om invulling te geven aan de
projecten die zijn geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan. Ten aanzien van deze
professionaliseringsslag stonden er nog twee belangrijke projecten op de agenda, te weten de
promotie van de sport én de ontwikkeling van beleid op het gebied van internationale
wedstrijdsport. In de eerste serie ledenraadplegingen (2017) is met elkaar uitgebreid
gesproken over ledenwerving, ledenbehoud, zichtbaarheid, verjonging en meerwaarde van het
lidmaatschap. In 2019 is hard gewerkt om op basis van de input van verenigingen een interne
analyse en een analyse van de maatschappelijke trends een beleidsplan te ontwikkelen voor
het promoten van de sport. Het bondsbestuur is verheugd dat dit beleid door de bondsraad is
aanvaard omdat dit beleid belangrijke kaders schept om de sport petanque nog beter onder de
aandacht te brengen bij een breder publiek.
Een andere omvangrijk project betrof het ontwikkelen van beleid op het gebied van
internationale wedstrijdsport (IWS). In samenwerking met een werk- en klankbordgroep is een
beleidsnotitie aan de bondsraad voorgelegd in de vergadering van november. Dit voorstel kon
op enkele punten op onvoldoende steun rekenen. Daarnaast zijn er enkele besluiten genomen
waarvan de uitvoering lastig of niet met elkaar te combineren is. Het bondsbestuur heeft naar
aanleiding van deze uitkomsten besloten enkele zaken opnieuw te willen bespreken in een
aparte sessie met de bondsraadsleden en de klankbordgroep. Het streven is om in 2020 een
aangepaste notitie voor te leggen en vast te stellen.
Voor de 3e achtereenvolgende keer hebben in 2019 de ledenraadplegingen (LRP’s)
plaatsgevonden. Bestuurders van 121 verschillende verenigingen hebben met elkaar
gesproken over het thema sportaanbod. Uit de gesprekken met verenigingsbestuurders bleek
de behoefte te leven om na te denken over een extra categorie toernooien (minder regels) en
laagdrempelige instapopleiding voor verenigings scheidsrechters en wedstrijdleiders.
Ten aanzien van het sportaanbod is in 2019 voor het eerst in ieder district een
districtskampioenschap tête-à-tête (pilot) georganiseerd. De pilot bleek een groot succes
hetgeen geresulteerd heeft in een definitieve reglementswijziging ten aanzien van het NK têteà-tête. Daarnaast is in de vergadering van de bondsraad van november een voorstel
aangenomen om de inschrijfgelden van competities en kampioenschappen landelijk te
uniformeren. Verder zijn in de vergaderingen van de bondsraad enkele reglementswijzigingen
doorgevoerd met betrekking tot de NPC en NK’s. Daarnaast is het Toernooireglement Petanque
(TRP) aangepast naar aanleiding van de nieuwe contributiesystematiek.
Na een periode van 6 jaar (2 termijnen) heeft Sjoerd Pieterse in november 2019 afscheid
genomen van het bondsbestuur. Het bondsbestuur wil hierbij Sjoerd Pieterse nogmaals danken
voor zijn grote inzet, kennis en kunde voor de bond. Het bondsbestuur heeft zich vanaf begin
2019 ingezet om deze vacante positie in te vullen. In eerste instantie is gesproken met enkele
kandidaten binnen de eigen organisatie maar om verschillende redenen waren deze kandidaten
niet beschikbaar. Uiteindelijk heeft het bondsbestuur besloten een werving- en selectiebureau
in te schakelen. Dit heeft er toe geleid dat in de vergadering van november Lieke Vogels als
voorzitter is voorgedragen en benoemd. Daarnaast is Henk van der Velde in deze vergadering
benoemd tot algemeen bestuurslid.
Tot slot heeft het bondsbestuur een start gemaakt met het uitwerken van de eerste grove
ideeën voor het jubileumjaar. In 2022 bestaat de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) 50
jaar en dat wil het bondsbestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In dat kader heeft het
bondsbestuur een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de organisatie van een
Europees Kampioenschap petanque in 2022 in Nederland.
Lieke Vogels

Ton Roos

Valentijn van Koppenhagen

Jan Willem Meerwaldt

Jan Paashuis

Henk van der Velde

(voorzitter)

(algemeen bestuurslid)
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1

INTERNE ONTWIKKELINGEN

1.1
JAARPLAN 2019
Het jaarplan van de NJBB is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan waarbij projecten worden
uitgevoerd binnen de pijlers bondsorganisatie, competitie, promotie en
verenigingsondersteuning. In het jaarplan zijn de projecten beschreven die in het kalenderjaar
2019 zijn opgepakt. De stand van zaken met betrekking tot de projecten binnen de pijlers
wordt hieronder per pijler toegelicht.
Pijler bondsorganisatie
Binnen de pijler bondsorganisatie had de implementatie van de nieuwe contributiestructuur de
belangrijkste prioriteit. Het afschaffen van het onderscheid in type licenties zorgde voor allerlei
aanpassingen in diverse reglementen die zijn voorbereid voor de vergadering van bondsraad.
Daarnaast hebben de aanpassingen ook betrekking op verschillende interne processen en de
opzet van diverse formulieren.
Begin 2019 (februari) is na een intensief selectietraject met verschillende leveranciers gekozen
voor AllUnited als partner voor onder andere de ledenadministratie. Vanaf het 2e kwartaal is
met AllUnited de implementatie voor de nieuwe ledenadministratie voorbereid. In september
en oktober heeft het bondsbureau samen met AllUnited in ieder district een
informatiebijeenkomst georganiseerd om ledenadministrateurs te informeren over het nieuwe
systeem. Naast het klaarzetten/inrichten van de applicatie voor de verenigingen is parallel
daaraan de nieuwe applicatie voor het bondsbureau ontwikkeld. Medio november hebben alle
verenigingen toegang gekregen tot de nieuwe applicatie en konden zij de wijzigingen voor het
nieuwe kalenderjaar doorvoeren.
Pijler competitie
Het ontwikkelen van een beleid op het gebied van internationale wedstrijdsport (IWS) was het
belangrijkste project binnen de pijler competitie. De NJBB heeft als doel om de petanquesport
in alle vormen te bevorderen en te laten beoefenen. Dit betekent dat het sportaanbod voor alle
leden toegankelijk moet zijn en dat iedereen op zijn of haar eigen niveau de sport moet
kunnen beoefenen. Dit geldt voor de spelers die enkel actief zijn binnen de eigen vereniging,
maar ook voor de nationale topspelers die strijden om deelname aan een internationaal
kampioenschap. De afgelopen decennia is Nederland zeer actief geweest op internationale
kampioenschappen. Zo is deelgenomen aan vele Europees Kampioenschappen (EK’s) en
Wereld Kampioenschappen (WK’s) en zijn de spelers (van jeugd tot en met veteranen)
begeleid door trainers en/of coaches. De huidige manier van werken heeft, los van enkele
knappe en goede prestaties, niet geleid tot structurele resultaten op het hoogste niveau.
Daarnaast is het bondsbestuur de afgelopen jaren regelmatig in de situatie terecht gekomen
dat er ad-hoc besluiten moesten worden genomen ten aanzien van uitzendingen omdat
hiervoor beleid ontbrak.
Om het bondsbestuur in dit proces te begeleiden is in het 1e kwartaal van 2019 een
subsidieaanvraag ingediend bij het Nationaal Olympisch Comité * Nederlandse Sport
Federaties (NOC*NSF) met betrekking tot het programma Slagvaardig Organiseren Sport
(SOS). De aanvraag is positief beoordeeld waardoor vanaf eind april The Brown Paper
Company bij dit proces betrokken is.
Met ondersteuning van een klankbordgroep bestaande uit Sander Beukers, Marcel Stok, Ad
Wagenaars, Peter Bonarius, Sandra de Gillieron, Kees Besseling, Guido Starrenburg en Bart
Scholten en werkgroepleden Tom van der Voort en Ferdinand Wiese, Jan Paashuis, Twan
Beckers en Bart Achterhof is de beleidsnotitie tot stand gekomen die aan de bondsraad in
november is voorgelegd. Tijdens de vergadering van de bondsraad bleek het voorstel op
enkele punten onvoldoende steun te krijgen. Daarnaast zijn er enkele besluiten genomen
waarvan de uitvoering lastig/niet met elkaar te combineren is.
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Het bondsbestuur heeft naar aanleiding van deze uitkomsten besloten de hoofdlijnen opnieuw
te willen bespreken in een aparte sessie met de bondsraadsleden en de klankbordgroep. Het
streven is om in 2020 een aangepaste notitie aan de bondsraad voor te leggen en vast te
stellen.
Pijler promotie en verenigingsondersteuning
Uit de ledenraadplegingen 2017 en 2018 zijn tal van ideeën gekomen om leden te werven,
activiteiten te organiseren voor een jongere doelgroep, meerwaarde en zichtbaarheid te
creëren en de sport te promoten. Al deze ideeën hebben raakvlakken met elkaar. In 2019 is
een duidelijke visie ontwikkeld op het gebied van promotie. Bij de totstandkoming van dit
promotiebeleid heeft het bondsbestuur gebruik gemaakt van expertise van buitenaf (onder
andere de adviseurs Margot van Beusekom en Wessel van Tongeren). Verder heeft het
bondsbestuur bij de totstandkoming van de beleidsnotitie gebruik gemaakt van de expertise
van marktonderzoeksbureau Multiscope om enkele zaken te toetsen. In de vergadering van de
bondsraad van november is het promotieplan aangenomen. Dit plan bevat onder meer een
meerjarenplan voor de ontwikkeling en uitvoering van een groot aantal producten en diensten.
In 2019 is eveneens in samenwerking met sportmarketingbureau Sportunity de app
“Boulesbaas” ontwikkeld. Jeu de Boules kent een grote “fanbase” van beoefenaars die het spel
dan wel de sport buiten het georganiseerde verband van de NJBB beoefenen. Naast het
aanbod van de vele niet-aangesloten verenigingen worden er ook veel activiteiten op
campings, vakantieparken, dorpspleintjes, openbare baantjes en in boulesbars georganiseerd.
Het streven is om met de boulesbaasapp zoveel mogelijk baantjes inzichtelijk te krijgen en de
“fanbasebouler” te interesseren voor de sport door hen een leuke dynamische app aan te
bieden waarmee zij vrienden kunnen uitdagen, een ranglijst kunnen bijhouden en kunnen
strijden om de titel “boulesbaas”.
Eind 2018 heeft een enquête onder de verenigingen plaats gevonden over de wensen en
behoeften die er leven op het gebied van ondersteuning richting verenigingen. Vooral op het
gebied van communicatie (aanbod via website) zijn slagen te maken. Het streven was om in
2019 een informatiebrochure m.b.t. de NJBB te ontwikkelen voor verenigingen waarin
algemene informatie wordt opgenomen en waarin wordt aangegeven welke producten en
diensten de verenigingen nu al kunnen gebruiken. Het ontwikkelen van deze brochure is door
tijds- en capaciteitsgebrek in 2019 niet gelukt en het streven is om dit in 2020 te ontwikkelen.
Het ontwikkelen van een wervingscampagne voor het werven van leden van districtsteams is
breder ingestoken omdat de landelijke organisatie op meerdere posities vacatures kent. De
campagne is gericht op het werven van vrijwilligers in het algemeen. Het is vanwege de
tijdsdruk op andere projecten niet gelukt om dit product in 2019 te lanceren. Net als de
brochure voor verenigingen is het streven om dit product in 2020 alsnog te realiseren.
1.2

FINANCIEN

In 2019 zijn de totale lasten €25.616,- lager uitgevallen dan begroot. De baten zijn in 2019 in
totaal €21.502,- hoger dan begroot. Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief
exploitatieresultaat van €47.118,-. De uitgebreide verantwoording over het gevoerde financiële
beleid is te lezen in het financieel jaarverslag.
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1.3

BONDSBESTUUR

Op 31 december 2019 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt:
Naam:
Lieke Vogels

Functie:
Voorzitter

Ton Roos

Secretaris

Valentijn van Koppenhagen

Penningmeester

Jan Willem Meerwaldt

Bestuurslid

Jan Paashuis

Bestuurslid

Henk van der Velde

Bestuurslid

1e termijn:
24-11-2019
24-11-2022
25-05-2013
28-05-2016
26-11-2017
21-11-2020
24-05-2014
20-05-2017
21-05-2017
06-06-2020
24-11-2019
24-11-2022

2e termijn:

3e termijn:

29-05-2016
25-05-2019

26-05-2020
26-05-2023

21-05-2017
06-06-2020

De maximale zittingstermijn bedraagt 12 jaar in 4 periodes van 3 jaar.

In november 2019 hebben Sjoerd Pieterse (voorzitter) en Lex van Rootselaar (algemeen
bestuurslid) afscheid genomen van het bondsbestuur. Lieke Vogels (voorzitter) en Henk van
der Velde (bestuurslid) zijn in november toegetreden tot het bondsbestuur.
In 2019 heeft het bondsbestuur 6 keer (voltallig) vergaderd. Naast de algemene
bestuursvergadering (AB) komt het dagelijks bestuur (DB) voorafgaand aan het AB bij elkaar.
Tijdens een DB wordt de eerstvolgende AB voorbereid. In het DB worden eveneens de lopende
zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering met de directeur afgestemd.
In het kader van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF is het bondsbestuur verplicht om
jaarlijks een bestuursevaluatie te houden. Het bondsbestuur heeft hiervoor het model van
NOC*NSF gebruikt. In het kader van goed sportbestuur wordt eens per 2 jaar (laatste keer
2018) de code goed sport bestuur ingevuld. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van
NOC*NSF (mei 2020) wordt een nieuwe code vastgesteld die sportbonden vanaf 2020 moeten
gebruiken.
1.4

BONDSBUREAU

Het gemiddeld aantal FTE over 2019 bedroeg 4,81 FTE (4,05 vast en 0,76 tijdelijk)
ten opzichte van 4,26 FTE (vast) in 2018. De vaste bezetting van het bondsbureau bestond in
2019 uit 5 medewerkers: Twan Beckers (directeur), Bart Achterhof (beleidsmedewerker), Eric
de Reuver (medewerker leden- en projectondersteuning), Laura Vaessen
(communicatiemedewerker) en Miranda Aalmoes (financieel medewerker). In 2019 betrof het
aantal tijdelijke dienstbetrekkingen 0,76 FTE. Nort Hesse (communicatiemedewerker) is
aangesteld om de vrij gevallen uren van Laura Vaessen (ouderschapsverlof) in te vullen.
Jobbie Schefferlie en Mario Blom zijn aangesteld als Monsjeu de Boules voor het onder de
aandacht brengen van en verzorgen van clinics. Daarnaast heeft Daniëlle de Reuver van
augustus tot en met december het bondsbureau administratief ondersteund.
Naast de reguliere bedrijfsvoering stonden voor 2019 drie omvangrijke projecten vanuit het
jaarplan op de agenda. Na het besluit van de bondsraad in de vergadering van november 2018
over de nieuwe contributiestructuur, is het bondsbureau binnen de pijler bondsorganisatie
direct gestart met de implementatie daarvan. Om de achterban zo goed mogelijk te informeren
over de nieuwe contributiestructuur is in samenwerking met het bedrijf Bord & Stift een
tekenanimatie ontwikkeld. Omdat de huidige bondsapplicatie voor de ledenadministratie niet
meer voldoet, is een programma van eisen opgesteld voor een nieuwe bondsapplicatie.
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Er zijn met diverse leveranciers gesprekken gevoerd waarbij de keuze uiteindelijk is gevallen
op AllUnited. Naast het voorbereiden van de implementatie zorgde de overgang naar een
nieuwe contributiestructuur ook voor diverse reglementswijzigingen en aanpassingen in
bestaande processen. Daarnaast zijn in het 4e kwartaal de voorbereidingen gestart voor de
verkiezing van de nieuwe bondsraadsleden.
Binnen de pijler promotie en verenigingsondersteuning zijn veel uren besteed aan het opstellen
van de notitie met betrekking tot het promotiebeleid. Daarnaast heeft het bondsbureau in
samenwerking met sportmarketingbureau Sportunity gewerkt aan de ontwikkeling van de app
Boulesbaas. Met deze app kunnen alle (openbare) baantjes geregistreerd worden en kunnen
boulers, vrienden, collega’s of andere gezelschappen elkaar uitdagen om met elkaar te strijden
voor de titel “boulesbaas”. Verder hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met
onder andere het innovatiefonds om te onderzoeken of het in 2020 haalbaar is om een
subsidieaanvraag in te dienen voor het ontwikkelen van gekleurde boules. Het sponsorcontract
met Erima is verlengd voor een periode van drie jaar en alle verenigingen hebben een
interessant aanbod ontvangen met betrekking tot het afsluiten van een collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Met betrekking tot het ontwikkelen van een campagne om districtsteamleden te werven, is
ervoor gekozen om dit breder in te steken. Hierin zijn stappen gezet maar het is niet gelukt
om de campagne al in 2019 te lanceren.
Met betrekking tot de pijler competitie is voor het project IWS door het bondsbureau een
subsidieaanvraag ingediend om gebruik te kunnen maken van ondersteuning vanuit het
project Slagvaardig Organiseren Sport. De aanvraag is toegekend. Dit heeft er toe heeft geleid
dat The Brown Paper Company sinds mei 2019 op de achtergrond betrokken is bij dit project.
Verder is een enquête uitgezet onder de spelers van de NPC. De resultaten uit de enquête
gaven geen directe aanleiding om zaken ingrijpend te wijzigen. Vanuit de topdivisie is de wens
uitgesproken om de speelvorm tête-à-tête en één wissel per speelronde toe te voegen zodat
de wedstrijdvorm aansluit op het systeem dat bij de EuroCup wordt gespeeld. Met het
toepassen van één wissel per speelronde (pilot) is in de topdivisie in 2019 gestart.
In 2019 zijn voor de 1e keer (pilot) de districtskampioenschappen Tête-à-tête in alle districten
door de districtsteams georganiseerd met de ondersteuning van de Commissie Wedstrijdsport
Nationaal (CWN). De deelnemers van dit kampioenschap konden zich plaatsen voor het NK
Tête-à-tête. Deze opzet is geëvalueerd met een enquête. Op basis van de resultaten uit de
enquête bleek de opzet een groot succes te zijn. In de vergadering van de bondsraad van
november is definitief besloten om deze opzet, met enkele aanpassingen, structureel in te
voeren.
In samenwerking met verschillende opleiders is intensief gewerkt aan de organisatie van de
opleidingen tot Basisinstructeur Petanque (BIP), Regionaal Scheidsrechter (RSR) en Regionaal
Wedstrijdleider (RWL). De opleidingen zijn in 2018 en 2019 aangeboden op basis van de
getoonde interesse. In deze jaren is in ieder district elk van de genoemde opleidingen
aangeboden. Tevens zijn meerdere overleggen gevoerd met de opleiders over de mogelijke
verbeteringen van de opleidingen.
Tot slot zijn voor 1 december 2019 de jaarlijkse vaste subsidieaanvragen (basisbijdrage
algemeen functioneren sportbonden en basisbijdrage sportparticipatie) inclusief
ondersteunende plannen bij NOC*NSF voor het jaar 2020 ingediend.
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1.5

DISTRICTSTEAMS

Binnen de NJBB zijn acht districtsteams ingesteld. Zij ondersteunen het bondsbureau in de
uitvoering van werkzaamheden. Een belangrijke taak van de districtsteams is het organiseren
van een aantrekkelijk en gevarieerd sportaanbod dat inspeelt op de behoeften en wensen van
de sporters in het district. Ten opzichte van 2018 is er in 2019 door iets meer deelnemers
deelgenomen aan het regionale sportaanbod (zie bijlage 1). Dat is een mooie ontwikkeling.
Daarnaast ondersteunt het districtsteam verenigingen bij eventuele verenigingsvraagstukken
en het promoten van de petanquesport op lokaal niveau en informeren zij leden in de regio via
de districtswebsite en diverse bijeenkomsten binnen het district.
MIDDEN

Het districtsteam Midden bestond in 2019 uit Guillaume Spiering (districtscoördinator),
Angelique Wilderbeek (coördinator wedstrijdzaken), Jac Verheul (webredacteur), Sino van der
Heide (assistent-coördinator wedstrijdzaken). De vacatures van verenigingsondersteuner en
sportpromotor zijn vacant.
In district midden is een gevarieerd sportaanbod zowel in de zomermaanden als in de
wintermaanden. Bovendien vinden veel door de verenigingen georganiseerde toernooien
plaats, zowel op doordeweekse dagen als in de weekenden. In totaal namen 23 van de 26
verenigingen deel aan het sportaanbod dat door het districtsteam wordt georganiseerd. Met
deze clubs is ook veelvuldig contact geweest en zij weten het districtsteam goed te vinden. Het
districtsteam is tevreden over het aantal deelnemers bij districtscompetities. T.o.v. 2018 viel
alleen het deelnemersaantal van de winter doubletten competitie tegen.
NOORD

Het districtsteam Noord bestond in 2019 uit Guillaume Spiering (districtscoördinator ad
interim), Sake Dijkstra (coördinator wedstrijdzaken), Evert Onink (webredacteur) en Jan
Vrielink (sportpromotor). De functies verenigingsondersteuner en districtscoördinator zijn
vacant.
Door de grote afstanden binnen het district blijft het lastig om gezamenlijke activiteiten te
organiseren. Van de drie georganiseerde competities was de opkomst bij twee competities
mager en bij een competitie goed. Verenigingen worden continu door het districtsteam
gestimuleerd en geënthousiasmeerd om deel te nemen. In totaal nemen 17 van de 21
verenigingen deel aan het sportaanbod dat door het districtsteam wordt georganiseerd. De
verenigingen weten het districtsteam veelvuldig te bereiken. Met zo goed als alle verenigingen
(19 van de 21) heeft het districtsteam in 2019 contact gehad.
NOORDWEST

Het districtsteam Noordwest bestond in 2019 uit Lydia Jurcka (districtscoördinator), Ben van
Assema (coördinator wedstrijdzaken), Herman Schreijer (promotie en
verenigingsondersteuning), Ruud Jansen (promotie en verenigingsondersteuning) en Elly
Brouwer (webredacteur). In 2019 heeft het districtsteam drie nieuwe districtsteamleden
geworven waarmee de functies binnen het districtsteam volledig zijn ingevuld.
Alle georganiseerde competities, met uitzondering van de Zomercompetitie Tripletten waren in
2019 drukbezet. In totaal nemen 26 van de 27 verenigingen deel in één of meerdere
competities. Een punt van aandacht is de motivatie van teams in de hoogste klassen. Deze
teams spelen ieder jaar opnieuw tegen elkaar. Er wordt onderzocht om de winnaars van de
hoogste klasse het tegen elkaar op te laten nemen tegen de winnaars van een ander district.
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OOST

Het districtsteam Oost bestond in 2019 uit Meep Poel (districtscoördinator), Ben Kort
(coördinator wedstrijdzaken), Evert Koorman (webredacteur) en Ria Visser (sportpromotor).
De functie verenigingsondersteuner is vacant.
In Oost nemen 14 van de 19 verenigingen deel aan de zomer- en wintercompetitie. Naast deze
competities en het districtskampioenschap TaT is er niet meer behoefte aan andere
activiteiten. Het district is in clusters opgedeeld zodat ieder cluster goed ondersteund kan
worden. 17 van de 19 verenigingen hebben in 2019 één of meerdere keren contact gehad met
het districtsteam.
WEST

Het districtsteam West bestond in 2019 uit Niek Tholen (districtscoördinator), Andries Wijand
(coördinator wedstrijdzaken), Richard Vielvoijé (sportpromotor), Joop Pols
(verenigingsondersteuner), en Piet Molema (webredacteur). Trix Hummelink, Louis van der
Horst en Robert Loesberg ondersteunen het districtsteam op het gebied van wedstrijdzaken.
Piet Molema is in 2019 gestopt als webredacteur van het districtsteam. Richard Vielvoijé heeft
deze taak opgepakt.
Het districtsteam is tevreden over het aantal georganiseerde competities. Er is een duidelijke
behoefte aan alle competities zoals deze nu zijn georganiseerd. Het DK tête-à-tête was goed
bezocht en succesvol. Slechts twee (waarvan 1 vereniging inmiddels is opgeheven) van de 37
verenigingen namen niet deel aan het sportaanbod.
ZUID

Het districtsteam Zuid bestond in 2019 uit Ard van Oosterhout (districtscoördinator), Rina van
Vroenhoven (coördinator wedstrijdzaken), Tom van der Werf (webredacteur) en Luc Daems
(verenigingsondersteuner). De functie van sportpromotor is vacant.
In Zuid wordt al jaren de zomer- en winteravond competitie (ZAC en WAC) naar tevredenheid
georganiseerd. Alle acht verenigingen nemen hieraan deel. Daarnaast bleek het
districtskampioenschap Tête-à-Tête een succes.
ZUIDOOST

Het districtsteam Zuidoost bestond in 2019 uit Guillaume Spiering (districtscoördinator ad
interim), Hans Nillissen (coördinator wedstrijdzaken/webredacteur) en Lynsey de Bruin
(verenigingsondersteuner). De functie van sportpromotor is vacant. Het districtsteam wordt
ondersteund door een wedstrijdcommissie waarin Ben Broekmeijer, Geert Klein Middelink en
Willem Walraven zitten.
In Zuidoost worden twee competities georganiseerd waaraan 20 van de 29 verenigingen
deelnemen. In 2019 is een enquête onder de lidverenigingen in Zuidoost gehouden hetgeen
heeft geleid tot een plan van aanpak dat besproken is met de lidverenigingen.
Slechts een handjevol verenigingen neemt contact op met het districtsteam. Tijdens algemene
ontmoetingen (bij wedstrijden, districtsontmoetingen) is er wel enig incidenteel contact.
Tevens blijft het lastig om mensen te enthousiasmeren voor werkzaamheden binnen het
districtsteam.
ZUIDWEST

Het districtsteam Zuidwest bestond in 2019 uit Henk Vermeulen (districtscoördinator), Fred
Oors (coördinator wedstrijdzaken), Anneke Boksman (verenigingsondersteuner) en Ad
Molenschot (webredacteur). De functie sportpromotor is vacant. Het district kent enkel de
zomerclubteamcompetitie (de ZCC) en het DK-tête-à-tête.
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Het districtsteam zou meer competities in het district willen organiseren, maar de
verenigingen hebben tijdens de lederraadpleging in 2019 aangegeven geen behoefte te hebben
aan een andere competitie omdat de toernooikalender samen met de NPC speeldagen al
behoorlijk vol is. Van de 17 verenigingen hebben 16 verenigingen deelgenomen aan
activiteiten binnen het district. Het districtsteam heeft met alle verenigingen contact gehad.
Verenigingen weten het districtsteam goed te vinden al blijft het aantal vragen beperkt.
1.6

COMMISSIES

REGLEMENTENCOMMISSIE
In 2019 bestond de reglementencommissie uit zes leden. Naast Ad van Helvoort (voorzitter)
zijn Jac Vuurpijl (secretaris), Henk Lacourt, Ruben van Stockum, Niek Tholen en Kees
Besseling lid. In november heeft Ad van Helvoort afscheid genomen als voorzitter. Sjoerd
Pieterse is door de bondsraad in november benoemd als nieuwe voorzitter. Het bondsbestuur
wil Ad nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet.
De reglementencommissie is in 2019 zesmaal bijeen geweest. Het bijwerken van het RPSPlus,
het voorstellen van aanpassingen in het TRP inclusief bijlagen en het beantwoorden van
hulpvragen van verenigingen/spelers met betrekking tot het RPS bedroegen de belangrijkste
werkzaamheden in 2019.
De vraagstukken die de reglementencommissie heeft behandeld, zijn te verdelen in
onderstaande categorieën:
▪ Reglementswijzigingen algemeen (5 vragen);
▪ RPSPlus (2 vragen);
▪ Toernooireglement Petanque (7 vragen);
▪ Bondszaken algemeen (3 vragen);
▪ RPS (3 vragen).
De verbeteringen/aanpassingen in de diverse reglementen heeft er toe geleid dat het aantal
vragen in 2019 (20) ten opzichte van 2018 (44) aanzienlijk is gedaald.
TUCHTCOLLEGE
Het tuchtcollege bestond in 2019 uit zes personen: N. Spapen-van Dorsselaer (voorzitter),
C. Kalis (secretaris), S. Dijkstra (lid), A. Tariki (lid), M. Vrolijk (lid) en B. Waijers (lid). C. Kalis
heeft in 2019 afscheid genomen. N. Bostanci is toegetreden tot het tuchtcollege en benoemd
tot secretaris.
In 2019 heeft het tuchtcollege vier tuchtzaken behandeld. De zaken hadden betrekking op het
vroegtijdig vertrekken bij toernooien, belediging, geweld, het niet opvolgen van een
scheidsrechterlijke opdracht en het onterecht gebruiken van alcohol.
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COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL (CWI)
De Commissie Wedstrijdsport Internationaal (CWI) bestond in 2019 uit voorzitter/secretaris
Henk van Rekum en de trainers/coaches Toon van Alebeek (vrouwen), Kees Kroon (beloften
vrouwen), Frans Velthuis (jeugd), Hans Willem van Gellekom (assistent jeugd) Wim Boluijt
(beloften mannen) en Fabian Biesheuvel (assistent beloften mannen).
In 2019 heeft Nederland deelgenomen aan het EK Veteranen (Bulgarije), EK Mannen
(Bulgarije) en WK Vrouwen (Cambodja). Het bondsbestuur heeft besloten om niet deel te
nemen aan het WK Jeugd (Cambodja), EK Beloften Mannen en Vrouwen (Frankrijk) en het WK
TaT/Doubletten/Mix (Almeria). Om de teams die worden uitgezonden zo goed mogelijk voor te
bereiden op een EK/WK is in 2019 kritischer gekeken naar prestaties en is op basis daarvan
een keuze gemaakt. In 2019 zijn de Mannen, Veteranen (huidige Europees Kampioen) en
Vrouwen (selectie) uitgezonden. Voor de jeugd en beloften zijn in 2018 afspraken gemaakt om
te bepalen aan welke prestatievoorwaarden voldaan moet zijn om voor uitzending in 2019 in
aanmerking te komen. Het resultaat bij het EK jeugd, beloften mannen/vrouwen was in 2018
dusdanig teleurstellend dat het bestuur besloten heeft deze groep in 2019 niet uit te zenden.
Over de organisatie van het WK Tête-à-Tête/Doubletten/Mix zijn de federaties heel laat
geïnformeerd (na vaststelling begroting 2019). Daarnaast zou het WK uit 2017 in Gent,
hetgeen een pilot betrof, geëvalueerd worden. Dit is aangegeven bij de FIPJP maar tot op
heden heeft deze evaluatie nog steeds niet plaats gevonden. De belangrijkste reden om niet
deel te nemen aan dit WK betrof het ontbreken van duidelijk beleid op basis waarvan vier
spelers worden uitgezonden naar dit kampioenschap.
Aan het EK Mannen (Bulgarije) is deelgenomen door Joey van Doorn, Ali Doualeh, Patrick
Tuaux en Dennis Mul. Het team werd begeleid door Toon van Alebeek. In totaal hebben
36 landen deelgenomen aan het EK. Bij het onderdeel Tripletten is het team op de 9e-12e
plaats geëindigd. Bij het onderdeel Precisieschieten wist Joey van Doorn de kwartfinales te
bereiken. In de kwartfinale verloor Joey van Doorn van Jesús Pérez Martín (Spanje) de latere
finalist waardoor een gedeelde 5e t/m 8e plaats werd behaald in de eindrangschikking.
Aan het EK Veteranen (Bulgarije) is deelgenomen door Bert van Dijk, Henri Calvetti, Junior
de Jong en Rajen Koebeer. In totaal hebben 28 landen deelgenomen aan het EK. Het team
werd begeleid door Meep Poel. In de halve finale werd helaas verloren van Zweden waardoor
het team de Europese titel niet opnieuw kon prolongeren nadat het team twee jaar achter
elkaar het EK heeft gewonnen. Toch heeft Nederland voor de 4e keer op rij een podiumplaats
(3e plaats) behaald wat een unieke prestatie is.
Bij het WK Vrouwen in Cambodja is Nederland vertegenwoordigd door Jenny den Baas, Katy
Kamps-Bosch, Ria Bronsema-Kampers en Sandy Rikkers. Het team werd begeleid door Toon
van Alebeek. In totaal hebben 50 landen deelgenomen aan het WK. Het team heeft een
prachtige prestatie geleverd door in een groot deelnemersveld de kwartfinale te bereiken.
Hierin werd helaas verloren van het enig ander overgebleven Europese land Frankrijk.
Als winnaar van de NPC in het seizoen 2018-2019 heeft Les Cailloux deelgenomen aan de
EuroCup. Tijdens de voorronden in het Italiaanse Dronero werden zes wedstrijden gespeeld
waarvan er maar liefst vijf overtuigend werden gewonnen. Dankzij deze uitstekende prestatie
was het team gekwalificeerd voor het finaleweekend in Saint-Yrieux-sur-Charentedat
(Frankrijk). Tijdens het finaleweekend heeft Les Cailloux de kwartfinale bereikt waarin het
moest buigen voor een sterk team uit Monaco. Met een mooie gedeelde 5e t/m 8e plaats werd
het Europese avontuur afgesloten.
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COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL (CWN)
De Commissie Wedstrijd sport Nationaal bestond in 2019 uit zes personen: Huub van den
Broek (voorzitter), Paul Wagenaar (secretaris), Liliane Welten (lid), Hans Tijssen (lid), Wim
Flecken (lid) en Frank Wevers (lid).
De commissie is in het verslagjaar zesmaal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen
waren:
• Toewijzen van accommodaties en functionarissen voor NK’s en finaleweekend Masters;
• Toekennen van landelijke toernooien;
• Organiseren en evalueren van NK’s en Masters in overleg met verenigingen;
• Organiseren en evalueren van de NPC;
• Beoordelen en aanpassen van relevante reglementen in overleg met de
reglementencommissie;
• Volgen van tuchtzaken naar aanleiding van rapportages;
• Ondersteunen bij de districtskampioenschappen Tête-à-tête;
• Jaarkalender vaststellen voor het volgende jaar met alle activiteiten op elkaar
afgestemd;
• Bijhouden van ranglijst en teamranking van de kwalificatiecyclus van de Masters.
In 2019 heeft de Commissie Wedstrijdsport Nationaal de onderstaande NK’s georganiseerd:
NK
NK
NK
NK
NK
NK

Tête-à-Tête
Doubletten
Tripletten
Mix
Veteranen
Precisieschieten

Zondag 14 april
18 en 19 mei 2019
15 en 16 juni 2019
13 en 14 juli 2019
31 augustus en 01 september
Zaterdag 21 december 2019

PC Oisterwijk
Petangeske, Bergen op Zoom
Les Cailloux, Zeist
Les Boules Fleuries, Lisse
JBC Nieuwerkerk
PVN, Nieuwegein

Het NK Beloften (mannen en vrouwen) is vanwege het te lage aantal inschrijvingen niet
doorgegaan. Het finaleweekend van de Masters is op 16 en 17 november gehouden bij PC de
Gooiers in Hilversum. In bijlage 2 is een overzicht van alle kampioenen bijgevoegd.
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2

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

2.1

NOC*NSF

In 2004 hebben NOC*NSF en de aangesloten sportbonden het initiatief genomen voor een
gezamenlijke beleidsagenda, de Sportagenda, die telkens vier jaar beslaat. Het huidige beleid
van NOC*NSF is vastgelegd in de Sportagenda 2017+ (vastgesteld in mei 2016). In 2019
hebben diverse sessies met sportbonden plaatsgevonden met betrekking tot het ontwikkelen
van een nieuwe sportagenda 2020+. Op deze concept sportagenda 2020+ is veel input
geleverd door de sportbonden, o.m. via Meet-ups en het Ledenberaad, vanuit extra
onderzoeksvragen en vanuit de Sportdeelname monitor. Deze feedback (inclusief het rapport
van KPMG en de Sportdeelname index) is verder verdiept en uitgewerkt. Een belangrijk
onderwerp in deze discussie is de rol van NOC*NSF als mogelijke branchevereniging voor de
sport. Dit thema vraagt verdere uitwerking. Vragen als wat houdt een branchevereniging voor
de sport in en hoe breed is deze branchevereniging, moeten in 2020 beantwoord worden. Om
meer scherpte in de discussie te krijgen, is de vraag gesteld of de vereniging NOC*NSF er is
voor de totale sport en beweegmarkt (inclusief onder andere commerciële aanbieders) of is
NOC*NSF er voor de versterking en de vergroting van het marktaandeel van de
georganiseerde sport (sportclubs en sportbonden). Daarbij is ook een tussenvariant genoemd:
er zijn al sportbonden die sterk ondernemend (kunnen) opereren op de markt van
“ongebonden” sporters en ook (moeten) samenwerken met commerciële aanbieders. En wat te
zeggen van sportbonden die dit thema niet oppakken? Deze vraagstukken worden in 2020
verder uitgewerkt waarbij het streven is om de nieuwe sportagenda 2020+ voor te leggen in
de ALV van november 2020.
Ten aanzien van het bestedingsplan is in 2019 discussie gevoerd met betrekking tot het
afbouwen van de vaste basisvoet voor sportbonden. Dit heeft tot veel weerstand geleid bij de
kleinere sportbonden en sportbonden zonder werkorganisatie waardoor NOC*NSF heeft
besloten deze maatregel op te schorten. Door het merendeel van de sportbonden is aangeven
dat de financiële kaders, zoals deze beschreven worden in het bestedingsplan, afhankelijk zijn
van wat er in de sportagenda 2020 wordt vastgelegd. Het is dan ook logisch dat de financiële
kaders voort komen uit de nieuwe sportagenda die volgt.
Ten aanzien van de toekomstige basisfinanciering is het aannemelijk dat de nieuwe wet
kansspelen op afstand (KOA) consequenties gaat hebben op de rendementen van de
Nederlandse Loterij (NLO). Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de basisfinanciering en het
bestedingsplan 2021 omdat de NLO +/- 42,5 miljoen euro per jaar afdraagt aan de
georganiseerde sport en wordt verdeeld over het NOC*NSF, sportbonden en een aantal aan de
sport gelieerde instellingen (onder andere De Dopingautoriteit, Werkgeversorganisatie Sport
(WOS) etc).
Ten aanzien van het nationale Sportakkoord is vlak voor de zomer een start gemaakt met de
uitvoering van de daarin opgenomen pijlers Inclusief sporten & bewegen, vitale
sportaanbieders, van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur en
positieve sportcultuur. In ruim 300 gemeenten is een start gemaakt met de totstandkoming
van lokale sportakkoorden. Ruim 65 gemeenten zijn bezig met de uitvoering. Het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een reeks van landelijke acties in gang
gezet waaronder het vormen van een alliantie rond het thema Inclusief sporten en een call
gericht op duurzame infrastructuur. Het Mulier Instituut verzorgt de monitoring van het
Sportakkoord.
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2.2

Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP) en Fédération
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP)

Het jaarlijkse congres van de CEP vond plaats in Luxemburg. De NJBB werd vertegenwoordigd
door Sjoerd Pieterse (voorzitter) en Jan Paashuis (algemeen bestuurslid).
De gebruikelijke zaken werden behandeld: het (financiële) jaarverslag, jaarrekening en de
begroting. Verder worden tijdens het congres (vaststelling van) de reglementen (huishoudelijk
reglement, reglementen voor de EuroCup en Europese Kampioenschappen) en de planning van
de kampioenschappen voor de komende jaren besproken.
Het bondsbestuur heeft aandacht gevraagd voor het proces met betrekking tot internationale
overschrijvingen. In de praktijk blijkt dit proces niet te werken waardoor spelers beschikken
over meerdere licenties in verschillende landen wat voor de CEP ongewenst is.
Tot slot heeft het bestuur van de CEP eind 2019 besloten om de voorronden voor de EuroCup
vanaf 2020 af te schaffen wat betekent dat de winnaar van de NPC zich rechtstreeks zou
plaatsen voor het finaleweekend. Daarbij hanteert de CEP de richtlijn dat de beste 8 landen
van de voorgaande editie zich automatisch kwalificeren en dat de overige landen op basis van
aanmelddatum worden toegelaten. Het finaleweekend wordt gespeeld met maximaal 32
landen.
Het congres van de FIPJP is gehouden tijdens het WK vrouwen in Cambodja. De NJBB heeft dit
congres niet bijgewoond. Buiten enkele financiële agendapunten (kaspositie,
accountantsverslag 2018 en begroting 2020) zijn in het congres de locaties voor het WK
besproken. Zo vindt het WK Mannen in 2020 in Lausanne plaats en het WK Tête-à-TêteDoubletten-Mix in Noumea Païta (Nieuw Caledonië) van 2 tot en met 6 juni 2021.
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BIJLAGE 1

OVERZICHT REGIONAAL SPORTAANBOD 2019
2019

2018

Teams

Deeln.

Teams

Deeln.

Midden
Midden
Midden
Midden
Midden

39
23
84

49
29
78

147
174
156
111

42

117
138
168
346
42

Noord
Noord
Noord
Noord

30
10
11
40

90
60
33
40

30
0
0

90
0
0

Noordwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest

76
67
12
60
14
48

152
201
72
120
42
48

76
72
8
46
14

152
216
48
92
42

Winter Doubletten Competitie (WDC)
Zomer Tripletten Competitie (ZTC)
Zomeravond clubontmoeting (ZACO)
Districtskampioenschap tête-à-tête

Oost
Oost
Oost
Oost

38
39

36
45

72
135
187

28

76
117
0
28

Avond Doubletten Competitie (ADC)
Winter Competitie Doubletten (WCD)
Winter Senioren Cyclus (WSC) - 9-tallen
Zaterdagmiddag Competitie (ZAMI) - 4-tallen
Zomer Competitie Tripletten (ZCT)
Districtskampioenschap tête-à-tête

West
West
West
West
West
West

36
117
28
52
57
70

72
234
252
208
171
70

47
118
30
48
54

94
236
270
192
162

Winteravond Competitie Doubletten (WAC)
Zomeravond Competitie Tripletten (ZAC)
Districtskampioenschap tête-à-tête

Zuid
Zuid
Zuid

36
31
20

72
93
20

36
33

72
99

Regio zomer tripletten competitie Oost
Regio zomer tripletten competitie West
Regio doubletten wintercompetitie
Districtskampioenschap tête-à-tête

Zuidoost
Zuidoost
Zuidoost
Zuidoost

46
29
0
48

138
87
0
48

53
31
10

159
93
20

Zomer Club Competitie (viertallen)
Districtskampioenschap tête-à-tête

Zuidwest
Zuidwest

30
18

120
18

26

104

969

3.123

Zomer Tripletten Competitie (ZTC)
Zomer Clubteam Competitie (ZCC)
Winter Doubletten Competitie (WDC)
Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO)
Districtskampioenschap tête-à-tête
Winter Tripletten Competitie (WTC)
Zomer Clubteam Competitie (ZCC) - 6 personen
Zomer Tripletten Competitie (ZTC)
Districtskampioenschap tête-à-tête
Wintercompetitie Doubletten (WCD)
Wintercompetitie Tripletten (WCT)
Zomer Avond Club Ontmoeting (ZACO) - 6 spelers
Zomer Competitie Doubletten (ZCD)
Zomer Competitie Tripletten (ZCT)
Districtskampioenschap tête-à-tête

Totaal:
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BIJLAGE 2

NATIONALE KAMPIOENEN 2019

NPC (seizoen 20182019)

Les Cailloux

Masters

Kees Koogje, Tom van der Voort, Essa Agzoul

NK Veteranen

Junior de Jong en Rajen Koebeer

NK Mix

Ellen Walrave en Marwin van Diermen

JEUGD
NK Tête-à-Tête

Jeugd

Koen Wentink

NK Precisieschieten

Jeugd

Koen Wentink

NK Doubletten

Junioren

Luca Kok en Koen Wentink

NK Doubletten

Aspiranten

Kasper Stok en Quinten Luisman

NK Doubletten

Pupillen

Tycho Schimmel en Sietse Stok

NK Tripletten

Aspiranten

Lars de Roos, Kim van Gellekom en Noah Elzinga

NK Tripletten

Junioren

Dylan Velthuis, Jeseja Letlora en Jordan Niechcial

NK Tripletten

Pupillen

Leaf van der Brugge, Sietse Stok en Milan
Gunther-Mohr

MANNEN
NK Tête-à-Tête

Kees Koogje

NK Precisieschieten

Edward Vinke

NK Doubletten

Joey van Doorn en Ali Doualeh

NK Tripletten

Dennis Mul, Ali Doualeh, Patrick Tuaux

VROUWEN
NK Tête-à-Tête

Anette van Velzen

NK Precisieschieten

Ria Bronsema-Kampers

NK Doubletten

Katy Kamps-Bosch en Sandy Rikkers

NK Tripletten

Jenny den Baas, Katy Kamps-Bosch en Ria
Bronsema-Kampers
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BIJLAGE 3

LEDENCIJFERS

Lidverenigingen en licentiehouders
Jaar

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Aantal leden
Aantal
(verenigingen) licentiehouders

185
193
196
202
204
203
203
204
207
215
222
223

Verloop
t.o.v.
voorgaande
jaar

15.962
16.115
16.478
16.985
17.065
17.245
17.624
18.182
18.238
18.352
18.254
18.648

-153
-363
-507
-80
-180
-379
-558
-56
-114
+98
-394

Leden per district
Jaar Midden Noord Noordwest Oost West
2019 2.520 1.199
2.062
1.358 3.825
2018 2.536 1.254
2.078
1.356 3.885
2017 2.600 1.304
2.022
1.418 3.944

Totaal:
Midden
2.520
Noord
1.199
Noordwest
2.062
Oost
1.358
West
3.825
Zuid
467
Zuidoost
2.634
Zuidwest
1.897
15.962

Club
1.342
567
1.099
794
2.062
216
1.382
1.279
8.741
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Zuid
467
484
435

Zuidoost Zuidwest
2.634
1.897
2.648
1.874
2.830
1.925

Jeugd Wedstrijd
8
1.170
6
626
23
940
8
556
30
1.733
4
247
7
1.245
11
607
97

7.124

50

Verdeling type licenties

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Club

Jeugd

Wedstrijd

Totaal:

8.741
8.633
9.027
9.057
8.781
8.673
8.557
8.148
7.666

97
96
88
99
118
121
128
189
207

7.124
7.386
7.363
7.829
8.166
8.451
8.939
9.845
10.365

15.962
16.115
16.478
16.985
17.065
17.245
17.624
18.182
18.238

Leden per leeftijdscategorie
Leeftijdscategorie: Totaal:
0-3

Man:

Vrouw:

1

1

4-11
12-17

35
59

22
44

13
15

18-22
23-34

66
242

48
181

18
61

35-44
45-54

371
768

268
550

103
218

55-64
65-74
75-84
85-94
95-104

1.877
6.585
5.106
836
16

1.176
3.984
2.982
510
10

701
2.601
2.124
326
6

Totalen:

15.962

9.776

6.186

Gemiddelde leeftijd leden
Jaar:
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Leeftijd:
69,83
69,31
68,84
68,28
67,61
67,02
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FINANCIEEL VERSLAG 2019
NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND

Adres:
Postcode:
Plaats:

Kelvinbaan 48
3439 MT
Nieuwegein

Kvk:
40532123
Rechtsvorm: Vereniging
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Algemene toelichting bestuur jaarrekening 2019
Hierbij biedt het bondsbestuur u het financieel verslag over het boekjaar 2019 aan dat in
samenwerking met een delegatie van het bondsbureau, bestaande uit Miranda Aalmoes
(medewerker financiën) en Twan Beckers (directie), tot stand is gekomen. De middelen die het
bondsbestuur ter beschikking heeft, worden besteed in het kader van de doelstellingen die
bepaald zijn en passen in de missie en visie van de NJBB. Tot op het moment van het
opmaken van de jaarrekening, zijn er geen besluiten genomen die een significante impact
hebben op de jaarrekening 2020.
Vergelijk t.o.v. begroting 2019
Het boekjaar is afgesloten met een resultaat van de hoofdorganisatie van € 47.118. Voor elke
kostendrager is een toelichting per kostenplaats gegeven op pagina 62 t/m 66 met betrekking
tot het verschil tussen begroting en realisatie.
Het positieve exploitatieresultaat is tot stand gekomen door zowel een daling van de totale
kosten als een stijging van de totale opbrengsten t.o.v. de begroting 2019.
Het resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere kosten op kostendrager 100
(personeelskosten, belangenbehartiging en ledenraadplegingen) en kostendrager 200
(projecten promotie & vo, opleidingen, vo en ledenadministratie) en door extra inkomsten uit
subsidies op kostendrager 300.
Vergelijk t.o.v. realisatie 2018
Ten opzichte van de realisatie 2018 zijn de totale kosten met € 21.020 gestegen. Dit heeft
hoofdzakelijk te maken met een stijging van de kosten op kostendrager 100 (bondsraad en
personeelskosten). Op kostendrager 200 zijn de kosten van verenigingsondersteuning
gestegen (BAV en districtsteams).
De opbrengsten zijn t.o.v. 2018 met € 27.371 gestegen. Dit is te verklaren door een stijging
van de opbrengsten in kostendrager 200 (BAV en opleidingen) en kostendrager 300 (subsidies
en opbrengsten uit sportaanbod).
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat van de NJBB over 2019 vóór resultaatbestemming bedraagt € 47.118.
Begroting 2020
100 - BONDSORGANISATIE
200 – COM. & VERENIGINGSDIENSVERL.
300 - SPORTAANBOD

Lasten
Baten
381.109
452.144
142.540
62.001
72.246
67.901
595.895
582.046
- 13.849

Voor het eerst in jaren, is voor het kalenderjaar 2020 een negatieve begroting vastgesteld. Het
begrotingstekort is geraamd op - €13.849. De belangrijkste reden hiervoor is de introductie
van een nieuwe contributiesystematiek per 2020. Naar aanleiding van de uitbraak van
COVID-19 (maart 2020) zijn de belangrijkste financiële gevolgen in kaart gebracht op basis
van een financiële impactanalyse. In het meest negatieve scenario wordt een extra verlies van
ongeveer € 9.500 in het boekjaar 2020 verwacht waardoor het totaalverlies in 2020 mogelijk
- € 23.500 bedraagt. Voor 2020 heeft dit geen wezenlijke impact op de financiële positie van
de NJBB omdat er een sterke liquiditeitspositie en continuïteitsreserve is.
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Voorstel resultaatverdeling
Het bondsbestuur stelt de leden van de bondsraad in de bondsraadvergadering van
06 juni 2020 voor het positief saldo van € 47.118 als volgt te bestemmen:
Resultaat boekjaar

47.118

Besteed uit bestemmingsreserve
Dotatie aan bestemmingsreserve uit resultaatverdeling
Dotatie reserve EK’s/WK’s
Dotatie 50-jarig jubileum
Resultaat na resultaatbestemming

0

(7.500)
(5.000)
34.618

Het bondsbestuur stelt voor om de bestemmingsreserve van de EK’s/WK’s aan te vullen met
€ 7.500 op basis de reservering die gedurende het boekjaar 2019 getroffen is. Conform eerder
gemaakte afspraken wordt de bestemmingsreserve voor het 50-jarig jubileum met € 5.000
aangevuld.
Het bondsbestuur stelt daarnaast voor om een groot gedeelte (€ 19.450) van het resultaat
ad € 34.618 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het 50-jarig jubileum vanwege de
organisatie van het EK in 2022. Het resterende deel van € 15.168 (€ 34.618 –
€ 19.450) wordt toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve “Garantstelling EK 2022”.
Het bondsbestuur stelt eveneens voor om de bestemmingsreserve voor de ledenadministratie
(€ 20.000) te laten vrijvallen en € 20.082 te onttrekken uit de bestemmingsreserve “Reserve
pijlers”. Uit dit totale bedrag van € 40.082 wordt € 15.082 toegevoegd aan de reserve
“Garantstelling EK 2022” zodat het totaal van deze reserve € 30.250 bedraagt (€ 15.168 +
€ 15.082). Het resterende bedrag van € 25.000 (€ 40.082 – € 15.082) wordt toegevoegd aan
de bestemmingsreserve “Activiteiten jubileumjaar”. Op pagina 60 van het financieel
jaarverslag is een overzicht van het eigen vermogen weergegeven.

Nieuwegein, 28 april 2020
Lieke Vogels
Voorzitter

Ton Roos
Secretaris

Valentijn van Koppenhagen
Penningmeester

Jan Willem Meerwaldt
Bestuurslid

Jan Paashuis
Bestuurslid

Henk van der Velde
Bestuurslid
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BALANS PER 31 DECEMBER x € 1
VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

17.908

27.462

SOM DER VASTE ACTIVA

17.908

27.462

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN

VORDERINGEN
Debiteuren
Pensioenen
Overige vorderingen en
overlopende activa

VOORUITBETAALDE KOSTEN

LIQUIDE MIDDELEN

4.382

5.306

2.362
86

1.158

6.516

6.609

4.292

66

578.951

531.165

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA

596.589

544.304

TOTAAL

614.497

571.766
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BALANS PER 31 DECEMBER x € 1
PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

VERMOGEN
Continuiteitsreserve

324.116

324.116

Bestemmingsreserve

247.118

200.000

SOM DER EIGEN VERMOGEN

571.234

524.116

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren

8.685

0

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

0

10.182

Pensioenen

0

548

2000

0

32.578

36.920

Vooruitontvangen subsidie
Overige schulden en
overlopende passiva

43.263

TOTAAL

Agendapunt 9.2 - BV d.d. 06 juni 2020

614.497

47.650

571.766
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Staat van Baten en Lasten
BATEN
100 - Bondsorganisatie
200 - Verenigingsdienstverlening
300 - Sportaanbod

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

502.936
64.606
80.569
648.111

503.077
62.803
62.729
628.609

510.627
53.490
58.674
622.791

-7.692
11.116

390.595
133.461
76.937
600.993

403.921
147.207
77.482
628.609

375.256
129.314
77.403
581.973

15.338
4.146
-466

47.118

0

40.818

3.424

LASTEN
100 - Bondsorganisatie
200 - Verenigingsdienstverlening
300 - Sportaanbod

Totaal Resultaat
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging RJk C1.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en verminderd met
afschrijvingen, die bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur.
De afschrijvingen zijn berekend naar een percentage van de verkrijgingsprijs.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of, indien deze lager is, op de
marktwaarde per balansdatum.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden en
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor al
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar zijn.
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TOELICHTING BALANS
Materiële vaste activa

2019

2018

Boekwaarde per 01 januari
Investeringen

27.462
1.329
28.791

22.063
16.269
38.332

Afschrijvingen

10.883

10.870

Boekwaarde per 31 december

17.908

27.462

Afschrijvingen vinden plaats in 3 (hardware), 4 (kleding) of 5 (meubilair) jaar.
Voorraden
Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

Overige vorderingen en overlopende activa
* Afrekening incl. waarborgsom HvdS
* Waarborgsommen Kelvinbaan
* Overige vorderingen

31-12-2019

31-12-2018

0
6.441
75
6.516

0
6.441
168
6.609

4.292
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964
577.987
578.951

8.333
522.832
531.165

31-12-2019

31-12-2018

524.116
47.118

483.360
40.756

571.234

524.116

Vooruitbetaalde kosten

Liquide Middelen
* Betaalrekening
* Spaarrekeningen

Eigen Vermogen
Algemene reserve
* Stand per 1 januari boekjaar
* Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Overzicht Eigen Vermogen
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves:
** Reserve projecten:
** 50-jarig jubileum 2022:
** Garantstelling EK 2022:
** Overige activiteiten jubileumjaar 2022:
** Reserve EK's/WK's:
** Reserve Pijlers:
** Tuchtzaken ISR:
** Inventaris (hardware en meubilair):
** Nieuwe ledenadministratie:

Vermogen per:
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01-01-2019

AF

BIJ

324.116

75.000
30.000
0
0
17.500
35.000
12.500
10.000
20.000
200.000
524.116

31-12-2019
324.116

24.450
30.250
25.000
7.500
20.082

20.000

40.082

87.200

75.000
54.450
30.250
25.000
25.000
14.918
12.500
10.000
0
247.118
571.234
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Kortlopende schulden
*
*
*
*

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Vooruitontvangen subsidie

Overige schulden en overlopende passiva
* Accountantskosten
* Opleidingen BIP - RSR - RWL
* Reservering vakantiegeld
* Reservering vakantiedagen
* Sportunity 2e deel
* Stichtingskosten Kelvinbaan
* Waarborgsom kleding
* Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2019

31-12-2018

8.685
0
0
2.000
10.685

0
10.182
548

6.290
0
9.461
4.061
0
5.318
750
6.698
32.578

6.548
1.341
8.570
3.532
6.050
3.579
0
7.300
36.920

43.263

47.650

10.730

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Ultimo boekjaar zijn de huurverplichtingen van het bedrijfspand als volgt te specificeren:
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar
Totaal

25.531
102.124
76.593
204.248

De overeenkomst heeft een looptijd tot 01 december 2027
Toelichting staat van baten en lasten
In 2019 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 4,81 t.o.v. 4,26 in 2018.
De personeelskosten zijn opgebouwd uit:
2019
2018
*
*
*
*
*
*

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Vakantiegeldreservering
Woon-werkverkeer
Overige personeelskosten

207.172
37.108
19.426
16.406
5.316
13.849
299.277

196.573
34.660
18.557
14.692
3.720
10.917
279.119

2019 incl. uitruil reiskosten € 1353,01
Gestegen ivm trainingen/cursussen

De bestuursleden zijn onbezoldigd.
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Realisatie 2019
Kstn

100 - BONDSORGANISATIE
Bedrijfsvoering
Districtsteams
Huisvesting
Organisatiekosten
Personeelskosten

5.586
40.427
16.985
299.277

BELANGENBEHARTIGING
Beleid en Strategie
Bondsraad
Bondsbestuur
Financiële commissie
Ledenraadplegingen
Strategisch beraad
Projecten bondsorganisatie

Begroting 2019
Kstn

Opbr.

6.871
36.091
17.178
320.202
380.342

349.187

2.806

5.050

3.810

5.682
3.918
220
3.469
828
7.510

2.573
2.750
226
4.942
1.264
2.500

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 100

390.596

Realisatie 2019
Kstn

200 - COM. & VERENIGINGSDIENSVERL.
COMMUNICATIE, MARKETING EN PROMOTIE
Opleidingen
BIP opleiding
RSR opleiding
RWL opleiding
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403.921

Begroting 2019
Kstn

Opbr.
11.040

2.275
2.400
5.550
5.810

18.211

379.077
124.000

4.275
502.936

43.578

1.330
1.963
2.516

1.942
3.080
267
4.761
839
7.323
14.255

378.542
124.394

3.888

375.256

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.
6.450

4.900
4.200
3.600
12.700

382.503
128.124

4.048
503.077

39.020

4.900
4.200
3.600
10.225

Opbr.

7.905
39.891
22.272
279.119

362.275

21.627
Contributies en subsidies
Contributie lidverenigingen
NOC*NSF

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

Opbr.

34.980

1.502
3.337
2.244
12.700

510.627

3.565

2.100
4.050
2.250
7.083

8.400
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Verenigingsdienstverlening
Juridisch kader
Reglementen commissie
Tuchtcollege

Realisatie 2019
Kstn
1.513
438

Ledenadministratie
Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning, land.
Verenigingsondersteuning, reg.

Begroting 2019
Kstn

Opbr.

1.726
685
2.411

1.541

11.046

12.410

12.654

16.603
9.175
22.506

29.322
11.994
2.025
43.336

30.520
13.133
43.341

Sportaanbod
Organisatiekosten sportaanbod
Nationale petanque competitie
Districtscompetities
Districtskampioenschappen TaT
Nationale kampioenschappen en Masters
Internationale uitzendingen

30.520
13.133

29.205
12.211
43.653

133.461

64.606

Kstn

Opbr.

11.118
7.309
11.009
2.786
6.151
21.478

29.080
22.386
3.280
7.263

11.541
11.900
13.446

62.803

129.314

53.490

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

12.910
8.359
10.294
0
5.432
35.041

27.980
27.709

5.595
34.000

41.463

12.362

147.207
Begroting 2019
Kstn

29.213
12.250
41.416

11.235

Realisatie 2019
300 - SPORTAANBOD

19.278

43.653

5.234

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 200

15.129
4.148
25.778

Muziekrechten/Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Buma
29.320
Sena
11.991
BAV
2.025

Opbr.

1.212
329

1.951

14.268
8.238

Projecten promotie en vo

Realisatie 2018
Kstn

Opbr.

7.040

28.460
21.736
0
8.478

59.851

62.009

76.482

Projecten sportaanbod

17.087

18.560

1.000

SUBTOTAAL KOSTENDRAGER 300

76.937

80.569

77.482

62.729

77.403

58.674

600.993

648.111

628.609

628.609

581.973

622.791

TOTAAL:
Resultaat boekjaar:
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47.118

62.729

Opbr.

72.036

58.674

5.366

0

40.818
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TOELICHTING JAARREKENING 2019
Bedrijfsvoering
▪

Districtsteams

De NJBB kent 8 districtsteams. De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op
reis- en cateringkosten m.b.t. districtsteamvergaderingen en attentiekosten i.h.k.v.
vrijwilligersbeleid. De kosten van het vergaderen zijn in 2019 lager uitgevallen dan
begroot.
Huisvesting

De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het bondsbureau op de
Kelvinbaan in Nieuwegein. Deze kosten bestaan uit huur, service- en
afschrijvingskosten op kantoormeubilair. De opslag voor leegstand wordt verrekend met
zaalverhuur aan derden. Deze zaalverhuur viel in 2019 tegen waardoor de kosten hoger
zijn uitgevallen. De extra ruimtes (zalen) zijn per 01 dec. 2019 teruggeven aan de
verhuurder. Daarnaast zijn er enkele collectieve investeringen gedaan die zijn
doorbelast aan de samenwerkende bonden.
▪

▪

Organisatiekosten

De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de
organisatie. Deze kosten bestaan uit accountants-, afschrijfkosten hardware, attentie-,
bank-, catering,- ict-, kantoor-, software,- verzekerings- en verzendkosten.
Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten,
reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van
personeelsverzekeringen en personeelsbeleid (opleidingen). In 2019 bedroeg het aantal
FTE 4,81 (4,05 vast en 0,76 tijdelijk) t.o.v. 4,26 FTE (vast) in 2018. Het budget voor
tijdelijke inhuur is gedeeltelijk ingezet. De medewerker opleidingen die voor 1 dag in de
week werd ingehuurd, kreeg in september een andere baan waardoor de
personeelskosten lager zijn dan begroot.

Belangenbehartiging
Onder de rubriek belangenbehartiging worden de representatiekosten van het
bondsbestuur, bondsbureau en districtsteams geboekt. Dit zijn kosten die te maken
hebben met bijwonen van bijeenkomsten van o.a. NOC*NSF, CEP en/of FIPJP congres,
het uitreiken van speldjes aan vrijwilligers en het overhandigen van cheques bij het
openen van een nieuwe accommodatie. De kosten die worden gemaakt voor de inkoop
van relatiegeschenken m.b.t. deze activiteiten worden ook op deze kostenplaats
geboekt. In 2019 hebben Sjoerd Pieterse en Jan Paashuis de NJBB vertegenwoordigd bij
het CEP Congres in Luxemburg. Er is maar 1 nieuwe overdekte accommodatie geopend
en het FIPJP congres in Cambodja is door het bondsbestuur niet bijgewoond waardoor
de kosten lager zijn dan begroot.
Beleid en Strategie
▪

Bondsraad

De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten
bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bondsraadsleden (19 pers.), bondsbestuur en
kosten voor catering, drukwerk en verzendkosten. De kosten zijn in 2019 hoger
uitgevallen omdat in de vergadering van november gebruik is gemaakt van een notulist
(inhuur). Daarnaast zijn de kosten voor de verkiezing van de bondsraad (WebElect) al
in 2019 meegenomen.
▪

Bondsbestuur

De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis-, catering,- drukwerk-,
en verzendkosten m.b.t. vergaderingen van het bondsbestuur. De gerealiseerde kosten
zijn hoger dan begroot omdat de catering- en reiskosten gestegen zijn. Daarnaast is het
afscheidsetentje van de voorzitter met bureau en bestuur op deze kostenplaats
geboekt.
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▪

▪

▪

▪

Financiële commissie

De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de
financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten.
Ledenraadplegingen

De ledenraadpleging is onderdeel van de besluitvormingscyclus. Per district wordt een
ledenraadpleging georganiseerd waarvoor de bestuursleden van verenigingen in het
district worden uitgenodigd. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit huur-, catering,- en
reiskosten van bondsbestuursleden, bondsraadsleden, medewerkers bondsbureau en
leden van het districtsteam. De catering-, huur- en reiskosten zijn lager uitgevallen dan
begroot.
Strategisch beraad

Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en
dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. De
kosten bestaan uit catering,- en reiskosten van districtscoördinatoren, bondsraadsleden
en bondsbestuursleden. De reiskosten zijn lager uitgevallen dan begroot.
Projecten bondsorganisatie

De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de projecten die geformuleerd
zijn in het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van de bondsorganisatie. Alle
kosten die zijn gemaakt hebben betrekking op de implementatie van het nieuwe
ledenadministratiepakket.

Contributie en Subsidies
▪

▪

Contributie

De contributie bestaat uit opbrengsten uit verenigingscontributie en licenties. Het
ledenaantal in 2019 bedroeg 15.962. In de begroting 2019 is gerekend met een aantal
van 15.655. Vanaf 01 juli 2019 zijn de kosten voor het upgraden van een C naar W
licentie gelijkgetrokken met het bedrag dat vanaf 01 januari 2020 in rekening wordt
gebracht voor de bondsbijdrage.
Subsidies

De subsidie van NOC*NSF (rubriek 1.1 basisfinanciering sportbonden) is gebaseerd op
een basisbedrag plus een bedrag per lid. Aan NOC*NSF wordt jaarlijks contributie
betaald o.b.v. het aantal leden (t-2). Het contributiebedrag van € 3.888 is op de totaal
ontvangen subsidie in mindering gebracht.

TOEL. KOSTENDRAGER COMMUNICATIE & VERENIGINGSDIENSTVERLENING (200)
Communicatie, marketing en promotie
▪

Onder de rubriek communicatie, marketing en promotie zijn de kosten van het
bondsblad (64%), de promotie- en webredactiekosten van districtsteams, de kosten
voor aanschaf van promotieartikelen en de hostingskosten voor app’s/website(s)
geboekt. De kosten zijn iets hoger omdat de personeelskosten voor de Monsjeu de
Boules op deze kostenplaats zijn ondergebracht. De opbrengsten zijn daarentegen ook
gestegen omdat de opbrengsten uit advertenties bondsblad en bedrijfsarrangementen
Monsjeu de Boules hoger zijn.

Opleidingen
▪

Basisinstructeur petanque opleiding (BIP)

In 2019 zijn 2 BIP opleidingen gestart (Heerhugowaard en Den Dolder) met in totaal 13
cursisten. In de begroting was rekening gehouden met 4 BIP opleidingen vandaar dat
de opbrengsten en kosten lager uitvallen dan begroot. De kosten bestaan hoofdzakelijk
uit reiskosten voor leercoaches, kerninstructeurs en PVB-beoordelaars m.b.t. de 4
verdiepingsbijeenkomsten, PVB beoordeling en mogelijke herkansing.
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De overige kosten bestaan uit kosten voor kantoormiddelen, drukwerk, catering
opleiders, verzendkosten en incidenteel uit huur voor de accommodatie. Met name de
catering,- huur- en reiskosten zijn fors lager uitgevallen dan begroot.
▪

Regionale scheidsrechter opleiding (RSR)

▪

Regionale wedstrijdleider opleiding (RWL)

In 2019 zijn 2 RSR opleidingen (Heerhugowaard en Leusden) doorgegaan met 16
cursisten. In begroting was rekening gehouden met 4 RSR opleidingen maar Maastricht
en Doetinchem zijn geannuleerd vanwege geen interesse. De kosten zijn vergelijkbaar
met de kosten die worden gemaakt voor een BIP opleiding met dien verstande dat er
bij een RSR opleiding maar 3 verdiepingsbijeenkomsten zijn. De huur- en reiskosten
van opleiders zijn lager uitgevallen dan begroot. Met name de huurkosten zijn lager
uitgevallen dan begroot.
In 2019 zijn 5 RWL opleidingen gestart (Alkmaar, Apeldoorn, Nijkerk, Oss en Pijnacker)
met 37 cursisten. In de begroting was rekening gehouden met 4 RWL opleidingen
vandaar dat de opbrengsten hoger zijn uitgevallen dan begroot. De kosten zijn
vergelijkbaar met de kosten die worden gemaakt voor een BIP opleiding met dien
verstande dat er bij een RWL opleiding net als bij een RSR maar 3
verdiepingsbijeenkomsten zijn. Met name de catering-, huur- en reiskosten zijn lager
uitgevallen dan begroot.
Verenigingsdienstverlening
▪

Juridisch kader

De reglementencommissie is een commissie van de bond. De kosten bestaan
hoofdzakelijk uit reiskosten voor het bijwonen van commissievergaderingen. Het
tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond en is belast met het
behandelen van tuchtzaken. Deze kosten bestaan eveneens uit reiskosten die worden
gemaakt m.b.t. commissievergaderingen of het bijwonen van hoorzittingen.
▪

▪

▪

▪

Ledenadministratie

De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online
omgeving en de kosten voor het maken van de licenties. De kosten voor de
licentiepasjes, kantoormiddelen en verzendkosten waren in 2019 lager dan begroot.
Verenigingsondersteuning landelijk

De kosten voor verenigingsondersteuning landelijk bestaan met name uit de premie
voor de collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor leden, kosten voor
VO-events zoals o.a. AH Festijn, de DAS juridische adviesdesk en een kleine financiële
bijdrage voor verenigingen die een nieuwe accommodatie realiseren. Het AH festijn is in
2019 niet doorgegaan er zijn minder accommodaties gerealiseerd dan verwacht
waardoor minder is uitgegeven dan begroot.
Verenigingsondersteuning regionaal

De kosten voor verenigingsondersteuning op regionaal niveau betreffen de kosten die
worden gemaakt door de 8 districtsteams i.h.k.v. de organisatie van diverse
bijeenkomsten. De kosten betreffen hoofdzakelijk reis- en cateringkosten en incidenteel
kosten voor inhuur van derde partijen. Het bedrag is iets lager uitgevallen dan begroot
omdat met name de reiskosten van districtsteamleden lager zijn.
Collectiviteitsafspraken

De NJBB heeft een collectiviteitscontract met de SENA, BUMA/STEMRA en LIGHT
Insurance (bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering). SENA houdt zich bezig met het
naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten
(platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. BUMA/STEMRA behartigt de
belangen van de bedenkers (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers) van
muziek. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan optioneel door
verenigingen bij de NJBB afgesloten worden tegen een zeer scherp tarief. Het bedrag
dat aan LIGHT Insurance, SENA, BUMA/STEMRA wordt betaald, wordt rechtstreeks
doorbelast aan verenigingen die gebruik maken deze collectiviteit.
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Projecten promotie en verenigingsondersteuning
▪

De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in
het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van promotie en
verenigingsondersteuning. De kosten hebben betrekking op de catering- en reiskosten
van de bijeenkomsten met de werkgroep promotie. In het kader van het promotieplan
is het bedrijf Multiscope ingeschakeld om een aantal zaken te onderzoeken. Verder zijn
nog kosten gemaakt voor de lancering en doorontwikkeling van de app boulesbaas die
in 2019 gelanceerd is.

TOELICHTING KOSTENDRAGER SPORTAANBOD (300)
Sportaanbod
▪

Organisatiekosten sportaanbod

Op deze kostenplaats worden de kosten van de CWN, de lidmaatschapsgelden van de
CEP en FIPJP, de kosten m.b.t. de bestelbus (motorrijtuigenbelasting, verzekering,
onderhoud en afschrijving) en leverancierskosten geboekt. De commissie wedstrijdsport
nationaal (CWN) is belast met de organisatie van de NPC, NK’s en Masters. De kosten
bestaan hoofdzakelijk uit catering-, kantoormiddelen-, en reiskosten voor
vergaderingen.
▪

Nationale petanque competitie

▪

Districtscompetities

De kosten voor de nationale petanque competitie (NPC) bestaan uit het inkopen van
prijzen, reiskosten van de CWN, reiskosten districtsteams, reiskosten m.b.t.
representatie bondsbestuur, automatiserings-, drukwerkkosten, het inschrijfgeld voor
de EuroCup en een financiële bijdrage aan het team dat wordt uitgezonden naar de
voorronde en/of finale van de EuroCup. In 2019 hebben 321 teams t.o.v. 308 teams in
2018 aan de NPC deelgenomen daardoor zijn de inschrijfgelden iets hoger dan begroot.
De kosten zijn lager uitgevallen omdat de automatiseringskosten voor het
automatiseren van het digitale wedstrijdformulier nog niet zijn aangewend.
De inschrijfgelden en kosten voor districtscompetities worden door het bondsbureau
resp. gefactureerd/betaald. De kosten hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf
van prijzen, drukwerk, organisatie-, en reiskosten van functionarissen en leden van het
districtsteam. Met name zijn de opbrengsten uit inschrijfgelden in district Noord, Oost
en Midden lager uitgevallen dan begroot.

▪

Districtskampioenschap Tête-à-Tête

▪

Nationale kampioenschappen (NK’s) en Masters

▪

In 2019 heeft is in alle districten een pilot georganiseerd met betrekking tot het
districtskampioenschap Tête-à-Tête. In totaal hebben 328 deelnemers deelgenomen.
De kosten bestonden hoofdzakelijk uit reiskosten functionarissen, drukwerk- en repro,
prijzen en verzendkosten.
Ieder jaar organiseert de NJBB het NK Tête-à-Tête (april), NK Doubletten (mei), NK
Tripletten (juni), NK Mix (juli), NK Veteranen (september), Finaleweekend Masters
(november) en het NK Precisieschieten (december). De kosten bestaan hoofdzakelijk uit
het inkopen van prijzen, reiskosten van functionarissen (scheidsrechters en
wedstrijdleiders), CWN, bondsbestuur, materiaalkosten, drukwerk en verzendkosten. In
2019 hebben 680 spelers in totaal deelgenomen aan één of meerdere NK’s (exclusief
NK TaT). De overige opbrengsten betreffen inkomsten uit sponsoring. De kosten bij het
NK TaT en Masters zijn iets hoger uitgevallen dan begroot.
Internationale uitzendingen

Op de kostenplaats internationale uitzendingen worden de reiskosten geboekt van de
coaches en trainers die deel uit maken van de commissie wedstrijdsport internationaal
(CWI), de kosten voor voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s en WK’s
(internationale uitzendingen). In het kader van voorbereidingstoernooien en
uitzendingen aan EK’s/WK’s worden vooral kosten gemaakt voor de aanschaf en
afschrijving van kleding, reis- en verblijfkosten, inschrijfgelden en materiaalkosten.
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In 2019 hadden de kosten vooral betrekking op de voorbereiding en deelname aan het
EK Mannen (Albena, Bulgarije, 19%), WK Vrouwen (Phnom Penh, Cambodja, 27%) en
EK Veteranen (Albena, Bulgarije, 18%). De overige kosten (36%) betreffen de kosten
van CWI en activiteiten voor de jeugd en de beloften. In 2019 is niet deelgenomen aan
het WK Jeugd, EK Beloften Mannen en Vrouwen en het WK TaT, Doubletten, Mix. Het
bedrag van € 7.500 dat daarvoor begroot stond, is niet ingezet. Het voorstel is om dit
bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve om toekomstige uitzendingen die
niet vanuit de reguliere begroting kunnen worden betaald, mogelijk te kunnen maken.
Verder zijn de kosten voor het EK Mannen en WK Vrouwen lager uitgevallen en heeft
iedere selectie een klein bedrag van hun budget over gehouden.
▪

Projecten sportaanbod

De kosten op deze rubriek hebben betrekking op de projecten die geformuleerd zijn in
het jaarplan 2019 m.b.t. activiteiten op het gebied van sportaanbod. Voor
ondersteuning op het project IWS is een eenmalige subsidie toegekend door NOC*NSF.
Deze aanvraag is toegekend waardoor de NJBB in 2019 ondersteund is door The Brown
Paper Company. De kosten (met name catering- en reiskosten) hebben betrekking op
bijeenkomsten die zijn georganiseerd in het kader van het project IWS. Daarnaast heeft
het bondsbestuur in 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de organisatie van een
EK 2022.
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Coney Assurance BV
Van Nelleweg 1413
3044 BC Rotterdam
T +31 (0)10 284 92 88

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan:

Het Bestuur van de Nederlandse Jeu de Boules Bond

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de op bladzijde 52 t/m 68 opgenomen jaarrekening 2019 van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond te Nieuwegein gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond per 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder
winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Jeu de Boules Bond zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens op grond van de in Nederland geldende RJKC1 voor
Organisaties zonder winststreven.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder
winststreven.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de in Nederland geldende RJKC1 voor
Organisaties zonder winststreven. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJKC1 voor Organisaties zonder winststreven. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
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•
•

•
•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de financiële commissie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 29 april 2020
Coney Assurance B.V.
was getekend
drs. P. de Kok RA
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Bijlage 1

Verslag van de Financiële Commissie over het boekjaar 2019

Ondergetekenden, de leden van de financiële commissie 2019-2020 t.w. Ton Reedijk, André
Salomons en Cees van de Linde, als zodanig benoemd in de Bondsraadvergadering van
23 november 2019, hebben op 26 maart 2020 de concept jaarrekening over 2019 van de bond
onderzocht en daarbij, voor zover mogelijk, tevens de algemene financiële situatie van de
NJBB over het boekjaar 2019 bekeken.
Zij deed dat aan de hand van het op 19 maart 2020 per email toegestuurde ‘concept Financieel
Verslag 2019’ sluitend met een positief exploitatieresultaat van€ 47.118,- en een totaal
vermogen van € 571.234,-.
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn door de commissieleden vragen opgesteld, die door de
financieel medewerker van het Bondsbureau per email beantwoord en tijdens het telefonische
overleg waar nodig verder toegelicht zijn.
De commissie ontving op haar verzoek specificaties van een aantal kostenposten die
vervolgens nader bekeken zijn. Er is steekproefsgewijze onderzoek gedaan naar de juistheid
van de uitgaven, van declaraties en de betaling daarvan. In aanvulling op de in het verslag
vermelde toelichtingen zijn er verklaringen gevraagd en gekregen bij significante afwijkingen
ten opzichte van de begroting 2019. Het eindgesprek met bestuur, bureau en accountant
hebben plaatsgevonden in een prettige sfeer. In dit eindgesprek zijn de vragen die de
financiële commissie had, beantwoord.
De commissie heeft geconstateerd dat er door de directeur en medewerkers nauwgezet is
geadministreerd en de financiële administratie keurig op orde is.
De commissie komt tot de volgende conclusies en opmerkingen:
De financiële commissie heeft detailinformatie ontvangen en beoordeeld. Aan de hand van
deze stukken heeft zij vragen gesteld die bevredigend zijn beantwoord. De commissie komt tot
de conclusie dat er een voorzichtig financieel beleid is gevoerd en dat de informatie goed op
orde is.
Aldus opgemaakt, 26 maart 2020
De financiële commissie van de NJBB,
André Salomons
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9.3

Voorstel (her)verdeling bestemming reserves jubileumjaar 2022

Sinds 2013 heeft het bondsbestuur jaarlijks een bedrag van € 5.000 gereserveerd voor het
50-jarig bestaan van de NJBB in 2022. Het bondsbestuur wil ter viering van dit jubileumjaar
het EK Tête-à-Tête-Doubletten-Mix in Nederland organiseren.
Voor de organisatie van dit EK wordt Team The Organizing Connection (TOC) ingehuurd. Dit
evenementenkantoor heeft ervaring met het organiseren van grote sportevenementen. De
totale begroting die is opgesteld voor dit evenement bedraagt +/- € 600.000. De begroting
wordt gedekt door o.a. subsidies van VWS, gemeente en provincie, een bijdrage van de NJBB.
Team TOC draagt het volledige financiële risico voor de organisatie van dit evenement.
Voor de organisatie van het EK wordt door de NJBB een bedrag van € 45.000 excl. BTW
(€ 54.450 incl. BTW) beschikbaar gesteld.
Naast toezeggingen van het ministerie van VWS (€ 150.000), Gemeente Den Bosch
(€ 100.000) en Brabant Sport (€ 20.000) is een bedrag van € 80.000 van Provincie Noord
Brabant gevraagd. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de bestuurscrisis in NoordBrabant is het op dit moment niet duidelijk op welke termijn het provinciebestuur hierover een
besluit neemt. Om de voortgang in het proces te houden, is ervoor gekozen om het restbedrag
van € 80.000 te verdelen over Gemeente Den Bosch (€ 30.000), Team TOC (€ 25.000) en
NJBB (€ 25.000). Mocht provincie Noord-Brabant is het slechtste scenario geen financiële
middelen beschikbaar stellen dan staat de NJBB garant voor een extra bedrag van € 25.000
excl. BTW (€ 30.250 incl. BTW).
Het bondsbestuur zal er echter alles aan doen om het bedrag van € 30.250 waarvoor garant
wordt gestaan extern aan te wenden middels subsidies en/of inkomsten uit sponsoring.
Het EK in 2022 is eveneens een mooie gelegenheid om vrijwilligers/relaties te bedanken voor
hun jarenlange betrokkenheid bij de NJBB. Naast het EK zullen nog enkele andere activiteiten
worden ontplooid waarvoor budget benodigd is. Het bondsbestuur wil voor deze activiteiten
een bedrag van € 25.000 reserveren.
Op dit moment bedraagt de totale reserve:
** Continuiteitsreserve:
** Bestemmingsreserves:

€ 324.116
€ 247.118

Totale reserve:

€ 571.234
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De continuiteitsreserve is een vereiste vanuit NOC*NSF. Ten aanzien van enkele activiteiten in
het jubileumjaar (2022) doet het bondsbestuur het voorstel om de bestemmingsreserves van
€ 247.118 als volgt her te verdelen:
Overzicht Eigen Vermogen
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves:
** Reserve projecten:
** 50-jarig jubileum 2022:
** Garantstelling EK 2022:
** Overige activiteiten jubileumjaar 2022:
** Reserve EK's/WK's:
** Reserve Pijlers:
** Tuchtzaken ISR:
** Inventaris (hardware en meubilair):
** Nieuwe ledenadministratie:

Vermogen per:

01-01-2019

AF

BIJ

324.116

324.116

75.000
30.000
0
0
17.500
35.000
12.500
10.000
20.000
200.000
524.116

31-12-2019

24.450
30.250
25.000
7.500
20.082

20.000

40.082

87.200

75.000
54.450
30.250
25.000
25.000
14.918
12.500
10.000
0
247.118
571.234

De reserves voor het “50-jarig jubileum 2022” en “Garantstelling EK 2022” zijn aangevuld door
het resultaat dat is geboekt in 2019.
Verder zijn deze bestemmingsreserves “Garantstelling EK 2022” en “Overige activiteiten
jubileumjaar 2022” aangevuld uit de reserves die waren opgenomen voor
“Nieuwe ledenadministratie (€ 20.000)” en een gedeelte uit “Reserve pijlers (€ 35.000)”. Voor
eventuele investeringen in de ledenadministratie of andere projecten is voldoende budget
beschikbaar op de balans vanuit de post “reserve pijlers en reserve projecten”.
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10.

Vaststelling bondsbijdrage en inschrijfgelden 2021

Bij de vaststelling van de bondsbijdrage en inschrijfgelden is rekening gehouden met het
Consumenten Prijs Index cijfer (gemiddelde CPI 2019: 2,63%).
Bondsbijdrage 2021
Het bondsbestuur stelt voor de bondsbijdrage voor 2021 vast te stellen op:

Bondsbijdrage
Bondsbijdrage
Bondsbijdrage
Bondsbijdrage

senioren:
senioren, vanaf 01 juli:
jeugd:
jeugd, vanaf 01 juli:

2020

2021

€ 22,50
€ 11,25
€ 11,25
€ 5,75

€ 23,00
€ 11,50
€ 11,50
€ 5,75

De administratiekosten voor extra lidmaatschap(pen) en overschrijven worden jaarlijks
geindexeerd. Deze verhoging wordt (achteraf) eens in de drie jaar, voor het eerst in 2023,
doorberekend omdat dit om centen gaat. In 2021 bedraagt de verhoging € 0,13.
Inschrijfgelden 2021
De inschrijfgelden voor het NPC seizoen 2020/2021 en inschrijfgelden voor districtscompetities
2021 zijn in de vergadering van november 2019 al vastgesteld. In mei 2021 wordt een
voorstel voor het jaar 2022 voorgelegd aan de bondsraad.
De inschrijfgelden voor Districtskampioenschappen (DK’s), Nederlandse Kampioenschappen
(NK’s) en finaleweekend Masters worden jaarlijks geindexeerd. Deze verhoging wordt
(achteraf) eens in de drie jaar, voor het eerst in 2023, doorberekend omdat dit om kleine
bedragen gaat. In 2021 bedraagt de verhoging voor deze activiteiten:
Verhoging in:
Inschrijfgeld DK TaT (€ 10,00)
Inschrijfgeld NK’s (€ 12,50)
Inschrijfgeld finaleweekend Masters (€ 50,00)
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2021

2022

2023

Totaal:

€ 0,26
€ 0,33
€ 1,32
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11.1

Uitbreiding alcoholverbod tijdens NPC-wedstrijden

Het gebruik van alcohol tussen de partijen door is nu verboden in de top-, 2e- en 3e divisie
van de NPC. In de andere divisies geldt alleen dat niet mag worden gedronken tijdens het
spelen. Hiermee is ongelijkheid gecreëerd tussen de lagere divisies en de hogere divisies in de
NPC (en de NK’s en finaleweekend NJBB Masters).
Het komt in de praktijk voor dat teams van een vereniging tegelijk op een bepaalde
accommodatie spelen terwijl zij uitkomen in verschillende divisies. De ene speler zou dan wel
alcohol mogen nuttigen, terwijl dit voor de andere speler niet is toegestaan. Daarnaast krijgt
het bondsbureau hierover signalen van spelers en scheidsrechters, zij geven aan dat het erg
lastig te handhaven is.
Het bondsbestuur wenst dit verbod van artikel 32.2. voor alle divisies te laten gelden.
Voorstel:
In artikel 32.2 van het toernooireglement petanque ("Het is de spelers, coaches en andere
deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische drank te
nuttigen. Voor spelers in de top-, 2e en 3e divisie van de NPC en deelnemers aan nationale
toernooien geldt een alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij
van hun equipe.") worden de woorden "top-, 2e en 3e divisie van de" geschrapt.
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11.2

Voorstel wijzigingen bijlagen TRP

Voorstel tot wijziging artikelen van het NPC-reglement (bijlage 1, TRP)
Artikel 2.7
Hier is nu geregeld dat een team een coach aanwijzen. Nu geldt dit alleen voor de landelijke
divisies. Het voorstel is om dit ook te laten gelden voor de overige divisies. Om dat mogelijk te
maken, moet de volgorde van artikelen veranderen.
Voorstel 1:
De inhoud van artikel 2.7: “Een team kan een coach aanwijzen” wordt verplaatst naar 2.6 en
wordt geplaatst onder het kopje: “Van toepassing op landelijke (Top, 2e,3e) en regionale
(4e,5e,6e etc) divisies”.
Artikel 2.9
Om duidelijkheid te geven aan verenigingen en het overzichtelijk te houden, is het wenselijk
om het maximum aantal verenigingen dat een combiteam vormt op twee vast te stellen. In de
praktijk merken wij dat dit voldoende is.
Voorstel 2:
In artikel 2.9 wordt “van meer dan één vereniging” vervangen door “van maximaal twee
verschillende verenigingen”.
Artikel 3.8
In het reglement is al geregeld welke sanctie volgt als een team met een niet-speelgerechtigde
speler speelt. Nog niet geregeld is wat er moet gebeuren als beide teams met een nietspeelgerechtigde speler spelen. Het voorstel is om in dat geval de uitslag van de partij te laten
vervallen.
Voorstel 3:
Voeg artikel 3.8 toe met de tekst: “Indien beide teams met een niet-speelgerechtigde speler
deelnemen aan een bepaalde partij van de NPC, komt de uitslag van de betreffende partij te
vervallen.”
Artikel 5.2
In de praktijk wordt gemerkt dat deze regel niet bij alle teams helder is. Er is bedoeld dat
teams die onvoldoende spelers kunnen opstellen, dit niet als overmacht kunnen aandragen.
Voorstel 4:
Voeg het woord “voldoende” tussen “opstellen van” en “spelers”.
Artikel 5.3.2
Het blijkt geregeld niet haalbaar om de nieuwe speeldatum tijdig in te plannen. Er is behoefte
aan extra ruimte, daarom wordt er in het voorstel een extra speelronde toegevoegd. Voor de
duidelijkheid naar andere verenigingen/teams, is het verstandig om de beperking (wanneer
moet er ingehaald zijn) in het reglement op te nemen. Bijvoorbeeld wedstrijden in speelronde
3, dienen te worden ingehaald voor speelronde 5.
Tevens is het van belang dat de competitieleiding de datum gaat vaststellen na overleg met de
teams (in plaats van ‘in overleg’).
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Voorstel 5:
Verander artikel 5.3.2 van “Bij een positief oordeel wordt door de competitieleiding in overleg
met beide teams een nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld. Deze datum ligt in ieder
geval voor de volgende speelronde”
In
“Bij een positief oordeel wordt door de competitieleiding na overleg met beide teams een
nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld. Er mag maximaal één speelronde zitten tussen
de oorspronkelijke en nieuwe datum.”
Artikel 5.3.4
Er is al geregeld (in artikel 5.4.2) dat verenigingen een boete ontvangen als een team wordt
teruggetrokken. Het idee is om ook een boete op te leggen als teams wordt gediskwalificeerd
of uitgesloten van de rest van de NPC.
Voorstel 6:
Voeg aan artikel 5.3.4 de zin “Daarnaast is artikel 5.4.2. van overeenkomstige toepassing” toe.
Artikel 6.2
In de praktijk is regelmatig onduidelijk op welke manier wordt bepaald welke partijen op welk
gedeelte wordt gespeeld. Niet in alle accommodaties zijn banen afgebakend, daardoor kunnen
niet altijd banen worden aangewezen. Het is wenselijk dat door middel van toss wordt bepaald
welke partij waar wordt gespeeld. Zo is het voor iedereen helder.
Voorstel 7:
Voeg artikel 6.2 toe met de tekst “Een toss bepaalt per partij op welk gedeelte van het
speelvlak wordt gespeeld. Hiermee wordt afgeweken van artikel 5 RPS in het geval er wordt
gespeeld op afgebakende banen”
Artikel 6.3
De bondsraad heeft in mei 2019 besloten dat artikel 6.3 van het NPC-reglement moet worden
gewijzigd waarbij wordt opgenomen "om de aanvangstijd van de volgende speelronde van
tevoren af te spreken".
Daarom stelt het bondsbestuur het volgende voor:
Voorstel 8:
Artikel 6.3 van bijlage 1 van het toernooireglement petanque ("Teams hebben het recht om,
voorafgaand aan iedere speelronde, gedurende minimaal vijf minuten in te gooien op de
aangewezen banen.") wordt gewijzigd in:
"Na elke speelronde (behalve de laatste) spreken de teamcaptains in overleg met de
scheidsrechter af hoe laat de volgende speelronde begint. Indien zij het niet eens worden,
beslist de scheidsrechter."
Artikel 6.7.1
In een aantal artikelen worden de termen ‘ontmoeting’ en ‘wedstrijd’ door elkaar gebruikt.
Door overal te spreken van ‘wedstrijd’, ontstaat duidelijkheid en eenheid.
Voorstel 9:
Verander in het gehele reglement de term ‘ontmoeting’ door ‘wedstrijd’.
Artikel 6.7.2
Op dit moment worden er in artikel 6.7.1 en 6.7.2 twee verschillende termijnen gebruikt. Door
in artikel 6.7.2 ook de termijn van 48 uur te hanteren, wordt dit gelijk getrokken.
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Voorstel 10:
Verander in artikel 6.7.2 de termijn van 24 uur in 48 uur.
Artikel 8.2
Vanaf het begin van het seizoen 2019-2020 is het in de topdivisie van de NPC mogelijk
geweest om te wisselen, maximaal één keer per speelronde. Uit een enquête, gehouden onder
de spelers en coaches van de teams in de topdivisie, blijkt dat een overgrote meerderheid voor
is om deze wisselmogelijk definitief in te voeren in de topdivisie. Hiervoor moet een nieuw
artikel worden opgenomen.
Voorstel 11
In nieuw 8.2 wordt geregeld wat de afspraken zijn omtrent de wisselmogelijkheden. Het
voorstel is om het volgende artikel op te nemen:
“8.2.

Tijdens wedstrijden in de topdivisie, kunnen spelers worden gewisseld;
8.2.1. In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één
speler van elk verenigingsteam worden gewisseld;
8.2.2. De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, dient op het teamformulier te
staan en bij aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn;
8.2.3. Er kan alleen worden gewisseld tussen twee mènes;
8.2.4. Het inzetten van een wisselspeler dient onverwijld te worden
gemeld bij de teamleider van de tegenpartij en bij de scheidsrechter;
8.2.5. Indien in eenzelfde speelronde door een verenigingsteam meer dan een
wisselspeler is ingezet, wordt de nieuwe wisselspeler als niet speelgerechtigd
beschouwd.
8.2.6. Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens een partij,
kan in dezelfde speelronde niet meer spelen in een andere partij. Indien dit toch
gebeurt, wordt deze speler in de partij waarin hij als wisselspeler deelneemt nietspeelgerechtigd;
8.2.7. Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet dient ook met die wisselspeler
te voldoen aan de geldende regels, en in het bijzonder in het geval van een gemengde
equipe gemengd te blijven.

Artikel 8.5
Door gebruik te maken van ‘lagere divisies’ is onvoldoende duidelijk om welke divisies het
gaat. Door specifiek te benoemen welke divisies worden bedoeld, is het artikel duidelijker.
Voorstel 12:
Verander artikel in 8.5 “een lagere divisie” in “de 2e divisie of lager”.
Artikel 9.2
Er is met andere sportbonden gesproken over deze sanctie. Naar voren kwam dat de sanctie
onevenredig en mogelijk competitievervalsend is. Deze vervalsing wordt veroorzaakt doordat
het ene team met 0-8 verliest, maar zeker ook door het andere team met 8-0 wint.
Daarom wordt een gematigde sanctie voorgesteld. Het is wel van belang dat een team dat
deze sanctie opgelegd krijgt niet bevoordeeld wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een
team met 1-7 heeft verloren, de sanctie niet voor een kleiner verlies mag zorgen.
Daarnaast is van belang dat de sanctie in 9.2. in de praktijk tot nu toe alleen wordt toegepast
in het geval een team niet komt opdagen. In dat geval krijgt het betreffende team, naast de
sanctie in 9.2., een boete opgelegd ter hoogte van de helft van het inschrijfgeld.
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Voorstel 13:
Verander artikel 9.2 in “Verlies van een gehele wedstrijd met minimaal 3-5, waarbij elke
individuele partij wordt verloren met 6-13. Indien de wedstrijd reeds verloren is met grotere
verschillen dan hiervoor genoemd, wordt de oorspronkelijke uitslag gehanteerd.
Voorstel wijziging Masters-reglement (bijlage 9, TRP)
In het reglement voor de Masters staat dat alle partijen op tijd worden gespeeld (dus ook de
finalerondes). In de praktijk gebeurt dit echter niet. Uit reacties van spelers wordt duidelijk dat
men hier ook geen begrip voor zou hebben. Op verzoek van CWN wordt daarom voorgesteld te
bepalen dat alle partijen tot de halve finales op tijd worden gespeeld.
Voorstel 1:
In artikel 5.3.2 van bijlage 9 van het toernooireglement petanque ("Er wordt gespeeld op tijd:
60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden.") wordt "Er ..." gewijzigd in "Tot aan de
halve finales (dus in de poule-fase)...".
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11.3

Voorstel tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement

11.3.1

Aanpassing vaste “data”

In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat het Strategisch Beraad dient plaats te
vinden in de maand oktober. In de praktijk wordt gemerkt dat het soms niet haalbaar is om
het Strategisch Beraad in de voorgeschreven maand te organiseren. Dit geldt ook voor de
vergaderingen van de bondsraad, waarvoor ook in het huishoudelijk reglement is bepaald in
welke maanden deze moeten plaatsvinden. De leden van de bondsraad hebben aangegeven
deze beperking niet wenselijk te vinden. In het Huishoudelijk Reglement dient te worden
geregeld dat deze maand niet vooraf vastligt en dat er dus geen vaste maanden worden
genoemd. Ook de maanden waarin de vergaderingen van de bondsraad dienen plaats te
vinden, zullen uit het Huishoudelijk Reglement worden verwijderd.
Ook voor de ledenraadplegingen is in het hhr bepaald in welke maanden deze moeten
plaatsvinden, hetgeen niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Het lijkt verstandig ook
daarvoor de bepalingen minden specifiek te maken.
Onderstaande voorstellen dienen om dit te realiseren.
Voorstel 1:
Artikel 8, lid 2 sub c van het huishoudelijk reglement ("De vergaderingen van de bondsraad
vinden jaarlijks plaats in de maand mei en in de maand november op een centrale locatie in
het land.") wordt geschrapt.
Toelichting:
In de statuten is al bepaald dat er twee reguliere vergaderingen van de bondsraad
plaatsvinden: een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering.
Voorstel 2:
In artikel 14, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("Het strategisch beraad vindt ten
minste 1x per jaar plaats op een nader aan te wijzen locatie, welke centraal in het land ligt, in
de maand oktober.") wordt ", in de maand oktober" geschrapt.
Voorstel 3:
In artikel 15, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("De ledenraadpleging vindt ten
minste een maal per jaar plaats in de maanden april of mei per district;") wordt "in de
maanden april of mei" gewijzigd in: "in de eerste helft van het jaar".
11.3.2

Sanctie bij te laat opzeggen door lidvereniging

In de statuten van de NJBB staat dat verenigingen hun lidmaatschap kunnen opzeggen tegen
het einde van het jaar. Dit dienen zij te doen met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken.
In de praktijk komt het voor dat verenigingen hun lidmaatschap pas opzeggen in de loop van
december. Formeel is zo’n vereniging dan verplicht nog een jaar lid te blijven: in de statuten
staat dat wanneer een vereniging niet tijdig opzegt, het lidmaatschap pas eindigt "...op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Tot dan behoudt
het lid zijn rechten en moet zijn verplichtingen nakomen." In de praktijk is dat een jaar later.
Het bondsbestuur wil voorkomen dat een vereniging dan gauw even al haar leden in december
afmeldt en zo de verschuldigde contributie alsnog ontwijkt.

Agendapunt 11.3 – BV d.d. 06 juni 2020

81

Om dit te bereiken wordt voorgesteld in het huishoudelijk reglement, in het artikel dat handelt
over de afwikkeling van verplichtingen van lidverenigingen, een bepaling op te nemen dat voor
dat jaar tenminste contributie verschuldigd is op basis van het aantal leden op 30 november.
Voorstel 4:
Aan artikel 3, lid 1 van het huishoudelijk reglement (“Afwikkeling verplichtingen van
lidverenigingen” wordt een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
“c. Een lidvereniging die bij opzegging van het lidmaatschap niet de in artikel 7, lid 6 sub a
van de statuten bepaalde termijn inachtneemt, is tenminste de jaarcontributie verschuldigd op
basis van het aantal verenigingsleden op 30 november voorafgaand aan de opzegging.”
11.3.3

Toevoegen artikel in Huishoudelijk Reglement o.b.v. vereiste NOC*NSF

Door NOC*NSF is een rapport opgesteld met aanbevelingen die komen uit commissie De Vries
hetgeen gaat over “seksuele intimidatie en misbruik in de sport”. Een van die aanbevelingen is
de ontwikkeling van een systeem waarin alle meldingen worden geregistreerd en waarbij de
sportbonden verplicht worden meldingen in dit systeem te registreren. Om dit te borgen
verplicht NOC*NSF alle sportbonden onderstaande tekst op te nemen in één van onze
reglementen. Na raadpleging van de reglementencommissie is vorig jaar (november) een
voorstel opgesteld voor artikel 24 lid 3 Huishhoudelijk Reglement.
Het voorstel is vorig jaar teruggetrokken in verband met de vragen die zijn ontstaan binnen de
NJBB en andere sportbonden. Inmiddels heeft NOC*NSF duidelijkheid gegeven op dit vlak en
stelt het bondsbestuur voor om onderstaande tekst op te nemen.
Voorstel 5:
NIEUW
Artikel 24 lid 3: Gebruik buiten de bond
De bond voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie
NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, (bijzondere)
persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het
gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van
verenigingsleden.
Deze informatie in het CMSS heeft als doel te komen tot een veilige of veiliger
sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren,
registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze (bijzondere)
persoons gegevens mogen en zullen niet door de bond noch door NOC*NSF voor andere
doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden
verstrekt in welk vorm dan ook.
De mogelijkheid voor uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, in
overeenstemming met de AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt gerealiseerd
door middel van een ’Reglement Case Management Systeem Sport’ dat in de Algemene
Vergadering van NOC*NSF wordt vastgesteld.
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11.4

Voorstellen tot wijzigingen statuten

11.4.1

Spelers met een buitenlandse licentie die lid willen worden/blijven van
een NJBB-vereniging

Alle leden van de lidverenigingen krijgen een licentie waarmee zij kunnen deelnemen aan de
verschillende toernooien, competities en kampioenschappen die door de landelijke organisatie
en de verenigingen worden georganiseerd. Hierbij ontstaat een probleem bij de kleine groep
niet-Nederlandse spelers die al beschikt over een buitenlandse licentie. Deze groep spelers
wenst de buitenlandse licentie om verschillende redenen niet op te geven. Dit heeft
bijvoorbeeld te maken met het feit dat zij willen kunnen blijven uitkomen voor de nationale
selectie van hun land. Op basis van regels van de FIPJP mogen spelers maar één licentie
hebben. Dit betekent dat als niet-Nederlandse spelers met een buitenlandse licentie zich
aanmelden bij een Nederlandse vereniging, zij geen Nederlandse licentie kunnen ontvangen.
Voor de verenigingen en de betreffende spelers is het belangrijk dat zij kunnen deelnemen
aan wedstrijden die binnen de NJBB door verenigingen en de landelijke organisatie worden
georganiseerd. Voor de landelijke organisatie is het van belang dat deze spelers worden
aangemeld door de vereniging.
Het gaat dus om spelers die in een ander land een licentie hebben, in dat land gebruikmaken
van deze licentie (voor toernooien/competities etc). Deze spelers wensen lid te worden bij een
Nederlandse vereniging, maar hun buitenlandse licentie niet te verliezen. Zij wensen gebruik
te maken van het Nederlandse sportaanbod (behalve nationale toernooien). Dit kan voor een
groot deel op basis van hun buitenlandse licentie. Het is wenselijk om deze spelers (en de
betrokken verenigingen) duidelijkheid te geven over de speelrechten van deze spelers.
Het bondsbestuur wenst niet-Nederlandse spelers met een buitenlandse licentie (die zij niet
willen/kunnen opgeven) een speelgerechtigheidsverklaring te geven waarin staat dat zij
dezelfde speelrechten hebben als iemand met een Nederlandse licentie, met het voorbehoud
dat zij niet namens Nederland kunnen worden uitgezonden naar een internationaal
kampioenschap en niet namens hun Nederlandse vereniging kunnen deelnemen aan de
Eurocup.
Het eerste punt hierbij is dat mensen die in het bezit zijn van een buitenlandse licentie volgens
onze huidige regels helemaal niet lid kunnen worden van een NJBB-vereniging. Dat komt door
de bepaling in onze statuten dat alle verenigingsleden een licentie krijgen, in combinatie met
de FIPJP-regel dat een speler maar één licentie mag hebben.
Een ander punt betreft de speelrechten van deze leden.
Zij mogen sowieso op basis van hun buitenlandse licentie deelnemen aan alle toernooien met
uitzondering van competities en nationale toernooien. Voor die laatste twee categorieën is een
door de NJBB afgegeven licentie nodig.
Als we deze leden op alle punten dezelfde speelrechten willen geven als houders van een
NJBB-licentie, dan zou in artikel 5 van de statuten kunnen worden bepaald dat aan leden die
reeds beschikken over een geldige buitenlandse licentie in plaats van een licentie een
lidmaatschapsbewijs wordt verstrekt dat in combinatie met de genoemde licentie recht geeft
op deelname aan door de NJBB georganiseerde toernooien en competities. Beide punten
worden opgevangen door onderstaand voorstel.
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Als wat betreft speelrechten nader moet worden gedifferentieerd (bijvoorbeeld nationale
toernooien wel, maar competities niet, of districtscompetities wel maar NPC niet) dan moet er
in meer reglementen een en ander worden gewijzigd. Vooralsnog kiest het bondsbestuur daar
niet voor.
Voorstel:
Aan artikel 5, lid 2 van de statuten dat luidt:
2.
Licenties
a.
De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor elk van haar verenigingsleden een
licentie. Een licentie fungeert als bewijs van lidmaatschap
b.
Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van de bond en kan door hem
worden ingenomen.
c.
De inhoud van en de rechten en plichten die voortvloeien uit licenties kunnen nader
worden geregeld door de bondsraad.”
een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
d.
In afwijking van het gestelde sub a verstrekt de bond aan zijn lidverenigingen voor elk
van haar verenigingsleden die reeds beschikken over een geldige licentie afgegeven
door een andere bij de FIPJP aangesloten bond een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs
van lidmaatschap geeft in combinatie met de in de eerste volzin bedoelde licentie
dezelfde rechten als een door de bond afgegeven licentie.”
11.4.2

Integriteit

NOC*NSF heeft de sportbonden geadviseerd om twee zaken over integriteit op te nemen in de
statuten. Beide wijzigingen hebben geen directe gevolgen voor spelers. Dit betreft:
Juridische binding van sporters en begeleiders van topsportbonden aan de beslissingen van de
Dopingautoriteit. Deze juridische binding is noodzakelijk zodat de Dopingautoriteit zijn taken
met betrekking tot dopingbestrijding ook juridisch gerechtvaardigd kan uitvoeren.
Het verankeren van de aanklager voor onafhankelijk onderzoek ten behoeve van
integriteitscasussen zodat de NJBB de ruimte krijgt om de zorgtaak voor sporters beter op te
pakken.
De door NOC*NSF aanbevolen bepalingen met betrekking tot de aanklager zijn al in de NJBBstatuten verwerkt. Voor de juridische binding van sporters aan de beslissingen van de
dopingautoriteit heeft NOC*NSF een tekst aangedragen die in onderstaand voorstel is
verwerkt.
Voorstel:
Aan artikel 6, lid 3 van de statuten ("Aanvullende rechten en verplichtingen") wordt een sub c.
toegevoegd dat luidt: "De bond is bevoegd ten laste van zijn leden in het kader van de
bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit,
zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de bond gebonden
zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de
daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen."
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