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Voorwoord  

 

2017 was in alle opzichten een bijzonder jaar waarin vooral op organisatorisch niveau veel is 

veranderd. In januari zijn de districtsteams geïnstalleerd. De districtsteams zijn het 

verlengstuk van het bondbureau en ondersteunen het bondsbureau bij de uitvoering van het 

beleid. In de maanden april en mei zijn de eerste ledenraadplegingen gehouden. Tijdens deze 

ledenraadplegingen gaat het bondsbestuur in gesprek met de verenigingen om input te 

vergaren voor het jaarplan voor het volgende jaar. In mei zijn 20 bondsraadsleden gekozen en 

benoemd die gezamenlijk de bondsraad vormen. De bondsraad vertegenwoordigt de gehele 

achterban en stelt het beleid vast, bewaakt de koers en toetst de uitvoering van het beleid. In 

oktober heeft het eerste strategisch beraad plaatsgevonden. In het strategisch beraad wordt 

door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren de input uit de ledenraadplegingen getoetst 

en besproken of deze input op een goede manier verwerkt is en terugkomt in de plannen die 

worden voorgelegd in de najaarsvergadering van de bondsraad. In november vond aan het 

einde van de besluitvormingscyclus de najaarsvergadering plaats. De bondsraad heeft voor het 

eerst een jaarplan en begroting 2018 vastgesteld die mede gebaseerd is op de input uit de 

ledenraadplegingen. Op deze manier kunnen alle verenigingen invloed uitoefenen op de te 

varen koers.  

 

In de bondsraad is in het afgelopen jaar een nieuwe versie van het NPC-reglement 

vastgesteld. Verder is het toernooi reglement petanque (TRP) herzien en heeft een wijziging 

plaatsgevonden in de NK reglementen m.b.t. het aantal dagen waarop een NK georganiseerd 

wordt in relatie tot het aantal deelnemers én over het aantal equipes dat doorgaat naar de 

finaledag. Daarnaast vond nog een herstel plaats in het huishoudelijk reglement m.b.t. het 

overnemen van een royement. In het nieuwe huishoudelijk reglement was het artikel wat 

hierop betrekking had, weggevallen.  

 

Op sportief niveau was 2017 het eerste jaar waarin de NPC in alle divisies werd georganiseerd.  

In totaal hebben 294 teams van 113 verschillende verenigingen deelgenomen aan de NPC in 

het seizoen 2016/2017. ’t Dupke mocht zich in 2017 landskampioen noemen als winnaar van 

de topdivisie. Hiermee heeft ’t Dupke deelname aan de EuroCup afgedwongen. Op 

internationaal niveau konden wij wederom een mooi succes vieren. Het NJBB veteranenteam 

bestaande uit Martin Bakker, Rajen Koebeer, Bert van Dijk en Henry Calvetti won onder leiding 

van coach Meep Poel voor de 2e keer op rij het Europees kampioenschap en werd Europees 

kampioen veteranen. Een prachtig resultaat! 

 

Tenslotte is het bondsbureau in november 2017 naar een nieuw pand in Nieuwegein verhuisd.  

Samen met de Koninklijke Base & Softball Bond, Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, 

Basketballbond, Badmintonbond, Tafeltennisbond en Schermbond is een mooi collectief van 

sportbonden gevormd waarmee de komende jaren intensief de samenwerking wordt gezocht.  

 

Bondsbestuur 
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1 INTERNE ONTWIKKELINGEN 
 

 

1.1 JAARPLAN 2017 

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 

2017 worden opgepakt. De stand van zaken m.b.t. de projecten binnen de pijlers wordt 

hieronder per pijler toegelicht. 

 

Pijler Bondsorganisatie 

In de vergadering van de bondsraad in november 2016 lag een voorstel voor het veranderen 

van de huidige contributie- en licentiestructuur. Dit voorstel is tijdens de bondsraad 

teruggetrokken. In het jaarplan 2017 was het project “implementatie contributie- en 

licentiestructuur” wel al opgenomen. Aangezien de huidige contributie- en licentiestructuur 

gehandhaafd bleef, is dit project in 2017 geparkeerd.  

Om een voorstel voor een nieuwe contributie- en licentiestructuur voor te bereiden is in 2017 

een werkgroep gevormd bestaande uit bondsbestuursleden en medewerkers van het 

bondsbureau. De werkgroep had als taak een aantal nieuwe modellen uit te werken voor de 

ledenraadplegingen in 2018.  

 

Op 01 januari 2017 zijn de districtsteams formeel gestart. Op zaterdag 21 januari is een kick-

off bijeenkomst georganiseerd in Kamerik met alle districtsteams. In het eerste jaar zijn veel 

overlegmomenten gepland met districtscoördinatoren, verenigingsondersteuners, 

sportpromotors, coördinatoren wedstrijdzaken en webredacteuren om de voortgang binnen de 

districtsteams te bespreken en operationele zaken te regelen. Daarnaast is in overleg met de 

afzonderlijke districtsteams het jaar 2018 en de daarbij behorende begroting voorbereid.  

 

Tot slot heeft het bondsbestuur een beleid opgesteld m.b.t. het werven, begeleiden en 

behouden van vrijwilligers die op landelijk niveau actief zijn. De actiepunten die uit dit beleid 

voortvloeien, worden in 2018 verder uitgewerkt. Een van de actiepunten betreft het vertalen 

van het landelijke beleid naar een stuk dat verenigingen kunnen gebruiken voor hun eigen 

vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.  

 

Pijler Competitie 

In april 2017 is het eerste seizoen afgerond waarin de NPC werd gespeeld in 6 divisies. In de 

aanloop naar het nieuwe seizoen 2017/2018 is een enquête gehouden onder bestuurders, 

teamcaptains en spelers m.b.t. de NPC. De enquête is door 576 respondenten ingevuld en de 

NPC scoorde gemiddeld een 7,4 waarbij district Oost het laagst scoorde met een 7,2 en district 

Noordwest het hoogst met een 7,9. Het toevoegen van de 3e divisie aan het landelijke deel, 

het aanwezig zijn van alle spelers die op het opstellingsformulier staan vermeld, het afschaffen 

van verplicht gemengd spelen in de 4e divisie en lager, het opstellen van duidelijke richtlijnen 

voor binnen en buiten spelen en het verduidelijken van het NPC reglement zijn de 

belangrijkste bevindingen die uit de enquête naar voren zijn gekomen. In de bondsvergadering 

van mei 2017 is een hernieuwd NPC reglement vastgesteld dat voorziet in bovenstaande 

punten en dat duidelijker is qua opzet en indeling.  

 

In de aanloop naar het seizoen 2017/2018 is veel tijd gestoken om het proces m.b.t. het 

indelen van de teams, het publiceren van de definitieve indeling en het invullen van de 

uitslagenformulieren verder te verbeteren. Verder heeft het bestuur besloten om het 

inschrijfgeld in de 4e divisie en lager aan te passen aan het aantal teams in een poule. Een 

proef om scheidsrechters in de topdivisie toe te wijzen, is niet gelukt. Het aantal 

scheidsrechters en de beschikbaarheid van deze kleine groep scheidsrechters maakte het niet 

mogelijk om de planning in de Topdivisie rond te krijgen.  
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In 2017 is eveneens een enquête gehouden onder deelnemers van NK’s. 162 respondenten 

hebben de enquête volledig ingevuld. Uit de enquête bleek vooral dat spelers het leuk zouden 

vinden als voorronden van NK’s in het district worden gespeeld. Daarnaast blijkt dat veel 

spelers het Zwitsers Systeem lastig te begrijpen vinden. Er is getracht om in 2018 een pilot te 

draaien met voorronden voor het NK Tête-à-Tête. Het was te kort dag om dit voor het NK in 

2018 te realiseren. Het streven is om 2019 een pilot te draaien voor voorronden bij een NK.  

 

Verder is in 2017 onder leiding van de portefeuillehouder een werkgroep benoemd die zich 

bezighoudt met het ontwikkelen van een visie en beleid op topsport. Naast medewerkers van 

het bondsbureau maken Tom van der Voort en Ferdinand Wiese onderdeel uit van deze 

werkgroep. Tot slot heeft het bondsbestuur een mandaatregeling voor het TRP opgesteld. In 

het TRP is een aantal bevoegdheden van het bondsbestuur benoemd. Het bondsbestuur draagt 

de uitvoering van de meeste bevoegdheden op aan de Commissie Wedstrijdzaken Nationaal 

(CWN). De uitvoering van een aantal andere bevoegdheden draagt het bondsbestuur op aan 

de directeur van het bondsbureau. 

 

Pijler Promotie 

Binnen de pijler promotie is hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de nieuwe 

NLpetanque website. Het lanceren van de website heeft echter vertraging opgelopen door 

complicaties die zijn opgetreden in de NPC uitslagenmodule. De uitslagenmodule maakt 

integraal onderdeel uit van de nieuwe NLpetanque website. De nieuwe website kan pas 

gelanceerd worden als de NPC uitslagenmodule uitgebreid is getest en de goede werking kan 

worden gegarandeerd. Het streven is om de nieuwe website uiterlijk in het 2e kwartaal van 

2018 te lanceren. In het kader van marktverkenning zijn in 2017 een aantal gesprekken 

gevoerd met niet-aangesloten verenigingen, bedrijven en festivals. Het Monsjeu de Boules 

concept is bij bedrijven en festivals getoetst, daarnaast is het in samenwerking met een 

marketeer van Sport en Zaken verder uitgewerkt.  

 

Uit de gesprekken met niet-aangesloten verenigingen blijkt dat met name de huidige 

contributie- en licentiestructuur een drempel is om lid te worden. Met name het aanbod voor 

de huidige club-licentiehouders in relatie tot de afdracht aan de NJBB zorgt voor weerstand. De 

ideeën/suggesties die het bondsbestuur heeft ontvangen uit de ledenraadplegingen m.b.t. 

promotie, ledenwerving, verjonging, zichtbaarheid en meerwaarde zijn ook voor niet-

aangesloten vereniging heel herkenbaar.  

 

Pijler Verenigingsondersteuning 

Binnen de pijler verenigingsondersteuning is de ontwikkeling van de opleiding tot Regionaal 

Wedstrijdleider (RWL) in 2017 afgerond. De pilot van deze opleiding heeft plaatsgevonden en 

de eerste reguliere opleidingen staan in 2018 gepland. Daarnaast is ook de ontwikkeling van 

de opleiding tot Basis Instructeur Petanque (BIP) afgerond na een succesvolle pilot in Tilburg. 

Dit betekent dat na een intensieve periode van 4 jaar de basis voor de nieuwe opleidingen 

ontwikkeld is.   

 

Het is in 2017 niet gelukt om een handboek met “competitieformats en toernooien” samen te 

stellen. In overleg met districtcoördinatoren wordt besproken of de districtsteams het 

bondsbureau kunnen ondersteunen bij de realisatie van dit product.   

 

1.2 FINANCIEN 

 

De totale kosten en opbrengsten zijn in 2017 lager uitgevallen dan de begroting 2017 en lager 

dan de realisatie 2016. Het boekjaar 2017 is echter wel afgesloten met een positief 

exploitatieresultaat van € 43.919. De uitgebreide verantwoording over het gevoerde financiële 

beleid is te lezen in het financieel jaarverslag. Het bondsbestuur staat voor een belangrijke 

uitdaging om de inkomsten de komende jaren op peil te houden.  
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De gegarandeerde subsidie-inkomsten vanuit NOC*NSF worden structureel minder en de 

continue daling van het ledenaantal zorgt eveneens voor een inkomstendaling. In 2017 heeft 

accountantskantoor Mazars het boekjaar 2016 voor het laatst gecontroleerd. De start van de 

nieuwe organisatie per 01 januari 2017 was voor het bondsbestuur een goede aanleiding om 

na 5 jaar (boekjaar 2012 t/m 2016) te wisselen van accountantskantoor. De komende jaren 

zal de accountantscontrole verricht worden door accountantskantoor Coney.  

 

1.3  BONDSBESTUUR 

 

Op 31 december 2017 was de samenstelling van het bondsbestuur als volgt: 

 

Naam: Functie: 1e termijn: 2e termijn: 

Sjoerd Pieterse Voorzitter 17-11-2013 

26-11-2016 

27-11-2016 

23-11-2019 

Ton Roos Secretaris 25-05-2013 

28-05-2016 

29-05-2016 

25-05-2019 

Valentijn van Koppenhagen Penningmeester 26-11-2017 

21-11-2020 

 

Jan Willem Meerwaldt Bestuurslid  24-05-2014 

20-05-2017 

21-05-2017 

23-05-2020 

Jan Paashuis Bestuurslid 21-05-2017 

23-05-2020 

 

De maximale zittingstermijn (richtlijn NOC*NSF) bedraagt 12 jaar in 4 periodes van 3 jaar.  

 

In 2017 hebben Hetty Tindemans (penningmeester) en Floris van Lelyveld (bestuurslid 

promotie en verenigingsondersteuning) na respectievelijk 5,5 jaar en 3 jaar afscheid genomen 

van het bondsbestuur. Jan Willem Meerwaldt (portefeuillehouder pijler bondsorganisatie) is in 

mei 2017 voor 3 jaar herkozen. Jan Paashuis (portefeuillehouder pijler competitie) is in mei 

2017 tot het bondsbestuur toegetreden. Valentijn van Koppenhagen (penningmeester) is in 

november 2017 tot het bondsbestuur toegetreden. De functies voor promotie en 

verenigingsondersteuning waren in 2017 vacant.  

 

In 2017 heeft het bondsbestuur 7 keer voltallig vergaderd. Naast de algemene 

bestuursvergadering (AB) komt het dagelijks bestuur (DB) voorafgaand aan het AB bij elkaar 

om de Algemene Bestuursvergadering voor te bereiden. In het DB worden eveneens de 

lopende zaken m.b.t. 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 scoorde in het aangeleverde 

model op een schaal van 1 (ruim onvoldoende) tot 6 (uitstekend) gemiddeld een 4,56. De 

thema’s die nog verder aandacht behoeven hebben betrekking op:   

• Het oog hebben voor de veiligheid in het algemeen en van specifieke groepen;  

• Het zorgen voor diversiteit bij de samenstelling van het bestuur;  

• Het hebben van goede visie op topsport; 

• Het op de hoogte zijn van de financiele situatie bij de bond aangesloten verenigingen. 
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1.4 BONDSBUREAU 

 

Het gemiddeld aantal FTE over 2017 bedroeg 4,47 FTE. Eind april 2017 heeft Carlijn Mol 

(beleidsmedewerker) de NJBB verlaten. Deze vacature is medio juni ingevuld door Bart 

Achterhof. De uren van Miranda Aalmoes (financieel medewerker) zijn per 01 juli 2017 

structureel uitgebreid van 16 naar 20 uur. In 2017 heeft Afke Hoekstra, in de periode van mei 

t/m november, tijdelijk Laura Vaessen vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof 

 

In 2017 heeft het bondsbureau naast de reguliere bedrijfsvoering veel tijd gestoken in de 

samenwerking met de districtsteams en het inrichten van de processen rondom de uitvoering. 

De gehele financiele administratie wordt sinds 01 januari 2017 door het bondsbureau verzorgd 

waaronder het factureren van de inschrijfgelden, het betalen van de facturen en het bestellen 

van prijzen voor de verschillende districtscompetities. Op basis van deze extra werkzaamheden 

zijn de uren van de financieel medewerker uitgebreid. Daarnaast heeft het bondsbureau de 

commissie wedstrijdsport nationaal (CWN) intensief ondersteund bij het maken van de nieuwe 

competitie-indeling voor de NPC en o.a. het maken van een tips & tricks boekje dat aan elk 

team en de NPC contactpersoon beschikbaar is gesteld.  

 

Naast het verder ontwikkelen van de opleidingen en de website NLpetanque is in 2017 veel 

energie gestoken in de ondersteuning van AH Sportfestijn. Helaas is dit evenement op het 

allerlaatste moment geannuleerd vanwege het slechte weer.  

 

Er zijn daarnaast gesprekken gevoerd met accountantskantoren en met partijen die een 

collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen kunnen aanbieden. 

Het transitieteam Sport heeft vanuit NOC*NSF aangegeven dat zij contracten willen afsluiten 

met verzekeraars waarvan bonden collectief gebruik kunnen maken. Er wordt in 2018 een 

aanbod verwacht waarvan verenigingen vanaf 2019 gebruik kunnen maken.  

 

In 2017 heeft het gehele huisvestingstraject veel tijd in beslag genomen. Het huidige 

huurcontract liep af en de eigenaar heeft besloten om het kantoorgebouw te verbouwen tot 

appartementencomplex. Een aantal grote sportbonden (waaronder hockey, skiën, golf, 

watersport en volleybal) hebben gezamenlijk een kantoorpand betrokken in Papendorp 

(bedrijventerrein Utrecht). De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) bleef als grotere 

bond over en in samenwerking met de KNZB was lang sprake van een pand in de Meern. Toen 

de KNZB zich terugtrok uit dit initiatief, hebben de overgebleven sportbonden besloten om een 

verdieping in een kantoorpand in Nieuwegein te huren. Aangezien geen enkele sportbond zat 

te wachten op dubbele huurlasten, is ervoor gekozen om zorgvuldig met een aannemer het 

verbouwtraject uit te stippelen zodat de medewerkers van alle sportbonden in de 

verbouwperiode goed konden blijven werken. De sportbonden zijn collectief (vanuit een 

stichting) een huurcontract aangegaan voor een periode van 10 jaar met een optie om twee 

maal 5 jaar te verlengen.  

 

Tot slot zijn voor 01 december 2017 de jaarlijkse subsidieaanvragen inclusief ondersteunende 

plannen bij NOC*NSF voor het jaar 2018 ingediend. Er is een aanvraag ingediend om in 

aanmerking te komen voor de “basisbijdrage sportparticipatie” en de “basisbijdrage algemeen 

functioneren sportbonden”.  

 

1.5  DISTRICTSTEAMS 

 

Op 01 januari 2017 zijn de 8 districtsteams formeel gestart. Elk district kent een districtsteam 

al dan niet met een volledige bezetting. De belangrijkste taak voor de districtsteams was 

voornamelijk gericht op het continueren van competities en kampioenschappen die van 

oudsher vanuit de oude afdelingsstructuur bestonden en deze te integreren in de nieuwe 
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districtsindeling. Naast het invullen van de openstaande vacatures binnen het districtsteam 

was het van belang dat de verenigingen binnen het district weten dat er een districtsteam is en 

op welke gebieden het districtsteam hen kan ondersteunen bij eventuele vragen.  

 

In 2017 zijn door de districtsteams 30 competities, 2 captainscups en 1 bestuurderscup 

georganiseerd. De integratie van de verschillende competities verliep in het ene district 

makkelijker dan bij een ander. In de praktijk bleek er veel verschil te zitten in de organisatie 

van competities en kampioenschappen door de afdelingen. Sommige afdelingen lieten in het 

verleden spelers met een club-licentie deelnemen aan afdelingscompetities. Daarnaast zat er 

per afdeling ook een verschil in het prijzenbeleid. Met betrekking tot het deelnemen van 

clublicentiespelers aan districtscompetities heeft het bondsbestuur begin maart 2017 een brief 

naar alle verenigingen gestuurd dat het toestaan van spelers met een clublicentie in 

districtscompetities niet meer gedoogd zou worden vanaf het winterseizoen 2017-2018 (start 

01 oktober). In overleg met de districtsteams is eveneens gewerkt aan een uniform 

prijzenbeleid waarin is afgesproken dat voor districtscompetities en kampioenschappen geen 

waardebonnen meer worden verstrekt. De aanschaf van medailles wordt daarnaast zoveel 

mogelijk centraal geregeld door het bondsbureau.  

 

Qua bezetting van het districtsteam is alleen districtsteam Noordwest volledig bezet. In alle 

andere districtsteams zijn nog vacatures. Er wordt zowel door het bondsbureau als de 

districtsteam veel energie in gestoken maar in de praktijk blijkt het lastig om hiervoor mensen 

te vinden.  

Met name de vacante positie van districtscoördinator in districtsteam Noord en districtsteam 

Zuidwest baart het bondsbestuur zorgen. Verder is in districtsteam Noord, Oost en Zuidoost 

nog de functie van verenigingsondersteuner vacant. In 6 districtsteams waaronder Midden, 

Oost, West, Zuid, Zuidwest en Zuidoost is de vacature van sportpromotor nog niet ingevuld. 

Ieder districtsteam beschikt over een coördinator wedstrijdzaken met ondersteuning van een 

wedstrijdcommissie waardoor het regionale sportaanbod goed georganiseerd is. Daarnaast 

beschikt elk districtsteam over een webredacteur die districtswebsite actueel houdt.  

In het kader van verenigingsondersteuning is er voornamelijk contact met verenigingen  

per e-mail. Thema-avonden voor scheidsrechters en wedstrijdleiders, kalendermeetings, 

ledenraadplegingen, verenigingsbezoeken, bezoeken van NK binnen district, organisatie van de 

bestuurders- of captainscup, het bezoeken van toernooien binnen het district, het bezoeken 

van jubilea en het uitreiken van een bronzen spelden zijn andere contactmomenten waarop 

districtsteamleden contact onderhielden met verenigingen in hun district.  

 

1.6  COMMISSIES 

 

REGLEMENTENCOMMISSIE 

In 2017 bestond de reglementencommissie uit 4 leden en 2 aspirant leden. Naast Ad van 

Helvoort (voorzitter) zijn Jac Vuurpijl (secretaris), Henk Lacourt en Ruben van Stockum lid.  

Niek Tholen en Hans Molier zijn in 2017 als aspirant lid toegevoegd aan de commissie.  

 

De reglementencommissie heeft in 2017 in totaal 8 keer vergaderd. De uitgave van het RPS 

1.0, het beantwoorden van vragen van verenigingsleden en functionarissen, het aanpassen 

van het TRP en het ontwerpen van het RPS plus zijn de belangrijkste werkzaamheden geweest 

in 2017. De vraagstukken die de reglementencommissie heeft behandeld zijn te verdelen in 

onderstaande categorieën: 

- Reglementswijzigingen algemeen (3 vragen) 

- RPSPlus (8 vragen); 

- Toernooi Reglement Petanque, (26 vragen) 

- Bondszaken algemeen (2 vragen) 

- RPS (24 vragen) 
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TUCHTCOLLEGE 

Het tuchtcollege bestond begin 2017 uit 9 personen: N. Spapen (voorzitter), C. Calis 

(secretaris), S. Dijkstra (lid), A. Tariki (lid), M. Vrolijk (lid), J. Waasdorp (lid), B. Waijers (lid), 

B. Achterhof (lid) en L. Hauwert (lid). Dhr. B. Achterhof en Mevr. L. Hauwert zijn gedurende 

het jaar gestopt waardoor het college op 31 dec. 2017 nog 7 leden telt.  

 

In 2017 heeft het tuchtcollege 2x vergaderd en zijn 3 tuchtzaken gemeld die betrekking 

hadden op het niet komen opdagen van een NPC team, het niet komen opdagen bij een NK en 

het overnemen van een royement.  

 

COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL (CWI) 

De commissie wedstrijdsport internationaal (CWI) bestond in 2017 uit voorzitter Henk van 

Rekum de trainers/coaches Toon van Alebeek, Fred Lagerwaard en Christian Saurel. 

 

• Christian Saurel Trainer/coach heren beloften selectie 

• Fred Lagerwaard Trainer/coach jeugdselecties 

• Toon van Alebeek Trainer/coach vrouwen beloften en vrouwenselectie 

 

De trainers/coaches hebben in 2017 de spelers zowel nationaal als internationaal bij 

voorbereidingstoernooien, EK en WK’s begeleid. Bij het WK Tête-à-Tête, Doublette en Mix in 

Gent, het EK Beloften en EK Mannen in Saint Pierre lès Elbeuf en het WK Jeugd en Vrouwen in 

Kaihua (China) zijn de spelers door leden van CWI begeleid. Het team dat deel heeft genomen 

aan het EK Veteranen in Karlslunde werd begeleid door Meep Poel.  

 

Op het WK Tête-à-Tête, Doublette en Mix in Gent is Nederland vertegenwoordigd door 

Lynsey Bakens, Lieke van der Voort, Noël Kempeneers en Kees Koogje. Bij het onderdeel Tête-

a-Tête heeft Kees Koogje de kwartfinale behaald. Hierin verloor hij van de uiteindelijke 

winnaar Henri Lacroix. Lieke van der Voort heeft zich in dit onderdeel niet weten te plaatsen bij 

de laatste 16.  Bij het onderdeel Mix zijn Lynsey en Noël uitgeschakeld in de achtste finale 

tegen Canada. Bij het onderdeel doubletten hebben zowel de mannen als de vrouwen de 

achtste finales niet bereikt.  

 

Aan het EK Mannen in Saint Pierre lès Elbeuf is deelgenomen door Kees Koogje, Essa Agzoul, 

Noël Kempeneers en Mark Wildenboer. Op het onderdeel Precisieschieten behaalde Kees 

Koogje de gedeelde 5e t/m 8e plaats in de eindrangschikking. Bij het onderdeel 

Tripletten wisten de mannen de 3e plaats en bronzen medaille te behalen. 

 

Aan het EK Beloften Mannen in Saint Pierre lès Elbeuf hebben Charles Gelijn, Mauro Saunier, 

Elior van Klaveren en Tim Gijsbertse deelgenomen. Zij wisten in de eindrangschikking een 

gedeelde 5e t/m 8e plaats te behalen bij het onderdeel Tripletten. Elior van Klaveren heeft bij 

het onderdeel precisieschieten een 9e plaats bereikt.  

 

Aan het EK Beloften Vrouwen in Saint Pierre lès Elbeuf hebben Ellen Walrave, Yannieke 

Baks, Marsha Nuijten en Chantal Moors deelgenomen. Zij verloren de finale in de Coupe des 

Nations. Ellen Walrave heeft bij het onderdeel precisieschieten een 3e plaats bereikt en 

daarmee een bronzen medaille behaald.  

 

Bij het WK Jeugd in Kaihua (China) is Nederland vertegenwoordigd door Lotte van 

Bergenhenegouwen, Roby van Rooijen, Jobbi Schefferlie en Niels Saurel. Bij het onderdeel 

Tripletten is Nederland in de voorronden uitgeschakeld. In de Coupe des Nations verloor 

Nederland in de eerste ronde tegen Hongarije. Bij het onderdeel precisieschieten is Jobbie 

Schefferlie in de achtste finale uitgeschakeld. 

 



 

Agendapunt 8.1 – Jaarverslag 2017  24 
 

Bij het WK Vrouwen in Kaihua (China) is Nederland vertegenwoordigd door Roby van 

Rooijen, Katy Bosch, Josefien Koogje en Sandy Rikkers. Bij het onderdeel Tripletten wist 

Nederland de laatste 16 niet te bereiken omdat de laatste partij in de voorronden nipt werd 

verloren tegen Italië. Bij het onderdeel precisieschieten werd Roby van Rooijen uitgeschakeld 

in de voorronden.  

 

Bij het EK Veteranen in Karlslunde (Denemarken) werd Nederland vertegenwoordigd door 

Rajen Koebeer, Martin Bakker, Henri Calvetti en Bert van Dijk. Zij wisten voor de 2e keer op rij 

de Europese titel te veroveren hetgeen een enorme prestatie was. 

 

COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL (CWN) 

De commissie wedstrijd sport nationaal bestond in 2017 uit 6 personen: Huub van den Broek 

(voorzitter), Paul Wagenaar (secretaris), Hans Tijssen (lid), Wim Flecken (lid), Frank Wevers 

(lid) en Liliane Welten (lid). 

 

De commissie is in het verslagjaar 8 maal bijeen geweest. De belangrijkste onderwerpen 

waren: 

• Toewijzen van accommodaties en wedstrijdfunctionarissen voor NK’s en Masters; 

• Organiseren en evalueren van NK’s en Masters in overleg met verenigingen; 

• Organiseren en evalueren NPC; 

• Informeren van wedstrijdleiders en scheidsrechters over wijzigingen in de regelgeving; 

• Beoordelen en aanpassen van relevante reglementen in overleg met de 

Reglementencommissie; 

• Volgen van tuchtzaken naar aanleiding van rapportages; 

• Bijhouden van ranglijst en teamranking; 
 
In 2017 heeft de commissie wedstrijdsport nationaal 6 NK’s georganiseerd: 

 

NK Tête-à-Tête 22 en 23 april 2017 De Gooiers, Loosdrecht 

NK Doubletten 20 en 21 mei 2017 Karro Deux, Deventer 

NK Tripletten 17 en 18 juni 2017 PVN, Nieuwegein 

NK Mix 15 en 16 juli 2017 PC Doetinchem 

NK Veteranen 9 september 2017 Maboul, Ede 

NK Precisieschieten 17 december 2017 PVN, Nieuwegein 

 

Het NK Beloften (mannen en vrouwen) is vanwege het te lage aantal inschrijvingen niet 

doorgegaan. Het finaleweekend van de Masters is op 17 en 18 november gehouden bij PVN in 

Nieuwegein.  
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2  EXTERNE ONTWIKKELINGEN 
 

2.1 NOC*NSF 

 

In de Sportagenda 2017+ van NOC*NSF is afgesproken dat de manier waarop de collectieve 

middelen van de sport worden ingezet de komende jaren zal worden heringericht. De 

Sportagenda 2017+ is daarbij de inhoudelijke leidraad. 

Voor het verder invullen van het bestedingsplan is voor de komende jaren afgesproken een 

soort ‘eindbeeld’ te schetsen van de gewenste situatie en daarna terug te rekenen naar het 

jaar van invoering. De discussie of de basisfinanciering of deel daarvan wordt afgeschaft en de 

vrijkomende middelen worden gebruikt voor maatwerkfinanciering (o.b.v. projectfinanciering) 

is onderdeel van de totale uitwerking.  

 

In 2017 heeft NOC*NSF een Innovatie- en Ontwikkelingsfonds ingericht. Dit fonds heeft tot 

doel om innovatieve projecten binnen de branche te stimuleren en om te zetten in rendabele 

en voor de gehele branche relevante nieuwe producten, diensten of processen. De plannen en 

activiteiten moeten in het verlengde liggen van de Sportagenda 2017+. De aanvragen moeten 

worden gedaan door een cluster van samenwerkende bonden, die ook in totaal een eigen 

bijdrage van 30% moeten opbrengen.  

 

De commissie Externe Financiering o.l.v. van oud CDA politicus Jack de Vries onderzoekt welke 

additionele financieringsbronnen er voor de sport te vinden zijn, naast de huidige middelen van 

de Lotto, ministerie VWS en de gemeenten. Goed nieuws was er in ieder geval vanuit het 

nieuwe regeerakkoord. In het regeerakkoord is extra geld voor de sport beschikbaar gesteld. 

Over de besteding van deze extra gelden wordt een sportakkoord met de sportsector gesloten. 

De gesprekken hierover zijn momenteel gaande.  

 

Tenslotte zal de basisfinanciering voor de NJBB in 2018 lager zijn dan in 2017. Bij het verdelen 

van de middelen worden de leden (+/- 600.000) van Sportvisserij Nederland meegeteld. Dit is 

van invloed op de basisfinanciering voor alle sportbonden.  

 

2.2 Congres Confédération Européenne de Pétanque (CEP) 

 

Het jaarlijkse congres van de CEP vond plaats tijdens het EK Mannen in Saint Pierre lès Elbeuf, 

Frankrijk. De NJBB werd vertegenwoordigd door Sjoerd Pieterse (voorzitter). 

 

De belangrijkste punten op de agenda waren aanpassingen m.b.t. nationaliteitsregel, statuten, 

contributie, locatie CEP, gastlanden EK’s, splitsing EK Jeugd, geschorste spelers en 

puntentelling EuroCup.  

 

Nationaliteitsregel 

In het congres was de meeste discussie over het voorstel om voortaan bij alle EK's alleen nog 

maar spelers te laten meedoen die de nationaliteit hebben van het land dat zij 

vertegenwoordigen. Dat voorstel is met grote meerderheid aanvaard. 

 

Nieuwe statuten 

Er zijn nieuwe statuten vastgesteld. In de nieuwe statuten staat onder meer dat de CEP twee 

voertalen kent, Engels en Frans. Alle documenten worden ook in die twee talen opgesteld. Ook 

het congres is tweetalig. Als er discrepantie is tussen de Engelse en de Franse versie van een 

tekst, prevaleert de Engelse tekst. 

 

http://www.cep-petanque.com/home/index.htm
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Contributie 

De contributie wordt met ingang van 2018 verhoogd. Voor de NJBB gaat de contributie van  

€ 1.200 naar € 1.350. De bond van Monaco heeft een idee gelanceerd om de 

contributiestructuur te wijzigen. Door de huidige staffel betalen de bonden zeer verschillende 

bedragen per licentiehouder. Zo werd duidelijk dat in de huidige contributiestructuur de 

grootste bond (Frankrijk) weliswaar de hoogste contributie betaalt, maar dat dit voor Frankrijk 

neerkomt op 1 cent per licentiehouder. De kleinste bond draagt 11 euro per licentiehouder af. 

Het idee van Monaco is om bonden een vast bedrag per licentiehouder te laten afdragen. Dat 

zou in ieder geval voor Frankrijk maar ook voor Nederland zeer nadelig uitpakken. Het voorstel 

lag niet ter besluitvorming voor. Het is nog niet duidelijk wanneer dit thema wel in het congres 

aan de orde komt. 

 

Vestiging CEP 

De CEP heeft inmiddels een vaste thuisbasis gekregen in Luxemburg (in het nationale 

boulodrome). Daar zullen onder meer cursussen voor trainers en scheidsrechters worden 

georganiseerd. Ook het jaarlijkse congres wordt voortaan daar gehouden. Het congres wordt 

verplaatst naar het voorjaar en niet meer gekoppeld aan een EK.  

 

Splitsing EK Jeugd 

De CEP heeft in een enquête geïnventariseerd of er belangstelling is voor splitsing van de EK's 

voor jeugd in aparte kampioenschappen voor jongens en meisjes. Van de 26 bonden die zich 

daarover hebben uitgesproken waren en 13 voor en 13 tegen. Het bestuur heeft daaruit 

geconcludeerd dat splitsing voorlopig geen optie is. 

 

Puntentelling Eurocup 

Er komt een wijziging in de toedeling van punten voor gespeelde wedstrijden in de eurocup. 

Kern daarvan is dat het aantal gewonnen wedstrijden (ontmoetingen) tussen twee teams 

bepalend is (zoals in onze NPC), en niet, zoals de laatste keer, het totale aantal gewonnen 

partijen van afzonderlijke equipes. 

 

Gastlanden EK’s 

Naar aanleiding van een oproep aan landen om EK’s te organiseren is een discussie ontstaan 

over de te volle internationale kalender met teveel EK’s voor de verschillende onderdelen. Het 

bijwonen van EK’s is door de hoeveelheid EK’s voor veel landen niet meer te financieren.  

 

Geschorste spelers  

Als een speler door zijn bond is geschorst/geroyeerd en zich aanmeldt bij een andere bond, 

zou hij/zij bij correct gebruik van de desbetreffende overschrijvingsformulieren 'door de mand 

moeten vallen'. De procedure blijkt echter fraudegevoelig te zijn, is de ervaring van de 

Belgische bond. Er werd een oproep aan de bonden gedaan om hierop meer alert te zijn. Het 

bestuur van de CEP gaat met het bestuur van de FIPJP overleggen om de procedure te 

verbeteren. 

 

2.3 Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) 

 

Het congres van de FIPJP is gehouden tijdens het WK vrouwen in Kaihua. Het bondsbestuur 

heeft dit congres niet bijgewoond. Op de agenda stonden o.a. het toekennen van de locaties 

voor het WK Jeugd, Vrouwen, Mannen en het WK Mix, het aanpassen van de statuten, 

contributie 2018 en het “Olympic Bid”. Het bondsbestuur heeft het bestuur van de FIPJP 

verzocht de notulen van het congres na te sturen maar tot op heden heeft het bondsbestuur 

deze nog niet ontvangen.  

http://www.fipjp.com/
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BIJLAGE 1 NATIONALE KAMPIOENEN 2017 

 

NPC (seizoen 2016/2017)   JBC ’t Dupke (finaleronde in EuroCup bereikt) 

 

Masters     Essa Agzoul, Kees Koogje, Noël Kempeneers en  

Tom van der Voort (deelname aan WK Mannen 2018) 

 

NK Veteranen     Gerard Zijlstra en Teun van Oijen 

 

NK Mix      Sandy Rikkers en Mark Wildeboer 

 

 

JEUGD     

 

NK Tête-à-Tête  Jeugd  Niels Saurel   

 

NK Precisieschieten  Jeugd  Martijn Moors   

 

NK Doubletten  Junioren  Lotte van Bergenhenegouwen en Roby van 

Rooijen  

NK Doubletten  Aspiranten Kasper Stok en Lars de Roos   

 

NK Tripletten   Aspiranten Michelle de Blij, Rachel van Rooijen en Sanne van 

Ieperen 

NK Tripletten   Junioren  Lotte van Bergenhenegouwen, Jobbi Schefferlie en 

Rens de Roos 

 

MANNEN     

 

NK Tête-à-Tête    Kees Koogje   

 

NK Precisieschieten    Ad Wagenaars   

 

NK Doubletten    Kees Koogje en Noël Kempeneers  

 

NK Tripletten     Essa Agzoul, Kees Koogje en Noël Kempeneers 

 

 

VROUWEN     

 

NK Tête-à-Tête    Sandy Rikkers   

 

NK Precisieschieten    Sandy Rikkers   

 

NK Doubletten    Katy Kamps-Bosch en Sandy Rikkers   

 

NK Tripletten     Josefien Koogje, Katy Kamps-Bosch en Sandy 

Rikkers 
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BIJLAGE 2 LEDENCIJFERS 

 

Lidverenigingen en licentiehouders 

     

 Jaar Aantal leden 

(verenigingen) 

Aantal 

licentiehouders 

Verloop 

t.o.v. 

voorgaande 

jaar 

     

 2017 193 16.478 -507 

 2016 202 16.985 -80 

 2015 204 17.065 -180 

 2014 203 17.245 -379 

 2013 203 17.624 -558 

 2012 204 18.182 -56 

 2011 207 18.238 -114 

 2010 215 18.352 +98 

 2009 222 18.254 -394 

 2008 223 18.648  
 
ASV Petanque, JBC Boulaere (district Midden), l’autre chemin, ELPC Heleboule (district Noordwest), JBC de  
Jagershoef, PC Venlo (district Zuidoost), JBC de Hei, JBC Streeperkruis, ’t Trefpunt (district Zuid) hebben het  
lidmaatschap opgezegd. 

  

Leden per district   

 

 Jaar Midden Noord Noordwest Oost West Zuid Zuidoost Zuidwest 

 2017 2.600 1.304 2.022 1.418 3.944 435 2.830 1.925 

 
 

 

Totaal: Club Jeugd Wedstrijd 

Midden 2.600 1.373 10 1.217 

Noord 1.304 681 7 616 

Noordwest 2.022 1.062 18 942 

Oost 1.418 829 5 584 

West 3.944 2.154 27 1.763 

Zuid 435 160 5 270 

Zuidoost 2.830 1.483 9 1.338 

Zuidwest 1.925 1.285 7 633 

     

 

16.478 9.027 88 7.363 
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Verdeling type licenties 

       

  Club Jeugd Wedstrijd  Totaal: 

       

2017  9.027 88 7.363  16.478 

2016  9.057 99 7.829  16.985 

2015  8.781 118 8.166  17.065 

2014  8.673 121 8.451  17.245 

2013  8.557 128 8.939  17.624 

2012  8.148 189 9.845  18.182 

2011  7.666 207 10.365  18.238 

 

 

Leden per leeftijdscategorie 

   

Leeftijdscategorie: Totaal: Man: Vrouw: 

    0-3 5 2 3 

4-11 22 13 9 

12-17 79 58 21 

18-24 113 88 25 

25-34 233 166 67 

35-44 399 295 104 

45-54 858 611 247 

55-64 2.277 1.374 903 

65-74 7.134 4.314 2.820 

75-84 4.687 2.733 1.954 

85-94 655 418 237 

95-104 16 11 5 

105> 0 0 0 

    Totalen: 16.478 10.083 6.395 

    

    

 

Gemiddelde leeftijd leden       

  

Jaar: Leeftijd:    

2017 68,84    

2016 68,28    

2015 67,61    

2014 67,02    
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Algemene toelichting bestuur jaarrekening 2017 

 
Hierbij biedt het bondsbestuur u het financieel verslag over het boekjaar 2017 aan dat in 

samenwerking met directie, bestaande uit Twan Beckers, 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 2018.  

 

Vergelijk t.o.v. begroting 2017 

Het boekjaar is afgesloten met een resultaat van de hoofdorganisatie van € 43.919. Voor elke 

kostendrager is een toelichting per kostenplaats gegeven op pag. 41 t/m 49 met betrekking tot 

het verschil tussen begroting en realisatie.  

 

Het positieve exploitatieresultaat wordt vooral veroorzaakt doordat enkele kostenposten fors 

lager zijn uitgevallen. Ook zijn de opbrengsten op alle kostendragers lager uitgevallen dan 

begroot.    

 

Binnen kostendrager 100 is minder uitgegeven aan kosten voor commissies, districtsteams, 

ledenraadplegingen en personeelskosten. Op kostendrager 200 zijn de kosten binnen de pijler 

promotie en verenigingsondersteuning en de kosten voor relatiegeschenken lager uitgevallen 

dan begroot. Tenslotte zijn op kostendrager 300 de kosten voor NK’s en de kosten binnen de 

pijler competitie lager uitgevallen.  

 

Vergelijk t.o.v. realisatie 2016  

Ten opzichte van de realisatie 2016 zijn de totale kosten met € 26.389 gedaald. Dit is te 

verklaren doordat op kostendrager 100 en 300 de kosten van de districtsteams in 2017 een 

stuk lager zijn dan de kosten die gemaakt zijn door de afdelingen in 2016. Op kostendrager 

200 zijn de kosten die gemaakt zijn binnen de pijler promotie en verenigingsondersteuning een 

stuk lager t.o.v. 2016.  

 

De opbrengsten zijn t.o.v. 2016 met € 18.645 gedaald. Met name de daling van het aantal 

leden en het lage rentepercentage zorgt voor respectievelijk minder contributie- en 

renteopbrengsten op kostendrager 100. Het bedrag voor de Buma/Stemra en Sena is in 2017 

lager omdat enkele verenigingen geen gebruik meer maken van de collectiviteit. Op 

kostendrager 300 zijn de inkomsten van afdelingscompetities in 2016 geboekt. In 2017 zijn 

deze inkomsten verdisconteerd in de kosten voor de districtsteams.   

  

Exploitatieresultaat 

Het exploitatieresultaat van de NJBB over 2017 vóór resultaatbestemming bedraagt € 43.919.   
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Voorstel resultaatverdeling 

Het bondsbestuur stelt de leden van de bondsraad in de bondsraadvergadering van 02 juni 

2018 voor het positief saldo van € 43.919 als volgt te bestemmen: 

  

Resultaat boekjaar          43.919  

  
Besteed uit bestemmingsreserve  
Aanwending Reserve Topsport             1.850  

Aanwending Reserve inventaris       2.268 

           48.037  

Dotatie aan bestemmingsreserve uit resultaatverdeling  
Dotatie Reserve Pijlers             (956) 

Dotatie Nieuwe Ledenadministratie        (20.000) 

Dotatie 50-jarig jubileum          (5.000) 

Dotatie Reserve Topsport          (4.350) 

Dotatie reserve tuchtzaken          (2.500) 

 

 

Resultaat na resultaatbestemming            15.231 

 

Het bondsbestuur stelt voor om het restant ad € 15.231 toe te voegen aan de 

continuiteitsreserve. Het NOC*NSF hanteert als minimale kwaliteitseis dat een sportbond in 

staat is minimaal 1 jaar de salarissen van het personeel te kunnen doorbetalen. Het 

bondsbestuur wil daarnaast gefaseerd toewerken naar een continuiteitsreserve van maximaal 

1x de jaaromzet.  

 

Het bondsbestuur stelt voor om de bestemmingsreserve van de pijlers af te ronden op een 

heel bedrag en de bestemmingsreserves voor het 50-jarig jubileum en voor tuchtzaken bij ISR  

aan te vullen conform eerder gemaakte afspraken. Uit de reserve topsport is het bedrag dat is 

afgeboekt op het WK Tahiti (1.850) onttrokken. Het bondsbestuur stelt voor om de 

bestemmingreserve Topsport aan te vullen tot een bedrag van € 17.500.  

  

Het bondsbestuur stelt voor om een nieuwe bestemmingsreserve op te nemen. Het voorstel tot 

een mogelijk nieuwe contributiestructuur heeft consequenties voor het huidige 

ledenadministratiesysteem. Naast het feit dat de huidige ledenadministratie gedateerd is en 

het systeem na 2018 niet meer ondersteund wordt door de huidige leverancier, zorgt ook de 

AVG voor extra aanpassingen. In 2019 zal daarom geinvesteerd moeten worden in een nieuwe 

ledenadministratie.  
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Voorstel herverdeling bestemmingsreserves 

 

In de bestemmingsreserves stelt het bondsbestuur voor om de opgebouwde reserves van de 

afdelingen (60.397) en de reserve voor huisvesting (20.000) te laten vrijvallen en her te 

verdelen. De reserve inventaris zal voor een bedrag van € 11.342 worden aangewend voor de 

aanschaf van nieuw meubilair. Het bondsbestuur stelt voor dit bedrag van € 8.658 toe te 

voegen aan de continuïteitsreserve. De investering in nieuw meubilair heeft in 2017 

plaatsgevonden, deze investeringen zijn geactiveerd op de balans. Aanwending van de reserve 

zal in 5 gelijke delen van € 2.268 plaatsvinden. Het eerste deel is in 2017 vrijgevallen, 

waardoor de Reserve inventaris ultimo 2017 nog een saldo heeft van € 9.074.  

 

Vanuit de vrijval huisvesting (20.000) is het voorstel om 9.044 toe te voegen aan de reserve 

voor inhuur van projectmedewerkers. Samen met het bedrag dat is vrijgevallen vanuit de 

afdelingen (€ 60.397) wordt hiervoor in totaal 69.441 gereserveerd. Het bondsbestuur speelt 

hiermee alvast in op de capaciteit die de komende 2 jaar extra benodigd is om projecten die 

voortvloeien uit het project meerwaarde, zichtbaarheid, verjonging, ledenwerving en promotie 

te kunnen realiseren. Het bondsbestuur stelt voor om het restant van de vrijval huisvesting  

(€ 20.000 – 9.044 = € 10.956) net als het restant van de vrijval de inventaris (€ 8.658), in 

totaal 19.614 toe te voegen aan de continuïteitsreserve. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwegein, 02 juni 2018 

 

Sjoerd Pieterse   Ton Roos   Valentijn van Koppenhagen 

Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 

 

 

 

 

 

Jan Willem Meerwaldt  Jan Paashuis  

Bestuurslid    Bestuurslid 

 



BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 22.063 5.930

22.063 5.930

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

* Aandeel Huis van de Sport CV 0 2.000

SOM DER VASTE ACTIVA 22.063 7.930

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN 3.868 1.981

3.868 1.981

VORDERINGEN

* Debiteuren Hoofdorganisatie 534 753

* Debiteuren Afdelingen 0 580

* Overige vorderingen en 

* overlopende activa

  Hoofdorganisatie 17.791 7.210

18.325 8.543

VOORUITBETAALDE KOSTEN 13.539 27.220

13.539 27.220

LIQUIDE MIDDELEN

* Hoofdorganisatie 465.208 378.861

* Afdelingen 0 63.660

465.208 442.521

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 500.940 480.265

TOTAAL 523.003 488.195
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BALANS PER 31 DECEMBER x € 1

PASSIVA

VERMOGEN

Continuiteitsreserve hoofdorg. 294.845 260.000

Bestemmingsreserves hoofdorg. 188.515 119.044

Overige reserves (afdelingen) 0 60.397

SOM DER EIGEN VERMOGEN 483.360 439.441

KORTLOPENDE SCHULDEN

* Crediteuren hoofdorg. 5.520 10.072

* Crediteuren afdelingen 0 428

5.520 10.500

* Belastingen en premies soc. verz. 11.673 8.380

* Schulden ter zake van pensioenen 220 542

* NOC*NSF 0 2.774

11.893 11.696

* Overige schulden en 

* overlopende passiva hoofdorg. 22.230 23.143

* Overige schulden en 

* overlopende passiva afdelingen 0 3.415

22.230 26.558

39.643 48.754

TOTAAL 523.003 488.195
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Staat van Baten en Lasten

BATEN HOOFDORGANISATIE Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

100 - Algemene infrastructuur 498.195 510.912 512.739

200 - Sportparticipatie 67.108 76.311 70.224

300 - Wedstrijdsport 36.115 38.350 37.100

400 - Topsport 0 0 0

601.418 625.573 620.063

BATEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 0 0 1.982

200 - Sportparticipatie 0 0 0

300 - Wedstrijdsport 0 0 32.723

400 - Topsport 0 0 0

0 0 34.705

LASTEN HOOFDORGANISATIE

100 - Algemene infrastructuur 400.317 436.101 378.913

200 - Sportparticipatie 100.899 126.825 129.946

300 - Wedstrijdsport 16.925 27.647 29.167

400 - Topsport 39.358 35.000 45.862

557.499 625.573 583.888

LASTEN AFDELINGEN

100 - Algemene infrastructuur 0 0 32.417

200 - Sportparticipatie 0 0 8.122

300 - Wedstrijdsport 0 0 45.301

400 - Topsport 0 0 0

0 0 85.840

Resultaat Hoofdorganisatie 43.919 0 36.175

Resultaat Afdelingen 0 0 -51.135

Totaal Resultaat 43.919 0 -14.960
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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. 

 

 

 



TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa 2017 2016

Boekwaarde per 01 januari 5.930 6.692

Investeringen 24.969 4.969

30.899 11.661

Afschrijvingen 8.836 5.731

Boekwaarde per 31 december 22.063 5.930

Afschrijvingen vinden plaats in 3 (hardware), 4 (kleding) of 5 (meubilair) jaar.

Financiële vaste activa

Dit betrof een aandeel van 2% in het huis van de sport.

Voorraden

Dit betreft de voorraad verkoopmaterialen.

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

* Afrekening incl. waarborgsom HvdS 10.904 3.924

* Waarborgsommen Kelvinbaan 6.441

* Overige vorderingen 446 3.286

17.791 7.210

Vooruitbetaalde kosten

* Huur huisvesting 12.671 12.922

* Verzekeringen 14.298

* Onderhoudscontract Onsweb 868

13.539 27.220

Liquide Middelen

* Betaalrekening Hoofdorganisatie 12.755 2.151

* Betaalrekening Afdelingen 0 12.756

* Spaarrekeningen Hoofdorganisatie 452.453 376.710

* Spaarrekening Afdelingen 0 50.904

465.208 442.521
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Eigen Vermogen 31-12-2017 31-12-2016

Algemene reserve

* Stand per 1 januari boekjaar Hoofdorganisatie 439.441 342.869

* Stand per 1 januari boekjaar Afdelingen 0 111.532

* Resultaat boekjaar Hoofdorganisatie 43.919 36.175

* Resultaat boekjaar Afdelingen -51.135

Stand per 31 december 483.360 439.441

Overzicht Eigen Vermogen 01-01-2017 AF BIJ 31-12-2017

* Continuiteitsreserve: 260.000 34.845 294.845

* Vermogen afdelingen 60.397 60.397 0

* Bestemmingsreserves:

** Reserve Pijlers 34.044 956 35.000

** Nieuwe ledenadministratie 20.000 20.000

** 50-jarig jubileum NJBB (2022): 20.000 5.000 25.000

** Huisvesting 20.000 20.000 0

** Inventaris (hardware en meubilair): 20.000 10.926 9.074

** Reserve Topsport (EK/WK's): 15.000 1.850 4.350 17.500

** Tuchtzaken ISR: 10.000 2.500 12.500

** Reserve projecten: 69.441 69.441

Vermogen per: 439.441 483.360
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

* Crediteuren Hoofdorganisatie 5.520 10.072

* Crediteuren Afdelingen 0 428

* Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.673 8.380

* Schulden ter zake van pensioenen 220 542

* NOC*NSF 0 2.774

17.413 22.196

Overige schulden en  overlopende passiva 

* Accountantskosten 7.623 7.733

* Websiteontwikkeling (Onsweb 40%) 3.474

* Burorub illustraties tbv handboek BIP 629 705

* Verkort opleidingstraject 1.000

* Reservering vakantiegeld 8.261 7.870

* Reservering vakantiedagen 3.416 3.361

* Overige schulden en overlopende passiva Hoofdkant. 1.301 0

* Overige schulden en overlopende passiva Afdelingen 0 3.415

22.230 26.558

39.643 48.754

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn de huurverplichtingen van het bedrijfsband als volgt te specificeren:

Te betalen:

Binnen één jaar 22.848

Tussen één en vijf jaar 91.392

Meer dan vijf jaar 114.240

Totaal 228.480

De overeenkomst heeft een looptijd tot 01 december 2027

Toelichting staat van baten en lasten

In 2017 bedroeg het aantal FTE op het bondsbureau 4,47 t.o.v. 4,1 in 2016.

De personeelskosten zijn opgebouwd uit:

2017 2016

* Salarissen 199.576 175.583

* Sociale lasten 33.903 30.122

* Pensioenpremies 18.429 16.638

* Vakantiegeldreservering 14.889 13.429

* Woon-werkverkeer 3.529 1.722

* Uitkering UWV -11.131

* Overige personeelskosten 9.559 10.459

268.755 247.953

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 
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Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
100 - Alg. infrastructuur 400.317 498.195 436.101 510.912 411.330 514.721

200 - Sportparticipatie 100.899 67.108 126.825 76.311 138.068 70.224

300 - Wedstrijdsport 16.925 36.115 27.647 38.350 74.468 69.823

400 - Topsport 39.358 0 35.000 0 45.862 0

Totaal: 557.499 601.418 625.573 625.573 669.728 654.768

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
101 Bondsvergadering 2.615 2.915 2.411

102 Bondsbestuur 5.061 5.540 4.933

105 Districtsteams 4.283 32.000 2.476

110 Financiële Commissie 86 390 158

114 Redactiecommissie 2.000 269

115 Reglementencommissie 992 2.121 618

116 Commissie Wedstrijdsport 

Nationaal
1.517 2.250 3.618

118 Tuchtcollege 134 2.165 1.040

119 Verkiezingscommissie 69 250

121 Ledenraadpleging 4.208 6.850 630

122 Strategisch beraad 1.177 1.725

125 Ledenadministratie 7.903 8.150 8.310

126 Lidmaatschapsgelden 7.801 8.480 7.565

130 Huisvesting 51.506 49.500 53.651

131 Organisatiekosten 26.652 24.805 20.455

132 Personeelskosten 268.755 273.460 248.486

140 Afschrijvingen 7.525 3.500 5.731

152 Pijler Bondsorganisatie 10.033 10.000 18.562

180 Contributie 388.503 400.162 401.045

181 Subsidies Infrastr. Noc*Nsf 109.131 109.000 110.110

182 Rente 446 1.750 1.436

183 Overige Baten 115 148

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 400.317 498.195 436.101 510.912 378.913 512.739

100 - Kostendrager Algemene Infrastructuur, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.
Afdelingsbestuur 19.862

Afdelingsvergaderingen 11.090

Bankkosten 1.216

Financiele commissie 249

Renteopbrengsten 452

Retributie 1.530

Totaal: 0 0 0 0 32.417 1.982

De afdelingen zijn per 01/01/2017 opgeheven en bestaan niet meer.
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Toelichting jaarrekening 2017 
 

KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100) 

 

100 De kosten op kostendrager 100 zijn € 35.784 lager dan begroot. De opbrengsten op 

kostendrager 100 zijn € 12.717 lager dan begroot.  

 

De kosten op bijna alle kostenplaatsen (behalve huisvesting en afschrijvingen) zijn lager 

uitgevallen dan begroot. Met name de kosten voor de districtsteams en 

ledenraadplegingen zijn een stuk lager. Aan de opbrengstenkant zijn de opbrengsten uit 

contributies en rentes lager uitgevallen dan begroot.  

 

101 In 2017 zijn 2 bondsvergaderingen in gehouden. De kosten op kostenplaats 

“Bondsvergadering” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bondsraadleden, catering, 

drukwerk en repro. De reiskosten van bondsraadleden zijn iets lager uitgevallen dan 

begroot. 

102 De kosten op kostenplaats “Bondsbestuur” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 

bondsbestuursleden, representatiekosten, cateringkosten m.b.t. vergaderingen en kosten 

voor bestuursbeleid. De reiskosten van het bondsbestuur zijn iets lager uitgevallen dan 

begroot en ditzelfde geldt voor de representatiekosten.  

105 In 2017 zijn de districtsteams gestart. De districtsteams maken kosten i.h.k.v. de 

districtsorganisatie, webredactie, verenigingsondersteuning, sportpromotie en de 

organisatie van districtscompetities. De kosten hebben met name betrekking op de 

organisatie van districtscompetities en het runnen van de districtsorganisatie. De 

opbrengsten komen volledig uit inschrijfgelden van districtscompetities. Per saldo is er in 

2017 een stuk minder uitgegeven dan begroot. In de jaarrekening 2019 worden de kosten 

van de districtsteams rechtstreeks verdeeld over de verschillende kostendragers.  

110 De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de financiën 

van de NJBB te controleren. De kosten op de kostenplaats “financiële commissie” bestaan 

hoofdzakelijk uit reiskosten.  

114 De kosten op kostenplaats “redactiecommissie” zijn bedoeld voor de leden van de 

redactiecommissie die zorgen voor de redactie van het bondsblad petanque. In 2017 zijn 

geen leden voor de redactiecommissie gevonden waardoor op deze kostenplaats geen 

kosten zijn gemaakt. 

115 De kosten op kostenplaats “reglementencommissie” bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten 

van leden van de reglementencommissie voor het bijwonen van eigen 

commissievergaderingen. In 2017 is door de reglementencommissie 8x vergaderd. De 

reiskosten zijn lager zijn uitgevallen dan begroot doordat de samenstelling van de RC 

gewijzigd is.  

116 De kosten op kostenplaats “commissie wedstrijdsport nationaal” bestaan hoofdzakelijk uit 

catering-, en reiskosten van leden van de toernooicommissie. De catering- en reiskosten 

zijn iets lager uitgevallen dan begroot. In 2017 is door CWN 6x vergaderd. 

118 De kosten op kostenplaats “tuchtcollege” bestaan hoofdzakelijk uit catering-, en 

reiskosten. Het tuchtcollege is in 2017 2x bij elkaar geweest. De reiskosten zijn daardoor 

een stuk lager uitgevallen dan begroot. 

119 De verkiezingscommissie is een commissie van de bondsraad en is belast met de 

organisatie en uitvoering van verkiezingen van leden van de bondsraad. De 

verkiezingscommissie is 1x bij elkaar gekomen in de aanloop naar de verkiezingen voor de 

bondsraad om de kandidaatprofielen te beoordelen. 
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121 Jaarlijks worden 8 ledenraadplegingen georganiseerd, één in elk district. De kosten van 

een ledenraadpleging bestaan uit reiskosten van bondsbestuursleden, medewerkers 

bondsbureau, bondsraadsleden en leden van het districtsteam. De kosten bestaan 

daarnaast uit huur voor de accommodatie en consumpties. In 2017 zijn deze 

ledenraadplegingen voor het eerst georganiseerd. Met name de catering- en huurkosten 

zijn lager uitgevallen dan begroot.  

122 Het strategisch beraad wordt 1x per jaar georganiseerd. In dit overleg wordt door 

bondsraadsleden en districtscoördinatoren getoetst of de input uit de ledenraadplegingen 

op de juiste wijze vertaald is naar concrete plannen. De kosten hebben voornamelijk 

betrekking op reiskosten voor bondsbestuursleden, bondsraadsleden en 

districtscoördinatoren, huur en catering. In 2017 zijn de reiskosten lager uitgevallen dan 

begroot.  

125 De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online 

omgeving en de kosten voor het maken en versturen van de licentiepasjes.  

126 De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die betaald worden aan de CEP, FIPJP, 

NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren, Reprorecht en de Werkgeversorganisatie 

Sport (WOS). De contributie van de WOS is lager uitgevallen dan begroot.    

130 De kosten op deze kostenplaats hebben betrekking op de huisvestingskosten (huur, 

stichting- en maatschapskosten) van het bondsbureau in Nieuwegein. De kosten zijn iets 

hoger uitgevallen dan begroot omdat er gebruik is gemaakt van expertise van derden om 

het verhuistraject naar de nieuwe locatie te begeleiden.   

131 De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 

organisatie (accountantskosten, automatisering, drukwerk en repro, kantoormiddelen, 

telefoonkosten, verzekeringen en verzendkosten).  

132 De personeelskosten bestaan uit salariskosten, sociale lasten, pensioenpremies, 

vakantiegeldreservering en kosten die worden gemaakt in het kader van 

personeelsverzekeringen, personeelsbeleid (opleidingen personeel) en 

representatiekosten. Deze kosten zijn lager uitgevallen omdat de nieuwe 

beleidsmedewerker niet aansluitend gestart is t.o.v. de vertrokken beleidsmedewerker. 

Daarnaast zijn de kosten van het vervangen van de communicatiemedewerker 

(zwangerschapsverlof) lager uitgevallen.  

140 De afschrijvingen hebben betrekking op de aanschaf van hardware, kantoormeubilair en 

kleding Topsport. De afschrijvingen zijn hoger dan begroot vanwege de aanschaf van een 

bestelbus en nieuw kantoormeubilair. 

152 De kosten binnen de pijler bondsorganisatie hebben betrekking op de projecten die 

geformuleerd zijn in het jaarplan m.b.t. de pijler bondsorganisatie.  

180 De contributieinkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. De contributie is begroot op 

16.478 leden. In 2017 telde de NJBB 16.496 leden. Er heeft echter een enorme 

verschuiving plaatsgevonden van Wedstrijd-licentie spelers naar Club-licentie spelers 

waardoor de totale inkomsten lager zijn dan begroot.  

181 De NJBB ontvangt van NOC*NSF o.b.v. de verdeling van de Lotto gelden in het kader van 

het bestedingsplan sportagenda een vrij te besteden subsidie in rubriek 3.1 “algemeen 

functioneren sportbonden”. De subsidie is conform begroting en wordt in de loop van 2017 

(na 01 mei) definitief door NOC*NSF vastgesteld.  

182 De opbrengsten op kostenplaats 182 hebben betrekking op renteopbrengsten. Door het 

lage rentepercentage op spaarrekeningen is de rente lager uitgevallen dan begroot.  

183 De opbrengsten op kostenplaats 183 hebben betrekking op opbrengsten van Lotto 

abonnees die een gedeelte van hun winst schenken aan de NJBB.  

 



200 - Kostendrager Sportparticipatie, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

201 Instructeur Opleiding 1.009 400 2.800 2.800

202 Scheidsrechter Opleiding 455 900 4.800 4.800 2.747 2.475

204 Wedstrijdleider Opleiding 2.400 2.400

235 Verenigingsondersteuning 16.677 17.925 17.439

237 Sena 11.586 11.586 11.650 11.650 12.008 12.120

238 Buma 27.032 27.032 27.850 27.850 30.003 30.003

240 PetanQue 27.076 637 28.000 30.233

241 Promotie 3.344 2.400 800 1.750

242 Promotieartikelen 2.688 2.447 3.000 2.000 6.930 1.615

243 Relatiegeschenken 120 1.000 619

250 Projecten Pijler Promotie 9.247 95 12.500 18.524

251
Projecten Pijler 

Verenigingsondersteuning
1.665 12.500 9.693

281
Subsidies Sportparticipatie 

Noc*Nsf 
24.011 24.011 24.011

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 100.899 67.108 126.825 76.311 129.946 70.224

200 - Kostendrager Sportparticipatie, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

Opleidingen 995

Verenigingsondersteuning 670

Promotie 6.457

Totaal: 0 0 0 0 8.122 0

De afdelingen zijn per 01/01/2017 opgeheven en bestaan niet meer.

Agendapunt 8.2  - BV 02 juni 2018 44

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016



 

Agendapunt 8.2 – BV 02 juni 2018  45 

 

KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200) 

 

200 De kosten op kostendrager 200 zijn € 25.926 lager dan begroot. De opbrengsten op 

kostendrager 200 zijn € 9.203 lager dan begroot. 

 

De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat met name op kostenplaats 201 

(opleiding BIP), 202 (opleiding RSR), 243 (relatiegeschenken), kostenplaats 250 (pijler 

promotie) en kostenplaats 251 “pijler verenigingsondersteuning” minder is uitgegeven. 

Aan de opbrengstenkant zijn minder opbrengsten opleidingen ontvangen omdat er minder 

georganiseerd zijn dan begroot.  

  

201  

 

In 2017 is een pilot georganiseerd in Tilburg voor de opleiding basisinstructeur petanque. 

De kosten hebben vooral betrekking op het drukken van opleidingsmaterialen en de 

reiskosten van leercoaches, kerninstructeurs en pvb-beoordelaars.  

202 In 2017 zijn 2 regionale scheidsrechters opleidingen afgerond in Grave en Gouda. De 

opleiding in Sint Oedenrode bij Cloeck en Moedigh is verplaatst vanwege de aanpassingen 

in het ISP. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van leercoaches, 

kerninstructeurs en pvb-beoordelaars. 

203 In 2017 heeft de werkgroep de opleiding Regionaal Wedstrijdleider (RWL) doorontwikkeld 

en afgerond. Er zijn in 2017 nog geen reguliere opleidingen georganiseerd. 

235 Op deze kostenplaats worden de kosten m.b.t. de collectieve aansprakelijkheid- en 

ongevallenverzekering, de bondsbestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de kosten 

m.b.t. de DAS sportservicedesk, nationale sportweek en accommodatieopeningen geboekt.  

237 De NJBB heeft een collectief contract afgesloten met SENA. Via SENA betaalt de vereniging 

een vergoeding aan de artiesten en de platenproducenten die recht hebben op een 

vergoeding op het moment dat de vereniging muziek openbaar maakt. Het bedrag dat de 

NJBB aan de SENA betaalt wordt één op één doorgezet naar de verenigingen.  

238 De NJBB heeft een collectief contract met BUMA. Via BUMA betaalt de vereniging een 

vergoeding aan de bedenkers van muziek (componisten, tekstdichters en 

muziekuitgevers) die recht hebben op een vergoeding op het moment dat de vereniging 

muziek openbaar maakt. Het bedrag dat de NJBB aan de BUMA betaalt wordt één op één 

doorgezet naar de verenigingen. 
240 In 2017 zijn 3 edities (nr. 90, 91 en 92) van het bondsblad verschenen. Er is een klein 

bedrag uit advertentie-inkomsten gegenereerd.  

241 Onder de kostenplaats promotie vallen de hostingkosten van de website en het KPN 

livestream abonnement. Er zijn inkomsten begroot voor de verkoop van banners op de 

website maar daar is in 2017 geen gebruik van gemaakt.  

242 De in- en verkoop en aanschaf van nieuwe promotieartikelen voor verenigingen wordt op 

deze kostenplaats geboekt. In 2017 zijn met name veel RPS boekjes gemaakt en besteld 

door verenigingen. Verder worden uitslagenlijsten, wedstrijdkaarten en official polo’s met 

enige regelmaat besteld. 

243 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt die betrekking hebben op de inkoop van 

relatiegeschenken ten behoeve van het bondsbestuur (uitreiking bij jubileum of opening 

accommodatie). In 2017 is dit budget nauwelijks aangewend.  

250 Op kostenplaats 250 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 

de pijler promotie (o.a. doorontwikkeling website, ontw. Promotiematerialen Monsjeu de 

Boules, AH Sportfestijn). 

251 Op kostenplaats 251 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 

de pijler Verenigingsondersteuning. De kosten in 2017 hebben betrekking op het 

ontwikkelen van de opleiding BIP (basisinstructeur petanque) en RWL (regionaal 

wedstrijdleider).   

281 De NJBB ontvangt van NOC*NSF o.b.v. de verdeling van de Lotto gelden in het kader van 

het bestedingsplan sportagenda een vrij te besteden subsidie in rubriek 1.1 “basisbijdrage 

sportparticipatie”. De subsidie is conform begroting en wordt in de loop van 2017 (na 01 

mei) definitief door NOC*NSF vastgesteld. 

 



300 - Kostendrager Wedstrijdsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

305 Nationale Petanque 

Competitie

11.808 28.470 13.506 32.000 16.938 30.380

310 NK Doublette 996 2.033 1.195 1.400 1.267 1.400

312 NK Mix 665 1.432 939 1.200 581 1.180

313 NK Precisieschieten 1.015 563 1.261 600 1.232 550

314 NK Tête à Tête 525 1.473 931 1.150 1.166 1.400

315 NK Triplette 880 1.412 930 1.200 1.270 1.500

316 NK Verenigingen 710 800

317 NK Beloften/Veteranen 499 732 726 690

322 NJBB Masters 141 675 290

350 Projecten Pijler Competitie 396 7.500 5.697

Totaal: 16.925 36.115 27.647 38.350 29.167 37.100

300 - Kostendrager Wedstrijdsport, afdelingen

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

Afdelingscompetities 36.041

Afdelingstoernooien 7.800

NJBB toernooien 0

Wedstrijdcommissie 1.460

Inschrijfgelden 

afdelingscompetities

31.743

Inschrijfgelden 

afdelingstoernooien

980

Totaal: 0 0 0 0 45.301 32.723

De afdelingen zijn per 01/01/2017 opgeheven en bestaan niet meer.
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KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT (300) 
  

300 De kosten op kostendrager 300 zijn € 10.722 lager dan begroot. De opbrengsten op 

kostendrager 300 zijn € 2.235 lager dan begroot.  

 

De kosten op alle kostenplaatsen zijn lager uitgevallen dan begroot waarbij met name 

nauwelijks kosten gemaakt zijn op kostenplaats 350 (pijler competitie). De lagere 

opbrengsten uit inschrijfgelden is te verklaren doordat in de 4e t/m 6e divisie bij kleinere 

poules een aangepast tarief is gehanteerd t.o.v. de oorspronkelijke begroting.  

  

305 Op kostenplaats 305 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor de Nationale 

Petanque Competitie (NPC) geboekt. De kosten hebben met name betrekking op de 

aanschaf van prijzen, drukwerk, automatiseringskosten, inschrijfgeld EuroCup en de 

bijdrage die de NJBB levert aan de winnaar van de NPC voor deelname aan de EuroCup. 

Deze kosten zijn in 2017 iets lager uitgevallen dan begroot. De opbrengsten zijn lager 

uitgevallen dan begroot omdat in de 4e divisie en lager bij een kleinere poule een lager 

bedrag aan inschrijfgeld is gehanteerd.  

310 Op kostenplaats 310 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 

Doubletten geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot (meer 

deelnemers) terwijl de kosten (prijzen, prijzengeld en reiskosten) iets lager zijn 

uitgevallen dan begroot.  

312 Op kostenplaats 312 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Mix 

geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot (meer deelnemers) terwijl 

de kosten (prijzen, prijzengeld en reiskosten) iets lager zijn uitgevallen dan begroot. 

313 Op kostenplaats 313 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 

Precisieschieten geboekt. De inschrijfgelden en kosten zijn beide lager uitgevallen dan 

begroot. 

314 Op kostenplaats 314 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK  

Tête-à-Tête geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot (meer 

deelnemers) terwijl de kosten (prijzen, prijzengeld en reiskosten) lager zijn uitgevallen 

dan begroot. 

315 Op kostenplaats 315 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK Triplette 

geboekt. De inschrijfgelden zijn hoger uitgevallen dan begroot (meer deelnemers) terwijl 

de kosten (prijzen, prijzengeld en reiskosten) lager zijn uitgevallen dan begroot. 

317 Op kostenplaats 317 zijn de kosten en opbrengsten (inschrijfgelden) voor het NK 

Veteranen geboekt. Het NK Beloften is vervallen door een gebrek aan inschrijvingen. De 

inschrijfgelden en kosten zijn beide iets lager uitgevallen dan begroot.  

322 Op kostenplaats 322 zijn de kosten geboekt met betrekking tot de NJBB Masters. De 

winnaar van de NJBB Masters wordt uitgezonden naar het EK/WK Mannen in het jaar 

daaropvolgend. De kosten hebben vooral betrekking op reiskosten van functionarissen. 

Deze zijn lager uitgevallen dan begroot.  

350 Op kostenplaats 350 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de projecten binnen 

de pijler Competitie. In 2017 zijn alleen kosten gemaakt door de werkgroep die zich bezig 

houdt met het ontwikkelen van een visie en beleid op topsport.  

 

 



400 - Kostendrager Topsport, hoofdorganisatie

Kosten Opbr. Kosten Opbr. Kosten Opbr.

403 Commissie Wedstrijdsport 

Internationaal
1.395 2.100 1.239

407 Mannen 7.152 5.000 7.662

409 Beloften Mannen 5.269 2.600 5.954

411 Vrouwen 9.393 7.700 9.602

413 Beloften Vrouwen 3.202 2.600 5.013

415 Jeugd 8.791 10.000 13.005

421 Veteranen 4.156 5.000 3.387

* De bedragen in de kolom realisatie zijn gesaldeerd

Totaal: 39.358 0 35.000 0 45.862 0
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KOSTENDRAGER TOPSPORT (400) 

  

400 De kosten op kostendrager 400 zijn € 4.358 hoger dan begroot.  

 

 De kosten voor met name het EK Beloften Mannen/Vrouwen in Frankrijk en WK Vrouwen 

in China zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot.  

  

403 De technisch begeleiding draagt zorgt voor de topsportbegeleiding van de selecties. De 

kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van coaches/trainers. De kosten zijn lager 

uitgevallen dan begroot omdat gebruik is gemaakt van trainingsaccommodaties waar 

nauwelijks huur voor werd betaald.  

407 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt met betrekking tot de voorbereiding op 

en deelname aan het EK/WK Mannen. In 2017 is het EK Mannen georganiseerd in Saint 

Pierre Lès Elbeuf (Frankrijk). Daarnaast zijn op deze kostenplaats ook een gedeelte van 

de kosten voor het WK Tête-à-Tête, Mix en Doublette in Gent geboekt. De kosten 

bestaan hoofdzakelijk uit reis- en verblijfkosten. Eveneens zijn de vooruitbetaalde kosten 

(€ 1.850) van het WK Tahiti 2014 afgeboekt, omdat na diverse pogingen is gebleken dat 

wij deze kosten niet meer zullen terug krijgen. 

409 Op kostenplaats 409 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 

en deelname aan het EK Beloften Mannen in Saint Pierre Lès Elbeuf (Frankrijk). In de 

voorbereiding op dit EK heeft de selectie deelgenomen aan trainingen en toernooien bij 

PC Oisterwijk, ABA, PUK (HPW), MIDI (De Generale), Batavia (Apeldoorn), enkele NK’s 

en een internationaal toernooi in Düsseldorf. De kosten zijn hierdoor een stuk hoger 

uitgevallen dan begroot.  

411 Op deze kostenplaats worden de kosten geboekt met betrekking tot de voorbereiding op 

en deelname aan het EK/WK Vrouwen. In 2017 is het WK Vrouwen georganiseerd in 

Kaihua (China). Daarnaast zijn op deze kostenplaats ook een gedeelte van de kosten 

voor het WK Tête-à-Tête, Mix en Doublette in Gent geboekt. In de voorbereiding op dit 

EK heeft de selectie deelgenomen aan trainingen en (trainings)toernooien bij PC 

Oisterwijk, OSB Bodegraven, JDB Vlaardingen, ABA Rijswijk, MIDI (De Generale), de 

wintercyclus in Breda, enkele NK’s en een internationaal toernooi in Düsseldorf en 

Palavas. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reis- en verblijfkosten. De kosten zijn 

hierdoor een stuk hoger uitgevallen dan begroot. 

413 Op kostenplaats 413 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben op de voorbereiding 

en deelname aan het EK Beloften Mannen in Saint Pierre Lès Elbeuf (Frankrijk). In de 

voorbereiding op dit EK heeft de selectie deelgenomen aan trainingen en 

(trainings)toernooien bij MIDI (De Generale), PUK (HPW), de wintercyclus in Breda, 

enkele NK’s en een internationaal toernooi in Palavas. De kosten bestaan hoofdzakelijk 

uit reis- en verblijfkosten. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. 

415 Op kostenplaats 415 zijn de kosten geboekt die betrekking hebben de voorbereiding op 

en deelname aan het EK/WK Jeugd. In 2017 heeft het WK Jeugd plaatsgevonden in 

Kaihua (China). In de voorbereiding op dit EK heeft de selectie deelgenomen aan 

toernooien bij MIDI (De Generale), PUK (HPW), Wintercyclus Va Tout, OJM en 

internationaal aan toernooien in Frankrijk (Bruay, Frasnes, 4-federatie), België 

(Wijnegem) en Engeland. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. 

421 Op kostenplaats 421 zijn de kosten geboekt m.b.t. de voorbereiding (Nations Cup, 

Denemarken) en deelname aan het EK Veteranen in Karlslunde (Denemarken). De 

kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. 
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Bijlage 2 - Opbrengsten en kosten districtsteams

Omschrijving:

Opbr. Kost. Opbr. Kost. Opbr. Kost. Opbr. Kost. Opbr. Kost. Opbr. Kost. Opbr. Kost. Opbr. Kost.

Districtscompetities 4.098 1.161 1.748 1.243 4.180 1.187 2.190 1.637 5.010 2.050 918 594 78 600 170

Districtsorganisatie 1.963 2.659 784 1.433 1.442 1.221 452 981

Verenigingsondersteuning 748 748 166 759 914 544 93

TOTAAL: 4.098 3.872 1.748 4.650 4.180 2.136 2.190 3.829 5.010 4.406 918 2.359 0 530 600 1.244

SALDO:
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-2.902

-4.283

-644

Noordwest Oost West Zuid Zuidoost Zuidwest

2.044 -1.639 604 -1.441 -530

Midden Noord

226
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