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Verslag vergadering bondsraad d.d. 25 november 2017 1 
 2 
1. Opening 3 
De voorzitter, Sjoerd Pieterse opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen 4 
welkom. Een speciaal welkom heet hij aan Valentijn van Koppenhagen die kandidaat 5 
bestuurslid is voor de vacature van Hetty Tindemans. 6 
Ook een welkom aan Bart Achterhof, die sinds 12 juni 2017 de functie van Carlijn Mol heeft 7 
overgenomen als beleidsmedewerker bij het bondsbureau. 8 
Deze vergadering vindt plaats bij de zwembond omdat de nieuwe huisvesting nog niet 9 
helemaal gereed is. Sjoerd memoreert dat dit de eerste najaarsvergadering is van de 10 
vernieuwde bondsraad. De najaarsvergadering vormt het sluitstuk van de jaarlijkse 11 
beleidscyclus. Zoals in de vorige vergadering afgesproken zijn vragen en opmerkingen 12 
schriftelijk ingediend. Dit is door drie leden gedaan. De vragen en de reactie van het 13 
bondsbestuur zijn vandaag onderwerp van bespreking en als bijlage opgenomen bij dit verslag. 14 
(In dit verslag wordt verwezen naar de nummers van de vragen, opmerkingen en 15 
amendementen) 16 
 17 
2. Mededelingen 18 
Berichten van verhindering zijn gekomen van Ad Wagenaars, Cor van Vloten, Henk Zijlstra, 19 
Floris van Lelyveld en Christiaan Bos. 20 
 21 
3.Vaststelling verslag bondsraad 20 mei 2017 22 
De tekst van het verslag is formeel vastgesteld conform de statuten.  23 
N.a.v. het verslag is een reactie gekomen van Frank Versluis (vraag 1) met het verzoek om bij 24 
het versturen van het verslag rekening te houden met de vakantieperiode. Dit in verband met 25 
de reactietermijn. De voorzitter zegt toe1 dat bij het versturen van het verslag van de 26 
bondsraad in het voorjaar zoveel als mogelijk is rekening wordt gehouden met de 27 
vakantieperiode.  28 
Opmerking 2 is door het bondsbestuur afdoende beantwoord. 29 
Opmerking 3: De in regel 345 -346 vastgestelde tekst is niet letterlijk in artikel 6.1.2 van het 30 
reglement opgenomen. De voorzitter zegt toe2 dat het reglement NPC alsnog wordt aangepast. 31 
De tekst “tegelijkertijd spelen van” zal worden toegevoegd tussen “bedoeld voor” en “3 32 
partijen”. 33 
 34 
4. Ingekomen stukken 35 
Er zijn geen ingekomen stukken. 36 
 37 
5. Vaststelling van de agenda 38 
Het agendapunt “benoeming leden financiële commissie” wordt aan de agenda toegevoegd als 39 
punt 9.2.  40 
Punt 9 wordt: Financiën. 41 
Punt 9.1 wordt: Begroting 2018. 42 
 43 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering 44 
Vraag 4 en 5 zijn afdoende beantwoord. 45 
Vraag 6. Na een korte discussie zegt het bondsbestuur3 toe om bij de volgende wijziging van 46 
het TRP het begrip “competitie” op te nemen.  47 
Besluit: De bondsraad neemt kennis van de stand van zaken van de besluiten en 48 
toezeggingen van de bondsraad van 20 mei 2017. 49 
7. Vacatures bondsbestuur. 50 
- Voor Hetty Tindemans was het te lastig om de werkzaamheden voor de bond te combineren 51 
met haar werk als wethouder.  52 

                                                
1 toezegging 1 
2 toezegging 2 
3 toezegging 3 
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Om die reden is Hetty niet meer beschikbaar als lid van het bondsbestuur. Er is een kandidaat 53 
gevonden in de persoon van Valentijn van Koppenhagen. 54 
Besluit: de bondsraad benoemt Valentijn van Koppenhagen tot lid van het bondsbestuur. 55 
- Vacature Floris van Lelyveld, die zowel de portefeuille verenigingsondersteuning als promotie 56 
vervulde. Ook voor hem gold dat werk en bondbestuurder niet meer te combineren zijn en hij 57 
aftredend en niet herkiesbaar is. Het bestuur wil graag zowel de vacature 58 
verenigingsondersteuning en de vacature promotie vervullen. Er zijn op dit moment 59 
gesprekken gaande met kandidaten.  60 
 61 
8. Jaarplan 2018 62 
Het jaarplan is de basis voor de werkzaamheden van het bondsbestuur en het bondsbureau 63 
voor het komende jaar. Een belangrijke input is gekomen vanuit de ledenraadplegingen. Vraag 64 
7: is voldoende beantwoord.  65 
Vraag 8: Frank Versluis merkt op dat de districtsteams formeel ondergeschikt zijn aan de 66 
directeur van het bondsbureau. Het bondsbureau is hierin leidend. Sjoerd Pieterse merkt op 67 
dat de directeur ook kan bepalen dat een taak wordt overgelaten aan het districtsteam.  68 
De directeur van het bondsbureau, Twan Beckers heeft gesproken met de districtsteams en 69 
constateert dat er niet overal behoefte is aan het organiseren van huldigingen.  70 
Sjoerd Pieterse concludeert dat als er behoefte is aan het organiseren van huldiging van de 71 
NPC kampioenen dit moet kunnen gebeuren, ook al is dit voor het districtsteam lastig te 72 
organiseren. Daarom wordt dit niet dwingend opgelegd.  73 
Vraag 9 en 10 zijn afdoende beantwoord.  74 
N.a.v. de vraag van Frank Versluis zegt4 Sjoerd Pieterse toe dat in het jaarplan 2019 wordt 75 
aangeven welke onderwerpen (indien haalbaar) besproken worden met verenigingen tijdens de 76 
ledenraadplegingen. Wel wordt opgemerkt dat er vanwege ontwikkelingen van deze 77 
onderwerpen kan worden afgeweken. Het kan gebeuren dat een onderwerp nog niet rijp is 78 
voor bespreking in de ledenraadplegingen. 79 
 80 
Vraag 11 is afdoende beantwoord. 81 
Thuur Mertens merkt op dat zijn vereniging onlangs 50 nieuwe leden heeft gekregen, allemaal 82 
met een clublicentie. Hij hoopt dat deze bij de nieuwe licentiestructuur wel behouden kunnen 83 
worden. Rob van der Zwet vraagt of de opsomming van acties in het kader van de 84 
ontwikkeling van een nieuwe contributie- licentiestructuur in hoofdstuk 1 ook de volgorde is. 85 
Antwoord: neen. 86 
 87 
Frank Versluis merkt op dat hij geen tweede licentie meer wil. Deze licentie voegt niets toe. Hij 88 
stelt voor dat bij het project licentiestructuur ook gekeken wordt naar de 'tweede licentie' 89 
Besluit: De bondsraad stelt het Jaarplan 2018 vast. 90 
 91 
9. Financiën 92 
9.1 Begroting 2018. 93 
N.a.v. de reactie op vraag 12 stelt Frank Versluis voor om het bedrag dat niet gebruikt zal 94 
worden voor het EK voor veteranen toe te voegen bij de post waar het wel voor gebruikt 95 
wordt. Na een korte discussie wordt afgesproken om in de begroting op te nemen de post 96 
“voorbereidingen”. De post veteranen wordt begroot op 0 en voorbereidingen op €5.000. 97 
De vragen 13, 14 en 15 zijn afdoende beantwoord. 98 
N.a.v. de reactie op vraag 15, vraagt Peter van Wermeskerken wie “het” niet kan uitleggen? 99 
Sjoerd Pieterse zegt dat hier de verenigingsbestuurders bedoeld zijn. Hierop stelt Peter van 100 
Wermeskerken voor om meer aandacht te geven aan wat het belang van de bond voor de 101 
verenigingen is. Sjoerd Pieterse antwoordt hierop dat dit is opgenomen als een van de 102 
activiteiten in het zojuist vastgestelde jaarplan 2018.  103 
Vraag 16 is afdoende beantwoord. 104 
 105 

                                                
4 toezegging 4 
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Peter van Wermeskerken constateert in de meegezonden bijlage (begroting per districtsteam) 106 
dat er opmerkelijke verschillen zijn in de inkomsten en uitgaven van de districtcompetities per 107 
district. Wat zijn hiervoor de redenen? Twan Beckers antwoordt dat als norm is afgesproken de 108 
kosten neerkomen op 70% van de totale – opbrengsten / inkomsten. In zuidoost en zuidwest 109 
is men nog zoekende naar de juiste balans. Er is verder geen duidelijke verklaring te geven.  110 
Peter van Wermeskerken stelt voor om de post verenigingsondersteuning van de districten 111 
onder post 251 te brengen. Dat geeft meer overzicht. Hetty Tindemans legt uit dat post 251 is 112 
gelieerd aan het jaarplan en een taak is van het bondsbestuur. De kosten van de districten zijn 113 
uitvoeringskosten. Twan Beckers stelt voor om deze kosten onder te brengen bij post 235. 114 
Gevolg is dat de begrotingen van de districtsteams worden geconsolideerd.  115 
Hetty Tindemans bepleit dat het inzicht blijft behouden in wat er per district gebeurt.  116 
Sjoerd Pieterse concludeert dat in de volgende begroting de kosten voor verenigings-117 
ondersteuning ondergebracht worden bij post 235 en vanaf de begroting voor 2019 de 118 
begrotingen van de districten zullen worden geconsolideerd. 119 
 120 
De vragen 17, 18, 19 en 20 zijn afdoende beantwoord. 121 
Gerard Mellegers vraagt of er nog verkorte opleidingen voor de regionaal scheidsrechters zijn 122 
gepland in 2018 en waarom dit niet terugkomt in de begroting van 2018. Antwoord van het 123 
bondsbestuur is dat deze zijn opgenomen in de begroting 2017. 124 
 125 
Besluit: de bondsraad stelt de begroting 2018 vast, incl. de wijziging van de post veteranen 126 
die wordt begroot op 0 en Voorbereidingen op €5.000. Toegezegd5 is dat bij de volgende 127 
begroting de districtskosten anders worden geplaatst. In de begroting 2019 worden de kosten 128 
voor de districtsteams geconsolideerd binnen de diverse kostendragers.  129 
 130 
9.2 Benoeming leden financiële commissie. 131 
De huidige leden van de financiële commissie hebben desgevraagd aangegeven bereid te zijn 132 
hun werk in de commissie voort te zetten. Leden zijn: Rob van der Zwet, Ton Reedijk en 133 
Arnold van der Pol 134 
Besluit: De bondsraad benoemt Ton Reedijk, Arnold van der Pol en Rob van der Zwet tot lid 135 
van de financiële commissie. 136 
 137 
10. Huishoudelijk Reglement 138 
Gebleken is dat bij de laatste herziening er een omissie is ontstaan. Hierdoor kan het 139 
bondsbestuur het royement dat is uitgesproken door een vereniging niet overnemen. De 140 
vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging. 141 
Besluit: toevoegen artikel 1, lid 2.  142 
“Lidverenigingen hebben het recht om, binnen een maand na het royement van een van hun 143 
verenigingsleden, de bond te verzoeken het royement over te nemen. De 144 
beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij het tuchtcollege, met inachtneming van het tuchtrecht 145 
van de bond. Indien en voor zover de tuchtrechtspraak is overgedragen aan de Stichting 146 
Instituut Sportrechtspraak, hierna in dit reglement “Instituut Sportrechtspraak”, berust de 147 
beslissingsbevoegdheid bij de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 148 
Sportrechtspraak.” 149 
 150 
11. Toernooireglementen 151 
11.1. Toernooi Reglement Petanque. 152 
Vraag 21 wordt besproken bij vraag 24. 153 
Vraag 22. Wijziging art. 2.1 (in de beschrijving van “equipe” wordt het woord “deelnemers” 154 
vervangen door het woord “spelers.” toevoegen: en in de definitie van 'speler' wordt 155 
'vervanger' toegevoegd) is aangenomen. 156 
  157 

                                                
5 toezegging 5 
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Vraag 23. Sjoerd Pieterse wijst er op dat de speelgerechtigheid wordt geregeld in het 158 
Huishoudelijk Reglement. Vraag is afdoende beantwoord, wijzigingsvoorstel wordt 159 
aangenomen. Het voorstel tot wijziging van art. 2.1 (wijzig in de definitie van “vervanger” het 160 
woord “deelnemer” in het woord “licentiehouder.”) is aangenomen. 161 
 162 
Vraag 24. Sjoerd Pieterse meldt dat het bestuur een amendement heeft geformuleerd dat het 163 
probleem echter niet oplost. Hij wijst er op dat alle licenties zijn beschreven in het HHR. art. 164 
23. Omschrijving kan in het TRP achterwege blijven.  165 
Besluit: In artikel 2.1 opnemen: “Licentiehouder is een persoon die in het bezit is van een 166 
document als beschreven in art. 23 HHR. “  167 
 168 
Het gevolg is dat de tekst op de licenties weer wordt aangepast aan het HHR6.  169 
Gevolg is ook wijziging van artikel 4.1. 170 
 171 
Besluit: Artikel 4.1 wordt Nationale toernooien zijn opengesteld voor houders van een 172 
Wedstrijdlicentie of houders van een Jeugdlicentie of houders van de Nederlandse nationaliteit 173 
met een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. 174 
 175 
Vraag 25 is afdoende beantwoord. Het voorstel wordt overgenomen. 176 
 177 
Besluit: wijziging van art. 4.2 zodanig dat bij alle NK's de spelvorm (doubletten, tripletten) in 178 
de titel wordt opgenomen. 179 
 180 
Vraag 26 is afdoende beantwoord. 181 
 182 
Vraag 27. Peter van Wermeskerken dringt er op aan om de wijziging van de licentiestructuur in 183 
november 2018 ook daadwerkelijk te doen. Sjoerd Pieterse antwoordt dat het bondsbestuur 184 
dat ook graag wil, maar dat dit afhankelijk is van de uitkomst van de discussie. 185 
Voorstel Frank Versluis stelt voor om het gedogen van het meespelen van de houders van een 186 
clublicentie aan de ‘eigen” clubtoernooien te formaliseren. Dit voorstel wordt na stemming 187 
aangenomen. 188 
 189 
Besluit: Toevoegen aan artikel 6 een lid 3 “regionale toernooien zijn tevens open gesteld voor 190 
clublicentiehouders van de organiserende vereniging”  191 
 192 
Paul Paardekooper vraagt wat het beleid is om spelers met een c-licentie bij de 193 
districtstoernooien te gedogen. Dit was immers in een aantal afdelingen de praktijk. Sjoerd 194 
Pieterse antwoordt dat het bondsbestuur dit eenmalig heeft toegestaan en dus niet meer geldt. 195 
Dit is in maart van dit jaar schriftelijk meegedeeld aan de verenigingen.  196 
 197 
Vraag 28 is afdoende beantwoord. 198 
Vraag 29. Paul Paardekooper voegt toe het voorgestelde artikel 9.4 overbodig lijkt, maar meer 199 
duidelijkheid biedt. De vergadering is het daarmee eens. De verdere voorstellen zijn niet even 200 
helder. Uiteindelijk besluit de vergadering tot een aangepast voorstel van art. 9.5. 201 
 202 
Besluit:  203 
Art. 9.4 De partij eindigt bij 13 punten. 204 
Art. 9.5 Na het geluidssignaal dat het einde van de speeltijd aangeeft, zoals beschreven in art. 205 
9.3 gelden de regels die de organisator vooraf bekend heeft gemaakt.  206 
Art. 9.6 vervalt. 207 
Vraag 30 vervalt na dit besluit.  208 
 209 

                                                
6 toezegging 6 
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Vraag. Art. 10 in het RPS+ geeft definitie over de lengte van de banen. Dit komt echter niet 210 
voor in het RPS. Sjoerd Pieterse antwoordt dat, de reglementencommissie bevoegd is om het 211 
RPS te interpreteren en dus ook kan aanvullen. 212 
Opgemerkt wordt dat in art. 11. 1. wordt verwezen naar 14.1. Dit moet zijn art. 14.  213 
Besluit: in artikel 11.1 wordt verwezen naar art. 14.  214 
 215 
Vraag 31 is afdoende beantwoord. 216 
Besluit: In art. 15.1 wordt toegevoegd na “één of meerdere NK’s “ of de finale NJBB Masters.  217 
 218 
Vraag 32. Frank Versluis vindt het antwoord niet helder.  219 
Sjoerd Pieterse licht toe dat in formele zin het bondsbestuur verantwoordelijk is voor de 220 
uitvoering van de besluiten van de bondsraad. Dit is in alle reglementen zo opgenomen. Het 221 
bondsbestuur kan vervolgens de uitvoering mandateren aan bv. een districtsteam.  222 
 223 
Vraag 33 is afdoende beantwoord. 224 
Besluit: Art. 18.1 wordt ‘Het bondsbestuur draagt gedurende het jaar zorg voor adequate 225 
publicatie van alle toernooien.’ 226 
 227 
Vraag 34 is afdoende beantwoord en leidt tot het volgende besluit. 228 
Besluit: In art. 18.2 wordt de laatste zin: ‘Deze kalender wordt maandelijks geactualiseerd en 229 
omvat steeds tenminste de eerstvolgende zes kalendermaanden.’ 230 
 231 
Vraag 35 is afdoende beantwoord. Het amendement wordt ingetrokken. 232 
Vraag 36. Frank Versluis vindt dat het ook moet worden gemeld aan de ingeschrevenen. Zodat 233 
zij een keus hebben om zich terug te trekken zonder direct een boete te krijgen.  234 
Besluit: Art. 25. 2 wordt uitgebreid met “Zij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan 235 
de ingeschreven teams”.  236 
 237 
Vraag 37, 38, 39, 40, 42, 43 en 44. De vergadering gaat akkoord met de voorstellen. 238 
Besluit:  239 
In artikel 25.3 wordt de verwijzing naar art. 24.2 gewijzigd in 25.2. 240 
In artikel 26.5 wordt “inschrijfmoment” vervangen door “tijdstip van inschrijving.” 241 
In artikel 27 1 tot en met 27.6 wordt “de uiterste datum” vervangen door “het uiterste 242 
tijdstip.” 243 
In artikel 27.2 wordt “tot uiterlijk” vervangen door “om”.  244 
In artikel 27.3 “Een tijdige inschrijving, dat wil zeggen een inschrijving” wordt vervangen door 245 
“Een inschrijving”. 246 
In artikel 27.4 “Inschrijvingen” vervangen door “Een inschrijving” en “kunnen” vervangen door 247 
“kan”. 248 
In artikel 28.1. “van inschrijven” vervangen door “en het uiterste tijdstip van inschrijven”. 249 
 250 
Vraag41 en vraag 45. Na discussie besluit de vergadering om artikel 28.2 te schrappen. 251 
Besluit: Art. 28. 2 vervalt. .(en artikel 28.1 wordt artikel 28) 252 
 253 
Vraag 46. De vergadering stemt in met het amendement. 254 
Besluit:  255 
Art. 30.2 vervalt. 256 
Art. 30.3, 30.4 resp. 30.5 worden omgenummerd naar art. 30.2, 30.3 resp. 30.4. 257 
Art. 30.4 (nieuw) de woorden “In uiterste noodgevallen kan nadat de speeldag is begonnen in 258 
een team alsnog” te vervangen door ”Indien een speler door bijzondere omstandigheden, ter 259 
beoordeling van de scheidsrechter en/of de wedstrijdleider, nadat de speeldag is begonnen 260 
niet verder aan het toernooi kan deelnemen, mag”; · 261 
Art. 30.4 (nieuw) de woorden “in de vorige drie leden” worden vervangen door “in artikel 30.2 262 
en 30.3”. 263 
 264 
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Vraag 47. Voorstel wordt overgenomen. 265 
Besluit: 266 
Art. 31.1 “verstrijken van de uiterste dag” wordt vervangen door “uiterste tijdstip”. 267 
 268 
Vraag 48 Peter van Wermeskerken stemt in met de reactie van het bondsbestuur. 269 
Besluit:  270 
Art. 31.2 “verstrijken van de uiterste dag” wordt vervangen door “uiterste tijdstip” 271 
 272 
Vraag 49 vervalt.  273 
Vraag 50. Het voorstel om 31.5 oud te handhaven en 31.6 nieuw te schrappen wordt na 274 
stemming overgenomen.  275 
Besluit het bestaande artikel 31.5 blijft gehandhaafd. Het nieuw voorgestelde artikel 31.6 276 
wordt niet overgenomen. 277 
 278 
Vraag 51 De vergadering vindt dat de deelnemers aan een toernooi zowel niet onder invloed 279 
van drugs en alcohol mogen zijn als tijdens het toernooi drugs gebruiken. 280 
Besluit: Art. 32.1 wordt: “Het is de deelnemers aan een toernooi niet toegestaan om onder 281 
invloed van drugs of alcohol te verkeren of tijdens het toernooi drugs te gebruiken.” 282 
 283 
Vraag 52. De reactie van het bondsbestuur wordt overgenomen 284 
Besluit: In art. 32.2 wordt “deelnemers” vervangen door “spelers, coaches en andere 285 
deelnemers”.  286 
 287 
Vraag 53 is ondervangen door de nieuwe tekst van art. 32.1. 288 
Vraag 54. Voorstel is ingetrokken. 289 
Vraag 55.De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 290 
Besluit: In art. 33.1 Alle spelers en coaches op een nationaal toernooi of een landelijk 291 
toernooi die behoren tot dezelfde equipe gaan, behoudens bij neerslag of extreme koude, 292 
uniform gekleed. Onder uniforme kleding wordt verstaan dat het buitenste kledingstuk van het 293 
bovenlichaam van gelijke kleur is en, voor zover van toepassing, is voorzien van een 294 
gelijkluidend opschrift(en) en gelijke afbeelding(en) waaruit blijkt dat de spelers en de coach 295 
een eenheid vormen, onverminderd het gestelde in artikel 39 van het RPS. 296 
 297 
Vraag 56 tot en met 65. De vergadering stemt in met de reactie van het bondsbestuur. Dit 298 
leidt tot de volgende besluiten. 299 
Besluit: · 300 
De titel boven artikel 35 wordt: “Regelingen voor functionarissen.”;  301 
In art. 36. 5 vervallen de woorden “voor nationale en landelijke”;  302 
Art. 36.5 wordt uitgebreid met de zin “Als alleen de wedstrijdleider een rapportageformulier 303 
invult dan bevat dit formulier altijd de namen van de leden van de door de scheidsrechter 304 
benoemde jury.”;  305 
De titel boven artikel 37 vervalt. 306 
De kop boven artikel 41.1 wordt: “Artikel 41 Afwijken van dit reglement”.  307 
Door het vervallen van artikel 38 zullen alle volgende artikelen vernummerd worden naar 308 
artikel 38 enz.;  309 
Besluit: De bondsraad stelt het Toernooireglement Petanque vast met in achtneming van alle 310 
aangenomen amendementen.  311 
 312 
11.2 NPC 313 
De bondsraad neemt de wijzigingen van de artikelen1.4.1 en 3.4 en 4.4 unaniem aan. Het 314 
voorstel tot wijziging van de artikelen 5.4.1 en 5.4.2 wordt aangenomen met wijziging conform 315 
voorstel 66. 316 
Besluit: 317 
Art. 1.4.1 Als een vergelijkbare competitie wordt gezien een competitie waarbij de teams uit 318 
meerdere equipes bestaan.  319 
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In de voetnoot wordt onderstaande toevoeging opgenomen. Een competitie tussen teams met 320 
minder dan vijf spelers wordt niet gezien als een vergelijkbare competitie. (Deze opmerking 321 
stond voor wijziging van 20 mei 2017 in het reglement.);  322 
Art. 3.4 Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een lidvereniging met een geldige 323 
Nederlandse wedstrijdlicentie afgegeven door de NJBB. De speelgerechtigdheid van een speler 324 
vervalt voor de rest van het NPC seizoen wanneer deze speler tijdens het NPC seizoen van 325 
vereniging wisselt nadat hij in het betreffende seizoen reeds heeft deelgenomen aan de NPC.;  326 
Art. 4.4 De zaterdag geldt als richtspeeldag. In overleg met de teamcaptain van de 327 
tegenstander kan hiervan worden afgeweken. Indien wordt afgeweken, dient dit vooraf te 328 
worden gemeld aan de competitieleiding.  329 
Art. 4.4.1 De afwijkende speeldag dient te liggen na de vorige speelronde en voor de volgende 330 
speelronde. 331 
Art. 5.4 In afwijking van de regels uit artikel 30 leden 2 en 3 van het TRP, gelden de volgende 332 
regels:  333 
Art. 5.4.1 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na het uiterste tijdstip 334 
van inschrijving maar ten minste vierentwintig uur vóór de eerste aangekondigde speeldag is 335 
(in aanvulling op het reeds betaalde of verschuldigde inschrijfgeld voor dat team) een boete 336 
ter hoogte van het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  337 
Art. 5.4.2 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na de eerste 338 
speeldag is (naast het reeds betaalde of verschuldigde inschrijfgeld voor dat team) een boete 339 
ter hoogte van twee maal het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 340 
 341 
11.3 Masters  342 
Ferdinand Wiese stelt de vraag of het mogelijk is om in de kwalificatietoernooien punten te 343 
scoren met een buitenlandse speler? Na enige discussie besluit de vergadering dat dit moet 344 
worden uitgesloten. De vergadering wijst er op dat aan WK – dan wel EK- mannen het woord 345 
“tripletten” moet worden toegevoegd. 346 
Besluit:  347 
Toevoegen aan het Masters reglement: een team dat niet mag deelnemen aan de Masters, kan 348 
geen kwalificatie punten behalen;  349 
In art. 1 toevoegen aan de tekst “WK – dan wel EK- mannen” het woord “tripletten”;  350 
Art. 2.1. Equipes die aan de NJBB Masters willen deelnemen bestaan uit mannelijke spelers 351 
met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een door de NJBB afgegeven 352 
wedstrijdlicentie of een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. 353 
Art. 3.3.2 vervalt. 354 
 355 
Vraag 67. Voorstel van Peter van Wermeskerken om de benamingen bij toernooisystemen te 356 
wijzigingen. Frank Versluis stelt dat de benamingen niet allemaal eenduidig en duidelijk zijn. 357 
Hij vraagt zich af of dit een goed moment is om dit aan te passen?  358 
Sjoerd Pieterse zegt toe dat het bondsbestuur de gebruikte benamingen bij de 359 
toernooisystemen op een later moment zal aanpassen.7 Peter van Wermeskerken trekt hierop 360 
zijn voorstel in. Het voorstel voor de punten verdeling is aanvaard. 361 
 362 
Besluit.  363 
De bondsraad stelt vast het “AANHANGSEL A: VERDELING VAN DE KWALIFICATIEPUNTEN”. 364 
 365 
12. Rondvraag 366 
De beantwoording van vraag 68 is afdoende. 367 
Vraag 69. De bedoelde competities in de genoemde drie districten zijn wel toegestaan. Het 368 
bondsbestuur zorgt er voor dat wordt besproken met de districtsteams dat tijdens het NPC 369 
seizoen er geen vergelijkbare competities mogen worden gespeeld.8 Een kleine overlap met de 370 
competities van het zomerseizoen is mogelijk.  371 

                                                
7 toezegging 7 
8 toezegging 8 
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Het antwoord op vraag 70 geeft niet voldoende duidelijkheid. De directeur van het 372 
bondsbureau zal dit bespreken met de districtsteams9. 373 
 374 
Frank Versluis constateert dat er steeds een agendaprobleem met de NPC en de NK’s. Hij 375 
vraagt de leden van de bondsraad wat men vindt van het voorstel om de zaterdag te 376 
vervangen door een avond. Harry Saaltink stelt dat een vergadering die drie uur of langer 377 
duurt, kan leiden tot ongelukken. Is een vergadering van maximaal twee uur mogelijk? 378 
Sjoerd Pieterse meldt dat er in 2018 geen samenloop meer zal zijn met een NK of een NPC 379 
dag. De data zijn 2 juni en 24 november 2018. 380 
 381 
Paul Paardekooper bedankt het bestuur voor de complete en duidelijke stukken. 382 
Naar aanleiding van het niet meer open stellen van districtscompetities voor spelers met een 383 
club-licentie vreest hij voor Zuid West een forse afname van het aantal deelnemende teams 384 
van een aantal verenigingen.  385 
Rob van der Zwet vraagt om de brief die aan de verenigingen is gestuurd over de clublicentie 386 
alsnog toe te sturen aan de leden van de bondsraad. De voorzitter zegt toe dat de brief die 387 
aan de verenigingen is gestuurd in maart 2017 over de speelrechten van clublicentiehouders 388 
nagestuurd wordt aan de leden van de bondsraad.10 389 
Sjoerd Pieterse zegt dat de algemene brieven aan de verenigingen voortaan in cc. naar de 390 
bondsraadsleden worden gestuurd. 11 391 
 392 
Sjoerd Pieterse meldt dat er op de vacature bondsraadlid geen kandidaten zijn gekomen. 393 
Echter door de terugloop van het ledenaantal zal het benodigde aantal bondsraadsleden 394 
waarschijnlijk kleiner worden. Dan is er geen vacature meer en lost het probleem vanzelf op.  395 
 396 
Peter van Wermeskerken constateert dat er toernooien worden georganiseerd tijdens de NPC 397 
dagen terwijl dit volgens het reglement niet is toegestaan.  398 
Ton Roos meldt dat dit probleem onlangs is al besproken in het bestuur. Afgesproken is om dit 399 
nogmaals onder de aandacht te brengen van de districtteams. 400 
 401 
Andre de Kort vraagt naar de datum van het strategisch beraad. Dit is op 22 september 2018. 402 
 403 
Afscheid Hetty Tindemans. 404 
Sjoerd bedankt Hetty voor haar inzet de afgelopen zes jaar in het bondsbestuur. Hij 405 
memoreert dat Hetty hem in zijn begintijd een keer wees op het ontbreken van de relatie 406 
tussen jaarverslag en financieel verslag en soms ook tussen rekening en begroting. Hij prijst 407 
Hetty ervoor dat deze samenhang behoorlijk is hersteld. Bovendien is het inzicht in de 408 
financiën een stuk transparanter geworden.  409 
In het bondsbestuur heeft Hetty voortdurend gewaakt tegen het nemen van ad hoc besluiten 410 
door steeds te vragen naar het waarom en waar het toe dient. 411 
Sjoerd neemt afscheid van Hetty en overhandigt haar een bos bloemen. 412 
Het bestuur zal nog op een ander moment afscheid nemen van Hetty en Floris van Lelyveld. 413 
 414 
Tot slot bedankt Sjoerd iedereen die een bijdrage heeft geleverd in de voorbereiding naar deze 415 
vergadering, in het bijzonder de medewerkers van het bondsbureau en de leden van de 416 
verschillende werkgroepen. 417 
 418 
13. Sluiting 419 

                                                
9  toezegging 9 
10 toezegging 10 
11 toezegging 11 
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Stand van zaken besluiten en toezeggingen d.d. 25 november 2017 

 
1) Er zijn geen opmerkingen gekomen op het verslag van de vergadering van de 

bondsraad van 20 mei 2017. Daarmee is het verslag vastgesteld. 
 

2) De bondsraad neemt kennis van de stand van zaken van de besluiten en toezeggingen 
van de bondsraad van 20 mei 2017. 

 
3) De bondsraad benoemt Valentijn van Koppenhagen tot lid van het bondsbestuur. 

 
4) De bondsraad stelt het Jaarplan 2018 vast. 

 
5) De bondsraad stelt de begroting 2018 vast, incl. de wijziging van de post veteranen die 

wordt begroot op 0 en Voorbereidingen op € 5.000. 

 
6) De bondsraad benoemt Ton Reedijk, Arnold van der Pol en Rob van der Zwet tot lid van 

de financiële commissie. 
 

7) Toevoegen aan artikel 1, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement. “Lidverenigingen 
hebben het recht om, binnen een maand na het royement van een van hun 
verenigingsleden, de bond te verzoeken het royement over te nemen. De 

beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij het tuchtcollege, met inachtneming van het 
tuchtrecht van de bond. Indien en voor zover de tuchtrechtspraak is overgedragen aan 
de Stichting Instituut Sportrechtspraak, hierna in dit reglement “Instituut 
Sportrechtspraak”, berust de beslissingsbevoegdheid bij de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.” 
 

8) De bondsraad stelt het Toernooireglement Petanque vast met in achtneming van alle 

volgende amendementen. 
▪ In artikel 2.1 opnemen. “Licentiehouder is een persoon die in het bezit is van 

een document als beschreven in art. 23 HHR. “ 
▪ Artikel 4.1 wordt Nationale toernooien zijn opengesteld voor houders van een 

Wedstrijdlicentie of houders van een Jeugdlicentie of houders van de 
Nederlandse nationaliteit met een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. 

▪ Wijziging van art. 4.2 zodanig dat bij alle NK's de spelvorm (doubletten, 
tripletten) in de titel wordt opgenomen. 

▪ Toevoegen aan artikel 6 een lid 3 “regionale toernooien zijn tevens open gesteld 
voor clublicentiehouders van de organiserende vereniging” 

▪ Art. 9.4 De partij eindigt bij 13 punten.  
▪ Art. 9.5 Na het geluidssignaal dat het einde van de speeltijd aangeeft, zoals 

beschreven in art. 9.3 gelden de regels die de organisator vooraf bekend heeft 
gemaakt.  

▪ Art. 9.6 vervalt. 
▪ In artikel 11.1 wordt verwezen naar art. 14. 
▪ In art. 15.1 wordt toegevoegd na “één of meerdere NK’s “ of de finale NJBB 

Masters. 
▪ Art. 18.1 wordt. ‘Het bondsbestuur draagt gedurende het jaar zorg voor 

adequate publicatie van alle toernooien.’ 
▪ In art. 18.2 wordt de laatste zin: ‘Deze kalender wordt maandelijks 

geactualiseerd en omvat steeds tenminste de eerstvolgende zes 
kalendermaanden. 

▪ Art. 25. 2 wordt uitgebreid met “Zij doet hiervan zo spoedig mogelijk 
mededeling aan de ingeschreven teams”. 

▪ In artikel 25.3 wordt de verwijzing naar art. 24.2 gewijzigd in 25.2. 
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▪ In artikel 26.5 wordt “inschrijfmoment” vervangen door “tijdstip van 

inschrijving.” 
▪ In artikel 27 1 tot en met 27.6 wordt “de uiterste datum” vervangen door “het 

uiterste tijdstip.” 
▪ In artikel 27.2 wordt “tot uiterlijk” vervangen door “om”.  
▪ In artikel 27.3 “Een tijdige inschrijving, dat wil zeggen een inschrijving” wordt 

vervangen door “Een inschrijving”. 

▪ In artikel 27.4 “Inschrijvingen” vervangen door “Een inschrijving” en “kunnen” 
vervangen door “kan”. 

▪ In artikel 28.1. “van inschrijven” vervangen door “en het uiterste tijdstip van 
inschrijven”. 

▪ Art. 28. 2 vervalt. .(en artikel 28.1 wordt artikel 28). 
▪ Art. 30.2 vervalt. 
▪ Art. 30.3, 30.4 resp. 30.5 worden omgenummerd naar art. 30.2, 30.3 resp. 

30.4. 
▪ Art. 30.4 (nieuw) de woorden “In uiterste noodgevallen kan nadat de speeldag is 

begonnen in een team alsnog” te vervangen door ”Indien een speler door 
bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de scheidsrechter en/of de 
wedstrijdleider, nadat de speeldag is begonnen niet verder aan het toernooi kan 
deelnemen, mag”; · 

▪ Art. 30.4 (nieuw) de woorden “in de vorige drie leden” worden vervangen door 

“in artikel 30.2 en 30.3”. 
▪ Art. 31.1 “verstrijken van de uiterste dag” wordt vervangen door “uiterste 

tijdstip”. 
▪ Art. 31.2 “verstrijken van de uiterste dag” wordt vervangen door “uiterste 

tijdstip” 
▪ Het bestaande artikel 31.5 blijft gehandhaafd. Het nieuw voorgestelde artikel 

31.6 wordt niet overgenomen. 

▪ Art. 32.1 wordt: “Het is de deelnemers aan een toernooi niet toegestaan om 
onder invloed van drugs of alcohol te verkeren of tijdens het toernooi drugs te 
gebruiken.” 

▪ In art. 32.2 wordt “deelnemers” vervangen door “spelers, coaches en andere 
deelnemers”. 

▪ Art. 33.1 Alle spelers en coaches op een nationaal toernooi of een landelijk 
toernooi die behoren tot dezelfde equipe gaan, behoudens bij neerslag of 
extreme koude, uniform gekleed. Onder uniforme kleding wordt verstaan dat het 
buitenste kledingstuk van het bovenlichaam van gelijke kleur is en, voor zover 
van toepassing, is voorzien van een gelijkluidend opschrift(en) en gelijke 
afbeelding(en) waaruit blijkt dat de spelers en de coach een eenheid vormen, 
onverminderd het gestelde in artikel 39 van het RPS. 

▪ De titel boven artikel 35 wordt: “Regelingen voor functionarissen.”; 
In art. 36. 5 vervallen de woorden “voor nationale en landelijke”;  

Art. 36.5 wordt uitgebreid met de zin “Als alleen de wedstrijdleider een 
rapportageformulier invult dan bevat dit formulier altijd de namen van de leden 
van de door de scheidsrechter benoemde jury.”;  
De titel boven artikel 37 vervalt. 
De kop boven artikel 41.1 wordt: “Artikel 41 Afwijken van dit reglement”.  
Door het vervallen van artikel 38 zullen alle volgende artikelen hernummerd 
worden naar artikel 38 enz.; 
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9) Het reglement Nationale Petanque Competitie wijzigt als volgt. 

Art. 1.4.1 Als een vergelijkbare competitie wordt gezien een competitie waarbij de 
teams uit meerdere equipes bestaan.  
In de voetnoot wordt onderstaande toevoeging opgenomen. Een competitie tussen 
teams met minder dan vijf spelers wordt niet gezien als een vergelijkbare competitie. 
(Deze opmerking stond voor wijziging van 20 mei 2017 in het reglement.);  
Art. 3.4 Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een lidvereniging met een geldige 

Nederlandse wedstrijdlicentie 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.;  
Art. 4.4 De zaterdag geldt als richtspeeldag. In overleg met de teamcaptain van de 
tegenstander kan hiervan worden afgeweken. Indien wordt afgeweken, dient dit vooraf 
te worden gemeld aan de competitieleiding.  

Art. 4.4.1 De afwijkende speeldag dient te liggen na de vorige speelronde en voor de 
volgende speelronde. 
Art. 5.4 In afwijking van de regels uit artikel 30 leden 2 en 3 van het TRP, gelden de 
volgende regels:  
Art. 5.4.1 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na het uiterste 
tijdstip van inschrijving maar ten minste vierentwintig uur vóór de eerste 
aangekondigde speeldag is (in aanvulling op het reeds betaalde of verschuldigde 

inschrijfgeld voor dat team) een boete ter hoogte van het volledige inschrijfgeld 
verschuldigd.  
Art. 5.4.2 De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na de 
eerste speeldag is (naast het reeds betaalde of verschuldigde inschrijfgeld voor dat 
team) een boete ter hoogte van twee maal het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
 

10) Het Toernooireglement Petanque, Bijlage 09: Reglement NJBB MASTERS, Kwalificatie 

WK/EK wijzigt als volgt.  
Toevoegen aan het Masters reglement dat een team dat niet mag deelnemen aan de 
Masters, geen kwalificatie punten kan behalen;  
In art. 1 toevoegen aan de tekst “WK – dan wel EK- mannen” het woord “tripletten”;  
Art. 2.1. Equipes die aan de NJBB Masters willen deelnemen bestaan uit mannelijke 
spelers met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een door de NJBB 
afgegeven wedstrijdlicentie of een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.  
Art. 3.3.2 vervalt. 
De bondsraad stelt vast het “AANHANGSEL A: VERDELING VAN DE 
KWALIFICATIEPUNTEN”. 
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Toezeggingen aan de Bondsraad d.d. 25 november 2017 

 
1) De voorzitter zegt toe dat bij het versturen van het verslag van de bondsraad in het 

voorjaar zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de vakantieperiode. 
 

2) De in regel 345 -346 vastgestelde tekst van het verslag van de bondsraad van 20 mei 
2017 is niet letterlijk in artikel 6.1.2 van het reglement opgenomen. Het reglement NPC 

wordt alsnog aangepast. De tekst “tegelijkertijd spelen van” zal worden toegevoegd 
tussen “bedoeld voor” en “3 partijen”. 
Dit is aangepast.  
 

3) Bij de volgende wijziging van het TRP wordt het begrip “competitie” opgenomen. 
In de najaarsvergadering van de bondsraad wordt het TRP en de bijlagen geagendeerd. 
Hierin zal dit punt worden meegenomen. 

 
4) In het jaarplan 2019 zal aangeven worden welke onderwerpen (indien haalbaar) 

besproken worden met verenigingen tijdens de ledenraadplegingen. Dit wordt (indien al 
bekend in okt.) meegenomen. 
 

5) In de begroting 2019 worden de kosten voor de districtsteams geconsolideerd binnen 
de diverse kostendragers. Dit wordt meegenomen. 

 
6) De tekst op de licenties wordt aangepast aan de formulering van het Huishoudelijk 

Reglement. 
Dit is aangepast. 
 

7) Het bondsbestuur zal de gebruikte verschillende benamingen voor de 
wedstrijdsystemen op een later moment aanpassen. 

In de najaarsvergadering van de bondsraad wordt het TRP en de bijlagen geagendeerd. 
Hierin zal dit punt worden meegenomen. 
 

8) Bespreken met de districtsteams dat tijdens het NPC seizoen geen vergelijkbare 
competities mogen worden gespeeld. Een kleine overlap met competities die gestart 
zijn in het zomerseizoen is mogelijk. 
Dit is besproken met de districtscoördinatoren. In enkele districten waar dit als een 
knelpunt wordt ervaren, gaan we het probleem met elkaar oplossen.  
 

9) De directeur van het bondsbureau zal bespreken met de districtsteams van Oost, 
Zuidoost en Zuidwest wat de oorzaak kan zijn van het relatief geringe aantal 
speelmomenten in de districtscompetities. Dit is besproken met de betreffende 
districtscoördinatoren. Daar waar het een probleem is, wordt in samenwerking met het 
districtsteam een oplossing gezocht.  

 
10) De brief die aan de verenigingen is gestuurd in maart 2017 over de speelrechten van 

clublicentiehouders stuurt het bondsbestuur na aan de leden van de bondsraad. 
Deze brief is nagestuurd. 
 

11) De algemene brieven aan de verenigingen worden voortaan in cc. naar de 
bondsraadsleden gestuurd. Dit zal gaan gebeuren. 
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BIJLAGE: REACTIE BONDSBESTUUR OP INGEKOMEN VRAGEN BONDSRAADSLEDEN 
 
AGENDAPUNT 3  Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering (20 mei ’17) 
 
1. Frank Versluis 
De termijn voor het reageren op de conceptnotulen is 4 weken na publicatie. Die zijn 
(natuurlijk) inmiddels verstreken, en toch heb ik 1 voorstel tot aanpassing (zie vraag 2) 
Mijn persoonlijke reden voor het niet tijdig indienen van deze opmerking, is gelegen in het 
tijdstip van publicatie van de notulen: 14 juli, en dus uiterlijk reageren voor 11 augustus. Dat 
is (voor mij) een vakantieperiode. Ik heb de tekst pas na 11 augustus kunnen lezen, en had 
ook niet direct de gelegenheid de inhoud serieus te kunnen beoordelen. Mijn verzoek is om de 
conceptnotulen van met name de voorjaarsvergadering eerder te versturen. 

 
Reactie:  
Als de mogelijkheid er is, zal het bondsbestuur de conceptnotulen van de voorjaarsvergadering 
van de bondsraad eerder versturen. 
 

2. Frank Versluis 
De inleidende tekst m.b.t de behandelde aanpassing van het reglement NPC bevat een 
ongelukkig geformuleerde zin, die gemakkelijk tot een verkeerde indruk kan leiden 
(r. 245-247). Het lijkt net alsof voorheen het gemengd spelen in de 4e en 5e divisie wel 
verplicht was. 
 
Voorstel tot aanpassing: “Inhoudelijk is het reglement voornamelijk veranderd in het feit dat 
gemengd spelen nu tot en met de 3e divisie verplicht is.” 
 

Reactie:  
Voorheen was sprake van een verplichting tot gemengd spelen als beide teams gemengd 
waren. In de praktijk werd dit vaak zo geïnterpreteerd dat er in geen geval een verplichting 
bestaat om gemengd te spelen.  
 
Deze verplichting is uit het reglement gehaald. Hierdoor is de tekst in de regels 245-247 
correct. 
 
3. Frank Versluis 
De in r. 345 -346 vastgestelde tekst is niet letterlijk in artikel 6.1.1 van het reglement 
opgenomen. De (m.i. niet onbelangrijke) kwalificatie “tegelijkertijd spelen” ontbreekt. 
Graag dit alsnog corrigeren. 
 
Reactie:  

Deze vraag ziet op artikel 6.1.2. Het klopt dat de wijziging, zoals besproken, niet is 
doorgevoerd. Het reglement NPC zal alsnog worden aangepast. De tekst “tegelijkertijd spelen 
van” zal worden toegevoegd tussen “bedoeld voor” en “3 partijen”.  
 

AGENDAPUNT 6  Stand van zaken besluiten en toezeggingen  
 
4. Frank Versluis 

N.a.v. toezegging 4 (blz. 13): de districtsteams hebben aangegeven dat huldiging van NPC  
kampioenen “lastig uitvoerbaar is”. Gold dat voor alle districtsteams?  
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Reactie:  
Ja. Dit punt is besproken met alle districtscoördinatoren en zij gaven allemaal aan dat dit in de 
praktijk lastig uit te voeren is.  
 
5. Frank Versluis 
Waarom past dit niet in actie 2.9 van het jaarplan 2018? 
 
Reactie:  
Het punt zou daar inderdaad onder kunnen vallen als je het huldigen van NPC teams  
combineert met een andere activiteit.  
  
6. Frank Versluis 
N.a.v. bijlage bij toezegging 2 (blz. 15): de WSC is geen competitie, maar een meerdaags 

toernooi. Het begrip competitie is niet vastgesteld in het TRP. 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur ziet geen wezenlijk verschil tussen een meerdaags toernooi binnen de bond 
en een competitie. Wij hebben afgesproken om tijdens het NPC-seizoen geen gelijksoortige 
competities te organiseren. De redenen daarvoor verdwijnen niet door het anders te gaan 
noemen, in dit geval 'cyclus'. 
 
AGENDAPUNT 8  Jaarplan 2018 
 
7.  Frank Versluis 
N.a.v. activiteit 2.5 (blz. 21): “het bondsbestuur is in 2017 gestart met het ontwikkelen van  
een visie en beleid (…)”. Is er een stand van zaken aan te geven, bv. de richting waarin  
gedacht wordt? 

 
Reactie:  
Dat is nu nog lastig aan te geven aangezien het nog helemaal open ligt. De huidige situatie is 
in kaart gebracht en er is een voorlopige planning gemaakt richting de bondsraad van het 
najaar 2018. De 1e bijeenkomst met de werkgroep staat voor december 2017 gepland.  
 
8.  Frank Versluis 

N.a.v. activiteit 2.9 (blz. 21): huldiging NPC-kampioenen, evt. aan districtsteams zelf 
overlaten? Hoort dit niet eigenlijk bij punt 3 (districtsactiviteiten) thuis? 
 
Reactie:  
Het is inderdaad aan het districtsteam, als die behoefte er is, om te bepalen of en op welke 
manier zij hier invulling aan willen geven.  
 

9. Frank Versluis 
Wat wordt er gedaan met de vraag naar een speelsterktesysteem? 
 
Reactie:  
Het ontwikkelen van een speelsterktesysteem staat hoog op de prioriteitenlijst. De 
positionering van het speelsterktesysteem wordt meegenomen in het project “ontwikkelen van 
visie en beleid m.b.t. ledenwerving en verjonging, zichtbaarheid en meerwaarde en promotie 

van de sport”.  
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10. Frank Versluis 
Komen alle punten aan de orde in de ledenraadpleging van voorjaar 2018? Zo nee, graag 
aangeven welke wel. 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur wil in ieder geval de ledenraadplegingen in 2018 gebruiken om te spreken 
met verenigingen over het onderwerp contributiestructuur zodat een voorstel kan worden 
voorbereid voor de najaarsvergadering. Afhankelijk van de voortgang m.b.t. het ontwikkelen 
van een visie en beleid op Topsport is dit ook een thema wat mogelijk geagendeerd wordt. In 
de aanloop naar de vergadering van de bondsraad in november 2018 komt in het strategisch 
beraad sowieso het project contributiestructuur en het project ontwikkelen van visie en beleid 
m.b.t. ledenwerving en verjonging, zichtbaarheid en meerwaarde en promotie van de sport 
aan bod. De overige projecten in het jaarplan worden verantwoord in het jaarverslag 2018.  
 

11. Peter van Wermeskerken 
Ik vraag er expliciet aandacht voor om te onderzoeken of de licentiestructuur zó kan worden 
vormgegeven dat elk lid van elke vereniging waar het lid van is, namens die vereniging aan 
een bepaalde activiteit van een district of de NJBB kan deelnemen. 
 
Reactie: 
Deze vraag wordt meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe contributiestructuur en zal 
ook getoetst worden in de ledenraadplegingen.  
 
AGENDAPUNT 9  Begroting 2018 
 
12. Frank Versluis 
Kostendrager 100 bedraagt € 500.000, dat is ruim 80% van de totale begroting (€ 600.000). 
De personeelskosten bedragen bijna 50% van de totale begroting. Ook voor Topsport 

(kostendrager 400) wordt weer € 34.000 gereserveerd, terwijl Wedstrijdsport (kostenplaats 
300) op “winst” begroot wordt. De insteek is toch dat de NJBB heeft ingezet op wedstrijdsport, 
en niet op topsport? Daarbij steekt de begroting voor de hoognodige opleidingen schril af: die 
mogen niets kosten. 
 
Is het, gezien de dringende noodzaak functionarissen op te leiden, de opleidingen (voor 
tenminste 2018 en 2019) gratis aan te bieden? Dit kan volgens mij bekostigd worden door de  

voor Veteranen begrote uitgaven te verkleinen: er is immers geen EK veteranen in 2018? 
 
Reactie:  
Het budget van Topsport is de afgelopen jaren flink teruggebracht. Het is inderdaad correct dat 
er in 2018 geen EK Veteranen plaats vindt. Deze begrote bedragen zijn echter wel nodig om de 
noodzakelijk kosten voor uitzendingen (EK Vrouwen in Palavas, WK Mannen in Canada, EK 
Tête-à-Tête, EK Beloften Mannen en Vrouwen en EK Jeugd), trainingen, beperkte 

voorbereiding en kosten CWI te dekken. De 5.000 die voor Veteranen begroot zijn, zijn op de 
verkeerde kostenplaats terecht gekomen maar zijn wel noodzakelijk om het minimale 
programma voor topsport te kunnen uitvoeren. Er is de afgelopen jaren behoorlijk 
geïnvesteerd in opleidingen. De huidige opleidingen worden aangeboden tegen kostprijs. Het is 
o.b.v. de huidige begroting niet mogelijk om opleidingen gratis of goedkoper aan te bieden.  
Het is niet gebleken dat de kosten een belemmering zijn voor het volgen van een opleiding. 
Het grote probleem is het tekort aan leercoaches. 
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13. Frank Versluis 
Kostendrager 400 heet in de begroting (blz. 39) ‘Topsport”, maar in de toelichting (blz. 43) 
“Wedstrijdsport Internationaal”) Wat is de juiste benaming, en vanwaar de (eventuele) 
vernoeming? 
 
Reactie:  
Dit is inderdaad inconsequent. De juiste benaming is Topsport. Dit zal worden aangepast. 
 
14. Paul Paardekooper 
Toegevoegd is de meerjarenbegroting 2018-2021.Volgens dit document ontstaat er in 2019 al 
een tekort op de begroting. U doet de aanname dat de contributieopbrengst in 2019 bijna € 
10.000 lager wordt. Waarop is deze aanname gebaseerd? 
 
Reactie  

Deze ontwikkeling is gebaseerd op de trend van de afgelopen jaren en met name de afgelopen 
2 jaar dat het ledenaantal behoorlijk hard terug loopt. Deze verdere terugloop wordt ook nog 
in 2018 verwacht waardoor de contributieopbrengsten in 2019 nog zullen dalen.  
 
15. Paul Paardekooper 
Heeft het bondsbestuur al idee op welke wijze dit tekort wordt opgevangen anders dan dat het 
eigen vermogen hiervoor wordt aangesproken? 
 
Reactie  
De huidige licentie- en contributiestructuur in relatie tot het niet kunnen uitleggen van de  
meerwaarde voor club-licentie spelers is één van de belangrijkste redenen waarom  
verenigingen het lidmaatschap opzeggen. De nieuwe contributiestructuur zal beter moeten  
aansluiten op de behoefte van de leden. Dit project heeft uiteraard ook een link met het  
ontwikkelen van visie en beleid m.b.t. ledenwerving en verjonging, zichtbaarheid en met name 

meerwaarde en promotie van de sport. 
 
Daarnaast staan de subsidies van NOC*NSF onder druk. Vandaar dat het bondsbestuur het  
hele financieringsmodel van de NJBB onder de loep neemt. Het nieuwe financieringsmodel  
waarvan de licentie- en contributiestrictuur onderdeel uitmaakt, moet ervoor zorgdragen dat  
de financiën van de bond de komende jaren gewaarborgd blijven.  
 

Zo niet dan beschrijf ik hieronder mijn suggestie er van uitgaande dat als de nieuwe structuur 
van bondscontributie in november 2018 wordt goedgekeurd die in zal gaan per 2020. 
 
Suggestie: 
Het verschil tussen de W- en C-licentie bedroeg oorspronkelijk zo'n € 16,-. 
Door indexering van de bedragen is het verschil inmiddels opgelopen tot bijna € 20,- (19,95). 
Als het verschil van € 16,- een afspiegeling moet zijn tussen de verschillende rechten dan 

'lopen de C-licentiehouders inmiddels € 4,- achter'. Door de kosten voor de C-licenties te 
verhogen met de 'indexatieachterstand' komt een bedrag beschikbaar van 8.000 (afgerond 
aantal C-leden) x 4,- = € 32.000,-.  P.M. Het verlies in 2019 is begroot op 28.500,-. 
 
Reactie  
Het bondsbestuur zal ook deze suggestie meenemen.  
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16. Peter van Wermeskerken 
Kostenplaats 103: Waar zijn de inschrijfgelden van districtscompetities begroot? Als deze zijn 
gesaldeerd onder deze kostenplaats dan zou ik die gesplitst willen zien in inkomsten en 
uitgaven, zoals dat ook voor de NPC bij kostenplaats 305 wordt gedaan. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur heeft in de bijlage de begroting per districtsteam bijgevoegd. 
 
17. Peter van Wermeskerken 
Kostenplaats 131: Waar wordt de bestelbus voor gebruikt en wat is van dat gebruik de 
omvang en frequentie? 
 
Reactie: 
De bus hebben is recentelijk aangeschaft vanwege het halen en brengen van spullen naar 

NK’s, Masters en events (o.a. Monsjeu de Boules, Nationale Sportweek, AH Sportfestijn etc.). 
Uiteindelijk was het voordeliger om een bus (2 hands aan te schaffen) in plaats van steeds te 
huren. De bus zal minimaal 35x per jaar gebruikt worden. 
 
18. Peter van Wermeskerken 
Kostenplaats 238: In de toelichting zal BUMA/STEMRA in plaats van SENA zijn bedoeld. 
 
Reactie: 
Dat is inderdaad correct. Dit zal alsnog worden aangepast. 
 
19. Peter van Wermeskerken 
Kostenplaats 421: Als in 2018 geen EK Veteranen wordt gehouden, waarom wordt het 
begrotingsbedrag daar niet op aangepast? 
 

Reactie: 
De 5.000 die voor Veteranen begroot zijn, zijn onterecht op de verkeerde kostenplaats terecht 
gekomen maar zijn wel noodzakelijk om het minimale programma voor topsport te kunnen 
uitvoeren. 
 
20. Peter van Wermeskerken 
Kostenplaats 250 Meerjarenbegroting: Ik ondersteun expliciet de forse toename van het 

begrote budget voor de pijler Promotie vanaf 2019. 
 
Reactie: 
Dat is fijn. 
 
AGENDAPUNT 11.1 TRP 
 

21. Art. 2.1 Frank Versluis 
In artikel 2.1 wordt bij een C-licentie en J-licentie beschreven dat deze is “afgegeven door de 
NJBB”), maar dat wordt niet vermeld bij W-licentie. Waarom? 
 
Overigens staat die toevoeging in andere artikelen er (soms ten overvloede) ook bij (zie bv. 
art. 4.1) 
 

Reactie: 
Er is geen reden geweest om de “afgegeven door de NJBB” weg te laten. Het bondsbestuur 
stelt voor om “afgeven door de NJBB” toe te voegen bij de begripsbepaling van “W-licentie”.  
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22.  Art. 2.1 Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor in de definitie van het begrip "speler" tussen "deelnemer" en "of invaller" het 
woord ",vervanger" toe te voegen. Toelichting: een vervanger valt in de voorgelegde tekst niet 
onder het begrip speler. 
 
Tekstvoorstel: In de beschrijving van “equipe” het woord “deelnemers” vervangen door 
“spelers”. 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur stelt voor om bovenstaand tekstvoorstel over te nemen.  
 
23. Art. 2.1. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor in de definitie van het begrip "vervanger" het woord "deelnemer" te vervangen 
door "licentiehouder". Toelichting: een vervanger is meestal niet iemand die voor het 

betreffende toernooi is ingeschreven en valt daarmee niet onder de eerder gegeven definitie 
van deelnemer. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om bovenstaand tekstvoorstel over te nemen.  
 
24.  Art. 2.1. Peter van Wermeskerken 
De beschrijvingen van de W- en J-licentie komen niet overeen met de huidige vormgeving. De 
betreffende licenties worden nu gekenmerkt door het opschrift “wedstrijdlicentie”, 
“jeugdlicentie” resp. “clublicentie”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om in artikel 2.1. “C-licentie” te vervangen door “clublicentie”, “W-
licentie” te vervangen door “Wedstrijdlicentie” en “J-licentie” te vervangen door 

“Jeugdlicentie”. 
 
25. Art. 4.2. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor bij alle NK's, voor de duidelijkheid voor minder betrokkenen, ook de spelvorm in 
de titel opnemen (doubletten, tripletten). 
 
Reactie: 

Het bondsbestuur stelt voor om artikel 4.2. aan te passen zoals hierboven beschreven.  
 
26. Art. 5.1 Frank Versluis 
Spelen van landelijke toernooien volgens wedstrijdsysteem dat door het 
bondsbestuur is goedgekeurd. Hoe komt die goedkeuring tot stand? Impliciet of expliciet? En 
wanneer en hoe wordt dat vastgesteld c.q. gepubliceerd? Is/komt er een lijst van vooraf voor 
landelijke toernooien goedgekeurde wedstrijdsystemen? 

 
Reactie:  
De goedkeuring van een wedstrijdsysteem komt expliciet tot stand. Het bondsbestuur zegt toe 
dat er een lijst zal worden opgesteld van wedstrijdsystemen die in ieder geval worden 
goedgekeurd.  
 
27.  Art. 6.2  Frank Versluis 

Betekent het opnieuw vaststellen van dit TRP (zonder expliciete toegankelijkheid op 
toernooien voor C-licentiehouders) dat de “pilot” van deelname van C-licentiehouders aan 
regionale toernooien van de eigen vereniging hierbij wordt beëindigd? 
Zo ja: apart communiceren 
Zo nee: alsnog in TRP opnemen 
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Reactie:  
De bondsvergadering heeft op enig moment besloten tot het aangaan van een proef voor een 
jaar. Vervolgens heeft de bondsvergadering besloten de proef te verlengen tot er een nieuw 
voorstel voor de licentiestructuur is vastgesteld. De inzet van het bondsbestuur was om dit in 
november 2016 te laten plaatsvinden. Dit wordt nu op zijn vroegst november 2018.  
Het bondsbestuur is er geen voorstander van dit op te nemen in het Toernooireglement 
petanque. 
 
28. Art. 8.2 Frank Versluis 
Dit wordt ook al geregeld in artikel 3.4. Overigens vinden verenigingen in de praktijk dat zij 
zelf mogen bepalen wat een promotietoernooi is, en deze worden vaak georganiseerd zonder 
aanmelding bij de NJBB, en dus ook zonder opname in de kalender. De wildgroei aan 
promotietoernooien dreigt steeds groter te worden. 

 
Reactie:  
In artikel 3.4. is geregeld dat het bondsbestuur aan een toernooi de status “promotietoernooi” 
kan toekennen. In artikel 8.2. wordt aangegeven dat daarbij de voorwaarden uit bijlage 10 in 
acht worden genomen. Het bondsbestuur is voornemens om na de besluitvorming door de 
bondsraad te gaan toezien op naleving van dit artikel.  
 
29. Art. 9  Paul Paardekooper 
In artikel 9 wordt het spelen op tijd beschreven. Het doel van het spelen op tijd is toch het 
mogelijk maken de tijdsduur van een speeldag te bepalen en daarmee ook het (bij benadering) 
kunnen voorspellen van begintijden van (finale) partijen. Ik vind dit onvoldoende terug in dit 
artikel. Immers als er na het einde van de vastgestelde tijd nog 2 werpronden gespeeld 
kunnen worden (art. 9.5) en aansluitend nog een werpronde bij gelijke stand (art. 9.6) blijft er 
van het doel van het spelen op tijd weinig tot niets over. 

 
De toevoeging van de 2 werpronden lijkt te zijn ingegeven om tijdrekken te voorkomen. 
Immers na het einde van de speeltijd is de eindstand  nog niet zeker. Mijn voorstel is om 
tijdrekken te laten beoordelen door de scheidsrechter en niet door de 'uitloop' omschreven in 
artikel 9.5. Ik vind in het artikel niet terug dat bij op tijd spelen de partij 'gewoon' eindigt bij 
13 punten ook als de tijd niet verstreken is. 
  

Is het mogelijk tijdens de bondsvergadering een toelichting te krijgen op de gemaakte keuzes 
en te reageren op mijn onderstaande voorstellen tot wijziging? 
 
9.4 (toevoegen)  De partij eindigt bij 13 punten. 
9.4 oud    wordt 9.5 nw 
9.5 oud    komt te vervallen 
9.6 tekst. aanpassing Als na het einde van de speeltijd de stand gelijk is, wordt 

doorgespeeld tot er een ongelijke stand is. 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur is van mening dat het spelen op tijd wel degelijk een voordeel oplevert als 
het gaat de tijdsplanning van een toernooi. Als niet op tijd wordt gespeeld, bestaat immers de 
kans dat een wedstrijd 2 uur duurt. Dit risico loop je niet bij spelen op tijd. Uiteraard dient er 
in de planning wel rekening te worden gehouden met de eventuele extra werpronde(n).  

 
30. Art. 9.5 Frank Versluis 
Is het niet beter een marge aan te geven (bv. minimaal 1 en maximaal 2 extra werpronden). 
Vooral bij regionale toernooien vind ik het wenselijk dat de organisator een beetje speelruimte 
heeft. Dat is overigens bij landelijke toernooien en kampioenschappen ook niet verkeerd. 
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Reactie:   
Deze marge bestaat al. Het artikel geeft aan dat de partij met maximaal twee werpronden 
wordt verlengd. Dit houdt in dat er ook kan worden verlengd met één werpronde.  
 
31. Art. 15.1 Frank Versluis 
Geldt deze aanvraagprocedure alleen voor NK’s of ook voor finale NJBB masters? 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur ziet geen reden om deze aanvraagprocedure niet te laten gelden voor de 
finale NJBB Masters. 
 
Daarom stelt het bondsbestuur voor om “of de finale NJBB Masters” toe te voegen tussen “één 
of meerdere NK’s” en “, meldt dat bij het bondsbestuur door middel van een daarvoor door het 

bondsbestuur opgesteld formulier. 
 
32. Art. 17 Frank Versluis 
In het concept was in artikel 2.1 het districtsteam als begrip opgenomen, omdat veel taken 
die voorheen bij de afdelingen belegd waren, nu bij de districtsteams zijn ondergebracht. 
In de definitieve versie is dat begrip helemaal verdwenen, en is de uitvoering van die taken 
formeel bij het bondsbestuur ondergebracht. In de praktijk zal dit natuurlijk worden 
gedelegeerd aan de districtsteams, maar zoals het nu in dit artikel gereglementeerd wordt, 
zullen die formeel geen stem hebben in de aanvraagprocedure. Het komt me voor dat dit, met 
name bij aanvragen van regionale toernooien, niet een gewenste situatie is, en ook volstrekt 
onduidelijk voor verenigingen die aanvragen doen. Gaan alle aanvragen nu eerst naar het 
bondsbureau, die ze vervolgens doorstuurt naar de districtsteams? Het bureau heeft 
belangrijker dingen te doen dan als een doorgeefluik te fungeren. Mijn advies is dan ook 
alsnog de rol van de districtsteams in het TRP expliciet te benoemen. 

 
Reactie:  
In de praktijk zal de toekenning van een regionaal toernooi worden ingediend bij het 
districtsteam. De verantwoordelijkheid ligt echter bij het bondsbestuur. Om deze reden is dit 
op deze wijze opgenomen in dit artikel.  
 
 

33. Art. 18.1. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor de woorden “diverse andere” te vervangen door “alle andere relevante”. 
Toelichting: "diverse andere" is te algemeen. De voorgestelde formulering garandeert dat in 
ieder geval alle relevante gegevens, zoals spelvorm en status, worden vermeld. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur is ook van mening dat “diverse andere gegevens” te ruim is. De data en de 

locaties van alle toernooien zullen worden gepubliceerd. Daarnaast zal naar vermogen overige 
informatie worden gepubliceerd. Dit laatste hoeft echter niet als verplichting te worden 
opgenomen in dit artikel. 
 
Het bondsbestuur stelt daarom voor om “diverse andere gegevens” te schrappen uit dit artikel.  
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34. Art. 18.2 Paul Paardekooper 
De praktijk is dat alle bekende toernooien in de kalender te zien zijn, ook als de speeldatum 
meer dan 6 maanden in de toekomst ligt.  Mijn voorstel is daarom de laatste zin van dit artikel 
met het woord tenminste uit te breiden. 
 
Voorstel tekstaanpassing:  
Deze kalender wordt maandelijks geactualiseerd en omvat steeds tenminste de eerstvolgende 
zes kalendermaanden. 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur stelt voor om de laatste zin van artikel 18.2. aan te passen zoals hierboven 
voorgesteld.  
 
35. Artikel 19.2. Peter van Wermeskerken 

Ik stel voor aan het eind van dit artikel een de volgende alinea toe te voegen: 
“Een speeldag wordt voor een functionaris geacht te zijn geëindigd als alle partijen zijn 
geëindigd en als alle administratieve en organisatorische handelingen zijn afgerond en daarvan 
officieel aan alle aanwezigen mededeling is gedaan.”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur geen aanleiding om dit te regelen in het toernooireglement Petanque. 
Daarnaast zijn er allerlei (administratieve) handelingen die normaliter na afloop van de 
speeldag plaatsvinden. Om deze reden stelt het bondsbestuur voor om het voorstel zoals 
hierboven beschreven niet over te nemen.  
 
36. Art. 25.2 Frank Versluis 
Wijzigen van aangekondigd wedstrijdsysteem) i.c.m. artikelen 27/28 
(inschrijven, m.n. het intrekken ervan) en 31 (afwezigheid en vertrek): 

• Afwijken van het aangekondigde wedstrijdsysteem? 
• Tot wanneer is dat mogelijk, op de dag zelf ook nog? 
• In mijn optiek moeten deelnemers daarvan uiterlijk de dag voorafgaand aan (de 

eerste dag van) het toernooi, op de hoogte worden gesteld 
• … en hebben deelnemers vervolgens het recht hun inschrijving in te trekken, waarbij 

de verplichting tot het betalen van inschrijfgeld vervalt. 
 

Reactie:  
Het bondsbestuur is van mening dat het voor de organisatie mogelijk moet zijn om van 
wedstrijdsysteem te wisselen tot het uiterste moment van inschrijving. Om die reden kan niet 
in het algemeen worden gesteld dat het een dag van te voren moet worden aangegeven. 
Daarnaast is in artikel 25.3 geregeld dat van te voren wordt aangegeven welk systeem wordt 
gehanteerd bij te weinig inschrijvingen, zodat deelnemers in principe weten wat zij kunnen 
verwachten. 

 
37. Art. 25.3. Peter van Wermeskerken 
“artikel 24.2” moet zijn “artikel 25.2”. 
 
Reactie: 
Dit klopt. Dit zal worden aangepast. 
  

38. Art. 26.5. Peter van Wermeskerken 
“inschrijfmoment” vervangen door “tijdstip van inschrijving”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
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39. Art. 27 Peter van Wermeskerken 
“de uiterste datum” vervangen door “het uiterste tijdstip”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om in het gehele artikel 27 “de uiterste datum” te vervangen door 
“het uiterste tijdstip”. 
 
40. Art. 27.2. Peter van Wermeskerken 
 “tot uiterlijk” vervangen door “om”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
 

41. Art. 27.2 Frank Versluis 
Uiterste datum van inschrijving voor nationale toernooien, i.c.m. artikel 28.2 (ook 
van toepassing voor landelijke en regionale toernooien): 
 
Dit betekent dat de uiterste inschrijfdatum voor regionale toernooien ook een week voor de 
toernooidatum is vastgesteld. 
Is dat ook daadwerkelijk de bedoeling geweest? 
Ik zou liever zien dat de organisator van met name regionale, maar ook landelijke toernooien 
deze zelf kan bepalen (en publiceren!). Dat laat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid open om nog 
op de dag van het toernooi zelf in te 
(mogen) schrijven. 
 
Mijn voorstel is om: 

• artikel 27.2 te splitsen in twee aparte leden: 

o artikel 27.2, met de zin “De uiterste datum …” 
o artikel 27.3 met de zin “Een inschrijving wordt geacht …” 

• artikel 27.3 te hernummeren naar artikel 27.4, en zo verder 
• artikel 28.2 toe te voegen, met de tekst: 

“De uiterste datum van inschrijving wordt door de organisator van vastgesteld, en 
vermeld op de toernooiaanvraag. 

• artikel 28.2 te wijzigen in artikel 28.3, met de (gewijzigde) tekst: 

“De regels uit artikel 27 lid 3 en verder zijn van overeenkomstige toepassing op 
landelijke en regionale toernooien” 

 
Of een andere constructie met dezelfde strekking. 
 

Reactie:  
Voor het gehele artikel 27 geldt inderdaad dat dit niet van overeenkomstige toepassing moet 

worden verklaard op de landelijke en regionale toernooien. Om deze reden stelt het 
bondsbestuur voor om artikel 28.2. te laten vervallen. 
 
42. Art. 27.3. Peter van Wermeskerken 
“Een tijdige inschrijving, dat wil zeggen een inschrijving” vervangen door “Een inschrijving”. 
 
Reactie: 

Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
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43. Art. 27.4. Peter van Wermeskerken 

“Inschrijvingen” vervangen door “Een inschrijving” en “kunnen” vervangen door “kan”. 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
 
44. Art. 28.1. Peter van Wermeskerken 

Ik stel voor de woorden “van inschrijven” te vervangen door “en het uiterste tijdstip van 
inschrijven”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
 
45. Art. 28.2. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor “artikel 27” te vervangen door “artikel 27.3 en 27.4”. 
Toelichting: niet alle leden van artikel 27 zijn van toepassing op landelijke en regionale 
toernooien. 
 
Reactie:  
Als de bondsraad het voorstel van het bondsbestuur overneemt om artikel 28.2 te laten 
vervallen, komen wij niet toe aan deze wijziging. 

 
46. Art. 30.2. Peter van Wermeskerken 
Waarom mag een invaller alleen bij meerdaagse toernooien worden ingezet? Ook bij een 
ééndaags toernooi kan het voorkomen dat een speler van een team door bijvoorbeeld een 
plotselinge blessure niet verder aan het toernooi kan deelnemen. Wellicht kan zijn plaats dan 
toch door een andere aanwezige of snel oproepbare licentiehouder worden ingenomen. Om het 
risico op het onterecht inzetten van een invaller te verkleinen moet de scheidsrechter en/of 
wedstrijdleider oordelen over de terechte inzet van de invaller. 
 
Verder lijkt dit artikel te wringen met de definitie van invaller in art. 2.1 en met art. 30.5. 
Ik stel daarom voor om: 
* art. 30.2 te laten vervallen; 
* art. 30.3, 30.4 resp. 30.5 om te nummeren naar art. 30.2, 30.3 resp. 30.4; 
* in art. 30.4 (nieuw) de woorden “In uiterste noodgevallen kan nadat de speeldag is 

begonnen in een team alsnog” te vervangen door ”Indien een speler door bijzondere 
omstandigheden, ter beoordeling van de scheidsrechter en/of de wedstrijdleider, nadat de 
speeldag is begonnen niet verder aan het toernooi kan deelnemen, mag”; 
* in art. 30.4 (nieuw) de woorden “in de vorige drie leden” te vervangen door “in artikel 30.2 
en 30.3”. 
 
Reactie: 
Inhoudelijk zal er aan dit artikel niets wijzigen als bovenstaand voorstel wordt overgenomen. 
Wel zal het verhelderend werken. Om de helderheid van dit artikel verder te vergroten, stelt 
het bondsbestuur voor om artikel 30.2 te verwijderen.  
 
47. Art. 31.1. Peter van Wermeskerken 
“verstrijken van de uiterste dag” vervangen door “uiterste tijdstip”. 
 

Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel over te nemen. 
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48. Art. 31.2. Peter van Wermeskerken 
* “tijdig” laten vervallen; 
* “verstrijken van de uiterste dag” vervangen door “uiterste tijdstip”; 
* na “inschrijving” invoegen “en ten minste vierentwintig uur voor aanvang van het toernooi”; 
* “Onder tijdige … het toernooi.” laten vervallen. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om ‘verstrijken van de uiterste dag’ te vervangen door ‘uiterste 
tijdstip’. De overige voorstellen worden niet overgenomen omdat dit volgens het bondsbestuur 
de duidelijkheid van dit artikel niet vergroot. 
 
49. Art. 31.3. Peter van Wermeskerken 
“zonder tijdige afmelding” vervangen door “zich niet ten minste vierentwintig uur voor 
aanvang van het toernooi heeft afgemeld en”. 

 
Reactie: 
 Als de bondsraad het voorstel van het bondsbestuur m.b.t. het vorige punt volgt, is deze 
wijziging onnodig. 
 
50. Art. 31.6 Paul Paardekooper 
In artikel 31.6 nieuw wordt geregeld dat een equipe of team een toernooi niet mag verlaten 
voorafgaand aan de prijsuitreiking. . . tenzij de wedstrijdleiding hiervoor toestemming geeft. 
Deze regel gaat naar mijn mening wel heel erg ver. Je moet dit niet in een reglement willen 
regelen. Wie gaat handhaven, welke sancties? Laat dit bij de spelers zelf en breng niet op het 
einde van een toernooi een hoop discussie en ergernis.  
 
Suggestie => Het zou een regel kunnen zijn die je toevoegt aan 'sportief gedrag'.  
 

Voorstel: 
Handhaaf de oude artikelen 31.5 en 31.6 in plaats van de voorgestelde 31.5 en 31.6 
 
Reactie  
Volgens het bondsbestuur is het redelijk om van een equipe of team te vragen om zich af te 
melden en hiervoor toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding. Hiermee krijgt het equipe 
ook duidelijkheid dat zij geen wedstrijden meer hoeven te spelen of niet in aanmerking komen 

voor een prijs. Om deze reden zal dit voorstel niet worden overgenomen.  
 
51. Art. 32.1. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor de gehele tekst te vervangen door: “Spelers en coaches mogen tijdens een 
toernooi niet onder kennelijke invloed van drugs zijn.”. 
Toelichting: de voorgelegde tekst is te algemeen (wanneer mogen er geen drugs gebruikt 
worden: ooit voor, vlak voor of tijdens het toernooi?) en strijdig met art. 32.2 (alcohol is 

immers ook een drug en die mag tussen de partijen door wel genuttigd worden). 
Hoewel de term “kennelijke invloed” interpretatieruimte biedt, heeft die term wel juridische 
betekenis: die invloed moet te zien, merkbaar of klaarblijkelijk zijn. En dat zal de bedoeling 
van dit artikel zijn: niet het gebruik zelf, maar een bepaalde invloed daarvan is ongewenst en 
dus niet toegestaan. 
 
Reactie: 

De bedoeling van dit artikel is om het de deelnemers niet toe te staan om tijdens een toernooi 
drugs te gebruiken. 
 
Daarom stelt het bondsbestuur voor om het artikel te wijzigen in: “Het is de deelnemers niet 
toegestaan om tijdens een toernooi drugs te gebruiken” 
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52. Art. 32.2. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor het woord “deelnemers” te vervangen door “spelers en coaches”. 
Toelichting: de definitie van deelnemers omvat niet de invallers en vervangers. Die vallen wel 
onder het begrip spelers, maar dan moeten de coaches worden toegevoegd. 
 
Reactie: 
Het klopt dat de invallers en vervangers niet vallen onder de definitie van deelnemers. Het 
bondsbestuur stelt voor “deelnemers” te vervangen door “spelers, coaches en andere 
deelnemers”. 
 
53. Art. 32.2. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor de woorden “van het begin van” te vervangen door “op”. 
Toelichting: het zal de bedoeling van dit artikel zijn om duidelijk te maken dat (top)sport en 

alcohol niet samen gaan en dat de wedstrijden dus nuchter (d.w.z. zonder enige invloed van 
alcohol) gespeeld moeten worden. De voorgelegde tekst sluit het gebruik van alcohol vóór het 
begin van de speeldag niet uit, de door mij voorgestelde tekst doet dat wel. 
 
Reactie: 
De bedoeling van dit artikel is om het roken of nuttigen van alcoholische drank tijdens de 
speeldag tegen te gaan. Om deze reden wordt het voorstel zoals hierboven beschreven niet 
overgenomen. 
 
54. Art. 32.4. Peter van Wermeskerken 
Ik stel voor de woorden “Tijdens de speeldagen geldt eveneens” te vervangen door “Op een 
speeldag tot het einde daarvan geldt”. 
 
Toelichting: zie hierboven bij 53. 

 
Reactie: 
Dit voorstel zal niet worden overgenomen, zie voor een toelichting de reactie bij punt 53 
 
55. Art. 33.1. Peter van Wermeskerken 
* tussen “Alle spelers” en “op een” toevoegen “en coaches”; 
* tussen “het bovenlichaam” en “van gelijke kleur” de woorden “van de deelnemers” laten 

vervallen; 
* tussen “dat de spelers” en “een eenheid” toevoegen “de coach”. 
 
Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om dit voorstel in zijn geheel over te nemen. 
 
56. Art. 36.5  Paul Paardekooper 

Nu geregeld wordt dat een SR niet altijd een eigen rapportageformulier hoeft in te dienen, ligt 
't  voor de hand vast te leggen dat te allen tijde de namen van de juryleden op het 
rapportageformulier worden vermeld. 
 
Voorstel: 
Breidt artikel 36.5 uit met de zin: Als alleen de wedstrijdleider een rapportageformulier invult 
dan bevat dit formulier altijd de namen van de leden van de door de scheidsrechter benoemde 

jury. 
 
Reactie: 
Het is inderdaad wenselijk om vast te leggen dat de juryleden altijd om het 
rapportageformulier worden vermeld.  
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Het bondsbestuur stelt voor om artikel 36.5. uit te breiden met de zin “Als alleen de 
wedstrijdleider een rapportageformulier invult dan bevat dit formulier altijd de namen van de 
leden van de door de scheidsrechter benoemde jury.” 
 
57. Art. 36.5. Peter van Wermeskerken 
Op welk formulier moet over regionale toernooien worden gerapporteerd? 
 
Reactie: 
Het formulier waarover wordt gesproken in dit artikel zal worden gebruikt bij de nationale, 
landelijke en regionale toernooien. Om deze reden stelt het bondsbestuur voor om “voor 
nationale en landelijke” te verwijderen. 
 
58. Art. 38 Frank Versluis 

Deze worden nu ondergebracht in artikel 36, maar die valt onder de kop “regelingen voor 
wedstrijdleiders. Het lijkt me beter artikel 38 als apart artikel te handhaven. 
 
Reactie:  
Om verwarring tegen te gaan, zal de titel boven artikel 35 worden gewijzigd van “Regeling 
voor wedstrijdleiders” in “Regeling voor functionarissen”. De titel “Regeling voor 
scheidsrechters” boven artikel 37 zal worden verwijderd.  
 
59. Art. 39 Frank Versluis 
Als artikel 38 daadwerkelijk komt te vervallen, moeten art. 39 e.v. hernummerd worden. 
 
Reactie: 
Dit klopt. Er zal worden gezorgd voor een juiste nummering van de artikelen.  
 

60. Art. 41&42 Frank Versluis 
Waarom zijn deze artikelen niet omgewisseld? Het lijkt mij voor de hand liggen eerst de 
“normale” wijzigingsprocedure te beschrijven, en daarna de bijzondere (tussentijdse). 
 
Reactie: 
Het nieuw voorgestelde artikel 41 gaat over de mogelijkheid tot afwijken van het 
toernooireglement petanque, niet meer over een afwijkende wijzigingsprocedure. Artikel 42 

gaat over de mogelijkheid om het toernooireglement petanque te wijzigen, dit zijn twee 
verschillende bevoegdheden. 
 
Het is gebruikelijk dat bepalingen over wijziging van een reglement aan het eind van het 
reglement staan. Om deze reden is gekozen voor deze volgorde. 
 
61. Art. 41. Peter van Wermeskerken 

(foutief genummerd “42”) komt te vervallen. 
 
Reactie:  
In de kop zal inderdaad “Artikel 42” worden gewijzigd in “Artikel 41”. Het bondsbestuur hecht 
er wel aan dit artikel te handhaven omdat de bevoegdheid om af te wijken van het reglement 
echt iets anders is dan de bevoegdheid om het reglement te wijzigen. 
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62. Art. 42. Peter van Wermeskerken 
In de aanhef tussen "Wijzigingen" en "van dit reglement" toevoegen ", afwijken en 
afwijkingen”. 
 
Reactie: 
Omdat het in de artikelen 41 en 42 gaat om twee verschillende bevoegdheden, vindt het 
bondsbestuur het wenselijk om dit gescheiden te houden. Om deze reden wordt het voorstel 
niet overgenomen. 
 
63. Art. 42.2. Peter van Wermeskerken 
Is gelijk aan 41.1 oud. 
 
Reactie: 
Dit is deels juist. De inhoud van artikel 42.2. komt in essentie op hetzelfde neer als de laatste 

zin van oud artikel 41.1. 
 
64. Art. 42.3. Peter van Wermeskerken 
Wordt “Wijzigingen en afwijkingen treden niet eerder dan 2 weken na publicatie in werking.”. 
 
Reactie: 
Dit voorstel wordt niet overgenomen, zie toelichting hiervan de reactie bij punt 60. 
 
65. Art. 42.4. Peter van Wermeskerken 
Wordt “Wijzigingen en afwijkingen kunnen geen betrekking hebben op een lopend toernooi of 
een lopende competitie.”. 
 
Reactie: 
Dit voorstel wordt niet overgenomen, zie voor toelichting hiervan de reactie bij punt 60. 

 
AGENDAPUNT 11.2 NPC  
66. Art. 5.4.1. Peter van Wermeskerken 
 
* “de uiterste datum” vervangen door “het uiterste tijdstip”; 
* tussen “maar” en “vóór” toevoegen “ten minste vierentwintig uur”. 
 

Reactie: 
Het bondsbestuur stelt voor om in artikel 5.4.1. “de uiterste datum” te vervangen door “het 
uiterste tijdstip”. 
 
Het bondsbestuur stelt voor om in artikel 5.4.1. “ten minste vierentwintig uur” toe te voegen 
tussen “maar” en “voor”. 
 

AGENDAPUNT 11.3 Masters 
 
67. Peter van Wermeskerken 
Aanhangsel A: verdeling van de kwalificatiepunten 
De gebruikte terminologie in de benaming van de verschillende delen van een toernooi is, 
zeker voor wat minder ingewijden, nogal onduidelijk. Om een helderder beeld van de rangorde 
te krijgen stel ik voor om de benamingen Hoofdtoernooi, Complementaire A, Troosttoernooi, 

Complementaire B, Troosttoernooi B resp. C en Complementaire B resp. C te vervangen door 
A-toernooi, B-toernooi, C-toernooi, enz. 
Ook het doornummeren van de bereikte plaats in het gehele toernooi, in plaats van een eigen 
nummering in het betreffende deeltoernooi, maakt het beeld van de bereikte rangorde 
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helderder. Dan wordt de 1e plaats Complementaire A de 9e plaats in het gehele toernooi, 2e 
plaats Complementaire A wordt 10e, enz. 
 
Reactie: 
De voorgestelde wijziging zal volgens het bondsbestuur niet leiden tot meer duidelijkheid. 
Daarnaast worden in het reglement Masters de termen hoofdtoernooi, troosttoernooi en 
complementaires gebruikt. In een aanhangsel dienen dezelfde termen te worden gebruikt als 
in het reglement.  Om deze reden wordt het voorstel zoals hierboven beschreven niet 
overgenomen. 
 
RONDVRAAG 
 
68. Frank Versluis 
Kan het bondsbestuur iets vertellen over het voornemen om (eventueel al in 2018) een proef 

te doen met districtsvoorronden voor het NK tête-à-tête? 
 
Reactie:  
Het bondsbestuur wil inderdaad een proef doen met voorronden in het district voor een  
NK tête-à-tête. Dit is voor het NK tête-à-tête 2018 echter niet haalbaar. In 2018 worden 
voorbereidingen getroffen om in 2019 een pilot te draaien m.b.t. het NK tête-à-tête. 
 
69. Peter van Wermeskerken 
Het NPC-reglement bepaalt in art. 1.3 het seizoen en in art. 1.4 dat tijdens het seizoen geen 
vergelijkbare competities mogen worden georganiseerd. 
Een aantal zomercompetities die vergelijkbaar zijn met de NPC overlappen voor een (klein) 
deel het seizoen. Mogen deze competities daardoor niet worden georganiseerd (Midden/ZCC, 
Noord/ZTC, Noordwest/ZACO)? Als het om kleine overlappingen gaat (1 of hooguit 2 
speeldagen) dan lijkt mij dat niet gewenst. 

 
Reactie: 
Voorheen was er een duidelijk onderscheid tussen het winterseizoen (van 1 oktober tot 1 april) 
en het zomerseizoen (van 1 april tot 1 oktober). Met de NPC hebben wij een competitie die het 
gehele oorspronkelijke winterseizoen duurt. Daarnaast vallen zowel het begin als het einde van 
de NPC in het oorspronkelijke zomerseizoen. Als vuistregel geldt dat tussen 1 april en 1 
oktober (het oorspronkelijke 'zomerseizoen') met de NPC vergelijkbare competities moeten 

kunnen plaatsvinden. Competities in het winterseizoen hebben te veel overlap en kunnen niet 
worden toegestaan. 
 
70. Peter van Wermeskerken 
Opvallend is het relatief geringe aantal speelmomenten in districtscompetities in district Oost, 
Zuidoost en Zuidwest. Zijn hiervoor oorzaken aan te geven? Is die situatie gewenst? 
 

Reactie: 
De oorzaak hiervan is bij bondsbestuur niet bekend. De omvang van een eventueel probleem, 
hangt af van de behoefte in de verschillende districten. 
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