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1. Inleiding 

 

Het jaarplan is een leidraad van activiteiten die in het komende kalenderjaar gepland staan en 

geeft invulling aan activiteiten die passen binnen de gestelde kerntaken van de NJBB. De 

kerntaken van de NJBB hebben betrekking op het: 

 

▪ Faciliteren van georganiseerde sport 

▪ Ondersteunen van verenigingen 

▪ Ontwikkelen en aansturen van landelijk beleid 

▪ Bewaken van samenhang, continuïteit en transparantie 

▪ Belangenbehartiging 

▪ Bundelen van kennis, vaardigheid, invloed en netwerk 

▪ Inspelen op ontwikkelingen 

▪ Benutten van kansen 

 

Bij de uitvoering van de activiteiten in het jaarplan wordt het bondsbestuur ondersteund door 

het bondsbureau, districtsteams, commissies, werkgroepen, functionarissen en individuele 

vrijwilligers. Het bondsbureau is hierin een belangrijke schakel en is tevens voor het grootste 

gedeelte van de uitvoering en beleidsvoorbereiding verantwoordelijk. Het bondsbureau wordt 

hierin ondersteund door de hierboven genoemde vrijwilligers. Het blijft echter wel de taak van 

het bondsbureau om de planning en kwaliteit van deze processen te bewaken.  

 

Bij het samenstellen van het jaarplan wordt in overleg tussen bondbestuur en bondsbureau 

bekeken welke capaciteit benodigd is, om naast alle reguliere werkzaamheden, extra 

activiteiten op te pakken. Daarbij blijft het van belang om de belastbaarheid van de 

medewerkers in de gaten te houden aangezien het aantal werkzaamheden waarop 

ondersteuning benodigd is, toeneemt (o.a. NPC, opleidingen, financiën etc.)  

 

De werkzaamheden van het bondsbureau zijn te verdelen in reguliere werkzaamheden en 

werkzaamheden die voortvloeien uit projecten die zijn opgenomen in het jaarplan. Om inzage 

te geven in de aard van deze werkzaamheden zijn de werkzaamheden in onderstaande twee 

cirkeldiagrammen weergegeven. 

 
Verdeling uren bondsbureau (figuur 1) 
 

 

Projecturen Reguliere uren
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Verdeling uren bondsbureau per rubriek (figuur 2) 

 

 
 
Sportaanbod (25%) 

De meeste uren worden door het bondsbureau besteed aan de ondersteuning van het 

sportaanbod. Voor de NPC verzorgt het bondsbureau de inschrijvingen, prijzen, facturatie, 

verwerking van de uitslagen en is het bondsbureau nauw betrokken bij het maken van de 

competitie indeling, de voorbereiding van reglementswijzigingen en de verdere 

doorontwikkeling van de NPC. Voor de NK’s worden door het bondsbureau de inschrijvingen, 

facturatie, prijzen, communicatie, vormgeving en verwerking van de uitslagen verzorgd. Voor 

de verschillende districtscompetities worden de prijzen geregeld, de inschrijfgelden geïnd, de 

facturen betaald en de boekingen verwerkt in de financiële administratie. In het kader van 

internationale uitzendingen (EK’s en WK’s) worden de inschrijvingen verzorgd, de reizen 

geboekt en de kleding en relatiegeschenken geregeld.  

 
Beleid en strategie (14%) 

Een belangrijk deel van het werk van het bondsbureau bestaat uit het ondersteunen van het 

bondsbestuur bij de uitwerking van vraagstukken met betrekking tot beleid en strategie. Het 

voorbereiden van beleidsstukken voor bestuursvergaderingen, ledenraadplegingen, strategisch 

beraad en de voor- en najaarsvergadering van de bondsraad maken hiervan onderdeel uit.  

 
Opleidingen (12%) 

Voor de organisatie van opleidingen wordt de planning gemaakt waarbij de locaties en 

cursusdata door het bondsbureau worden afgestemd met de leercoaches, kerninstructeurs en 

pvb-beoordelaars. Verder worden de inschrijvingen en facturatie van cursisten verwerkt, het 

cursusmateriaal doorontwikkeld en wordt er continu gewerkt aan de verdere doorontwikkeling 

van het opleidingsbeleid.   
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Verenigingsdienstverlening (11%) 

Veel uren wordt door het bondsbureau vanzelfsprekend besteed aan het ondersteunen van 

verenigingsvraagstukken. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het beantwoorden van mails 

en telefoontjes, opvolgen van acties n.a.v. mutaties in de ledenadministratie, afhandelen van 

bestellingen, het ondersteunen van districtsteams en het helpen van verenigingsbestuurders 

bij sportspecifieke of sporttakoverstijgende vraagstukken.  

 
Communicatie, marketing en promotie (11%) 

De werkzaamheden m.b.t. communicatie, marketing en promotie bestaan o.a. uit het maken 

van het bondsblad, digitale nieuwsbrieven, versturen van persberichten, beheer van de social 

media kanalen, doorontwikkeling en beheer van websites, de grafische vormgeving van 

materialen voor NK’s, NPC, opleidingen en evenementen, het ondersteunen en 

doorontwikkelen van het concept Monsjeu de Boules en de ondersteuning bij landelijke 

promotie evenementen zoals o.a. de nationale sportweek, AH Sportfestijn etc.  

 
Bedrijfsvoering (7%) 

Alle werkzaamheden die te maken hebben met personeel, vrijwilligersbeleid en huisvesting 

vallen onder de rubriek bedrijfsvoering.  

 
Belangenbehartiging (3%) 

Onder de rubriek belangenbehartiging vallen afspraken/bijeenkomsten/overleggen met de 

belangrijkste stakeholders, waaronder subsidieverstrekkers, sponsoren en partners.   

 
Projecten jaarplan 

Van de totale uren die het bondsbureau op jaarbasis ter beschikking heeft, wordt 83% 

geïnvesteerd in de bovenstaande beschreven reguliere werkzaamheden. Het restant aan uren 

(17%) is bestemd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten 

en het opstarten van projecten die worden beschreven in het jaarplan.  

 

 
2. Jaarplan 2019 

 
De nieuwe activiteiten/projecten die in 2019 worden opgestart, worden hieronder kort per 

pijler toegelicht. De gebudgetteerde bedragen zijn eveneens terug te vinden in de begroting 

2019. 

 

BONDSORGANISATIE        (€ 2.500)1 

 

2.1 Implementatie nieuwe contributiestructuur 

 

Als het voorstel voor een nieuwe contributiestructuur in de vergadering van de bondsraad in 

november 2018 wordt aangenomen dan zal het implementeren van deze nieuwe structuur en 

de wijzigingen die daarmee gepaard gaan, de hoogste prioriteit hebben. Naast het doorvoeren 

van aanpassingen in procedures en reglementen wordt eveneens een nieuwe 

ledenadministratiepakket aangeschaft. Dit is ook noodzakelijk aangezien het huidige 

ledenadministratiesysteem niet verder meer wordt doorontwikkeld door de huidige leverancier. 

Het doel is om het nieuwe pakket (basisfunctionaliteit) uiterlijk in september/oktober 2019 uit 

te rollen. Verenigingen zullen hierover tijdig worden geïnformeerd zodat de mutaties voor het 

nieuwe kalenderjaar geen vertraging oplopen.  

 

                                                           
1 De €2.500 die zijn opgenomen voor het nieuwe ledenadministratiepakket betreffen de project- en   

implementatiekosten. Als eenmalige investering is een bedrag van € 20.000 op de balans gereserveerd.   
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COMPETITIE         (€ 1.000) 

 

2.2 Visie en beleid Topsport 

 

In 2018 is een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de huidige knelpunten en het 

beschrijven van gewenste uitgangspunten op het gebied van Topsport. Dit heeft geresulteerd 

tot een aantal verbeterpunten die met name op de NK’s en Masters worden toegepast. Het 

totale topsportplan stond voor de najaarsvergadering van de bondsraad in november 2018 

gepland. Er liggen echter nog teveel vraagstukken open die inhoudelijk ingevuld moeten 

worden. Daarnaast wil de werkgroep input vergaren uit de ledenraadplegingen van 2019 zodat 

deze feedback gebruikt kan worden bij de verdere uitwerking. In de najaarsvergadering van de 

bondsraad van november 2019 wordt de definitieve visie voorgelegd. 

 

 

PROMOTIE EN VERENIGINGSONDERSTEUNING    (€ 8.500) 

 

2.3 Ontwikkelen van visie en beleid m.b.t. ledenwerving en verjonging, 

zichtbaarheid en meerwaarde en promotie van de sport. 

 

Uit de ledenraadplegingen 2017 en 2018 zijn tal van ideeën gekomen om leden te werven, 

activiteiten te organiseren voor een jongere doelgroep, meerwaarde en zichtbaarheid te 

creëren en de sport te promoten. Al deze activiteiten hebben raakvlakken met elkaar. Het 

bondsbestuur had gehoopt deze visie in de najaarsvergadering van de bondsraad van 

november 2018 te behandelen maar dit proces is uitgesteld door andere prioriteiten. Echter 

staat dit project met stip bovenaan omdat uit de LRP’s in 2017 en 2018 deze behoefte 

meermalen kenbaar is gemaakt. Het bondsbestuur zal in 2019 een visie presenteren waarin 

tevens concrete activiteiten worden benoemd die bijdragen aan het verbeteren van de 

zichtbaarheid, het promoten van de sport en het verjongen en werven van leden.  

 

De concrete activiteiten die hieruit voortvloeien worden opgenomen in een activiteitenplan. 

Vooruitlopend op dit plan is er in 2018 een initiatief gestart vanuit een collectief van 

sportbonden om in samenwerking met het bedrijf Sportunity te onderzoeken of er een app 

ontwikkeld kan worden om potentiele sportbeoefenaars te interesseren voor de sport. 

 

2.4 Ontwikkeling producten en diensten 

 

Om goed op de behoeftes van verenigingen te kunnen inspelen, wordt in het 4e kwartaal van 

2018 geïnventariseerd welke wensen en behoeftes er leven als het gaat om 

“ondersteuningsaanbod”. Er wordt tevens geïnventariseerd van welke tools verenigingen nu al 

gebruik maken. Op basis van deze resultaten wordt bekeken welke producten en diensten het 

bondsbestuur de komende jaren gaat of laat ontwikkelen.  

 

2.5 Werven districtsteamleden 

 

De districtsteams zijn een belangrijke schakel tussen de verenigingen en het bondsbureau. Zij 

dienen als eerste aanspreekpunt voor de verenigingen. Op dit moment staan nog 10 vacatures 

binnen de districtsteams open (2x districtscoördinator, 5x sportpromotor en 3x 

verenigingsondersteuner). Het doel is om de vacatures in de districtsteams zo goed mogelijk in 

te vullen. Om dit te realiseren wordt een campagne ontwikkeld om enthousiaste vrijwilligers te 

werven.  
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3. Districtsactiviteiten 

 
De districtsteams zijn een verlengstuk van het bondsbureau en ondersteunen het bondsbureau 

bij de uitvoering van het beleid.  

 

De kerntaken van het districtsteam bestaan uit het: 

   

• Faciliteren van regionale competities en toernooien;  

• Afstemmen van de toernooikalender met verenigingen;     

• Signaleren van hulpvragen en het verkrijgen van beleidsinput van verenigingen; 

• Ondersteunen bij de organisatie van en input leveren aan de ledenraadpleging; 

• Bewaken van de input uit ledenraadplegingen bij strategisch beraad;   

• Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen binnen het district; 

• Input geven op de concept-indeling van de NPC; 

• Regionaal promoten van de sport en NJBB; 

• Beheren van de districtswebsite.  

 

Na dik 1,5 jaar is in elk district een districtsteam actief dat bestaat uit 3 of meer vrijwilligers. 

Tegelijkertijd staan er echter in totaal nog 10 vacatures open. Het invullen van deze vacatures 

blijkt in de praktijk lastig. Vandaar dat in 2019 extra aandacht wordt besteed aan het  op een 

leuke manier enthousiast  maken van mensen voor een rol binnen het districtsteam.  

 

In bijna alle districten is er een volwaardig competitieaanbod. Op dit moment voldoet het 

aanbod en worden er geen nieuwe competities opgestart. Het doel is wel om meer leden te 

stimuleren deel te nemen aan deze competities. Veel leden blijken nog steeds niet op de 

hoogte te zijn van het gevarieerde aanbod dat de districtsteams aanbieden. Samen met het 

bondsbureau wordt bekeken hoe het aanbod beter onder de aandacht kan worden gebracht. 

 

Enkele districtsteams gaan in navolging van de districten Midden, Oost en West een 

bestuurders/captainscup in 2019 organiseren. Verder wordt binnen enkele districtsteams 

nagedacht over het organiseren van een groots promotietoernooi.  

 

Er wordt niet of nauwelijks een beroep gedaan op de verenigingsondersteuners terwijl 

verenigingen toch tegen vraagstukken aanlopen. Het doel is om in 2019 samenwerking met de 

verenigingsondersteuners actiever hulpvragen bij verenigingen op te halen. 

 

 
  


