Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen
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Per 1 januari 2017 kent de NJBB 8 districtteams. In de aanloop
tot 1 januari informeert de NJBB u op deze wijze over de
overgang van de oude naar de nieuwe situatie.

districtsteam
In district Zuid heeft zich geen kwartiermaker beschikbaar gesteld. Tom van der Werf
en Ard van Oosterhout hebben een voortrekkersrol vervult bij het realiseren van een
districtsteam. Er zijn de afgelopen periode 2 bijeenkomsten georganiseerd in Maastricht.
Vooral de 2e bijeenkomst was heel druk bezocht. Op dit moment hebben 3 personen
toegezegd om binnen het districtsteam een rol te vervullen, namelijk Ard van Oosterhout, Tom van der Werf en Rina van Vroenhoven. Het districtsteam is nog op zoek naar
een districtscoördinator.
jaarplan
In de komende periode wordt aandacht besteed aan het districtsjaarplan 2017. Het verzorgen van opleidingen en het voortzetten van de huidige afdelingscompetities zullen
daarin als belangrijk speerpunt worden aangemerkt.
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Voor het districtsteam zijn we op zoek naar een:
Districtscoördinator

Teamleider van het district. Verantwoordelijk voor aansturing van het districtsteam. Eerste aanspreekpunt voor verenigingsbestuurders en bondsbureau en
onderhoudt contacten met de portefeuillehouder van het bondsbestuur.

Coördinator wedstrijdzaken

Ondersteunt binnen zijn district de landelijke toernooicommissie bij het
organiseren van de NPC. Coördineert districtsactiviteiten, zoals districtscompetities, en ondersteunt bij de organisatie daarvan.

Verenigingsondersteuner

Eerste aanspreekpunt voor vragen van verenigingsbestuurders. Inventariseert
hulpvragen en geeft informatie, advies en ondersteuning aan verenigingen.

versterken?
Vind jij het leuk om:
• petanque te promoten,
• regionale competities te organiseren,
• nieuws uit het district te verspreiden,
• verenigingen te ondersteunen?
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Geeft invulling aan de promotieactiviteiten zoals beschreven in het districtsjaarplan. Verlengstuk van landelijke promotieactiviteiten in de regio. Adviseert
verenigingen met betrekking tot hun promotionele activiteiten.

webredacteur

aan!

voor het team van jouw district.
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sportpromotor

Draagt er zorg voor dat de districtspagina’s op internet actueel zijn. O.a. wat
betreft competitie- en toernooiuitslagen en nieuws uit het district.
Bekijk de volledige functieprofielen op www.njbb.nl -> Over NJBB -> Districtsnieuws

Als één van de bovenstaande functies je aanspreekt en je
iets wil betekenen voor de sport, stuur dan voor
1 december 2016 een mail naar info@njbb.nl
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Een opleiding in jouw district?
Is er behoefte aan meer scheidsrechters, wedstrijdleiders of instructeurs bij jou in het
district? Geef het bondsbureau een seintje! Dan organiseren we zo snel mogelijk een
opleiding in het district.
let op: doordat er maar een beperkt aantal opleiders zijn kunnen we helaas ook maar
een beperkt aantal opleidingen organiseren. Hierdoor moeten we keuzes maken waar
en wanneer we een opleiding organiseren. Deze keuzes maken we op basis van:
• Het animo voor een opleiding in het district
• Het aantal beschikbare functionarissen
• Recent gegeven opleidingen

Alle reacties over de opleidingen kunnen naar:
info@njbb.nl

Ben jij de opleider van jouw district?
Ken jij of ben jij een ervaren functionaris en vind je het leuk je kennis en ervaring over
te brengen? We horen het graag! In 2017 start een nieuwe opleiding voor opleiders. We
streven naar ten minste één opleider voor iedere opleiding in ieder district.
Hoe meer opleiders, hoe meer opleidingen!

District
zuid

Ver.nr
16-021
16-032
16-041
16-059
16-078
16-112
16-115
16-116
16-126
16-185
16-211
16-224
16-312

Verenigingsnaam
JBC Amby
Mosa Petanca
JBC Ummer d'r Bie
Treech '42
De But
La Bonne Femme
Terra
J.B.C. de Hei
't Trefpunt
CdP Heerlen
JBC Aen de Wan
JBC Streeperkruis
Le But Borgharen
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Locatie:
Maastricht
Maastricht
Stein
Maastricht
Sittard
Maastricht
Maastricht
Weert
Munstergeleen
Heerlen
Maastricht
Landgraaf
Maastricht
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Meebeslissen over
de toekomst van petanque
Bij de herstructurering van de bondsorganisatie is ook de besluitvormingscyclus aangepast. Per 1 januari 2017
is er een nieuwe besluitvormingscyclus van kracht. De bondsvergadering is hier een onderdeel van.
De bondsraad bestaat uit 21 personen. Op dit moment hebben zich 12 personen kandidaat gesteld.
De NJBB is dringend op zoek naar meer kandidaten voor de bondsraad.
De Bondsraad is het hoogste orgaan van de NJBB. De Bondsraad stelt het beleid vast,
bewaakt de koers en toetst de uitvoering van het beleid. Om tot een evenwichtige
samenstelling te komen in de Bondsraad, ben ook jij interessant als kandidaat. Als
Bondsraadlid bezoek je 2x per jaar de Bondsraad (Nieuwegein), 1x per jaar het strategisch
beraad (Nieuwegein) en 1x per jaar een ledenraadpleging in je district. Deze tijdsinvestering incl. het doorlezen van stukken bedraagt +/- 40 uur op jaarbasis.
Interesse?
Sporters, bestuurders, functionarissen, echt álle leden van 18 jaar en ouder kunnen zich
kandidaat stellen voor de bondsraad. Overleg dit met het bestuur van je vereniging,
want per vereniging kan maar 1 kandidaat in de bondsraad worden gekozen. Meld je aan
voor 30 november en stuur een mail naar njbb@webelect.nl.

Laat je stem horen en meld je aan als kandidaat!
Meld je aan
voor 30 november.
Stuur een mail naar
njbb@webelect.nl.

Meer informatie over het functieprofiel en het verkiezingsreglement is te vinden op de
website. Lees meer over de bondsraad nieuwe stijl in de laatste editie van Petanque.
Zie website: www.njbb.nl > over NJBB > Reglementen
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