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Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen

Voor verenigingen, afdelingen en
functionarissen

40e jaargang
nr. 471

van het bondsbestuur
DATA 2016
Bestuursvergaderingen 2016
12-3 | 04-04 | 10-05 | 01-07 | 20-08 | 01-10 | 15-11 | 12-12
Bondsvergadering 2016
28-05| 26-11
Infobulletin 2016
Week: 11 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47

Informatiebijeenkomsten per afdeling
In de maanden maart, april, mei en juni wordt er in elke afdeling een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin 3 onderwerpen centraal staan. Het bondsbestuur wil graag
met de verenigingen in gesprek over de te kiezen richting met betrekking tot de nieuwe
contributiestructuur. De werkgroep competitie zal uitleg geven over de NPC op met
name de regionale niveaus (4e divisie en lager). De werkgroep opleiding zal informatie
verstrekken over de nieuwe opleidingen.

Inschrijfgeld NPC
Het inschrijfgeld voor de topdivisie, 2e en 3e divisie is door het bondsbestuur voor het
seizoen 2016/2017 vastgesteld op €160,00 per team. Voor de 4e divisie en lager wordt
een inschrijfbedrag van € 90,00 per team gehanteerd.
In het inschrijfgeld voor de de topdivisie, 2e en 3e divisie zijn o.a. de inschrijfkosten voor
deelname aan de EuroCup en de financiële bijdrage vanuit de NJBB voor de deelnemende vereniging die naar de voorronde of het finaleweekend wordt uitgezonden.
Verder is het inschrijfgeld gebaseerd op de kosten voor prijzen, drukwerk- en repro en
ondersteuning vanuit het bondsbureau en de toernooicommissie.

ERIMA nieuwe sponsor Nederlandse Jeu de Boules Bond
De NJBB heeft in het bedrijf Erima een sterke partner gevonden. ERIMA is de nieuwe
sponsor van de nationale selecties en ondersteunt de NJBB bij de promotie van
petanque.
Op 21 februari, tijdens de Nationale selectiedag, werd het driejarig sponsorcontract
ondertekend. ERIMA zal de NJBB gaan versterken, met als doel de petanque verder te
stimuleren en te professionaliseren. Met het authentieke Duitse sportmerk als kledingsupplier is de NJBB voor zowel het nationale team, talententeams als nationale
scheidsrechters en wedstrijdleiders verzekerd van een professionele uitstraling.
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De NJBB ziet het partnerschap met ERIMA als een blijk van waardering en vertrouwen
in petanque en de rol daarbij van de NJBB. Twan Beckers, directeur van de NJBB, is zeer
verheugd met de ondertekening. “Dat ERIMA haar naam verbindt aan de petanqu toont
aan dat het bedrijf ons vertrouwen in de toekomst van onze sport deelt en onze ambitie
ondersteunt.”
Het aangaan van deze overeenkomst toont aan dat beide organisaties bouwen aan een
relatie waarbij winst voor alle partijen centraal staat.

van het bondsbureau
Parkeren huis van de sport
Vanaf woensdag 10 februari 2016, mag er niet meer geparkeerd worden bij het magazijn
tegenover het Huis van de Sport.
Alternatieve parkeerplaatsen in de buurt zijn:
• Perkinsbaan, kantoorgebouw "Het Fort". Als je de parkeerplaats van het huis van de
Sport verlaat: links en dan rechtsaf de Perkinsbaan op en na ca. 100 meter aan je
rechterhand. Dit kantoor staat nu leeg.
• Naast het oude gemeentehuis aan de overzijde van de kruising met de Plettenburgerbaan. Rijdt naar de hoofdingang, voorbij het gebouw kan je parkeren.
In de straat van het Huis van de Sport heeft er altijd al een parkeerverbod gegeld. De
afgelopen jaren heeft men het parkeren hier gedoogd. Onlangs is dit gedoogbeleid
opgeheven en wordt er regelmatig gecontroleerd en bekeuringen uitgeschreven.
Hierom adviseren we u alleen te parkeren op het parkeerterrein van het Huis van de
Sport of op de hierboven geadviseerde plaatsen.
Mocht u toch aan straat willen parkeren is dit geheel op eigen risico.
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Van de commissies
reglementencommisie

toernooicommisie

Equipe WK 2016:
Edward Vinke
Wietse van Keulen
Tom van der Voort
Joey van Doorn

Nieuwe versie ISPPlus2.3
Er is nieuwe versie van het ISPPlus2.3 beschikbaar. Deze is op de website van de NJBB
geplaatst. De versie is van december 2015.
Deze is te vinden op www.njbb.nl -> verenigingsondersteuning -> onderwerpen A tot Z
Letter I.

WK-equipe 2016
De NJBB Masters, die verder prima zijn verlopen, heeft een vervelend staartje gekregen.
Het 'team Vinke' (Edward, Wietse en Didier) heeft de Masters overtuigend gewonnen en
zich daarmee gekwalificeerd voor uitzending naar het WK 2016. Op grond van het WKreglement mag Didier echter als niet-Nederlander Nederland nog niet op het WK vertegenwoordigen (dat mag pas na drie jaar een Nederlandse licentie te hebben gehad). Om
die reden had dit team in deze samenstelling niet uitgenodigd mogen worden voor de
Masters. Dat is echter wel gebeurd.
De regels van de masters voorzien niet in dit soort situaties, dus moet het bondsbestuur
als verantwoordelijke een besluit nemen.
Het bestuur heeft de mogelijke scenario's besproken en heeft besloten om zelf een zo
sterk mogelijk team aan te wijzen dat wordt uitgezonden naar het WK 2016. Gegeven
de prestaties tijdens de Masters zal dit team bestaan uit Edward Vinke en Wietse van
Keulen. Met deze twee spelers is overeengekomen om het team aan te vullen met Tom
van der Voort en Joey van Doorn.
Het bestuur heeft dan ook vastgesteld dat het WK 2016 gespeeld gaat worden door de
equipe Edward Vinke, Wietse van Keulen, Tom van der Voort en Joey van Doorn.
Het bestuur ziet het WK met deze equipe vol vertrouwen tegemoet.
Het is overigens nog steeds niet duidelijk waar het WK mannen 2016
gespeeld gaat worden. De FIPJP heeft in maart daar een overleg over.

NK Tête-à-tête: locatie wijziging
Het NK Tête-à-tête zal niet zoals eerder aangekondigd plaatsvinden bij Grand Cru in
Leidschendam. Het zal nu plaatsvinden bij De Goede Worp in Den Haag op 23 en 24
april. Vanwege het te verwachte aantallen qua inschrijvingen bij de mannen, vrouwen en
jeugd zullen de vrouwen en jeugd beide dagen bij DGW spelen.
De mannen zullen bij meer dan 70 spelers een kwalificatietoernooi spelen op zondag
17 april. Er zijn twee kwalificatie toernooien, bij Les Pointeurs in Alphen aan de Rijn en
bij 't Zwijntje in Apeldoorn. Deze kwalificatietoernooien vangen aan om 13:00 uur en er
zullen 4 ronden Zwitsers worden gespeeld. De beste 32 spelers van beide toernooien
zullen doorgaan naar het finaleweekend.
Op zaterdag 23 april zullen de 64 mannen bij ABA vijf ronden Zwitsers gaan spelen. Na
deze vijf ronden Zwitsers gaan de beste 16 spelers op zondag 24 april bij DGW bepalen
wie er landskampioen wordt met een afvalsysteem.
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Wanneer het aantal vrouwen en jeugd het toelaat dat de 64 mannen ook op zaterdag
23 april bij DGW terecht kunnen, dan wordt dat tijdig gecommuniceerd. Definitief kunnen we pas besluiten nadat de inschrijving is gesloten op 4 april.

HErinnering

Inschrijfdata NPC 3e divisie en lager
Inschrijven voor het kwalificatietoernooi voor de 3e divisie kan tot uiterlijk 31 maart.
Inschrijven voor deelname aan de NPC voor de 4e divisies en lager kan tot uiterlijk 30
juni.
Inschrijven kan via de website www.njbb.nl.

Let op!
kwalificatie toernooi 3e divisie NPC: 14 mei
De datum van het kwalificatietoernooi 3e divisie NPC is veranderd van 7 mei naar
14 mei, vanwege het feit dat op 7 mei een kwalificatietoernooi voor de Masters
wordt gehouden.

Bezoekadres
Huis van de Sport
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Postadres
Postbus 2655
3430 GB Nieuwegein
+31 (0)30 75 13 800

info@njbb.nl
www.njbb.nl
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Bijlage 1
Besluiten vergadering NJBB bestuur d.d. 8 december 2015

1

Het verslag en de besluitenlijst van de bestuursvergadering van 16 november 2015 zijn
vastgesteld.

2

Het bestuur besluit om in 2016 met de verenigingen in gesprek te gaan over de voorstellen voor de contributie en licentiestructuur. Het Bondsbureau stelt een proces- en
communicatieplan op dat in het bestuur van februari 2016 wordt besproken.

3

Het bestuur heeft besloten om Twan Beckers per 1 januari 2016 te benoemen als
directeur van het Bondsbureau. Twan heeft ruim twee jaar de directeursfunctie
waargenomen naar volle tevredenheid van het bestuur.
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