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Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen

Voor verenigingen, afdelingen en
functionarissen

40e jaargang
nr. 472

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

REMINDER!

laat uw stem horen!
In de maanden maart, april, mei en juni wordt er in elke afdeling een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin 3 onderwerpen centraal staan.
Graag willen we nogmaals benadrukken dat dit het moment is om uw stem te laten
horen. De bijeenkomsten zijn niet alleen georganiseerd om u te informeren over nieuwe
opleidingen en de NPC, maar ook zodat u kunt meepraten over de contributiestructuur.
Met de feedback die we op deze avonden ontvangen gaat de werkgroep en het bestuur
een voorstel uitwerken voor de bondsvergadering van november.
Kortom een uitgelezen kans om uw mening te laten horen.
Mocht u verhinderd zijn op de datum in uw uitnodiging, kunt u zich ook aanmelden voor
een bijeenkomst op een andere locatie.
Een overzicht van alle informatiebijeenkomsten:

Aanmelden kan via
info@njbb.nl
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Datum
14 maart
21 maart
22 maart
29 maart
14 april
21 april
28 april
3 mei
12 mei
18 mei
25 mei
31 mei
9 juni

Afd.
11
6
10
16
13
2
7
3
4
14
1
5
9

Locatie
Stayokay Dordrecht
Stayokay Bunnik
Stayokay Den Haag
Stayokay Maastricht
Stayokay Bergen op Zoom
Van der Valk Assen
Stayokay Egmond
Stayokay Gorssel
Stayokay Soest
Tongelreep Eindhoven
Stayokay Sneek
Van der Valk Uden
Stayokay Haarlem
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Aanmelden voor
10 maart 		
geweest
18 maart
18 maart
29 maart
11 april
18 april
25 april
30 april
9 mei
15 mei
20 mei
27 mei
6 juni
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Van de commissies
toernooicommisie

NK Tête-à-tête
Het is al eerder in dit bulletin geschreven, maar een herhaling van een aankondiging van
een vernieuwd evenement lijkt geen overbodige luxe.
Het NK Tête-à-tête wordt gehouden in het weekend van 23 en 24 april. Op de zaterdag
spelen de mannen bij ABA in Rijswijk en de vrouwen en jeugd spelen bij De Goede Worp
in Den Haag. De jeugd speelt in één categorie, dus de junioren, aspiranten en pupillen
in één categorie en dus ook tegen elkaar. Zowel op zaterdag als op zondag begint het
toernooi om 10:00 uur. Op zaterdag worden 6 ronden Zwitsers gespeeld voor de mannen
en 5 ronden Zwitsers voor de vrouwen en de jeugd. Er wordt op tijd gespeeld, dat is
¾ uur met eventueel nog 2 werpronden. De loting vindt daarom plaats om 09:45 uur.
Spelers die zich niet hebben gemeld voor 09:45 uur worden niet mee geloot en kunnen
dus niet deelnemen. Op zondag spelen de beste 8 van de zaterdag een afvalsysteem.
Bij meer dan 32 spelers gaan er 16 door naar de zondag. De eindtijden zijn voor beide
dagen ongeveer 18:00 uur.
Bij een groot aantal inschrijvingen worden er de week ervoor op zondag 17 april kwalificatietoernooien gehouden bij Les Pointeurs in Alphen aan de Rijn en bij ’t Zwijntje in
Apeldoorn. Deze toernooien vangen aan om 13:00 uur (melden voor 12:45 uur) en er
worden 4 ronden Zwitsers op tijd gespeeld. De beste 32 spelers per toernooi gaan door
naar de zaterdag 23 april bij ABA.
De inschrijving sluit op maandag 4 april om nog tijd te hebben om spelers te verdelen
over de twee kwalificatietoernooien.

NPC kwalificatie toernooi voor de 3e divisie en vier plaatsen
voor de 2e divisie
Voor de nieuw te vormen 3e divisie van de NPC zijn 32 plaatsen beschikbaar. Deze zullen
worden ingedeeld in maximaal vier poules van elk maximaal acht verenigingen. De reisafstanden zullen dan ongeveer ter grootte zijn van de huidig bestaande zones, maar is
natuurlijk afhankelijk van vestigingsadressen van de deelnemende verenigingen. Omdat
er vier verenigingen zullen degraderen vanuit de twee poules in de 2e divisie, komen er
vier plaatsen vrij in de 2e divisie. De (maximaal) 32 verenigingen die zich kwalificeren
voor de 3e divisie zullen dus ook nog kunnen deelnemen aan een kwalificatietoernooi
voor vier plaatsen in de 2e divisie.

Inschrijven voor
kwalificatietoernooi 3e divisie
sluit op 31 maart!

Inschrijven voor het kwalificatietoernooi voor de 3e divisie sluit op 31 maart. Het toernooi
wordt gehouden op zaterdag 14 mei (dus niet op 7 mei zoals eerder is gepubliceerd) bij
SPNN in Nieuwegein. Het toernooi vangt aan op 10:00 uur en er worden per wedstrijd
(tussen twee verenigingen) 5 partijen gespeeld. In de 1e ronde worden er twee tripletten
partijen gespeeld en in de 2e ronde worden er 3 doubletten partijen gespeeld. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er drie wedstrijden gespeeld, dus maximaal 6
ronden. Wanneer – wederom afhankelijk van het aantal inschrijvingen – een tweede dag
nodig is, zal die dag later bekend gemaakt worden.

kwalificatietoernooi 3e divisie:
zaterdag 14 mei
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NPC 4e divisie en lager
Verenigingen kunnen zich inschrijven voor de 4e divisie en lager. Aan de 4e divisie kunnen maximaal 64 verenigingen meedoen. Bij het inschrijven kan aangegeven worden
voor welke divisie belangstelling is. Lagere divisies zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Er worden poules gemaakt van maximaal acht verenigingen gebaseerd op
minimale reisafstanden. Een 4e divisie poule bestrijkt ongeveer twee huidige afdelingen
en een 5e divisie zal ongeveer de grootte hebben van een huidige afdeling.
Inschrijven kan tot 30 juni.

tuchtcommisie

Tuchtrechtelijk vonnis
De tuchtcommissie van de Nederlandse Jeu de Boules bond heeft vonnis gewezen in de
zaak 2016-A-1 NJBB afdeling 9 / team van Les Boules Fleuris.
1 het verloop van de procedure
Per formulier van 19 december 2015 is er een klacht ingediend tegen een team van
Les Boules Fleuris wegens het voortijdig verlaten van de WCD 2015 zonder zich bij de
scheidsrechter te melden.
Bij brief van 19 januari 2016 zijn beklaagden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.
Van deze mogelijkheid hebben beklaagden op 20 januari 2016 gebruik gemaakt. Op 28
januari 2016 heeft het college het verweer ontvangen. De klacht is binnen zes weken na
het voorgevallen feit ingediend en is derhalve ontvankelijk.
2 vastgestelde feiten
Als enerzijds gesteld en anderzijds (onvoldoende) betwist stelt de commissie vast dat
beklaagden zonder alle wedstrijdrondes te hebben gespeeld de WCD 2015 hebben
verlaten zonder zich af te melden bij de scheidsrechter
3 beoordeling van het geschil
In de statuten van de NJBB is bepaald (artikel 27) dat verenigingsleden en functionarissen
van de NJBB een klacht kunnen indienen over een tuchtrechtelijke overtreding. Onder
‘tuchtrechtelijke overtreding’ wordt in het tuchtrecht van de bond verstaan een handeling of nalatigheid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond. De
onderhavige klacht gaat over vroegtijdig vertrek, hetgeen geregeld is in het Toernooireglement Petanque (TRP). De tuchtcommissie stelt vast dat de onderhavige klacht ziet
op een ‘handeling of nalatigheid in strijd met een reglement van de bond’ en niet op
een overtreding van een spelregel tijdens de beoefening van het spel. Dit laatste ziet
immers toe op overtredingen tijdens het daadwerkelijk beoefenen van het spel en niet
op de aanmelding of afmelding hiervoor. De klacht kan derhalve in behandeling worden
genomen door de tuchtcommissie.
4 Beslissing
Beklaagden hebben op 19 december 2015 de WCD 2015 verlaten zonder alle wedstrijdrondes te spelen. Dit is niet gemeld aan de scheidsrechter. De tuchtcommissie is van
oordeel dat sprake is van ongeoorloofde vroegtijdig vertrek van beklaagden voor de
WCD2015 en acht de klacht derhalve gegrond.

pg 3

NJBB | Informatiebulletin 472 - maart 2016

rt

maa

'16

Informatiebulletin

Uit artikel 7.1 het Toernooireglement voor de Winter Competities van Afdeling 09
N.J.B.B.(Reglement WC) blijkt dat op deze competities het Internationaal Spelreglement
Petanque en het TRP van toepassing zijn, tenzij er in dit reglement is vanaf geweken.
Nu de tuchtcommissie een uitspraak moet doen, zal deze gebaseerd zijn op het TRP.
De tuchtcommissie merkt het volgende op. Artikel 4.5 Reglement WC biedt het afdelingsbestuur de mogelijkheid om bij ongeoorloofd vroegtijdig vertrek de overtreder een
schikkingsvoorstel van € 30,00 op te leggen. Hier is geen gebruik van gemaakt, maar is
er gekozen om aangifte te doen bij de tuchtcommissie. In het kader van de redelijkheid
is de tuchtcommissie van oordeel dat voor wat betreft de sanctie aansluiting gezocht dient te worden bij de sancties zoals genoemd in het Reglement WC. De tuchtcommissie
is van oordeel dat er sprake is van ongeoorloofd vroegtijdig vertrek in de zin van artikel
31.7 TRP en legt beklaagden op grond van artikel 30 Reglement Tuchtrechtspraak de
sanctie van € 30,00 aan team van Les Boules Fleuris gezamenlijk, te voldoen aan de
organisator, binnen drie weken na bekendmaking van deze uitspraak.
5 Rechtsmiddelen
Beklaagden kunnen binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep instellen bij de commissie van beroep.

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. 12 februari 2016

1

Het verslag en de besluitenlijst van de bestuursvergadering van 8 december 2015 zijn
vastgesteld.

2

Het bestuur heeft besloten om het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester te machtigen om die zaken af te handelen die te
beschouwen zijn als uitvoering van het bestaande beleid.

3

De redactie van het bondsblad Petanque valt vanaf heden onder het bondsbureau. Dit
wordt zo opgenomen in de nieuwe structuur van de bondsorganisatie.

4

Het bestuur stelt een werkgroep in met als taak het opstellen van de nieuwe statuten
en een nieuw huishoudelijk om de nieuwe bondstructuur in de reglementen vast te
leggen. De werkgroep zal bestaan uit een lid van de Reglementencommissie, een lid
van het Tuchtcollege (specialist verenigingsrecht), de bondsdirecteur en de bondsvoorzitter.

5

Het bestuur belegt in de komende maanden per afdeling een gespreksavond met de
verenigingen over de ideeën voor een andere contributiestructuur. Tevens zal op deze
avonden informatie worden verstrekt over de opleidingen en over de NPC.

6

Het bestuur besluit om naar het EK tête-à-tête 2016 de winnaar van het NK tête-àtête mannen en vrouwen af te vaardigen. De kosten voor deelname komen ten laste
van de huidige begroting. Indien dat niet mogelijk is zal het bestuur een nader besluit
nemen voor deelname op basis van een nog op te stellen financieringsplan.

7

Voor het gemengde WK tête-à-tête /doubletten/mix 2017 besluit het bestuur om de
winnaars van het NK doubletten (mannen en vrouwen) 2016 af te vaardigen. De kosten
van deelname in 2017 zullen onderdeel zijn van de begroting topsport 2017.

8

Afvaardiging WK mannen 2016. Het bestuur heeft besloten om na de perikelen rond
de NJBB Masters 2015 een zo sterk mogelijke afvaardiging te benoemen. Naast de
twee op het WK speelgerechtigde spelers uit de winnende equipe van de Masters,
Edward Vinke en Wietse van Keulen, wordt op voordracht van de sectie topsport en in
overleg met de twee bovengenoemde spelers nog twee andere spelers benoemd.

9

Het bestuur heeft het inschrijfgeld voor deelname aan de NPC 2016/2017 vastgesteld.
Voor de Topdivisie, 2e divisie en 3e divisie is het € 160,00 per verenigingsteam. Voor
de 4e divisie en lager is het bedrag € 90,00 per verenigingsteam.
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Bijlage 1 - vervolg
10

Het bestuur besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Erima
als kledingsponsor.

11

Het bestuur besluit om een bedrag van € 4.000 vanuit de bestemmingsreserve te
besteden voor het opleiden van opleiders.
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