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Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen

Voor verenigingen, afdelingen en
functionarissen

40e jaargang
nr. 473

van het bondsbestuur
DATA 2016
Bestuursvergaderingen 2016
Bondsvergadering 2016
Infobulletin 2016

10-05 | 01-07 | 20-08 | 01-10 | 15-11 | 12-12
28-05| 26-11
Week: 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47

korting op upgrade Licentie
Om spelers met een clublicentie te stimuleren deel te nemen aan de NPC per 1 oktober
2016, heeft het bondsbestuur besloten om eenmalig een gereduceerd tarief voor het
upgraden van C naar W van € 9,75 te hanteren.
Dit is een eenmalige regel die geldt vanaf 01 juli 2016 en geldt voor heel 2016.

Kwartiermakers bekend
Per 1 januari 2017 is de vernieuwde organisatiestructuur van de NJBB van kracht. In ieder
district is een districtsteam actief dat zich inzet voor de invulling van de regionale taken
van de bond.
De invoering van de nieuwe structuur vergt een omschakeling en flexibiliteit van de
vrijwilligers en boulers in het land. Om dit proces te ondersteunen stelt de NJBB in ieder
district een kwartiermaker aan.
Een kwartiermaker is een voorloper, een verkenner, een stimulator. Hij/zij maakt ruimte
voor verandering en loopt voor de troepen uit om de invoering van de districten en
districtteams voor te bereiden in de regio.
Per heden zijn alle kwartiermakers bekend:
District Noord-West:
Kees Besseling
Petanque Club Ca Roule
District West:
Cees Hoogendoorn
JBC Nieuwerkerk
District Zuid-West:
René Tetteroo
PV Tilburg
District Zuid-Oost:
René Tetteroo
PV Tilburg
District Midden:
Guillaume Spiering
Les Cailloux
District Noord:
Guillaume Spiering
Les Cailloux
District Oost:
Meep Poel
Boulamis
District Zuid:
Rina van Vroenhoven
Jbv Helmond2010
De kwartiermaker zal op korte termijn zelf contact openen met de afdelingsbesturen
om het proces richting 1 januari 2017 met hen gezamelijk af te stemmen.
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Van de commissies
toernooicommissie

NK Tripletten
Het NK Tripletten is een bijzonder NK omdat de finalisten zich rechtstreeks plaatsen
voor de NJBB Masters. De vraag waarom dit NK niet ook een kwalificatie toernooi is voor
de NJBB Masters hebben geleid tot een heroverweging. De Toernooicommissie heeft
besloten om dit NK alsnog een kwalificatietoernooi voor de NJBB Masters te laten zijn.
De normale puntentelling voor kwalificatietoernooien geldt ook voor het NK Tripletten
met de uitzondering dat de finalisten zich rechtstreeks plaatsen.

NPC 2017-2018
De roep om het carnavalsweekend te ontzien in de speeldata voor de NPC is gehoord.
Verenigingen kunnen wedstrijden die tijdens een carnavalsweekend staan gepland zelf
(in overleg met hun tegenstanders) naar een andere datum verhuizen. Dit dient echter
wel gemeld te worden aan de competitieleiding. Bij voorkeur naar een eerdere datum,
doch uiterlijk vóór de volgende speelronde op 11 maart 2017. (Dit staat in het reglement
wat nog goedgekeurd moet worden in de bondsraad van 28 mei.)
Voor het seizoen 2016-2017 blijkt verschuiving van de datum 25 februari 2017 problematisch. Het schema van eens in de 2 weken spelen komt dan erg onder druk te staan.
De laatste drie wedstrijden moeten al elke week gespeeld worden.
Voor het seizoen 2017-2018 zijn de data vastgesteld rekening houdend met carnaval op
10-2-2018.
De speeldata zijn:
30-9-2017 | 14-10-2017 | 28-10-2017 | 11-11-2017 | 25-11-2017 | 9-12-2017
16-12-2017 | 13-1-2018 | 27-1-2018 | 17-2-2018 | 24-2-2018 | 10-3-2018
24-3-2018 | 8-4-2018.

Datum
14 mei 2016

Kwalificatietoernooi voor de NPC 3e divisie
In de 3e divisie is er plaast voor 32 teams. 4 daarvan worden er opgevuld door teams die
degraderen vanuit de 2e divisie.
Er zijn 42 aanmeldingen voor het kwalificatietoernooi voor de NPC 3e divisie. Twee
teams vallen af omdat een ander team van diezelfde vereniging degradeert vanuit de 2e
divisie. Deze aangemelde teams kunnen later inschrijven voor de 4e divisie.
De overige 40 zullen een afvalsysteem spelen. De wedstrijden worden gespeeld
conform artikel 5 van bijlage 2 (NK Verenigingen) van het TRP, dus: directe eliminatie, 2
tripletten en 3 doubletten partijen.
De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van loting, er
worden geen verenigingen geplaatst. De loting is inmiddels geweest en staat op de
website NLpetanque.nl.

Locatie
SPNN
Galekopperzoom 1
3437 PJ Nieuwegein
Aanvang
10:00 uur
Wedstrijdleider
Wim Flecken
Scheidsrechters
Ruben van Stockum
Henk Lacourt
Frits van der Kleij

De 20 winnaars van de eerste speelronde zijn direct geplaatst voor de 3e divisie en
zullen ‘s middags spelen voor 4 promotieplaatsen in de 2e divisie, indien zij mogen (er is
nog geen ander team van dezelfde vereniging) en willen. Intussen hebben 22 van de 39
clubs aangegeven dat zij voor de 2e divisie door willen spelen.
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Mochten er minder dan negen clubs zijn bij de laatste tien die voor de 2e divisie spelen,
kan dat aansluitend gebeuren.
Dan zijn er nog 12 plaatsen te vergeven in de 3e divisie. De 20 verliezers van de eerste
speelronde spelen ’s middags een herkansingsronde. De 10 winnaars plaatsen zich
voor de 3e divisie. De twee overgebleven plaatsen worden gegeven aan de twee beste
verliezers. Dat houdt in dat zij hun partijen helemaal uit moeten spelen. Hiermee zijn de
32 plaatsen gevuld.
Als een tweede dag nodig is om de vier teams te selecteren voor de 2e divisie zal dat
op zondag 12 juni plaatsvinden. Op welke locatie dat gaat gebeuren is afhankelijk van de
deelnemers en zal later bekend worden gemaakt.
De voorwaarde dat beide geslachten in een team moeten spelen geldt niet voor dit
kwalificatietoernooi (ook niet voor de 2e divisie). Indien teams promoveren naar 2e
divisie zullen bij start NPC beide geslachen in het team vertegenwoordigd moeten zijn.

reglementen
commissie

Versterking reglementencommissie gezocht
De reglementencommissie bestaat al enige tijd uit vier leden, waarmee we in de afgelopen tijd onze taken redelijk konden invullen. Nu onze voorzitter, Han Besters, per 28
mei 2016 aftredend is en zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar stelt heeft de
reglementencommissie dringend behoefte aan versterking.
Het zittend lid Ad van Helvoort heeft zich bereid verklaard de functie van voorzitter
op zich te nemen. Hij zal door het bestuur worden voorgedragen als kandidaat op de
bondsraadsvergadering van 28 mei 2016. Hierdoor is een tweede vacature binnen de
reglementencommissie ontstaan.
We zoeken daarom twee nieuwe leden om onze commissie te versterken.
Wat doet de reglementencommissie zoal?
Zoals de naam al aangeeft, is onze belangrijkste taak het adviseren over de reglementen
binnen de NJBB, zoals bijvoorbeeld het toernooireglement.
Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van het
internationaal spelreglement petanque. Een verwante taak is het interpreteren van de
spelregels en andere reglementen, waar deze onduidelijkheden of geschillen opleveren.
Zoals vermeld in onze statuten adviseren wij tevens de bondsraad, het bondsbestuur,
en ieder ander die ons daarom vraagt.
De reglementencommissie vergadert ongeveer acht maal per jaar.
Hebt u:
• belangstelling voor de genoemde onderwerpen,
• een onafhankelijke instelling,
• een kritische geest,
• een heldere blik op de organisatie van de bond,
• hebt u e-mail en kunt u met een computer omgaan?
Schroom dan niet contact met ons op te nemen.
Wanneer u iemand kent die u geschikt acht, laat hem of haar dan even dit informatiebulletin lezen.
Bel voor meer informatie het bondsbureau (0307513800) of met
onze secretaris Jacques Vuurpijl (0640041970).
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tuchtcollege

Administratieve verzuimen 2016
Het tuchtcollege heeft de administratieve verzuimen met de daarbij behorende boetes
voor 2016 vastgesteld.
• In geval van ongeoorloofde afwezigheid gelden de sancties zoals beschreven in het
toernooireglement petanque inclusief de desbetreffende bijlage(n).
• € 50,- per persoon ingeval een equipe geen uniforme kleding draagt voor zover dit
krachtens de reglementen verplicht is.

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 Bestuur NJBB d.d. 12 maart 2016.

1

Het verslag van de Bestuursvergadering van 12 februari 2016 en de Besluitenlijst zijn
vastgesteld.

2

Om de deelname van spelers met een clublicentie te stimuleren deel te nemen aan de
NPC wordt eenmalig een gereduceerd tarief voor upgrading van C naar W van € 9,75
gehanteerd in de periode juli/december 2016.

3

Het bestuur heeft het voorstel van de werkgroep opleiding om de reiskosten te vergoeden van de deelnemers aan de cursus leercoaches (omdat enkele kandidaten niet
deelnemen als de reiskosten niet vergoed worden) niet overgenomen.

4

Tot kwartiermaker voor de in te stellen districten zijn benoemd:
Rina van Vroenhoven , district Zuid;
Meep Poel, district Oost;
Kees Besseling, district Noord West;
Guillaume Spiering, district Midden en tijdelijk district Noord;
Cees Hoogendoorn, distrct West;
René Tetteroo, district Zuid-West en tijdelijk district Zuid-Oost.

5

Het bestuur honoreert de bezwaarschriften van jbv Zandvoort, jbc Lingewaard, jbv
Bulderbaan en ’t Boulende Schaep tegen de voorgenomen districtsindeling en de verenigingen jbv Zandvoort, jbv Bulderbaan en ’t Boulende Schaep in te delen in district
West en jbc Lingewaard in district Zuid oost.

6

Het bestuur heeft besloten om de besluiten over uitvoeringszaken die passen binnen
het beleidsplan, het jaarplan en de begroting te mandateren aan het dagelijks bestuur,
bestaande uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het dagelijks bestuur
wordt ondersteund door de directeur van het bondsbureau.
Besluiten Dagelijks Bestuur d.d. 29 februari 2016.

7

Het Dagelijks Bestuur heeft de aanvragen van twee zilveren en een bronzen
bondsspeld toegekend.

8

Het Dagelijks Bestuur heeft Wim Flecken en Frank Wevers opnieuw benoemd voor
een periode van 3 jaar als lid van de Toernooicommissie.

9

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is een nieuw functieprofiel
opgesteld voor de administratief medewerker. De functie wordt nu “Medewerker leden
en projectondersteuning.” Het Dagelijks Bestuur is akkoord met het
functieprofiel en met de werving.
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Bijlage 1
10

Het Dagelijks Bestuur stemt in met de aanvraag van de toernooicommissie om een
aantal zaken aan te schaffen die nodig zijn om de NK’s op een professionele manier te
organiseren.

11

Het Dagelijks Bestuur stemt in met de aanvraag van de toernooicommissie voor het
aanschaffen van kleding voor de scheidsrechters en wedstrijdleiders die worden ingezet bij de NK’s.
De kleding blijft eigendom van de NJBB en komt in beheer van de Toernooicommissie

12

Het Dagelijks Bestuur stelt een budget van €5000 beschikbaar voor de opleiding van
de leercoaches en de kerninstructeurs.
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