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Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen

Voor verenigingen, afdelingen en
functionarissen

40e jaargang
nr. 474

van het bondsbestuur
DATA 2016
Bestuursvergaderingen 2016
Bondsvergadering 2016

Laatste
infobulletin!

Leden die niet automatisch
de nieuwsbrieven ontvangen
kunnen zich zelf aanmelden:
NJBB Nieuwsbouletin ->
www.njbb.nl
NLpetanque Nieuws ->
www.nlpetanque.nl

* In de bestuursvergadering van 04
augustus 2015 is besloten om op
basis van de communicatiestrategie
een onderscheid te maken tussen
de organisatie NJBB en de sport
NLpetanque.
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Communicatie over sport en organisatie
Op dit moment geeft de NJBB meerdere nieuwsbrieven uit, namelijk dit Infobulletin
(voor bestuurders van verenigingen en functionarissen), de VO-nieuwsbrief (voor verenigingsbestuurders), het NJBB nieuwsbouletin (voor alle leden) en de SWeetjes (voor
scheidsrechters en wedstrijdleiders).
In de praktijk blijkt dat informatie over de organisatie (NJBB) en informatie over de sport
in de verschillende nieuwsbrieven door elkaar heen loopt. Om het overzichtelijk te
houden voor al deze lezers en de lijn van de communicatiestrategie* door te trekken
wordt vanaf 1 juni 2016 gecommuniceerd via twee nieuwsbrieven:
NJBB Nieuwsbouletin
In dit maandelijkse Nieuwsbouletin vind je informatie over ontwikkelingen binnen de
pijlers van de bond, bestuurlijke mededelingen en artikelen ter ondersteuning van de
vereniging. De informatie van het huidige infobulletin zal hierin terug te vinden zijn.
Het NJBB nieuwsbouletin wordt automatisch verzonden naar secretariaten van verenigingen,
verenigingsbestuurders en functionarissen (vrijwilligers die betrokken zijn bij onder andere
districten, werkgroepen en commissies).
NLpetanque Nieuws
Deze maandelijkse nieuwsbrief bevat sportnieuws, informatie betreffende de organisatie van de sport (o.a. reglementen), informatie over sportevents (EK/WK, Masters, NK’s,
NPC) en petanque funfacts.
De nieuwsbrief van NLpetanque wordt automatisch verzonden naar secretariaten van verenigingen, verenigingsbestuurders, functionarissen, scheidsrechters en wedstrijdleiders.
Per 1 juni 2016 gebruikt de NJBB onderstaande communicatiemiddelen:
Sport
• Nieuwsbrief NLpetanque
Organisatie
• Facebook NLpetanque
• NJBB Nieuwsbouletin
• Twitter NLpetanque
• Twitter NJBBbond
• Instagram NLpetanque
• Website NJBB
• Website NLpetanque
Bondsblad Petanque
Dit blad is bestemd voor alle leden, verenigingen, bondsfunctionarissen.
Het bondsblad is het enige communicatiemiddel waarin sport en
organisatie bij elkaar komen.

NJBB | Informatiebulletin 474 - mei 2016

mei

'16

Informatiebulletin
informatieavonden

Locatiewijziging!
De locatie voor de informatiebijeenkomst afdeling 9 is gewijzigd. De informatie-bijeenkomst zal nu plaatsvinden bij Snow Planet, Heuvelweg 6-8, 1981 LV Velsen-Zuid.
Een overzicht van de resterende informatiebijeenkomsten:
Datum
25 mei
31 mei
9 juni

vacature

Afd.
1
5
9

Locatie
Stayokay Sneek
Van der Valk Uden
Snow Planet Velsen-Zuid

Aanmelden voor
20 mei
27 mei
6 juni

vacature Kwartiermaker district zuid
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.
In District Zuid heeft Rina van Vroenhoven vanwege privé omstandigheden haar functie
als kwartiermaker helaas moeten neerleggen. Vandaar dat we op zoek zijn naar een
vervanger voor Rina.
Mocht je interesse hebben dan kun je dit doorgeven aan info@njbb.nl

Van de commissies
toernooicommissie

Bezoekadres
Huis van de Sport

De accommodaties voor de NK's in 2017 zijn vastgesteld.
Het NK Tête-à-tête wordt op 22/23 april gespeeld bij De Gooiers in Loosdrecht
Het NK Doubletten wordt op 20/21 mei gespeeld bij Karro-Deux in Deventer
Het NK Tripletten wordt op 17/18 juni gespeeld bij PVNl in Nieuwegein
Het NK Mix wordt op 15/16 juli gespeeld bij PC Doetinchem in Doetinchem
Het NK Veteranen/Beloften wordt op 9/10 september gespeeld bij Maboul in Ede
Het NK Precisieschieten wordt op 17 december gespeeld bij PVN in Nieuwegein
De NJBB Masters wordt op 18/19 november gespeeld bij PVN in Nieuwegein.

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. 4 april 2016.

1

Het Bondsbestuur heeft kennisgenomen van de brief van Han Besters, voorzitter van
de Reglementen Commissie waarin hij aangeeft, zijn functie niet te willen verlengen.
Zijn termijn van 3 jaar hield 23 maart 2016 op. Het bestuur bedankt hem voor zijn
inzet de afgelopen drie jaar. Sjoerd Pieterse gaat in gesprek de RC om te praten over de
invulling van de functie van voorzitter.

2

De ontwikkelingen bij de NOC*NSF lijken de kant op te gaan dat alleen nog subsidie
wordt gegeven voor activiteiten voor promotie van de sport bij niet-leden. Dit betreft
de besteding van de Lotto gelden en uiteraard niet de inkomsten uit de contributies.

3

René Tetteroo die kwartiermaker is voor het district Zuidwest is ook benoemd tot
kwartiermaker Zuidoost. Dit is tijdelijk tot dat er een definitieve kwartiermaker is
gevonden.

4

Het verslag en de besluitenlijst van de bestuursvergadering van 12 maart 2016 zijn
met wijzigingen vastgesteld. In het vervolg zullen ook de besluiten van het Dagelijks
Bestuur worden opgenomen in de besluitenlijsten.

5

Het bestuur heeft de conceptagenda en de stukken voor de bondsraad van 28 mei
2016 vastgesteld. De portefeuillehouder promotie, Maarten Stramrood, treedt (tussentijds) af. De bestuursfunctie is niet meer te combineren met zijn (drukke) dagelijkse
werkzaamheden. Het bestuur zoekt op dit moment geen nieuw bestuurslid, gezien de
ontwikkelingen in de portefeuille en de benoeming van de communicatiemedewerker
bij het bondsbureau. Het bestuur zal bij de bespreking van het volgende meerjarenprogramma de portefeuilleverdeling gaan behandelen.

6

In het Dagelijks Bestuur van 18 maart 2016 zijn drie aanvragen voor de toekenning van
een bondsspeld gehonoreerd.
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