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Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit
wordt gevraagd. Alleen als er rekening
wordt gehouden met elkaar, kan er
stapsgewijs naar een situatie worden
toegewerkt waarin verdere versoepeling
mogelijk is.

Zomercompetities en DK Tête a tête
Het Corona tijdperk is toch wel een zeer
ingrijpende gebeurtenis in ieders leven die
zijn weerga niet kent.
Na de laatste update van het kabinet d.d.
8 mei jl. blijkt dat het
overheidsmaatregelen weliswaar zijn
versoepeld maar dat het niet is toegestaan
om officiële wedstrijden en competities tot
1 september 2020 te organiseren.

Vanaf maandag 11 mei mogen jeu de
boules verenigingen weer leden boven de
18 jaar verwelkomen. Om dit in goede
banen te leiden, zijn er verschillende
protocollen en checklists opgesteld die
van belang zijn bij het openen van de
toegangspoorten.

Het Districtsteam Noordwest heeft
besloten zowel de zomercompetitie ZCT
2020 als de ZACO 2020 van de
wedstrijdkalender te halen.

NOC*NSF heeft in samenwerking met
meerdere sportbonden een algemeen
protocol opgesteld. Dit geeft algemene
adviezen aan verenigingen om het
mogelijk te maken dat er verantwoord
wordt gesport.
Ook zijn er posters en signings gemaakt
voor de verenigingen en
accommodatiebeheerders.

Dit betekent deze zomer dat alle geplande
districtscompetities (ZCD, ZCT en ZACO)
alsmede DK Tête a tête geen doorgang
konden en kunnen vinden.
Wij verzoeken u dit bericht te delen met
de opgegeven deelnemers van uw
vereniging.

Het kan zijn dat er wijzigingen worden
doorgevoerd in het algemene protocol. Op
nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest
recente versie te vinden.

Regionale toernooien en landelijke
toernooien

In aanvulling op het algemene protocol
van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol
opgesteld die specifiek ziet op petanque.
In het sport specifieke protocol worden
nog enkele aanvullende maatregelen
geadviseerd. Dit betreft acties en
maatregelen die verenigingen nemen om
verantwoord onze sport te kunnen
beoefenen.

Alle toernooien tot 1 september 2020
mogen niet georganiseerd worden.
Protocol verantwoord sporten
petanque.
Het allerbelangrijkste is dat onze sport
weer beoefend mag worden. Echter in
beperkte zin. Het is nog niet mogelijk om
(interne) toernooien, competities,
uitwisselingen of dergelijke activiteiten te
organiseren.
Er moet hoe dan ook rekening worden
gehouden met de 1,5 meter afstand.

Verenigingen hebben de
verantwoordelijkheid voor de
sportactiviteiten zelf en het handhaven
van de protocollen. Zorg er dan ook voor
om beide protocollen goed door te nemen
en ter harte te nemen, zie website

https://njbb.nl/coronavirus-1/
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Belangrijke data in 2020

1. Voorjaarsvergadering districtsberaad
noordwest bestuurders en
wedstrijdsecretarissen alle
verenigingen staat gepland op:
donderdag 25 juni 2020 locatie
Les Mille Iles.
Op dit moment is het onzeker of dit
door kan gaan. Uw vereniging
ontvangt hierover tijdig een bericht;
2. Deadline inschrijving WCD 2020
dinsdag 15-9-2020 23.59 uur;
3. Deadline inschrijving WCT 2021
dinsdag 15-12-2020 23.59 uur.
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