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Informatiebulletin nr. 1 | 
15.04.2018   

Winter Competitie Tripletten 
 
Eric van der Sluis, Dick Beemsterboer en Adrie Beemsterboer van vereniging Les Mille 
Iles te Zuid-Scharwoude zijn winnaar geworden van de Winter Tripletten Competitie 
2018. Zij werden hiermee districtskampioen met 11 overwinningen op basis van 
onderling resultaat en daarna berekening van onderling saldo. 

  
 
De winnaars (invaller Thomas Buiter, Dick en Adrie Beemsterboer) Winter Tripletten Competitie 
2018 District Noordwest. 

Bulletin ZCT en ZCD 2018  
Beide zomercompetities 2018 gaan 15 april 2018 van start bij vereniging De Gouden 
Gooi in Haarlem/Schalkwijk. Alle informatie is middels bulletin zomercompetities 2018 
aan de verenigingen uitgereikt; zij verspreiden de bulletins over de deelnemers aan 
zomercompetities. De verenigingen wordt met klem verzocht er bij hun deelnemende 
leden op aan te dringen het bulletin goed en geheel door te nemen.  
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ZACO 
De regelgeving voor de Zomeravond Club Ontmoetingen zijn indringend gewijzigd. 
Het vernieuwde reglement is als bijlage bijgevoegd. Inschrijven kan nog t/m 30 april. 
De start is de 1e week in mei 2018.  

Wijzigingen districtsteam 
Kees Besseling is per 1 januari 2018 afgetreden als districtscoördinator. Het district had 
zijn opvolger al in huis in de persoon van Antoine van 't Veer. Per 1 januari 2018 is 
toegetreden Gerard Schoone en heeft de functie sportpromotor van Antoine van 't Veer 
overgenomen.  
  

Aanvragen regionale toernooien  
De aanvragen voor een regionaal toernooi (voorheen: toernooi van categorie 3) in het 
seizoen 1 oktober 2018- 30 september 2019 dienen uiterlijk 30 juni te worden gezonden 
naar: wedstrijd-noordwest@njbb.nl. Het betreffende formulier is als bijlage bijgevoegd. 
Toernooi-aanvragen die ná 30 juni binnenkomen worden niet meegenomen in de concept-
kalender voor het bovengenoemde seizoen die wordt besproken en vastgesteld tijdens de 
toernooikalendervergadering op 25 juli 2018 in het clubgebouw van ASV Celeritas, 
Aanvang 19.30 uur.  
  

SR (scheidsrechters) en WL (wedstrijdleiders) Thema- bijeenkomsten  
Het district heeft in het najaar 2017 en voorjaar 2018 (14 maart 2018) twee 
themabijeenkomsten gehouden: 
 
– SR bijeenkomst 22 november 2017; 
– WL bijeenkomst 14 maart 2018; 
 
Rob Hulst was 14 maart 2018 onze gastheer en heeft uitgebreide uitleg gegeven over 
softwareprogramma WELP. Beide bijeenkomsten krijgen een jaarlijks vervolg. 
 
Belangrijke data: 
 
– Maandagavond 16 april:  
Ledenraadpleging NJBB voor District Noordwest als belangrijk onderdeel van de 
besluitvormingscyclus binnen de NJBB. De ledenraadpleging is bedoeld om 
bestuursleden en commissieleden van de verenigingen hun ideeën, suggesties en 
dergelijke maar ook vragen voor te leggen aan vertegenwoordigers van het 
bondsbestuur, de bondsraadsleden uit het district en medewerkers van het 
bondsbureau. Eén van de belangrijkste onderwerpen is de bespreking van de opties 
voor een nieuwe licentie- en contributiestructuur. Ook is er ruimte om andere 
onderwerpen te berde te brengen. Locatie: StayOkay Egmond;  
Herenweg 118, 1935 AJ Egmond-Binnen.Aanvang: 19.30 uur. Eind september vindt 
het strategisch beraad plaats, waarbij de districtscoördinatoren en de 
bondsraadsleden beoordelen of het bondsbestuur afdoende actie heeft ondernomen 
op de input vanuit de ledenraadplegingen en deze input op afdoende wijze heeft 
verwerkt in zijn voorstellen aan de bondsraad. 
Niet alle verenigingsbestuurders hebben zich aangemeld. Uw mening is wel belangrijk, 
laat uw stem horen! 
U dient zich als verenigingsbestuurder zelf aan te melden via: https://njbb.us11.list-
manage.com/subscribe?u=22d45f75c6b91e6d3b842e90c&id=7d7f3aac83 
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Belangrijke data (vervolg): 
– Woensdag 21 november 2018: Themabijeenkomst voor SR. Aanvang: 19.30 uur. De 
agenda en de locatie worden later bekend gemaakt.  
 
– Woensdag 13 maart 2019:  
Themabijeenkomst voor WL. Aanvang: 19.30 uur. De agenda en de locatie worden 
later bekend gemaakt.  
 
– Zaterdag 28 juli 2018:  
 
Noordwest Bestuurders Cup. 
De dag voor verenigingsbestuurders, DC-team noordwest en medewerkers van het 
bondsbureau is bedoeld voor nadere kennismaking in een ongedwongen sfeer onder 
het genot van een hapje en een drankje. Het toernooi is een mêlee (à la super-mêlee) 
over vier ronden in tripletten vorm waarbij in elke wedstrijd spelers van zes 
verschillende clubs elkaar ontmoeten. 
Per vereniging kunnen vier tot zes spelers worden afgevaardigd. De vereniging die 
daarbij als beste uit de bus komt, ontvangt de Noordwest Bestuurders Cup. Aanvang: 
11 uur. Locatie: Ça Roule, De Vork 6, 1704 BX Heerhugowaard.  

Promotiematerialen  
Het district beschikt over een aantal promotiematerialen die door verenigingen kunnen 
worden gebruikt, bijvoorbeeld ter opfleuring van de accommodatie bij toernooien en 
dergelijke.  
Deze promotiematerialen zijn:  
– beachflags inclusief voet (4 stuks);  
– spandoeken, 5 meter (4 stuks);  
- rolbanner ՚Zonder Respect Geen Petanque (1 stuk);  
– rolbanner ՚Play Petanque՚ (1 stuk);  
– parasols inclusief voet (3 stuks).  
 

Er is ook een folder beschikbaar met daarop onder meer een korte uitleg van de 
spelregels. Deze folder kunnen verenigingen gebruiken als ondersteuning bij werving van 
nieuwe leden of als promotiemateriaal bij toernooien en dergelijke. Voor informatie over 
en reservering van promotiematerialen kunnen verenigingen terecht bij Gerard Schoone 
(sportpromotor); 06-37271498; promotie-noordwest@njbb.nl.  
  

Wet AVG  
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging – groot én klein – voldoen aan strenge 
privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Dat vergt aanpassingen aan ICT, interne procedures en contracten. 
Bestuursleden dienen te worden geïnstrueerd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
gaat controleren en kan hoge boetes opleggen. Om verenigingen te helpen bij de 
aanpassingen, heeft de Stichting AVG voor verenigingen een 15-stappenplan 
ontwikkeld. Wie er tijdig mee begint, is op tijd klaar.  

Bestuurders kunnen meer informatie krijgen via onderstaande link: 

https://www.teamsportservice.nl/diensten/uw-sportverenigingen-avg-proof 



 
4 

 

 

 

 

Algemene mededelingen 
–  Wijzigingen in verenigingsgegevens en in de gegevens van verenigingsleden 

 dienen door de ledenadministratie van de vereniging zelf in het online 
 ledenadministratiesysteem van de NJBB te worden aangebracht.  

–    Wijzigingen in verenigingsgegevens moeten ook worden doorgeven aan het district 
 via: noordwest@njbb.nl.  

–  Van alle regionale toernooien (voorheen: toernooien van categorie 3) dient door 
 de scheidsrechter en de wedstrijdleider een rapportageformulier te worden 
 ingevuld. Dit formulier s.v.p. zenden via: wedstrijd-noordwest@njbb.nl. 
–  Rapportageformulieren zijn nu gekoppeld aan het aanvraagformulier van het 
 betreffende toernooi.  
 
 


