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Informatiebulletin nr. 22 |
Herstart activiteiten
Als gevolg van de situatie rond het virus Covid19 heeft het districtsteam begin dit jaar moeten
besluiten alle zomeractiviteiten – Zomeravond
Clubontmoeting, Zomer Triplette Competitie,
Zomer Clubteam Competitie en districtskampioenschap tête-à-tête – te cancelen. Inmiddels
is de situatie rond Covid-19 dusdanig dat de activiteiten in het aanstaande winterseizoen weer
ter hand kunnen worden genomen. In dit Informatiebulletin de eerste informatie daarover.
Alle informatie over de actuele stand van zaken
betreffende het virus Covid-19 in relatie tot de
petanquesport is te vinden via: nlpetanque.nl/
Updates Coronavirus.
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Nadere bijzonderheden over locaties, kosten,
spelsysteem, aantal deelnemers en dergelijke
plus inschrijfformulier worden omstreeks de
tweede week van september naar de verenigingen gestuurd.
Ledenbijeenkomst
De ledenbijeenkomst (voorheen: ledenraadpleging) van de NJBB voor het District Midden
heeft plaats op woensdagavond 1 september
bij de NJBB; kantorengebouw De Boomgaard,
Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein. De ledenbijeenkomst is een ontmoeting van verenigingsbestuurders met het bondsbestuur en de
bondsbureau-medewerkers. De uitnodiging en
de gespreksonderwerpen worden ruim van tevoren naar de verenigingen gestuurd.

Districtskampioenschap tripletten
Op zondag 3 oktober heeft het districtskampioenschap voor tripletten plaats bij de vereniging De Hakhorst te Leusden. Dit als compensatie voor het noodgedwongen schrappen van
alle zomeractiviteiten in het District Midden. Alle
informatie – inschrijfkosten, spelsysteem, maximum aantal deelnemers, aanvangstijd en dergelijke – wordt begin september, tezamen met
het inschrijfformulier, naar de verenigingen gestuurd.
Nu reeds kan worden meegedeeld dat het kampioenschap open staat voor licentiehouders met
een primair of extra lidmaatschap bij een vereniging in het District Midden (spelers die een
primair lidmaatschap hebben bij een vereniging
buiten het District Midden zijn toegestaan, mits
zij een extra lidmaatschap hebben bij een vereniging in het District Midden). De tripletten
hoeven niet verenigingsgebonden te zijn; combinaties van spelers van verschillende verenigingen zijn toegestaan. Uniforme bovenkleding
is verplicht.

Najaarsvergadering districtsoverleg
De najaarsvergadering van het districtsoverleg
heeft plaats op woensdagavond 3 november in
het Petanquecentrum Nieuwegein. De agenda
en de vergaderstukken worden medio oktober
naar de verenigingen gestuurd.
Captains Cup
Het districtsevenement Captains Cup heeft
plaats op plaats vrijdagavond 26 november bij
de vereniging Boulamis te Bunschoten, die vorig jaar het 25-jarig bestaan beleefde. In verband met het virus Covid-19 konden het evenement en de jubileumviering toen niet doorgaan. Nadere details volgen in de loop van de
maand oktober.
Aanleg banen
In het kader van de verenigingsondersteuning
is de NJBB doende om per regio een lijst te maken van bedrijven die deskundig en gekwalificeerd zijn om binnen- en buitenbanen aan te
leggen.
Verenigingen die positieve ervaringen hebben
opgedaan met een dergelijk bedrijf, wordt verzocht de naam en vestigingsplaats van dit bedrijf door te geven aan de districtscoördinator:
midden@njbb.nl.

Winter Doublette Competitie
De Winter Doublette Competitie (WDC) gaat
donderdagavond 7 oktober van start. De overige speelavonden zijn: 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 13 januari, 27
januari, 10 februari, 24 februari en 10 maart.
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Districtsadministratie
Nu de verenigingen – als gevolg van de steeds
verdergaande versoepelingen van de maatregelen tegen het virus Covid-19 – weer activiteiten kunnen ontplooien, is het een goed moment om de districtsadministratie weer eens
bij te werken.
Begin juni is naar de verenigingen een overzicht gestuurd van de gegevens van elke vereniging, zoals die nu bij het district bekend
zijn. Nog niet alle verenigingen hebben hierop
gereageerd. De verenigingen die dat nog niet
hebben gedaan wordt verzocht om alsnog de
gegevens door te nemen en correcties en aanvullingen (ook van ontbrekende gegevens)
vervolgens aan het district te sturen. Reacties
te sturen naar: midden@njbb.nl.

Promotiematerialen
Het district beschikt over een aantal promotiematerialen die door verenigingen kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld ter opfleuring van
de accommodatie bij toernooien en dergelijke.
De promotiematerialen zijn:
➢ beachflags inclusief voet (4 stuks);
➢ spandoeken;5 meter (4 stuks);
➢ rolbanner ”Zonder Respect Geen Petanque”
(1 stuks);
➢ rolbanner ”Play Petanque” (1 stuks);
➢ parasols inclusief voet (3 stuks).
Er is ook een flyer beschikbaar (gebundeld per
250 stuks) met daarop onder meer een korte
uitleg van de spelregels. Deze flyer kunnen
verenigingen gebruiken bij werving van
nieuwe leden of als promotiemateriaal bij toernooien en dergelijke.
Voor informatie over en reservering van promotiematerialen kunnen verenigingen terecht
bij de districtscoördinator: midden@njbb.nl.

Regionale toernooien
Een aantal verenigingen had voor het zomerseizoen 2021een toernooi aangevraagd op dezelfde dag. Deze verenigingen is de mogelijkheid geboden om na onderling overleg aan te
geven of hun aangevraagde toernooi conflicteert met het toernooi van de andere vereniging en een andere datum te kiezen. Enige
verenigingen hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt waarna de concept-kalender
daarop is aangepast.
Spelers die willen deelnemen aan een regionaal toernooi wordt geadviseerd vooraf contact
op te nemen met de organiserende vereniging
om zich ervan te vergewissen of het toernooi
doorgang vindt en onder welke voorwaarden.

Algemene mededelingen
a. Van alle regionale toernooien (voorheen:
toernooien van categorie 3) dient door de
scheidsrechter en de wedstrijdleider een
rapportageformulier te worden ingevuld.
Dit formulier dient te worden gezonden
aan het district. Rapportageformulieren
zijn gekoppeld aan het aanvraagformulier
van het betreffende toernooi en kunnen
worden gedownload via: https://nlpetanque.nl/Nieuws-midden/Scroll naar Reglementen en formulieren/Scroll naar Formulieren.
b. Een vervanger is een speler die een eerder opgegeven speler vervangt voor een
gehele competitie of een toernooi. Een
vervanger kan tot de aanvang van een
competitie of toernooi worden opgegeven.
Een invaller is een speler die invalt voor
een eerder opgegeven speler voor enige
dag van een competitie.
c. Zogeheten tussenlijnen (= de afscheiding
tussen twee banen) zijn geen verlieslijnen.
Dit betekent dat een uitgeworpen but niet
een meter van de lijn behoeft te liggen
(het but mag zelfs tegen de lijn aankomen) maar dient wel in de baan te worden uitgeworpen. De wedstrijd wordt
doorgespeeld als het but of een boule op
een naastgelegen baan komt te liggen.

Vacatures
Het districtsteam van het NJBB-district Midden
kampt nog steeds met twee vacatures: de portefeuille verenigingsondersteuner en de portefeuille sportpromotor. Wie informatie wil ontvangen over of zich geroepen voelt om één
van deze beide functies te bekleden of wie een
persoon kent die zou kunnen worden benaderd, wordt verzocht een mail te sturen naar:
midden@njbb.nl.
Verenigingsgegevens
Verenigingen dienen wijzigingen in hun gegevens en in de gegevens van hun leden zelf in
te voeren in de online ledenadministratie van
de NJBB (AllUnited). Wijzigingen in verenigingsgegevens dienen ook te worden doorgegeven aan het district via: midden@njbb.nl.
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