Verslag districtsoverleg op 3 november 2021 in Nieuwegein
Aanwezig:
Van de verenigingen: Boulamis, Cercle de Pétanque, DOSC, De Gemshoorn, De Gooiers, De Hakhorst, Maboul, De Nijeboulers, PVN, Randenbroek en De Teerling.
Van het districtsteam: Guillaume Spiering (districtscoördinator) en Jac Verheul (webredacteur,
tevens notulist).
Van de bondsraad: Peter Bonarius en Ed Roelofs.
Afwezig (met kennisgeving):
Van de verenigingen: Abcoude, Almere, Petanque Barneveld, Les Cailloux, Desto, HKB ’84, Lelystad, Mazijk de Pétanque, Les Sabots, Les Taxateurs en Les Trois Etoiles.
Van het districtsteam: Angelique Wilderbeek (coördinator wedstrijdzaken) en Sino van der Heide
(verenigingsondersteuner).
Afwezig (zonder kennisgeving):
Van de verenigingen: Amicale de Pétanque, Kampong, Kets Up en Succès Sans Soif.
Van de bondsraad: Peter van Wermeskerken.
1. Opening
Districtscoördinator Guillaume Spiering opent de bijeenkomst door te zeggen dat het hem verheugt dat we na twee jaar eindelijk weer bijeen kunnen zijn.
2. Verslag van het districtsoverleg op 6 november 2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Vaststelling van de agenda
Er worden geen onderwerpen aan de agenda toegevoegd.
4. Mededelingen
De districtscoördinator komt terug op het overlijden enkele weken geleden van Riet Hoogenboom.
Jarenlang was zij bestuurslid van het bestuur van Afdeling Zes, als zonecoördinator lid van de
NJBB-wedstrijdcommissie en daarnaast ook van de NJBB-promotiecommissie en draagster van
een zilveren bondsspeld. Riet is slechts 73 jaar geworden.
De vereniging DESTO zal per 1 januari 2022 geen lid meer zijn van de bond.

Met betrekking tot het kunnen opleggen van sancties bij standaardovertredingen is lang discussie
gevoerd met de betreffende NJBB-instanties. Uiteindelijk heeft het tuchtcollege laten weten dat
districtsreglementen niet onder de jurisprudentie van het college vallen. Clubs kunnen hun klachten melden bij het districtsteam, die deze klachten vervolgens bij het tuchtcollege kan indienen via
de reguliere formulieren.
Ook de mogelijkheid om toernooien op NPC-dagen toe te staan is met de NJBB besproken. Het
onderwerp komt ter sprake op de bondsraadvergadering op 27 november a.s.
De onlangs op de NJBB-site opgenomen coronamaatregelen, de verplichting van een coronatoegangsbewijs (CTB of coronapaspoort) voor alle evenementen, geldt zowel voor deelnemers als
voor toeschouwers. Ze moeten wel met het nodige respect worden toegepast. Op een vraag of er
ook op interne clubavonden naar een CTB kan worden gevraagd, is het antwoord dat dit de verantwoordelijkheid van de clubs zelf is.

5. Evaluatie Zomeravond Clubontmoeting (ZACO) 2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de door het districtsteam meegestuurde memo. De ZACO
van 2022 zal verlopen conform het in het memo opgenomen voorstel.
6. Terugblik op het afgelopen winter- en zomerseizoen
Ook hier zijn er geen op- of aanmerkingen. En passant meldt de districtscoördinator dat individuele
leden (de spelers dus) voortaan ook lid zijn van de NJBB. Dit i.v.m. de tuchtrechtspraak.
7. Vaststelling kalender en speellocaties in zomerseizoen 2022
Behoudens enkele kleine wijzigingen wordt de conceptkalender akkoord bevonden. De districtscoordinator spreekt zijn waardering uit het feit dat meerdere clubs zelf onderling al contact hebben
opgenomen om mogelijke conflicten uit de weg te ruimen.
De districtscoördinator geeft nader uitleg over de jubileumtoernooien in 2022 in het kader van het
50-jarige bestaan van de NJBB. Het Functionarissentoernooi (triplettes) in juni is bedoeld voor huidige en oud-functionarissen van de bond en het Kennismakingstoernooi (doublettes) in augustus is
bedoeld om niet-licentiehouders kennis te laten maken met de NJBB. Dit door licentiehouders de
mogelijkheid te bieden zich in te inschrijven met een vriend, kennis, familielid, enzovoort. Over de
organisatie van deze evenementen zal nader contact worden opgenomen met de gastclubs (HKB
'84 en Maboul).

Er wordt kort gediscussieerd over het al dan niet vermelden in de kalender van de te hanteren
wedstrijdsystemen. Het kan bijvoorbeeld van pas komen bij het vaststellen van de doelgroep
waarvoor een toernooi in eerste bedoeld is. Afgesproken wordt dat dit een mogelijke optie is voor
het volgende wedstrijdseizoen. De huidige kalender blijft zoals die is. Bij het publiceren van de
kalender op de districtswebsite zal in elk geval verwezen worden naar de officiële NJBBtoernooikalender (hoe gebruiksonvriendelijk dan ook) en naar de website van OnTip. Dit i.v.m. het
verkrijgen van nadere toernooigegevens.
Iedereen gaat akkoord met de geplande toewijzing van locaties (een kopie van het geannuleerde
voorbije zomerseizoen) voor de verschillende districtsevenementen.
8. Terugblik op de Ledenbijeenkomst van 2021
De ledenbijeenkomst (voorheen ledenraadpleging) op 1 september werd gekenmerkt door een
matige opkomst van de clubs uit district Midden. Ter sprake is onder meer geweest de vaststelling
van de identiteit van de clubs: recreatiesport/gezelligheid, wedstrijdsport/competitieve insteek,
onderneming/commerciële insteek of een meer sociaal maatschappelijke insteek.
De NJBB publiceert nog een landelijke samenvatting van alle bijeenkomsten op de NJBB-website.
9. Rondvraag
Op de vraag van Boulamis wie er gaat over de komende Captains Cup is antwoord dat het district
daarover gaat. Uiteraard in goed overleg met de gastclub. Binnenkort gaan de uitnodigingen de
deur uit. Vanwege de nog steeds bestaande coronacrisis kunnen er slechts twee personen per club
aanwezig kunnen zijn. Daarnaast worden ook de leden van het bondsbureau uitgenodigd en
bondsraadsleden afkomstig uit district Midden.
10. Sluiting
Met een dank voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit de districtscoördinator rond
20.15 de bijeenkomst.

