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Veel post voor afdelingsbestuur
Het (nieuwe) afdelingsbestuur wordt de laatste tijd overstelpt met mailtjes, brieven, kattebelletjes en wat
dies meer waarin het wordt gevraagd een standpunt in te nemen, een beslissing te nemen, een maatregel te treffen, een actie in te zetten en dergelijke. Inmiddels is de stapel post dusdanig hoog geworden
dat het afdelingsbestuur een rangorde moet aanbrengen in zijn reactie op of beantwoording van alle correspondentie. Het is onmogelijk gebleken om alle post per ommegaande te beantwoorden. Gebleken is
ook dat veel zaken die aan het afdelingsbestuur worden voorgelegd, elders thuishoren en binnen de (eigen) vereniging moeten worden afgehandeld dan wel aan het bondsbestuur of bondsbureau te Nieuwegein moeten worden voorgelegd. Het afdelingsbestuur doet een dringend beroep op de verenigingen
alleen die zaken aan het afdelingsbestuur voor te leggen die daar daadwerkelijk thuishoren.
Betalingen aan afdeling
De afgelopen tijd is gebleken dat de afdeling over meer (bank)rekeningen beschikte Het afdelingsbestuur
heeft dat gestroomlijnd; de afdeling beschikt nu nog over één rekening. Alle betalingen aan de afdeling
dienen te geschieden via rekening nummer 2708184 ten name van NJBB Afdeling Zes te Hoogland.
Evenement ‘1000 boules’
Afdeling zes organiseert – samen met Obut Nederland en Petanquecentrum Nieuwegein – het evenement ‘1000 boules’. Het evenement bestaat er uit dat tien Nederlandse toptireurs ieder binnen een bepaalde tijd op honderd boules schieten, in totaal dus duizend. De petanquespeler van de twintigste eeuw
– de Fransman Christian Fazzino – verleent zijn medewerking aan het evenement. In Frankrijk had het
evenement recent voor de zesde keer plaats. ‘1000 boules’ speelt zich af op vrijdagavond 16 april vanaf
acht uur in het Petanquecentrum Nieuwegein. De toegang is gratis. De verenigingen van afdeling zes
ontvangen binnenkort informatie over het evenement plus een aantal flyers om in de accommodatie neer
te leggen en op te hangen.
Accommodatieformulieren
Nog niet alle verenigingen hebben naar afdeling zes een zogeheten accommodatieformulier opgestuurd.
Op dat formulier kunnen allerhande gegevens over de accommodatie worden vermeld. Aan de hand
daarvan is dan bekend over welke voorzieningen elke accommodatie beschikt, maar kan bijvoorbeeld
ook worden bepaald of bepaalde evenementen in een accommodatie kunnen plaatshebben. Accommodatieformulieren kunnen worden gedownload van de website van de NJBB.
Zomerboekje 2010
Binnenkort verschijnt het ‘Zomerboekje 2010’ met daarin alle informatie en gegevens over de afdelingsactiviteiten in het zomerseizoen. Omdat er in vergelijking met voorgaande boekjes nog al het één en ander is gewijzigd in zowel de gegevens van de verenigingen als in de informatie over de activiteiten, wordt
een ieder aangeraden het ‘Zomerboekje 2010’ goed door te lezen.
Invallersformulieren
Een team dat op een wedstrijdavond of wedstrijddag van een afdelingscompetitie met een invaller speelt,
dient vóór aanvang van de eerste wedstrijd aan de wedstrijdleiding een ingevuld invallersformulier te
overleggen. Invallersformulieren kunnen worden gedownload van de website van de afdeling.

