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PROCEDURE INSCHRIJVING TEAMS NPC SEIZOEN 2022-2023 
 

Hieronder wordt stapsgewijs de procedure uitgelegd voor deelname aan het NPC-seizoen 

2022-2023. 

 

Inschrijving NPC-seizoen 2022-2023 

 

• Uiterlijk in de week van 16 mei 2022 ontvangen alle verenigingen, via het secretariaat 

en de NPC-contactpersoon, de link naar het digitale inschrijfformulier. Daarin kan worden 

aangeven met hoeveel teams zal worden deelgenomen aan het NPC-seizoen 2022-2023.  

 

• Nieuwe teams starten standaard in de 6e divisie. Het is niet mogelijk om een verzoek in te 

dienen om teams in een hogere divisie te plaatsen. 

 

Invullen digitale inschrijfformulier NPC-seizoen 2022-2023 

 

Teamcaptains 

• Aangezien de NPC pas in september start, is het begrijpelijk dat nog niet van alle teams de 

teamcaptains bekend zijn. In dat geval is het handig om de gegevens van de NPC- 

contactpersoon voorlopig in te vullen bij de betreffende teams. Zodra de teamcaptains 

bekend zijn, kan dit worden doorgegeven via npc@njbb.nl. 

 

Uitwijklocatie 

• Het komt voor dat vereniging (A) de accommodatie beschikbaar stelt voor teams van een 

andere vereniging (B). Dit gebeurt als vereniging B geen of onvoldoende ruimte heeft om 

teams (overdekt) thuis te laten spelen óf om een uitwijklocatie achter de hand te hebben.  

 

De vereniging die een accommodatie ter beschikking stelt, is de faciliterende vereniging. 

De vereniging die gebruikmaakt van deze mogelijkheid, is een uitwijkvereniging.  

 

Zowel de faciliterende vereniging als de uitwijkvereniging dient op het inschrijfformulier 

aan te geven welke teams gebruik maken van hun accommodatie of welke accommodatie 

wordt gebruikt als uitwijklocatie. Wanneer één van beide verenigingen dit niet aangeeft, 

kan hier geen rekening mee worden gehouden in het speelschema voor de poule-

indelingen.  

 

Dispensatie baanafmetingen NPC seizoen 2022-2023 

 

• Verenigingen die tijdens eerdere seizoenen dispensatie hebben gekregen en deze 

dispensatie willen verlengen kunnen dit in het digitale inschrijfformulier aangeven; 

 

• Een nieuwe of aangepaste dispensatieaanvraag kan ook via het digitale inschrijfformulier 

worden ingediend. 

 

• Dispensatie voor de baanafmetingen wordt alleen voor de start van het seizoen verleend 

aan verenigingen die in de 4e divisie of lager spelen na schriftelijke goedkeuring van de 

competitieleider.  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq7k8tE3YSJrZ-1Z_wWkUi6TVRqcgdkywSOUrcM6WoPWxJ1Q/viewform?usp=sf_link
mailto:npc@njbb.nl
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Inschrijven en terugtrekken van teams tot aan deadline  

 

• De uiterste deadline om teams aan te melden is woensdag 8 juni tot 23:59 uur. Teams 

die voor 9 juni zijn ingeschreven, zijn zeker van een plaats. Voor verenigingen die teams 

na 8 juni 23:59 uur inschrijven, kunnen geen plaatsen worden gegarandeerd. Teams die 

na 8 juni 23:59 uur worden aangemeld, komen op een wachtlijst te staan op basis van 

datum van aanmelding. De NPC-commissie zal zich inzetten om ook de teams op de 

wachtlijst in te delen, deze teams zijn echter niet zeker van een plaats 

 

• Reeds ingeschreven teams kunnen tot en met woensdag 8 juni 23:59 uur kosteloos 

worden teruggetrokken. Hiervoor kan een e-mail verstuurd worden aan npc@njbb.nl. 

Echter verliest een teruggetrokken vereniging in de topdivisie t/m de vijfde divisie wel zijn 

divisieplaats van het teruggetrokken team. 

 

Terugtrekken van teams na inschrijftermijn 

 

Het voorbereiden van de NPC-indeling is omvangrijk en intensief. Vandaar dat direct na 8 juni 

wordt gestart met de voorbereidingen door de NPC-commissie. Bij het samenstellen van de 

speelschema’s en poule-indelingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met: 

• maximumcapaciteit van verenigingen 

• maximumcapaciteit van uitwijklocaties 

• zo beperkt mogelijke reisafstanden 

• zo min mogelijk teams van één vereniging in dezelfde poule 

• het moment waarop teams van één vereniging in dezelfde poule tegen elkaar spelen 

 

Het is daarom zeer onwenselijk dat een team alsnog wordt teruggetrokken na het verlopen 

van de inschrijftermijn op woensdag 8 juni 2022 om 23.59 uur.  

 

Gevolgen terugtrekking na inschrijving 

Het kan natuurlijk voorkomen dat een team zich alsnog moet terugtrekken. Naast het feit dat 

dit heel vervelend is voor het team en de betreffende vereniging, is dit eveneens heel 

vervelend voor de andere teams in de poule. Daarnaast zit er een financiële consequentie aan 

vast voor de betreffende vereniging, wat is geregeld in het NPC-reglement. 

  
• De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na de uiterste datum van 

inschrijving (8 juni 2022) maar vóór de eerste aangekondigde speeldag (17 september 

2022) is (in aanvulling op het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van 

het volledige inschrijfgeld verschuldigd (art. 5.4.1. NPC-reglement). 

 

• De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na de eerste speeldag 

(17 september 2022) is (naast het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van 

tweemaal het volledige inschrijfgeld verschuldigd (art. 5.4.2. NPC-reglement). 

 

• Daarnaast geldt dat bij een terugtrekking na de deadline van inschrijven, het laagst 

ingedeelde team van de vereniging wordt teruggetrokken. De overige teams behouden 

hun plek in een bepaalde divisie. 

 

Facturatie en betaling van het inschrijfgeld 

 

• Nadat het inschrijfformulier is ingevuld ontvangt de vereniging een factuur voor het 

inschrijfgeld met betrekking tot het aantal ingeschreven teams in de betreffende divisies. 

 

• De inschrijving van de teams is pas definitief zodra de factuur is voldaan. 

 

• Medio juni 2022 worden de laatste facturen voor het inschrijfgeld verstuurd. Er geldt een 

betalingstermijn van 14 dagen. 

mailto:npc@njbb.nl
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• De inschrijfgelden voor het seizoen 2022-2023 voor de landelijke divisies (top, 2e en 3e) 

bedragen € 191,00 per team. 

 

• De inschrijfgelden voor de regionale divisies (4e en lager) bedragen: 

o 14 wedstrijden (poule van 8): € 89,00 per team. 

o 12 wedstrijden (poule van 7): € 76,00 per team. 

o 10 wedstrijden of minder (poule van 6 of minder): € 63,50 per team. 

 

• De poule-indeling bij publicatie van de definitieve indeling is leidend voor een mogelijke 

verrekening van het inschrijfgeld. Wanneer verenigingen te veel inschrijfgeld hebben 

betaald (als blijkt dat bij de definitieve indeling één of meerdere teams in de vierde divisie 

of lager in poules met minder dan acht teams zitten), ontvangt de betreffende vereniging 

een creditnota voor het verschil. 

 

Publicatie voorlopige indeling 

 

Het publiceren van de voorlopige indeling is een moment waar velen naar uitkijken. Om de 

vragen hierover goed te stroomlijnen gelden enkele spelregels: 

 

• Uiterlijk 18 juli 2022 wordt de voorlopige indeling gepubliceerd op www.nlpetanque.nl. 

Daarnaast wordt diezelfde dag een e-mail verstuurd naar alle NPC-contactpersonen.  

 

• Er kunnen geen rechten aan de indeling worden ontleend voor vrijdag 26 augustus 2022 

(publicatie definitieve indeling) omdat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. 

 

• Alleen NPC-contactpersonen kunnen tot en met zondag 7 augustus 2022 reageren op 

de voorlopige indeling in het geval van onmogelijkheden. Verzoeken van andere personen 

binnen de vereniging worden niet in behandeling genomen. De NPC-contactpersoon wordt 

verzocht één e-mail te sturen met alle verzoeken namens de vereniging. De verzoeken 

dienen per e-mail via npc@njbb.nl te worden ingediend. Telefonisch worden geen 

verzoeken in behandeling genomen. 

 

Inhoudelijke vragen voorlopige indeling 

 

Een wijziging in één poule heeft vaak consequenties voor wedstrijdschema’s in verschillende 

andere poules. Een op het oog eenvoudige aanpassing, levert in de praktijk vaak meerdere 

nieuwe knelpunten op. Daarom worden verenigingen verzocht om in eerste instantie te 

beoordelen of verzoeken/problemen door verenigingen zelf kunnen worden opgelost. 

 

• Alleen onmogelijkheden met betrekking tot een probleem met de maximumcapaciteit van 

 de accommodatie worden in behandeling genomen.  

 

• Verzoeken met betrekking tot het: wijzigen van wedstrijddata | draaien van 

wedstrijden | wijzigen van speeltijd | het minimumaantal thuisteams kunnen 

veelal door de verenigingen zelf opgelost worden. Deze verzoeken neemt de NPC-

commissie niet in behandeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlpetanque.nl/
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• Verenigingen die na de uiterste deadline van aanmelden (na 8 juni 2022) hun 

uitwijklocatie pas hebben doorgeven, hebben geen garantie dat dit in het speelschema 

wordt gewijzigd. Het is daarnaast geen vanzelfsprekendheid dat een vereniging die 

bijvoorbeeld plek heeft voor drie wedstrijden op de accommodatie én waarvan zes teams 

gebruik maken van de accommodatie, er op één speeldag 3 thuis- en 3 uitwedstrijden 

worden ingeroosterd. 

 

• Verzoeken die na 7 augustus 2022 binnenkomen, worden niet meer in behandeling 

genomen. 

 

Publicatie definitieve indeling 

 

• De definitieve indeling wordt uiterlijk vrijdag 26 augustus 2022 gepubliceerd op 

www.nlpetanque.nl. De NPC-contactpersonen worden hierover per e-mail geïnformeerd. 

 

• De eerste richtspeeldag is zaterdag 17 september 2022. Alle speeldagen staan op de 

website (www.nlpetanque.nl). 

 

http://www.nlpetanque.nl/
http://www.nlpetanque.nl/

