
 

 

 

Datum:  28 augustus 2015 

Tijd:  19.30-21.30 

Plaats:  Barneveld 

Aanwezig Afwezig 

Bondsbestuur: Jos Mulder en Bert-Jan Walaardt Bondsbestuur: Hilde van Ee 

Bondsbureau: Ingrid Mulder  

Verenigingen: Verenigingen: 

1001 1010 

1012 1030 

1015 3008 

1028 3013 

1031  3021 

2003 3022 

2006 4002 

2010 4004 

2011 4006 

3017 4007 

3018 5003 

3020 5004 

4009 5006 

6015  5012 

7002 6008 

2001  6009 

 6010 

 6012 

 6013 

 7002 

 7003 

 7008 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen 20-12-2014 

4. Jaarrekening 

5. Verslag financiële commissie 

6. Jaarverslag ANS 

7. Jaarplan ANS 

8. Rondvraag 

 

 

 



 

 

   CONCEPT NOTULEN Bondsraad ANS 

 

1. Opening 

De voorzitter J. Mulder opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

2. Mededelingen 

 De voorzitter bedankt D. Eijke i.v.m. het maken van het financiële overzicht van de 

geldstromen binnen de ANS. We werken nu met een gebroken boekjaar nl. van 1 juni 

2015 t/m 31 mei 2016. Dit betekent dat de bond meer ruimte heeft om de stukken 

aan te leveren bij het NOC/NSF en het 2e voordeel is dat men een beter overzicht 

heeft in de kosten per sjoelseizoen. Dit laatste betekent dat de ontvangen gelden 

niet gesplitst hoeven te worden halverwege het seizoen. Vanaf nu kan aan het einde 

van het sjoelseizoen alles worden verwerkt en kan de jaarrekening gelijk in orde 

gemaakt worden. 

 Een belangrijk lid van het bestuur H. van Ee is door een eerder ongeval niet 

aanwezig. Zij ondergaat een zware operatie en de daarbij behorende revalidatie zal 

dan nog enige tijd duren.  

 Parkeergeld en reiskosten die gemaakt zijn door aanwezigen wordt vergoed middels 

een declaratieformulier dat volledig ingevuld (inclusief rek. nummer begunstigde) 

gemaild kan worden naar het bondsbureau. Laatstgenoemde zal deze dan 

doorsturen naar de penningmeester. 

 Stukken voor de bondsraad worden gemaild naar het bij het bondsbureau bekende 

e-mail adres van de vereniging (verenigingen dienen zelf voor een actueel e-mail 

adres te zorgen. Mocht het e-mail adres wijzigen dient de vereniging dit zelf door te 

geven aan het bondsbureau). De vereniging dient zelf de stukken bekend te maken 

bij de leden.  

3. Vaststellen notulen 20-12-2014 

 Verzoek om PowerPoint presentatie mee te sturen bij de definitieve notulen indien 

mogelijk. 

 Notulen zijn goedgekeurd door aanwezige bondsraad en hiermee definitief. 

4. Jaarrekening  

 D. Eijke heeft december 2014 tijdens de bondsraad aangeboden om de bond 

hiermee te helpen en de financiële geldstromen vast te leggen en te 

vereenvoudigen. Gevolg is overzichtelijke processen en procedures en snellere 

verwerking van de geldstromen waardoor ook de jaarrekening sneller klaar gemaakt 

kan worden. Dit betekent dat er zo min mogelijk geldstromen zijn binnen de 

afdelingen, dit is al gecommuniceerd met de afdelingen met hoe nu te werk te gaan. 

De facturen gaan nu via het bondsbureau deze boekt ze ook gelijk zodat erop 

openstaande facturen gelijk actie kan worden genomen. Deze taak lag bij de 

wedstrijdleiders waarvoor dank namens de voorzitter voor de verzorging hiervan. 

 Voor de selectiewedstrijden kan men zich opgeven bij de wedstrijdleider, de factuur 

van deelname wordt achteraf gemaakt aan de hand van de uitslagenlijst. De factuur 

gaat vervolgens naar de desbetreffende vereniging van de speler. Overige facturen 

worden vanaf 1 september 2015 verwerkt door het bondsbureau. De facturen 

dienen dan ook naar het bondsbureau gestuurd te worden per post of per e-mail. 

 De verkooppunten zullen benaderd worden met een nieuwe werkwijze, hiervoor 

komt een draaiboek met uitleg voor. Mocht een verkooppunt niet akkoord gaan met 



 

 

de vernieuwde werkwijze zal deze opgeheven worden. Het doel is om alle 

geldstromen binnen de bond inzichtelijker te maken. 

 Afdelingen organiseren zelf Bokaal wedstrijden. Dit betekent dat de opbrengsten en 

kosten zelf door de afdeling (verenigingen) gedragen wordt, indien het bekostigd 

word d.m.v. ANS gelden dienen de opbrengsten/kosten volledig naar het 

bondsbureau gestuurd te worden. Afdelingen bestaan alleen geografisch, er wordt 

alleen nog met wedstrijdleiders gewerkt. Afdelingsbesturen bestaan sinds 3 jaar niet 

meer dit ligt tevens vast in de Statuten van de ANS. 

 Dennis legt de aanwezigen de jaarrekening uit ,  dankzij Dennis is er controle en 

overzicht op de geldstromen met dank hiervoor. Er zijn geen vragen over de 

jaarrekening. 

5. Verslag financiële commissie 

 Aanwezig zijn A. v.d. Aart en D. Eijke, helaas door ziekte verhinderd T. van 

Sommeren. Het verslag wordt uitgelegd en er is unaniem decharge verleend door de 

kascommissie. Dennis Eijke zal aankomend jaar alleen ondersteunend zijn naar de 

bond daar hij komend jaar volledig zitting heeft in de kascommissie samen met 

Andre v.d. Aart. Dit is goedgekeurd door aanwezigen op de bondsraad. 

 Het bondsbestuur krijgt van de bondsraad unaniem decharge voor het gevoerde 

financiële beleid in 2014 en de eerste helft van 2015. 

6. Jaarverslag ANS 

 Bert-Jan neemt pagina voor pagina met aanwezigen het jaarverslag door. Er zijn 

geen opmerkingen en na stemming is iedereen unaniem akkoord.  

 Door de minimale bezetting van het bondsbestuur zullen er prioriteiten gesteld 

worden door de bondsbestuursleden. Op dit moment zijn er 3 bondsbestuursleden. 

Er zijn signalen van het NOC/NSF dat de code goed sportbestuur voor alle 

aangesloten sportbonden optimaal door de ANS uitgevoerd dient te worden. Mocht 

dit laatste niet zijn, kunnen er in de toekomst sancties komen, waaronder korting op 

de subsidie voor de ANS. Vanwege geldgebrek door teruglopende Lottogelden zal 

NOC/NSF strenger controleren op juiste besteding van subsidiegelden. 

7. Jaarplan ANS 

 Kernpunten 2013-2016.  

 Plannen zijn er om een promotiecommissie op te starten, kerntaak is o.a. om vanaf 

mei tot medio juni een campagne te starten daar er dan meer interesse is vanuit de 

media. 

 Ringleiders cursus 2x per jaar organiseren, afgelopen jaar zijn er door de cursus weer 

nieuwe ringleiders bijgekomen waaronder ook jeugd. 

 Website moet actueler en gemakkelijk benaderbaar zijn, ook social media moet meer 

gebruikt gaan worden, er is een bedrijf benaderd dat een nieuw logo en website 

gaan ontwerpen voor de bond, Bert-Jan is hier de contactpersoon van. Ook is de 

bond nog bezig met verdere automatisering van de ledenadministratie hiervan is Jan 

Oostenbrink de contactpersoon.  

 Het algemeen reglement is aangepast door toevoeging van individuele leden, het 

concept wordt toegestuurd naar de verenigingen zodat het in de volgende 

bondsraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 

 Het volgende WK is in 2017 en wordt georganiseerd door Frankrijk. Jan Oostenbrink 

is voorzitter van de overkoepelende internationale commissie t.a.v. het WK. De 



 

 

speeldatum van het WK is 26 en 27 mei 2017 (Hemelvaart weekend) deze datum zal 

worden opgenomen in de sjoelagenda van de ANS. 

 Het jaarplan is unaniem goedgekeurd. 

8. Rondvraag 

 Contributie/deelname aankomend seizoen ongewijzigd in januari 2015 hebben 

verenigingen een factuur ontvangen € 2.—per lid en € 15,-- vereniging. In Januari 

2016 komt er geen factuur, dit leidt tot een schenking van 5 maanden contributie 

door de bond. Het nieuwe boekjaar loopt voortaan van 1 juni tot 31 mei gelijk aan 

een sjoelseizoen. Op 1 juni 2016 komt er een factuur voor €15,-- vereniging, € 2,- per 

lid en € 8,-- wedstrijdspeler. Eind september 2015 zijn er wel facturen verstuurd voor 

het komende seizoen i.v.m. wedstrijdlicenties.  

 Stickers komen oktober 2015, deze gaan naar de wedstrijdleiders en zij zorgen voor 

de verspreiding. 

 Vraag vanuit Korea is of er ooit wetenschappelijk onderzoek is gedaan in Nederland 

wat sjoelen voor een invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen zoals 

leerprestaties  en of het een positieve invloed heeft op de geestesgesteldheid bij 

ouderen. Mocht dit bekend zijn bij iemand kan deze contact opnemen met het 

bondsbureau van de ANS. 

 ANS gemiddelde komend seizoen wordt vastgesteld in september 2015. 

 Op de ANS-site zal worden vermeld wanneer de stukken voor de bondsraad zijn 

verstuurd aan de vereniging. Een ieder die naar de bondsraad komt kan dan de 

stukken opvragen.  

 

De Voorzitter sluit de vergadering en bedankt aanwezigen. 

  

 

 


