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1. Toelichting jaarplan 2016-2017 
 
De afgelopen jaren heeft het bondsbestuur veel tijd en aandacht besteed aan de 
reorganisatie en de nieuwe structuur van de ANS. 
 
Intussen staat de nieuwe organisatie en is het afgelopen jaar voor het eerst gewerkt 
volgens de nieuwe boekhouding. Dankzij de hulp van Dennis Eijke is de boekhouding nu 
realtime te volgen en zijn de jaarcijfers veel sneller beschikbaar. De jaarcijfers 2015-2016 
waren binnen een dag na sluiting van het boekjaar beschikbaar. Ook stelt de nieuwe 
boekhouding de ANS beter in staat trends te volgen en projecties te maken voor de 
toekomst. Hierdoor wordt het gemakkelijker om het beleid van de ANS voor de komende 
jaren te ontwikkelen.  
 
Nu er na de reorganisatie voor het bestuur weer tijd en ruimte ontstaat om beleid te gaan 
ontwikkelen, kunnen we weer aandacht besteden aan nieuwe zaken. Daarbij zal een 
zorgvuldige afweging van de keuzemogelijkheden gedaan worden. 
 
Wegens langdurige gezondheidsproblemen van twee van de drie bondsbestuursleden is 
besloten een deel van de onderwerpen/activiteiten uit het jaarplan 2015-2016 door te 
schuiven of te verlengen en nogmaals op te nemen in het nieuwe jaarplan voor 2016-
2017. Het gaat hierbij vooral om zaken op het gebied van promotie en naamsbekendheid, 
het opstarten van een promotiecommissie en de invoering van het vernieuwde algemeen 
reglement. 
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2. Hoofddoelstellingen en afgeleide doelstellingen Meerjarenplan ANS 
 
In het meerjarenplan 2016-2019 van de ANS staan de volgende doelstellingen: 
 
Hoofddoelstellingen: 

 Ledenbehoud en ledengroei 

 Professionalisering van de ANS 

 Vergroten naamsbekendheid sjoelsport 
 

Afgeleide doelstellingen: 

A. Ledenbehoud en ledengroei: 

1. Ledenbehoud en ledenwerving 
2. Promotiecommissie activeren 
3. Meerwaarde van de ANS voor verenigingen vergroten 
 

B. Professionalisering van de ANS: 

4. Kadervorming 
5. Faciliteiten kader verbeteren 
6. Structuurverandering ANS afronden 
7. Kaders “goed sportbestuur” 
8. Samenwerking andere bonden 
9. Reglementen 
10. Financiële stabiliteit voor de toekomst 
 

C. Vergroten naamsbekendheid sjoelsport: 

11. Promotieplan (zie punt 2) 
12. WK sjoelen uitbouwen 
13. Mediaplan 
14. Activiteiten topsport-breedtesport 

 
 
De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op de professionalisering van de ANS. 
Daarnaast is door het aanpassen van het contributiemodel een grote stap gezet om het 
lidmaatschap van de ANS financieel aantrekkelijker te maken voor verenigingen en 
individuele leden. 
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3. Activiteiten Jaarplan 2016-2017 
 
In het seizoen 2016-2017 zal de nadruk liggen op het vergroten van de naamsbekendheid 
van de sjoelsport, ledenwerving en het garanderen van de financiële stabiliteit van de 
ANS. Daarnaast zullen nog enkele lopende projecten uit het afgelopen seizoen worden 
afgerond, zoals het activeren van de promotiecommissie en de invoering van het 
algemeen reglement. Ook zal de sportagenda 2017+ van NOC*NSF worden geanalyseerd 
om de gevolgen hiervan te verwerken in de toekomstplannen van de ANS. 
Op basis van de afgeleide doelstellingen uit paragraaf 2 op de voorgaande bladzijde wordt 
hieronder bij ieder punt aangegeven welke acties het bondsbestuur komend seizoen zal 
uitzetten. 
 
A. Ledenbehoud en ledengroei: 

1. Ledenbehoud en ledenwerving 
Komend seizoen worden de verenigingen die ooit lid zijn geweest van de ANS en de 
verenigingen die nog nooit lid zijn geweest van de ANS benaderd met uitleg van het 
nieuwe contributiesysteem om deze over te halen zich (weer) bij de ANS aan te sluiten. 
Daarnaast zal op zoveel mogelijk manieren gekeken worden naar andere mogelijkheden 
voor ledenwerving. 
 
2. Promotiecommissie activeren 
Bondsbestuur en top- en breedtesportcommissie gaan actief op zoek naar leden die de 
sjoelsport willen gaan promoten via een nieuwe promotiecommissie. Eventueel wordt 
beroep gedaan op professionele ondersteuning vanuit NOC*NSF. 
 
3. Meerwaarde van de ANS voor verenigingen vergroten 
Na afschaffing van de kortingsregeling voor nieuwe sjoelbakken in verband met het 
nieuwe contributiemodel zal de ANS kijken naar opties om een soort leaseconstructie voor 
verenigingen op te starten voor sjoelbakken. Het bondsbestuur zal ook het systeem van 
verkooppunten van sjoelmateriaal verder professionaliseren. 
 

B. Professionalisering van de ANS: 

4. Kadervorming 
Komend seizoen worden er weer 1 of 2 ringleiderscursussen aangeboden. Indien er 
behoefte bestaat zal de ANS aanvullende ondersteuning bieden aan het kader en de 
vrijwilligers binnen de bond. 
 
5. Faciliteiten kader verbeteren 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuw softwarepakket voor de leden- en 
wedstrijdadministratie. Het is de bedoeling dat dit pakket komend seizoen in gebruik wordt 
genomen. 
Het bondsbestuur werkt een voorstel uit voor een uniforme centrale regeling voor 
vrijwilligersvergoedingen. Dit voorstel zal aan de bondsraad worden voorgelegd. 
 
6. Structuurverandering ANS afronden 
Het Algemeen Reglement wordt in augustus 2016 voorgelegd aan de bondsraad. 
 
7. Kaders “goed sportbestuur” 
Geen activiteiten gepland voor 2016-2017, met uitzondering van de lopende 
verplichtingen, ook richting NOC*NSF. Deze zijn noodzakelijk in verband met de Lotto-
subsidie voor Algemeen Functioneren. 
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8. Samenwerking andere bonden 
Indien mogelijk zal de ANS de samenwerking met andere sjoelbonden, zowel nationaal als 
internationaal, verder intensiveren.  
 
9. Reglementen 
Het bondsbestuur zal in bondsraad van augustus 2016 het algemeen reglement 
voorleggen aan de afgevaardigden.  
 
10. Financiële stabiliteit voor de toekomst 
De ANS krijgt net als alle sportbonden de komende jaren te maken met lagere inkomsten 
uit de Lottogelden van NOC*NSF. Verder wordt de subsidie voor algemeen functioneren 
afgebouwd en keren projectsubsidies terug. De ANS moet in haar komende begrotingen 
hierop inspelen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de meerwaarde van het 
lidmaatschap van NOC*NSF ten opzichte van de verplichtingen die aan de ANS worden 
opgelegd. 
 

C. Vergroten naamsbekendheid sjoelsport: 

10. Promotieplan (zie punt 2) 
Het bondsbestuur gaat in het seizoen 2016-2017 een nieuw logo voor de ANS ontwikkelen 
en de website moderniseren. Op de website moet meer inhoud geboden worden voor de 
bezoeker die iets over het sjoelen zelf wil weten. Te denken valt onder andere aan filmpjes 
over wedstrijden en instructiefilmpjes over sjoeltechnieken. De website kan veel 
interactiever en diverse ideeën zullen daarvoor uitgewerkt worden. Voorwaarde is wel dat 
de inhoud in eigen beheer kan worden aangepast. 
Verder zal via het bondsbestuur en het bondsbureau via de social media veel meer 
promotie voor het sjoelen gemaakt gaan worden. 
 
11. WK sjoelen uitbouwen 
In mei 2015 is bij het WK sjoelen in Tsjechië een internationale wedstrijdcommissie 
opgericht om de spelregels en het wedstrijdreglement rondom het WK te bewaken en 
indien gewenst aan te passen. Namens Nederland is Jan Oostenbrink gekozen als 
voorzitter van deze commissie. Het volgende WK sjoelen is in mei 2017 in Frankrijk. 
Binnen Nederland zal een discussie opgestart worden waar we als Nederland met het WK 
naartoe willen, welke mate van professionalisering gewenst is en welke eisen we als 
Nederland in de toekomst bijv. aan onze eigen deelnemers stellen. 
 
12. Mediaplan 
NOC*NSF heeft enkele jaren geleden toegezegd een platform te ontwikkelen waarop 
sportbonden wedstrijdbeelden en informatie over hun sport via internet kunnen aanbieden. 
Helaas is er sindsdien geen nieuws vanuit NOC*NSF meer geweest. Zodra NOC*NSF dit 
punt weer oppakt gaat de ANS kijken welke mogelijkheden er voor ons zijn. 
 
13. Activiteiten topsport-breedtesport 
De top- en breedtesportcommissie vergadert meerdere malen per jaar en zal plannen voor 
de toekomst van de sjoelsport ontwikkelen. Daarnaast vallen de toernooien en 
reglementen onder dezer commissie. Wijzigingen in reglementen zal de commissie 
jaarlijks voor aanvang van het nieuwe seizoen bekend maken. 
 
 
Juli 2016, Bondsbestuur 


