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Jaarverslag bondsbestuur ANS 2015-2016 

Versie 1.1 

 

 

 

In het seizoen 2015-2016 heeft het verkrijgen van inzicht in de geldstromen binnen de ANS 

centraal gestaan. De gehele financiële administratie is geautomatiseerd waardoor het geheel veel 

minder tijd kost en de ANS real-time inzicht heeft in de financiële situatie. Ook is het nu 

eenvoudiger trends te distilleren en analyseren uit de cijfers en heel gericht beleid uit te zetten. 

 

1. Profiel ANS 

  
Statutaire naam, oprichting, vestigingsplaats en rechtsvorm 
De Algemene Nederlandse Sjoelbond (ANS) is opgericht op 14 mei 1977 en gevestigd te Barneveld. 
De ANS is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
 
Doel 
De ANS stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de sjoelsport in al zijn 
verschijningsvormen in Nederland en het behartigen van de belangen van de leden. 
De ANS tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
(a)  het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities; 
(b)  het doen houden van nationale kampioenschappen en het deelnemen aan internationale 

wedstrijden; 
(c)  voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 
 
Organisatie 
De ANS kent een bondsbestuur dat leiding geeft aan de ANS en daarvoor verantwoording aflegt aan 
de bondsvergadering die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen aangesloten 
bij de ANS. 
Organen van de ANS zijn het bondsbestuur en de bondsvergadering, de breedtesport-
/topsportcommissie en personen/commissies die op grond van de statuten door de 
bondsvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 
beslissingsbevoegdheid is toegekend  
 
Leden 
De ANS kent als lid: 
a. Verenigingen met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid (verenigingen). Deze verenigingen 
melden hun leden (natuurlijke personen) via de vereniging aan bij de ANS;  

b. Natuurlijke personen, die zich rechtstreeks bij de ANS als lid hebben aangemeld.  
 
 
Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de ANS bestaan uit contributies, bijdragen, entree-en inschrijfgelden, boetes, 
uitkeringen, donaties, subsidies, legaten en andere inkomsten. 
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Bestuur 
Het bondsbestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige personen. De bondsvergadering 
bepaalt het aantal bestuursleden.  
Het bondsbestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur) 
en door voorgedragen bestuursleden.   
Het bondsbestuur bestaat momenteel uit:  
*  Jos Mulder voorzitter 
*  Hilde van Ee penningmeester 
*  Bert-Jan Walaardt secretaris 

 

2. Bestuurlijke activiteiten 2015-2016 

Bondsbestuur: 

Het bestuur van de ANS heeft in het seizoen 2015-2016 viermaal vergaderd. De vergaderingen 

stonden vooral in het teken van dagelijkse bestuurstaken, uitwerking van het jaarplan 2015-2016 

en de implementatie van de software voor de financiële administratie en jaarstukken. 

Het bondsbestuur heeft in 2015-2016 geen aanvulling gekregen en bestaat nog steeds uit slechts 

drie personen, allen met een fulltime baan. Door langdurige gezondheidsproblemen van de 

penningmeester en een burn-out van de secretaris is de bestuurscapaciteit van het bondsbestuur 

in 2015-2016 minimaal geweest. Toch zijn er wezenlijke stappen gezet op financieel gebied, zowel 

in de uitvoering en controle als de mogelijkheden voor trendanalyses en toekomstig beleid. Het 

bestuur dankt hiervoor uitdrukkelijk de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt.   

Het bondsbestuur blijft zich concentreren op beleidszaken en de hoogstnoodzakelijke kerntaken. 

Het bondsbureau ondersteunt het bondsbestuur hierbij waar mogelijk. De top- en 

breedtesportcommissie heeft de organisatie van het wedstrijdaanbod overgenomen. 

 

Bondsraad 28 augustus 2015: 

Op de bondsraad van 28 augustus 2015 is de jaarrekening van de ANS over 2014 en de eerste helft 

van 2015 goedgekeurd door de bondsraad. De bondsraad heeft het bondsbestuur op advies van 

de financiële commissie decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

Jaarplan: de bondsraad heeft het jaarplan 2015-2016 besproken en goedgekeurd. Het 

bondsbestuur kan met de uitwerking beginnen. Het bondsbestuur geeft wel aan dat door 

langdurige revalidatie van de penningmeester en een burn-out van de secretaris de uitvoering wel 

een uitdaging kan worden. 

Jaarverslag ANS 2014-2015: Dit is door de bondsraad besproken en goedgekeurd. 

 

Top- en breedtesportcommissie: 

De commissie heeft verschillende malen vergaderd. De vaste NK-commissie voor alle NK’s heeft 

hierbij regelmatig verslag gedaan van de stand van zaken rondom organisatie van de 

evenementen. Tevens zijn alle toernooien in de commissie geëvalueerd. 

De top- en breedtesportcommissie maakt de overgang om meer aandacht te gaan besteden aan 

beleid en toekomstvisie ten aanzien van het wedstrijdaanbod. De commissie zal meer als een 

denktank gaan functioneren. Hierdoor kan een langetermijnvisie in de meerjarenplanning van de 

ANS opgenomen worden. 

Dhr. Oostenbrink heeft in het voorjaar van 2016 aangegeven zijn taak als voorzitter van de 

topsportcommissie neer te leggen. 
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3. Sportactiviteiten 2015-2016 

 

Regulier wedstrijdaanbod ANS: 

In november 2015 werd voor het derde open NK Teams georganiseerd. Het aantal teams lag met 

48 deelnemende teams lager dan in 2014. 

Deelname aan de bekercyclus is in 2014 iets afgenomen tot ongeveer 85 cyclusspelers. Er was wel 

een stabilisering van de inschrijvingen voor losse wedstrijden.  

De opkomst bij de individuele selectiewedstrijden was iets lager dan voorgaand seizoen. 

 

Het NK 2016 Individueel in april 2016 kende gelukkig een gering aantal afmeldingen, waardoor de 

organisatie weinig vervangers hoefde op te roepen.  

Het open toernooi kende een kleine stijging van het deelnemersaantal. Ook dit jaar hadden zich 

enkele deelnemers aangemeld die geen ANS-lid waren als gevolg van het openstellen van 

toernooien voor niet-leden.  

Het NK koppelsjoelen in maart telde met 42 deelnemende koppels een teleurstellende opkomst.  

Bij het NK 20-2 (het WK-systeem) was de opkomst eveneens erg laag. Komend seizoen dient er 

een duidelijke stijging van het aantal deelnemers te komen om voortzetting van dit toernooi te 

rechtvaardigen. 

 

Een overzicht van de kampioenen in het seizoen 2015-2016: 

NK 20-2 oktober 2015: Heren: Jan Oostenbrink 

    Dames: Betty Jacobs 

NK teams november 2015: Zaanstad 1 

NK koppel maart 2016: Dick Eijlers en Siem Oostenbrink 

NK individueel april 2016: Heren: Dick Eijlers 

    Dames: Elly Mensen 

    Jongens: Stefan Kiwiet 

    Meisjes: Janine Zoutman 

Bekerkampioen 2015-2016: Heren: Dick Eijlers 

    Dames: Hettie Kleine 

 

 

4. Ledenontwikkeling 

Het ledenaantal van de ANS is in het seizoen 2015-2016 voor het eerst in lange tijd gestabiliseerd 

op iets minder dan 1300 leden. Grootste zorg blijft de vergrijzing van het huidige ledenbestand. 

Ook voor verenigingen is de vergrijzing de belangrijkste reden om af te haken als lid. Van sommige 

verenigingen doen nog maar enkele leden mee aan wedstrijden, en soms ontbreekt het 

verenigingen ook aan voldoende chauffeurs om de wedstrijden te bezoeken. 

Het nieuwe contributiesysteem lijkt tegemoet te komen aan een deel van de bezwaren. De lasten 

voor verenigingen nemen af en worden meer bij de gebruiker gelegd.  
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5. Financiële zaken 

De ANS heeft het seizoen 2015-2016 afgesloten met een negatief resultaat van ongeveer 8.000 

euro. Dit komt deels nog door de overgang naar een gebroken boekjaar en de aanpassing van het 

contributiesysteem. 

De jaarrekening 2015-2016 is opgesteld met hulp van een registeraccountant uit eigen gelederen 

en het bondsbestuur is zeer dankbaar voor de geboden assistentie. 

Alle financiële gegevens worden nu real time bijgehouden waardoor de jaarrekening binnen een 

dag na sluiting van het boekjaar samen te stellen is. Door de nieuwe boekhouding heeft het 

bondsbestuur ook veel beter inzicht in de financiën en de trends, waardoor effectiever beleid 

ontwikkeld kan worden. 

De ANS heeft nog steeds een gezonde financiële basis en een stevige reserve voor noodsituaties. 

Indien de bond echter geen aanpassingen doet in de inkomsten en uitgaven zal de reserve bij 

ongewijzigd beleid binnen 10 jaar zijn uitgeput. 

 

6. Jaarplan en meerjarenplan 

Voor een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van het jaarplan en het meerjarenplan 

verwijst het bestuur naar het jaarplan 2015-2016.  

Op de bondsraad van augustus 2016 legt het bondsbestuur het nieuwe Meerjarenplan 2016-2019 

voor aan de vergadering. Dit plan zal mogelijk aangepast moeten worden aan de nieuwe 

Sportagenda 2017+ van NOC*NSF, waarvan de gevolgen nog niet duidelijk zijn. Wel dreigt de ANS 

stevig in subsidie uit de Lottogelden achteruit te gaan. Het streven van het bondsbestuur is om 

binnen vijf jaar een begroting te presenteren die niet langer afhankelijk is van de Lottogelden. 

 

7. Vooruitblik 2016-2017 

Met ingang van het seizoen 2016-2017 wil het bondsbestuur de ANS meer onder de aandacht van 

Nederland gaan brengen. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar een nieuw, modern logo, 

een restyling van de website en intensiever gebruik van bijv. Twitter en facebook. 

Verder zal doelgericht beleid worden gemaakt gericht op de financiële stabiliteit van de ANS en 

het onafhankelijk worden van subsidiegelden.  

Het bondsbestuur zal de invulling van de Sportagenda 2017+ van NOC*NSF volgen en waar nodig 

of mogelijk haar beleid daarop aanpassen. 

De website kan interactiever en meer aandacht besteden aan bezoekers die informatie willen over 

sjoelen in het algemeen. Ook zullen oud-verenigingen en verenigingen die nooit eerder lid zijn 

geweest van de ANS worden benaderd om toe te treden tot de bond, met daarbij een uitleg van 

de voordelige contributiestructuur die de bond nu heeft voor haar verenigingen en leden. 

 

 
Verslag opgemaakt juli 2016 door het bondsbestuur van de ANS 

Jos Mulder – Voorzitter 

Hilde van Ee – Penningmeester 

Bert-Jan Walaardt – Secretaris 


