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ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

Notulen Bondsraad ANS
DATUM
TIJD
PLAATS

15 juni 2013
10.45 – 14.20 uur
Barneveld

VOORZITTER Jos Mulder
NOTULISTEN Lya Wolters
Bert-Jan Walaardt

AANWEZIGEN
Bestuur:
Jos Mulder
Hilde van Ee
Bert-Jan Walaardt
Lya Wolters
2001 Wilma van der Aart
2003 André Visser
2006 Adrie Rietveld
2010 André van der Aart
2011 Lya Wolters (zonder stemrecht)
2012 Henk Colaris
3003 Bert-Jan Walaardt (zonder stemrecht)
3020 Freek van Duin
3020 Joke Reinieren
3020/3021 Dennis Eijke
3018 Maria Raats
3018 Marian Embregts
3017 Jan Oostenbrink
4001 Sjaak Siebeling
4001 Wijnand Spring in ’t Veld
4011 Joke de Haan
4011 Nel Henneman
6002 Patrick Haring
6015 Jaap van Goor

AFWEZIGEN (met bericht)
Bestuur – Henk Wolters (ziekte)
Bondsbureau – Ingrid Mulder (ziek)
1001 Jan Brat
1015 Fokke Jongbloed
1031 Henk Schut
Henk Stok
2011 Sandra Stoelhorst
2018 BSC De Treffers
Piet Hermans

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Het vaststellen van de notulen van de bondsvergadering d.d. 16 juni 2012
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4. Het financieel verslag van het bondsbestuur
5. Het verslag van de financiële commissie
6. Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
7. Het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur
8. Het voorzien in vacatures
9. Het vaststellen van contributies en andere bijdragen
10. De behandeling van wijzigingen in de statuten en/of in een reglement
11. Punten voortkomend uit de top- en breedtesport
12. Rondvraag
13. Sluiting

1.

Opening
Om precies 10.45 uur opent Jos Mulder de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2.

Mededelingen
Jos Mulder deelt mee, dat deze vergadering diverse belangrijke punten omvat, namelijk het
nieuwe contributiesysteem, nieuwe statuten, nieuw algemeen reglement en het financieel
jaarverslag. Door de crisis zijn de inkomsten van de Lotto teruggevallen en daardoor zullen de
subsidiebedragen de komende jaren wat minder geworden. Ook merkt het bondsbestuur dat
NOC*NSF strenger controleert of de bonden voldoen aan de eisen voor goed sportbestuur.
Bert-Jan Walaardt deelt mee, dat de WK heel succesvol is verlopen. Er waren 199 deelnemers,
met nieuwe landen, zoals Frankrijk en Zwitserland. Over 2 jaar gaan we naar Tsjechië.

3.

Het vaststellen van de notulen van de bondsvergadering d.d. 16 juni 2012
Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen.
Op pagina 3 onder punt 4. Financiële verslagen onder pagina 3 (Toelichting balans per 31-122012) staat dat er nog vorderingen openstaan t.w.v. 908 euro. Deze vorderingen zullen nog
betaald moeten worden.
Pagina 5 onder punt 6. Lidmaatschap ANS in de toekomst, vierde alinea staat een vraag van
André v.d. Aart. Dit punt is al achterhaald door het voorstel van het contributiesysteem.
Pagina 6 onder punt 8. Rondvraag staat onder het laatste punt, dat de aanpassing van de kmvergoeding nog besproken moet worden in het bestuur. Dit punt is dit seizoen wel besproken
door het bestuur, maar er is nog geen beslissing genomen.
De bondsvergaderingen wordt ook op de website geplaatst en bij de kalender vermeld. De
volgende bondsraad wordt gehouden op 14 juni 2014.

4.
5.

Het financieel verslag van het bondsbestuur
Het verslag van de financiële commissie
Vanuit de vergadering komen er complimenten voor de lay-out van het Financieel Jaarverslag
2012. Hilde van Ee legt uit dat zij de stukken heeft gestuurd aan Bert Bonen van het NOC*NSF,
die dit allemaal verzorgd heeft. Dit proces heeft wel veel tijd gekost, waardoor het verslag pas
laat gereed was.
De kascommissie is op het laatste moment nog bijeen gekomen om deze stukken te bekijken.
Er zitten hier en daar posten in, die nog niet helemaal juist zijn uitgewerkt. Hilde van Ee zegt dat
de stukken moeten worden herzien en vraagt de vergadering om toestemming om dit verslag
volgend jaar definitief te maken samen met het verslag van 2013. De opmerkingen die komen
uit deze vergadering
zullen worden meegenomen naar dit verslag, zodat volgend jaar het
verslag over 2012 en 2013 goedgekeurd wordt.
De bakkenbemiddeling en het financiële afdelingsoverzicht zullen verder worden uitgewerkt.
Hilde van Ee wil in de toekomst graag de cijfers per halfjaar laten controleren door de
kascommissie. De cijfers worden doorgenomen door de vergadering en Hilde van Ee legt uit,
welke bedragen niet juist zijn. Zo staat er nu bijv. een fors verlies als resultaat van de
bakkenbemiddeling, terwijl dit in werkelijkheid geld oplevert.
Henk Colaris informeert naar de noodzaak om nieuwe bakken aan te schaffen, terwijl er genoeg
bakken op voorraad zijn. Hilde antwoordt hierop dat de nieuwe bakken worden betaald uit een
subsidiepotje van 5 jaar, lopend vanaf 2011. Het geld mag alleen voor nieuwe bakken worden
gebruikt. Een discussie hieruit volgend om de bakken van de bond voortaan niet meer per
afdeling te labelen, zodat een afdeling bijv. na een NK niet meer de eigen bakken, maar een
willekeurige selectie terugkrijgt, wordt doorverwezen naar de top- en breedtesportcommissie.
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6.

Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen
boekjaar
Zie voorgaande punt.
Hilde van Ee voegt toe, dat vanuit het NOC*NSF een compliment komt, dat we wel een gezonde
bond zijn.
Hilde van Ee deelt ook mee, dat zij zo snel mogelijk alle vragen en opmerkingen zal gaan
verwerken en dit aan de aanwezigen zal toesturen, zodat er daarop nog gereageerd kan worden.

7.

Het verlenen van decharge aan de leden van het bondsbestuur
André v.d. Aart vraagt de vergadering de leden van het bondsbestuur te dechargeren voor het
gevoerde beleid. Deze wordt gegeven door de vergadering. Zowel Hilde van Ee als André v.d.
Aart krijgen van Jos Mulder complimenten voor het werk dat zij hebben verzet.

8.

Het voorzien in vacatures
Er zijn vacatures in de Financiële commissie. André v.d. Aart en Tim van Sommeren zitten al
enkele jaren in de commissie. Er moet zeker nog een persoon erbij om de voortgang te
waarborgen, aangezien het teveel werk is voor twee personen. Dennis Eijke geeft zich hierbij op
voor de commissie. André van der Aart zal in 2014 terugtreden uit de commissie.
Jos Mulder geeft aan wat de zittingsperiodes zijn van de leden van het bondsbestuur. Jos
Mulder en Hilde van Ee zijn per 2016 niet meer herkiesbaar. Bert-Jan Walaardt stelt, dat hij op
basis van de code Sportbestuur in 2014 nog voor één termijn herkozen kan worden, maar het
einde voor hem is in 2018. Voor iedereen geldt, dat zij na hun zittingstermijn beschikbaar blijven
voor advies en steun, echter niet meer in officiële capaciteit.
Jos Mulder geeft aan hoeveel uren er worden gemaakt door het bestuur:
Jos Mulder (voorzitter) ongeveer 8 uur per week
Hilde van Ee (penningmeester) ongeveer 8 uur per week
Lya Wolters (secretaris) ongeveer 2 uur per week.
Bert-Jan Walaardt (jaarplannen, top- en breedtesport) 2 tot 4 uur per week
Voor alle bestuurders geldt dat er in de loop van een jaar pieken en dalen zijn in de werkdruk,
met een aantal rustige en enkele drukkere periodes.
Jos Mulder licht nog toe wat de werkzaamheden zijn van het bondsbestuur.
Het bondsbestuur gaat zich steeds meer richten op beleid en de grote lijnen binnen de bond.
Hiermee zal de werkdruk kunnen afnemen. Bepaalde vrijwillige taken zullen worden afgestoten
en (soms) geprofessionaliseerd.
De top- en breedtesportcommissie nemen steeds meer praktijkzaken over van het bondsbestuur.
Er bestaat een bureau (Sport en Zaken) bij het NOC*NSF, dat een netwerk heeft van
vrijwilligers voor bestuurswerk. Via hen is het mogelijk een eventueel een voorzitter te zoeken
van buiten de ANS. Dit kost de ANS een vergoeding voor de wervingsfase, maar het
voorzitterschap blijft een onbetaalde vrijwilligersfunctie. Het voordeel van deze constructie is wel
dat een dergelijke vrijwilliger zijn eigen netwerk kan binnenbrengen bij de ANS, waar de bond
van kan profiteren. Jos Mulder benadrukt, dat hij liever een kandidaat uit het sjoelwereld wil als
opvolger.

9.

Het vaststellen van contributies en andere bijdragen
Tijdens de vergadering worden deze punten onderling gewisseld. Punt 10 wordt punt 9 en
9 wordt 10. Dit wordt goedgekeurd. Een nieuwe contributiestructuur kan dan nog goed verwerkt
worden in de nieuwe reglementen.
Jos Mulder licht toe dat er vorig jaar al gesproken is over een ander soort van contributie.
Verenigingen haken af op het systeem, wat we nu voeren. Er wordt gediscussieerd over het feit,
dat we leden verliezen. Nu betaalt de vereniging € 8,50 per lid aan de ANS.
In de nieuwe opzet betaalt de vereniging 15 euro per jaar en gelden dezelfde regels als altijd.
Voor de sjoelers worden de bedragen anders. Degenen, die alleen bij de vereniging spelen,
betalen 2 euro (jeugd 1 euro). Zij krijgen een ledenpas met verenigings- of bokaalgemiddelde.
Degenen, die wedstrijden willen spelen, betalen een licentie van 10 euro (jeugd 5 euro). Zij
betalen dus 8 resp. 3 euro meer dan clubspelers. Zij krijgen een ledenpas met ANS-gemiddelde.
Jos Mulder geeft het mailadres van de breedtesportcommissie door, dan kan iedereen, die
vragen heeft, die stellen aan de breedtesportcommissie.
Deze contributiewijziging gaat pas in per 1 januari 2014, zodat de eerste maanden van het
nieuwe seizoen vragen gesteld kunnen worden en eventueel aanpassingen kunnen worden in
de uitwerking van het nieuwe contributiesysteem.
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De vereniging mag zelf uitmaken wie deze contributie gaat betalen (de vereniging zelf of het lid).
Joke de Haan vraagt hoe de facturering zal gaan, via de verenigingen of individueel? Dit zal via
de verenigingen blijven lopen. Wedstrijdspelers zonder vereniging betalen € 20,- per jaar,
waardoor ze worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij een vereniging.
Joke vraagt ook of de verenigingen die niet of niet meer zijn aangesloten bij de ANS worden
benaderd met het nieuwe lidmaatschapsmodel? Dit wordt een actiepunt voor de commissies.
Bert-Jan Walaardt vraagt de aanwezigen om als zij beschikken over contactgegevens van deze
verenigingen deze door te mailen naar de breedtesportcommissie.
Er wordt over dit systeem gestemd en er zijn 17 stemmen voor. Dit voorstel is dus unaniem
aangenomen.
Om 12.30 uur is er een lunchpauze en deze duurt tot 13.15 uur.
10.

De behandeling van wijzigingen in de statuten en/of in een reglement
- Statuten:
Met de nieuwe statuten vervallen de afdelingsreglementen. Formeel hebben de afdelingen dan
geen positie. Tuchtrecht is verschoven naar het algemeen reglement.. De statuten worden zo
gemaakt, dat deze niet meer gewijzigd hoeven te worden. Alles wat eventueel aan wijzigingen
onderhevig is, is verplaatst naar het algemeen reglement. Hiermee krijgt de bondsraad meer
ruimte om de toekomst wijzigingen aan te brengen, aangezien deze geen statutenwijzigingen
meer vereisen.
De verplichting voor de verenigingen om statuten te hebben is ook overbodig, alleen de
inschrijving bij de KvK is nodig, om als vereniging geaccepteerd te worden. Vraag: wat wordt
bedoeld in Artikel 13 – Bureau? Dit kan alles zijn, zowel het huidige bondsbureau als een
professioneel ingehuurd bureau.
Er wordt gestemd over de statutenwijzingen. Hiermee gaan 17 leden akkoord. De nieuwe
statuten zijn unaniem aangenomen.
- Algemeen reglement:
Algemeen reglement, artikel 3 over de categorieën van leden. Deze zal worden herschreven.
André v.d. Aart vraagt Jos Mulder een nieuwe opzet te maken van het Algemeen reglement met
daarin de nieuwe lidmaatschapscategorieën. Iedereen gaat hiermee akkoord.
André v.d. Aart vraagt of artikel 12 – vrije toegang nog zin heeft. Met algemene stemmen wordt
dit artikel verwijderd.
Henk Colaris heeft een opmerking over artikel 16 – overzicht reglementen ANS. Er staat tussen
haakjes bij: zonder daarbij uitputtend te zijn. Voorstel dit stukje verwijderen. Opnieuw zijn er alle
17 voor.
Artikel 19, laatste zin wordt: beslist het bondsbestuur.
Het Algemeen Reglement gaat aangepast worden en wordt aan de aanwezigen van deze
vergadering toegestuurd.

11.

Punten voortkomend uit de top- en breedtesport
Aangezien André v.d. Aart en Wilma v.d. Aart eerder weg moeten, komt dit punt als eerste aan
bod na de pauze.
Namens de breedtesportcommissie neemt André v.d. Aart het woord:
 Topsport- en breedtesportcommissie zullen samen gaan vergaderen.
 Het aantal afvaardigingsplaatsen worden aangepast. Dit heeft te maken met het aantal
afmeldingen bij de laatste NK. Van de 400 afvaardigingen hebben er 100 afgemeld.
André v.d. Aart legt uit, hoe de afvaardiging voortaan gaat gebeuren:
Voor de C t/m K-klasse: per klasse gaat de eerste, tweede en derde plaats door naar
het NK. Kan iemand uit de top-3 niet, dan gaat de vierde plaats. Daarna gaat de
landelijke ranking in. Door verschuiving van deze afvaardiging hebben we dan nog
genoeg voor Barneveld?
Jos Mulder vindt wel, dat het doel moet zijn, dat Barneveld vol moet met gemotiveerde
mensen. Jan Oostenbrink vindt dat grotere afdelingen wel erg benadeeld kunnen
worden ten opzichte van kleine afdelingen, waar straks (bijna) iedereen zich voor het
NK kan plaatsen.
 Patrick Haring vraagt of de commissies kunnen kijken om bij een kleiner
deelnemersaantal iedereen tegelijk te laten sjoelen.
 Joke de Haan vraagt wat afdelingen doen met de vrijgevallen data voor de
teamwedstrijden. Dit wordt door de afdelingen verschillend ingevuld. Sommige doen
niks, andere organiseren een afdelingskampioenschap teams, breiden hun
verenigingscompetitie uit of organiseren andere evenementen.
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Op zaterdag 20-10-2013 wordt een open NK gehouden in het WK-systeem. Dat
systeem bestaat uit 20 schijven en 2 onderbeurten. Het systeem wordt gespeeld in een
aantal series van 10 bakken. Het zal komend toernooi (nog) niet in een knockoutsysteem gespeeld worden. Het WK-systeem is snel, spannend en houdt genoeg van
het normale sjoelen om voor iedereen herkenbaar te blijven. Het systeem kan ook als
basis dienen voor andere toernooivormen in de toekomst.
Jos Mulder vraagt mensen, die het leuk vinden om te notuleren bij de commissies. Nel
Henneman stelt zich beschikbaar om te notuleren bij de vergaderingen van de
commissies.

11.

Begroting 2014
Het vaststellen voor de begroting voor het komend jaar is niet aan de orde gekomen. De
begroting voor 2014 wordt nagestuurd.

12.

Rondvraag
 Jaap van Goor vraagt naar de rekening van de advertentie in de Repoorter. Hij heeft
geen rekening ontvangen om te betalen. Hij vraagt hoe dat kan. Hij heeft een nota nodig
voor zijn penningmeester. Hilde van Ee zegt toe dit op te lossen.
 Jos Mulder merkt op dat de Repoorter eind 2013 gaat verdwijnen op papier. Rien van
Halteren heeft gezegd eind 2013 te stoppen met de redactie. Jos legt uit dat de kosten
heel hoog zijn (6 euro per lid per jaar) en dat de Repoorter voortaan digitaal te
downloaden is. Uit de vergadering komt de opmerking, dat er oudere mensen geen
computer hebben en hoe zij de Repoorter dan krijgen. Jos Mulder zegt toe, dat er wel
een paar boekjes kunnen komen, maar niet meer voor de hele vereniging. Jan
Oostenbrink vindt dat eventueel een nieuwsbrief kan komen op de website in plaats van
de Repoorter.
 André Visser heeft zich geërgerd aan de onkunde van de ringleiders en het uitlopen van
het NK. Dit komt omdat mensen of te laat binnenkomen en de tijd is wat krap genomen.
Bert-Jan Walaardt geeft toe dit probleem te kennen. In de evaluatie van het NK met topen breedtesportcommissie is gekeken naar mogelijke oplossingen voor komend seizoen.
 Jos Mulder vindt het vervelend, dat mensen gedurende de prijsuitreiking al weggaan.
 Henk Colaris heeft het over betalingen voor het komend seizoen. Een maal per jaar
komt de rekening voor verenigingen. Wedstrijdspelers moeten apart aangemeld worden
en dienen te betalen. De operationele uitwerking voor de aanpassingen in het
contributiesysteem moet nog ingevuld worden.
 Henk Colaris heeft een vraag voor de commissies over de open NK’s. Als er bij een
team een X-lid is, hoe gaat dat dan in zijn werk? Antwoord: hier zal de commissie in
aanloop naar komend NK teams een oplossing voor bedenken.
 Nel Henneman geeft aan, dat bij het NK elke land netjes in een shirt van het land kwam,
behalve Nederland. Sommige hadden wel oranje shirts aan en sommige niet. Zij dacht,
dat je automatisch een shirt krijgt, als je meedoet met het NK. Jan Oostenbrink zal
hierop letten, dat de mensen zonder oranje shirts niet meer mee mogen lopen.

13.

Sluiting
Om 14.20 uur sluit de Jos Mulder de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst
en een prettige vakantie.
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