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Bert-Jan Walaardt

3017

J. Oostenbrink

3018
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D. Eijke, F. van Duin
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P. Haring
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B. Withaar
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J. van Goor
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A. v.d. Lande, H. v/d Hoorn
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H. Depenbrock
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A. v. Kalsbeek

5006

J. Voorter

5009

P. Hermans

6008

R. Reijns

7001

M. Boskamp
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Opening
Mededelingen
Het vaststellen van de notulen van de bondsraadsvergadering d.d. 15 juni 2013
Actiepunten uit de vorige bondsvergadering
Verslag financiële commissie over financiële stukken 2013
Kosten- en batenoverzicht 2013 (power point bijgevoegd)
Begroting 2015
Vaststelling contributies en inschrijfgelden
Vacatures bondsbestuur, top- en breedtesportcommissie en financiële commissie
Meerjarenplan ANS
Jaarplan 2014-2015 ANS
Rondvraag
Vaststellen datum volgende bondsraad en sluiting

CONCEPT
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1. OPENING
Om 10.45 uur opent Jos Mulder de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen
De bondsraad is volgend jaar 2015 in september of oktober en in 2016 zal deze in mei
gepland worden. dit is een gevolg van het feit dat D. Eijke een nieuwe opzet heeft gemaakt
voor de financiën van de ANS. Hierdoor is het mogelijk de jaarrekening eerder klaar te
kunnen maken voor de kascontrole.

3. Het vaststellen van de notulen van de bondsraadvergadering d.d. 15 juni 2013
Het verslag wordt niet meer pagina voor pagina doorgenomen .
Punt 3 pagina 2: vorderingen t.w.v. 908 euro zijn geïncasseerd.
Punt 9 pagina 4: het vaststellen van contributies en andere bijdragen. Hier staat anoniem
moet unaniem zijn wordt aangepast.
Punt 10 pagina 4 Algemeen reglement: algemeen reglement is nog niet gewijzigd. Dit punt
staat nog open .
Actie: voor eind februari nieuw algemeen reglement klaar (Bert-Jan, Jos Mulder). Daarna
toesturen aan aanwezige verenigingen deze kunnen reageren. Als de reacties zijn behandeld
en eventueel verwerkt, worden deze op de site geplaatst en toegestuurd aan de
verenigingen. Tevens worden de definitieve notulen bondsraadvergadering 2013
toegestuurd en op de site geplaatst.
Punt 12 pagina 5: Nel Henneman vraagt naar de shirtjes van het NK dit moet WK zijn. Bij WK
Tsjechië 2015 heeft de Nederlandse delegatie een oranje shirt. Dit geldt alleen voor de
mensen die zich van te voren opgeven voor deelname WK.
Notulen bondsraadvergadering 2013 zijn vastgesteld.
4. Actiepunten uit vorige bondsraadvergadering :
 Financiële commissie bestaat uit A. v/d Aart, D. Eijke en T. van Sommeren.
 In 2011 is er eenmalig extra subsidie toegekend voor tot 2016. De ANS heeft dit bedrag
in eerste instantie gereserveerd voor nieuwe bakken. Er is aangekondigd door NOC*NSF
dat de gewone subsidie voor de ANS minder wordt in deze periode dan in eerste
instantie was toegekend door de teruglopende inkomsten van de LOTTO. Daarmee
krijgen wij een extra tekort op de begroting. Dit betekent dat de bakken niet meer
volgens het tot nu toe gehanteerde vervangingsbeleid van de ANS zullen worden
vervangen, maar in een lager tempo en naar gelang de noodzaak. De
top/breedtesportcommissie gaat over materiaalbeheer en besluiten wat er aan
vervanging toe is. Dit laatste om de uitgaven op dit punt onder controle te houden.
 Nel Henneman stelt zich kandidaat als notulist voor de breedtesportcommissie,
inmiddels doet zij dit ruim een jaar naar ieders tevredenheid.
 Reiskostenvergoeding: in juli 2013 heeft het bestuur besloten dat samen reizen 23 cent
per km blijft en per 1 januari 2014 individueel reizen 19 cent per km wordt.
Als je een declaratie inlevert voor reiskosten met meerderen dien je aan te geven op de
declaratie wie er mee is gereisd. Indien incompleet zal er contact worden opgenomen
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met degene die declaratie inlevert. Als de declaratie compleet is zal deze worden
uitgekeerd.
Top-breedtesport commissie zal het nieuwe contributiemodel bekend maken bij
verenigingen die geen lid meer zijn van de ANS of nooit zijn geweest. Het nieuwe model
kent drie soorten leden: vereniging ANS, licentiespeler ANS en licentiespeler niet
aangesloten bij de ANS. Met het nieuwe model hopen we dat de financiële drempel voor
verenigingen om terug te komen als lid of om lid te worden van de ANS verdwenen is.
Er is nu bekend wat de kosten zijn voor deelname aan wedstrijden. Communicatie
hierover gaat via de top-breedtesportcommissie.
Statutenwijziging unaniem aangenomen, deze zijn januari 2014 bij de notaris gepasseerd.
Rien van Halteren heeft deze verzorgd. Inmiddels is alles aangepast bij de K.V.K. De
statuten zijn zoals aangenomen van kracht. Opmerking; alles wat onderhevig is aan
veranderingen is met de nieuwe statuten verhuisd naar het algemeen reglement. Indien
er veranderingen zijn in het algemeen reglement kunnen deze via stemming in de
bondsraad aangepast worden zonder extra kosten die we wel zouden hebben bij
statutenwijziging. De statuten worden op de site geplaatst en daarnaast verstuurd aan
alle verenigingen (actie bondsbureau).
Vanuit de vergadering is verzocht voortaan een datum en versienummer toe te voegen
bij de reglementen.
In 2013 is besloten i.v.m. de hoge kosten geen bondsblad meer te laten maken, hiervoor
komt een nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal verzorgd worden door de topbreedtesportcommissie. De nieuwsbrief zal niet periodiek verschijnen maar alleen bij
nieuwtjes en/of veranderingen. De verspreiding is naar alle verenigingen met het
verzoek deze uit te printen voor mensen die niet in het bezit zijn van een computer. Het
bondsbureau zal dit verzoek vermelden in een reminder naar de verenigingen, daarnaast
verschijnt de nieuwsbrief op de website van de ANS.
J. van Goor heeft factuur ontvangen.
Onkunde ringleiders NK is nog niet geheel opgelost. Er zijn wel de nodige maatregelen
genomen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren.
NK teams heeft nu een open klasse waarin X leden spelen.

5. Verslag financiële commissie over financiële stukken 2014
aan de hand van een PowerPoint presentatie geeft Dennis Eijke duidelijk en uitgebreid uitleg
over de stukken aan de aanwezigen.
De jaarrekening is na een aantal correcties die aangegeven waren door de financiële
commissie inclusief uitleg goedgekeurd. De PowerPoint presentatie is als bijlage toegevoegd.

6. Kosten- en batenoverzicht 2013
Deze wordt gepresenteerd aan aanwezigen via een PowerPoint presentatie. Deze
PowerPoint is toegevoegd aan de stukken.
Aandachtspunt komende jaren: hoe om te gaan met terugloop subsidie NOC*NSF en welke
acties gaat de ANS hierop nemen? Pluspunt is dat voor vijf jaar terug de bond voor 50%
afhankelijk was van subsidie en dit is nu nog 26%. (dit komt zowel door minder toegekende
subsidie als verhoging van eigen inkomsten).
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Grootse posten zijn bij de uitgaven wedstrijdkosten, bakkenbemiddeling, vergaderingen,
website en in deze PowerPoint ook nog het bondsblad. (dit laatste komt in 2014 te vervallen.
Kosten blad 6 euro per jaar per lid).
Met dit soort PowerPoint presentaties gaat de bond in de toekomst meer werken, dit om
inzichtelijk te maken waar de kosten zitten en of deze gehandhaafd kunnen blijven of dat er
kritisch naar gekeken moet worden.
7. Begroting 2015
Deze wordt met de conceptnotulen meegestuurd aan aanwezige verenigingen. De grootste
post op de begroting is aanpassing software. Besloten is om dit uit te besteden aan derden.
Hierover zijn afspraken gemaakt met diverse partijen. Het streven is om het een en ander
klaar te hebben voor het NK 2015 zodat het programma kan schaduwdraaien.
Enkele aanwezigen maken zich zorgen om de kostenbeheersing van projecten bij ICT
bedrijven. Zo wordt gevraagd hoe wordt er omgegaan met meerwerk? Het zal een resultaat
gerichte opdracht worden via wensen-eisen pakket inclusief een deadline met de daarbij
behorende afspraken. Ook wordt er uiteraard gekeken naar rentabiliteit.
Indien er nieuwe ontwikkelingen in bovenstaande zullen deze worden gecommuniceerd via
de nieuwsbrief.

8. Zie notulen bondsraad 2013 punt 9 pagina 3.
Het bondsbestuur stelt voor om de contributies en inschrijfgelden niet aan te passen voor
zover deze in de bondsraad van 2013 zijn vastgesteld.

9. Vacatures bondsbestuur, top- en breedtesportcommissie en financiële commissie
Niemand van de aanwezigen stelt zich kandidaat voor toetreding in een van bovengenoemde
commissies of bestuur. Deze huidige personen die nu deelnemen blijven deze functie
uitoefenen. Dit betekent dat Tim, Andre en Dennis de financiële commissie zullen blijven
bemannen.
Bert-Jan stelt zich op deze vergadering beschikbaar voor zijn laatste termijn als bestuurslid en
is nog 4 jaar lid van het bondsbestuur, Jos en Hilde nog 2 jaar. De laatst genoemden stellen
hun functie beschikbaar in 2016. Dit op voorwaarde dat de ANS zo ver op orde is dat hun
werk ook goed overdraagbaar is aan hun opvolgers. Zo niet, dan zullen zij met toestemming
van de bondsraad nog enige tijd aanblijven om het werk af te ronden.

10. Meerjarenplan ANS
Vanuit het meerjarenplan is het jaarplan 2014-2015 opgesteld. Zie punt 11.
11. Jaarplan 2014-2015
De meeste NK’s hebben al jarenlang een vaste plaats op de kalender. Er is besloten in de top
en breedtesportcommissie vast te houden aan vaste data ’s voor de NK ’s en deze voor de
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komende jaren vast te leggen in de wedstrijdkalender. Hier is voor gekozen omdat dit
prettiger is voor de deelnemers en de verenigingen i.v.m. plannen van de overige
wedstrijden. De ANS kalender zal samengevoegd worden met de wedstrijdkalender zodat in
een oogopslag alle wedstrijden zichtbaar zijn. Dit betekent nog maar één wedstrijdkalender.
Ondanks bovenstaande beslissing is helaas niet gekeken naar de bestaande agenda en valt er
een NK samen met wedstrijd in Ommen in de maand maart 2014. Ommen had dit
doorgegeven aan de bond. Welgemeende excuses zijn gemaakt naar Bernard en in overleg
met de voorzitter is er gezorgd voor een oplossing.
De data zijn als volgt;
NK
Koppel
3e zaterdag in maart
NK
Individueel
3e zaterdag in april
NK
20-2
3e zaterdag in oktober
NK
Teams
3e zaterdag in november
Bovenstaande data ’s zullen worden vastgelegd tot 2020 op de wedstrijdkalender.
Eventuele vragen over wedstrijden etc. kunnen gesteld worden via de mail aan topbreedtesportcommissie of via het bondsbureau.
De top- breedtesportcommissie heeft besloten om per NK een werkgroep (2 a 3 personen)
samen te stellen voor de organisatie. Deze werkgroep zal via een actielijst de vorderingen
volgen bij de organisatie. Hiermee kan men efficiënter werken en is de betrokkenheid
gegarandeerd.
Het NK individueel 2015 zal in Barneveld gehouden worden ook gaat het in 2016 nog naar
Barneveld. In de tussentijd word er gekeken naar een eventuele nieuwe locatie.
Alternatieven zullen goed worden bekeken, de verenigingen ontvangen hierover nog
informatie zodat de leden met suggesties kunnen komen voor 2017.
Een belangrijke aanpassing in het NK individueel is dat m.i.v. 2015 er tot een week voor
aanvang NK men zich eventueel kan afmelden indien men zich geplaatst heeft. Deze plaatsen
zullen tot een week voor het NK nog opgevuld worden door andere spelers. De afmeldingen
die daarna nog binnen komen zullen niet opgevuld worden maar anderzijds opgelost
worden. Deze maatregel is mede tot stand gekomen daar de organisatie tot op de laatste dag
nog wijzigingen aan het doorvoeren was. Dit betekent ook dat er vanuit het open toernooi
geen spelers worden geplaatst in het NK. De laatste jaren kwamen er steeds meer
ergernissen vanuit het open toernooi daar deze vaak met diverse spelers te weinig in de ring
speelden. Dit gaf het open toernooi een rommelig karakter. Dit laatste is niet de bedoeling
van de organisatie dit was mede de reden om de regel aan te passen.
Het bestuur heeft office 365 aangeschaft , hierdoor is het mogelijk voor top en breedtesport
commissies om de documenten die van belang zijn te delen met meerdere leden binnen de
commissie. Dit wordt ook wel Cloud genoemd. Door documenten op deze manier te delen
kan een eventuele overdracht van commissieleden eenvoudig worden gedaan. De kosten
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hiervoor zijn euro 2.10 pp per maand i.p.v. euro 12.65 pp per maand, dit komt omdat de ANS
een non-profit organisatie is. Mocht er binnen verenigingen interesse zijn om op deze manier
hun documenten te willen delen binnen hun vereniging/bestuur zal Jos de link van Microsoft
en de belastingdienst delen voor de verenigingen.
Per kwartaal vind er een inventarisatie plaats van het materiaal, dit om het verloop te
kunnen volgen i.v.m. het financiële gedeelte. Daarnaast regelen de afdelingen zelf hun
financiën en betalen zij facturen. Dit gaat veranderen om een betere financiële boekhouding
te realiseren. Dit laatste betekent o.a. dat afdelingen facturen niet zelf betalen maar
doormailen naar het bondsbureau voor verdere verwerking. Inkomsten d.m.v. wedstrijden
dienen binnen een week gestort te worden op de rekening van de ANS. Hierover wordt nog
gecommuniceerd.
Taken en functies binnen de ANS zullen worden uitgeschreven zodat eventuele gegadigden
weten wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn eer zij zich aanmelden als kandidaat
voor een functie.
12. Rondvraag /mededelingen
Er worden weer ringleiders cursussen gehouden Sandra en Agnita zullen deze verzorgen dit
mede naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van de ringleiders . De eerste is al
gepland , meer informatie hierover staat op de site van de ANS. Aanmelden kan via het
bondsbureau.
Bij het NK teams zijn er geen medailles uitgereikt i.v.m. herinnering aan deelname is dit wel
wenselijk. Breedtesport heeft dit opgepakt en zal ervoor zorg dragen dat dit in de toekomst
beter geregeld is.

13. Volgende vergadering zal gepland worden in september/oktober 2015 uitnodiging volgt t.z.t.

Voorzitter sluit vergadering en bedankt iedereen aanwezig voor zijn/haar deelname en wenst
iedereen goede reis terug.
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