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Aanwezig
Bondsbestuur: Jos Mulder, Bert-Jan Walaardt
en Hilde van Ee
Bondsbureau: Ingrid Mulder
Verenigingen:
1001
1012
1015
2001
2003
2006
2006
2010
2011
2017
3018
3020
4011
5004
6002
6013
6015
6016
7001

Afwezig met kennisgeving

Verenigingen:
1010
1030
3008
3013
3021
3022
4002
4004
4006
4007
5003
5004
5006
5012
6008
6009
6010
6012
6013
7002
7003
7008

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
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Opening
Mededelingen
Het vaststellen van de notulen van de bondsraadsvergadering d.d. 28 augustus 2015
Actiepunten uit de vorige bondsraadvergadering
Jaarverslag ANS 2015-2016
Kosten- en batenoverzicht 2015-2016
Verslag financiële commissie over financiële stukken 2015-2016
Vaststelling contributies en inschrijfgelden
Bestuursverkiezing: geen opgave kandidaten ontvangen. Huidige bestuur wilt
desgewenst doorgaan tot 2020 in de huidige samenstelling.
Vaststelling Algemeen Reglement ANS
Jaarplan 2016-2017 ANS
Rondvraag (vooraf indienen bij Ingrid Mulder)
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1. Opening
De voorzitter J. mulder opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom .
2. Mededelingen
• ANS heeft in overleg met NOCNSF gekozen voor een boekjaar wat loopt van 1 juni tot en
met 31 mei. Over het boekjaar 2015-2016 is er geen subsidie hierdoor ontvangen van
het NOCNSF het gaat om een bedrag van ongeveer €11.000,-- euro. Over dit laatste is
contact gezocht met de accountmanager en de financieel deskundige van het NOCNSF
beiden hebben niet gereageerd. Dit betekent dat er vanuit de bond in ieder geval een
bezwaarschrift zal worden gestuurd. De bond moet zich meer richten op
onafhankelijkheid van de NOCNSF zoals dit in eerdere bondsraden al ter sprake is
geweest en ook in deze bondsraad zal dit weer ten tafel komen.
3. Het vaststellen van de notulen van de bondsraadvergadering d.d. 28 augustus 2015
• Notulen zijn goedgekeurd door aanwezige bondsraad en hiermee definitief. De notulen
zullen naar de verenigingen worden gemaild en op de website geplaatst.
4. Actiepunten uit de vorige bondsvergadering
• Voor de verkooppunten is er een nieuwe procedure opgezet. D. Eijke beheert dit project.
• Algemeen reglement staat op de agenda.
5. Jaarverslag ANS 2015-2016
• Jaarverslag ANS 2015-2016 is definitief goedgekeurd door de bondsraad en zal worden
ondertekend door het bestuur.
6. Kosten- en batenoverzicht 2015-2016
• D. Eijke licht het overzicht toe middels een power-point presentatie
• Op de balans staan drie kolommen door het gebroken boekjaar. Het boekjaar loopt nu
namelijk gelijk met het sjoelseizoen.
• De baten staan onder druk mede door het teruglopend ledental plus de niet ontvangen
subsidie van het NOCNSF. De bond gaat nu kijken of bepaalde uitgaven goedkoper
kunnen om de kosten te verlagen.
• De inkoopprijs die de ANS betaalt bij Schilte voor de wedstrijdbakken ligt hoger als de
verkoopprijs aan de verenigingen en leden, dit is al een aantal jaren het geval. De
verkoopprijs zal worden aangepast zodat deze gelijk komt met de inkoopprijs. De nieuwe
prijs voor een bak zal daardoor duurder worden. De correcte prijzen van de wedstrijdbak
zullen eind september op de website worden vermeld het gaat om ongeveer twintig
euro meer per bak. Deze forse stijging komt doordat Schilte de afgelopen jaren de
prijsstijging van de bakken heeft doorgevoerd en de ANS dit niet heeft gedaan naar de
leden en verenigingen.
• Schilte is bezig met nieuwe bodems voor de wedstrijdbak het oude materiaal wat ze
voorheen gebruikten is moeilijk te verkrijgen en als het toch geleverd kan worden is het
meestal van zeer lage kwaliteit. Het nieuwe materiaal heeft Schilte al in huis om te
verwerken. De voorzitter heeft in september een afspraak bij Schilte om te kijken hoe de
bakken kunnen worden geïntroduceerd met name bij de selectiewedstrijden. Ook zal er
gekeken worden hoe verenigingen hun bakken kunnen vervangen voor de nieuwe
wedstrijdbak. De voorzitter zal dit bespreken bij Schilte mocht er nieuws zijn hierover zal
dit worden gecommuniceerd met de verenigingen en via de website. De

pagina 2

Bondsraad 26 augustus 2016
De Veluwehal Barneveld 19:30 – 21:30

Definitief

wedstrijdbakken zullen niet allemaal worden vervangen in het huidige seizoen maar
gedurende de tijd.
• De NK’s zijn niet kostendekkend, hier kiest de bond voor maar er zal wel gekeken
worden of het in de toekomst kostendekkend kan worden. 2 van de NK’s worden nog
gehouden in Voorthuizen het verzoek vanuit de leden is of er gekeken kan worden naar
een andere locatie. Dit laatste zal de top/breedtesportcommissie meenemen in hun
overleg.
• J. Oostenbrink heeft aangegeven als lid van de internationale commissie van het WK dat
in 2017 het aantal beschikbare plaatsen voor deelname aan het WK in Frankrijk
maximaal 60 zullen zijn voor Nederland. Hier valt het opentoernooi buiten het gaat om
deelnemers van het officiële WK. Daar de bond en de commissie zich er bewust van zijn
dat er wellicht meer mensen naar Frankrijk willen afreizen voor deelname is er besloten
dat men zich kan plaatsen via deelname aan het NK 20-2 dit sluit aan bij de spelvorm van
het WK. Meer over dit punt zal worden gecommuniceerd naar de verenigingen en via de
website.
• Een van de bezuinigingen die aankomend seizoen zullen worden doorgevoerd zijn de
medailles/aandenken die uitgereikt worden bij de selectiewedstrijden. Deze zullen
komen ter vervallen. De eindprijzen van de selectiewedstrijden blijven. Dit betekent dat
naar 3 gespeelde selectiewedstrijden er een prijsuitreiking zal plaatsvinden. De
selectiewedstrijden zijn bedoeld om je te plaatsen voor het NK individueel, dit betekent
dat het geen toernooi is met daar bijbehorende prijzen.
7. Verslag financiële commissie over financiële stukken 2015-2016
• A. van der Aart ligt het verslag toe en laat weten dat de aangeleverde stukken er
duidelijk en goed uitzagen mede door D. Eijke die een aantal zaken heeft aangepakt met
betrekking tot de geldstromen en de financiële overzichten. De commissie keurt de
financiële stukken goed.
• Het bondsbestuur krijgt van de bondsraad unaniem decharge voor het gevoerde
financiële beleid in 2015-2016.
• De financiële commissie zal in 2016-2017 vervuld worden door A. van der Aart en J.
Oostenbrink reserve is M. Embregts. En voor het jaar 2017-2018 zal deze vervuld worden
door J. Oostenbrink en M. Embregts een reserve zal komende bondsraad toegevoegd
moeten worden.
8. Vaststelling contributies en inschrijfgelden
• Het onderstaande voorstel van het bondsbestuur is het aanpassen van de contributie en
inschrijfgelden. Het voorstel is als volgt;
Wedstrijdlicentie+
lid ANS geen
geen lid
Lid van ver. ANS
wedstrijdlicentie
ANS
• Inschrijfgelden nu
€ 6,00
€ 9,00
€ 12,00
Per 1 september 2016
€ 6,50
€ 9,50
€ 12,50
Per 1 juni 2017
€ 7,00
€ 10,00
€ 13,00
Contributie verenigingen
Nu
Per 1 juni 2017
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Per 1 juni 2018

€ 17,00

Administratieve licentie
Nu
Per 1 juni 2017
Per 1 juni 2018

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,50

Wedstrijdlicentie blijft

€ 8,00

Individuele licentie niet ANS verenigingsleden
Per 1 september 2016 van € 20,00 naar € 15,00 per seizoen.
Dit laatste is om meer leden te werven die geen lid zijn van een ANS vereniging. De
boekjaren lopen vanaf nu van 1 juni tot en met 31 mei.
De bondsraad gaat unaniem akkoord met de vaststelling van de contributies en
inschrijfgelden.
9. Bestuursverkiezing: geen kandidaten ontvangen. Huidige bestuur wilt desgewenst doorgaan tot
2020 in de huidige samenstelling.
• Dennis heeft afgelopen jaar het bondsbestuur ondersteund en stelt zich nu kiesbaar om
toe te treden als bondsbestuurslid, de bondsraad gaat na stemming hier unaniem mee
akkoord.
• Daar er geen verdere aanmeldingen zijn voor het bondsbestuur stelt het huidige bestuur
naar intern overleg voor om met goedkeuring van de bondsraad aan te blijven tot
augustus 2020. Daarna pas verkiezingen tussentijdse aanvullingen van nieuwe
bondsbestuursleden blijven altijd van harte welkom.
• Bondsraad gaat unaniem akkoord met bovengenoemd voorstel van het bondsbestuur.
10. Vaststelling Algemeen Reglement ANS
• Artikel 3 duidelijker,
• Artikel 12 verwijderen
• Artikel 16 1ste regel aangepast deze wijzigingen zijn reeds gedaan het volgende punt zal
nog doorgevoerd worden namelijk lid 1b laatste regel gaat eruit. 1d duidelijker
verwoorden.
• Als laatste aanpassing is doorgevoerd gaat de bondsraad unaniem akkoord met het
Algemeen Reglement van de ANS. Deze zullen in aangepaste vorm worden verstuurd
naar de verenigingen en geplaatst worden op de website.
11. Jaarplan 2017-2017 ANS
• Bladzijde 6 meerjarenplan ondersteuning afdelingen kan eruit.
• Ledenwerving, oud leden benaderen voor hernieuwd lidmaatschap.
• Promotiecommissie samenstellen met mensen die communicatie en marketing leuk
vinden zodat deze een promotieplan kunnen samenstellen om nieuwe leden te werven.
Dit gaat in overleg met het bondsbestuur en hiervoor zal dan ook een budget voor
gemaakt worden. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bondsbureau. Het
bondsbestuur gaat in deze niet actief aan de slag.
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Verkooppunten gaan werken volgens nieuwe procedures hierover is al communicatie
gaande, tevens wordt er gedacht aan eventuele lease contracten voor de aanschaf van
nieuwe bakken. Dit zijn actiepunten voor het bondsbestuur.
• Centrale regeling opstellen voor vrijwilligers bijdrage zodat deze overal het zelfde is.
• Punt G is afgesloten.
• In de toekomst kritisch blijven kijken wat de voordelen en of nadelen zijn bij het
verkrijgen van subsidie van het NOCNSF. Hiermee wordt bedoeld of het werk wat de
bond moet doen van NOCNSF in verhouding staat met de subsidie.
• Naamsbekendheid via promotiecommissie, website en social media.
• Top/breedtesportcommissie in de toekomst fungeren als denktank voor het
bondsbestuur met ondersteuning van de promotiecommissie.
• Facebook pagina beter vullen met nieuws dit moet nog ingevuld worden gaat mee naar
de komende vergadering van het bondsbestuur. De pagina is al vastgelegd
facebook.com/sjoelsport door Ronald Janssen?.
12. Rondvraag (van te voren indienen bij I. Mulder)
• In het meerjarenbeleid staat een regel van 15 tot 20 jaar deze moet aangepast worden.
• De vraag van SV Groningen over medailles/herinnering bij de selectiewedstrijden is
reeds beantwoord in de vergadering en staat in deze notulen.
• Brikkenmikkers hebben zich afgemeld voor de vergadering maar een aantal vragen voor
de rondvraag opgestuurd. Deze vragen worden hieronder beantwoord.
• Bondsraad op een andere datum/dag ivm vakantieperiode. In de bondsraad is in het
verleden dit punt besproken men is toen tot het besluit gekomen om de bondsraad te
verzetten naar de vrijdagavond in plaats van de zaterdag dit op verzoek vanuit de
bondsraad. En vervolgens is er ook het besluit genomen om het op een vaste dag in het
jaar te doen namelijk de laatste vrijdag van augustus. Helaas valt dat op toerbeurt in een
vakantie in een van de regio’s. De bondsraad en bondsbestuur blijven bij het besluit van
de laatste vrijdag van augustus.
• Bekersjoelen niet meer in Voorthuizen. Dit komt doordat de bekersjoelers de kwaliteit in
Voorthuizen slecht vinden met name de tafels de temperatuur en de prijzen in de
kantine. Vandaaruit is het besluit genomen van de Bekercommissie om de wedstrijden te
verdelen over de twee andere locaties.
• Waarom zijn de bakken zo duur? Deze vraag is in deze vergadering beantwoord en staat
in deze notulen.
• Graag betere uitleg indien men 148 in een keer gooit. Deze vraag gaat doorgestuurd
worden naar de reglementen samensteller. In verband met verduidelijking van deze
regel.
• Indien men Flyers nodig heeft voor het sjoelen kan men zich melden bij A. van der Aart.
Er zijn nog flyers met een lege achterkant die men voor promotie doeleinden van de
vereniging kan gebruiken.
• E. Mensen maakt flyers voor de verschillende NK’s en geeft aan dat indien zij tijd heeft
bereid is andere verenigingen te ondersteunen bij het maken van flyers voor activiteiten
binnen de Sjoelsport.
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Het NK koppel toernooi van 2018 zal georganiseerd worden door SV Ter Apel. Deze
hebben dit in de bondsraad vast laten leggen.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt aanwezigen.
Hieronder volgt een ingezonden stuk van de Brikkenmikkers. Misschien dat andere verenigingen zich
hierdoor geïnspireerd voelen.
Jaren geleden zijn wij ongedwongen begonnen met school sjoelen. Vlak voor de kerstvakantie heeft het
VMBO altijd een dag waarop de kinderen zelf mogen kiezen wat ze willen doen en ook het sjoelen staat
op de lijst. Dat liep op den duur zo goed dat ons gevraagd werd of we niet in hun sport programma
wilden. Scholen krijgen tegenwoordig subsidie als ze kinderen meer sporten aanbieden. Dat betekent dat
ze per semester uit een aantal blokken met verschillende sporten kunnen kiezen. In 1 van die blokken
staat nu dus ook de sjoelsport die ze dan verplicht mee moeten doen. Dat betekent voor ons dat we
ieder jaar 3 semesters 2 keer een groep VMBO-ers bij ons te gast hebben. Geloof me of niet, de kinderen
vinden het leuk ook al is het verplicht. Zo staan er ieder jaar inclusief de vrijwillige kerst sjoelers 8
groepen van 20 kinderen in onze zaal. Ook nu er een nieuwe directeur op onze basisschool is doen we
daar ons voordeel mee. Deze meneer vind het sjoelen en wat we doen fantastisch en na het vertellen
hoe handig kinderen daarvan leren rekenen ging hij meteen overstag. Hij wil vanaf dit jaar meer met de
kinderen van de basisschool waar wij zitten en de Sjoelsport gaan doen. We gaan straks meteen met
hem aan de tafel en laat deze meneer nou ook de directeur van andere basisscholen in en rond
Klazienaveen worden waar hij ook iets met sjoelen wil gaan doen. Ik hoor vaak mensen zeggen dat dit
niet wil daar waar zij wonen maar hoeveel jaren geleden was dit? Dingen veranderen en blijf aan de bal
ooit lukt het. Natuurlijk hebben wij het geluk van een eigen gebouw maar hoeveel verenigingen hebben
hierover met hun gemeente gesproken? Ook wij hebben lang gezeurd (lees jaren) en nu wordt het als
vanzelfsprekend gezien.
Het bestuur van sjoelvereniging “de Brikkenmikkers”
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