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1. Toelichting jaarplan 2018-2019 
 
Het jaarplan 2018-2019 wordt voorgelegd op de bondsraad van 31 augustus 2018.  
 
Voor het seizoen 2018-2019 zal de ANS vier speerpunten hebben: 
 

- Ondersteuning vanwege de nieuwe privacywetgeving (AVG) 
- Afvaardigingsprocedure voor het WK sjoelen en ondersteuning afgevaardigde 

deelnemers 
- Sanctiebeleid: Welke gevolgen heeft het overtreden van de reglementen voor de 

overtreder daarvan? De ANS heeft op dit moment geen sanctiebeleid dat hier 
regels voor stelt. 

- Opzetten professionele sixpack cyclus. Daaraan gekoppeld zaken als sponsoring, 
promotie, media, prijzengeld. In 2018-2019 worden vier wedstrijden georganiseerd.  
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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 2018-2019 
 
 
A. Ledenbehoud en ledengroei: 

1. Ledenbehoud en ledenwerving 
De ANS organiseert rondom het NK Individueel in april 2019 weer een bakkenactie.  
 
2. Promotiecommissie activeren 
Dit punt wordt in het seizoen 2018-2019 nog niet opgepakt. Wel wordt professionele hulp 
ingeroepen om de sixpack cyclus in de markt te gaan zetten. 
 
3. Meerwaarde van de ANS voor verenigingen vergroten 
De ANS zal extra ondersteuning geven aan verenigingen om te helpen voldoen aan de 
nieuwe privacywetgeving. 
 

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 
Het bondsbestuur werkt aan een uniforme centrale regeling voor vrijwilligersvergoedingen.  
 
6. Structuurverandering ANS afronden 
Dit punt is in 2016-2017 afgerond. 
 
7. Kaders “goed sportbestuur” 
De nieuwe wet op de privacy (AVG) is ingevoerd. De ANS zal ervoor zorgen te voldoen 
aan de nieuwe wetgeving. 
Verder geen activiteiten gepland voor 2018-2019, met uitzondering van de lopende 
verplichtingen, ook richting NOC*NSF. Deze zijn noodzakelijk in verband met de subsidie 
voor Algemeen Functioneren. 
 
8. Samenwerking andere bonden 
Indien mogelijk zal de ANS de samenwerking met andere sjoelbonden, zowel nationaal als 
internationaal, verder intensiveren.  
 
9. Reglementen 
Het bondsbestuur gaat een sanctiebeleid opstellen. Op dit moment staan er geen sancties 
op overtreding van de reglementen.  
 
10. Financiële stabiliteit voor de toekomst 
De ANS heeft een contract afgesloten om in de toekomst alle NK’s en grote toernooien 
centraal in Barneveld te gaan organiseren. Hiermee wordt bespaard op de zaalhuur. 
Daarnaast zijn eigen tafels en extra bakken aangeschaft. De ANS gaat hiermee fors 
besparen op de kosten voor bakkentransport en tafelhuur. Daarnaast zullen alle bakken 
een langere levensduur krijgen als er minder transport van het wedstrijdmateriaal nodig 
wordt. 
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C. Vergroten naamsbekendheid sjoelsport: 

10. Promotieplan (zie punt 2) 
Helaas lijkt het erop dat de ontwikkelaar van de nieuwe website het werk heeft gestaakt. 
De voorzitter van de ANS heeft al langere tijd geen contact met de ontwikkelaar gekregen. 
Het bondsbestuur zal kijken hoe de website verder verbeterd kan worden. 
 
11. WK sjoelen uitbouwen 
De ANS gaat meer ondersteuning bieden voor de Nederlandse deelnemers aan het WK 
sjoelen. Binnen de sportcommissie is een afvaardigingsprocedure opgesteld voor het WK 
2019 in Duitsland en het bondsbestuur bekijkt welke (financiële) ondersteuning er in 2019 
aan de WK-deelnemers wordt aangeboden. 
 
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 ANS gaat een sixpack cyclus opstarten. Het doel hiervan is het sjoelen te promoten, 
een spelsysteem te spelen dat ook leuk is om naar te kijken en dat nieuwe deelnemers 
kan trekken. 
Om dit goed aan te pakken zal een werkgroep van de ANS (via NOC*NSF) zoeken naar 
een bureau dat dit spelsysteem in de markt gaat zetten en promoten. Komend seizoen 
wordt gebruikt om alle plannen te testen en uit te werken, zodat er in 2019-2020 een goed 
uitgedacht spelsysteem aangeboden wordt. 
Aandachtspunten bij dit project: 

- Sponsoring/prijzengeld 
- Media-aandacht (tv/internet etc.), sjoelen als kijksport 
- Nieuwe doelgroep aan het sjoelen krijgen 
- Verjonging sjoelsport 
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