Notulen bondsraad ANS 25 augustus 2017
1. Opening
De voorzitter J. Mulder opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2. Kosten en batenoverzicht 2016-2017
De financiële stukken zijn tijdens de vergadering ter inzage uitgedeeld en zijn bij afsluiting
van de vergadering ingenomen. D. Eijke licht het overzicht toe middels een PowerPoint
presentatie.
• Bakken bij de verkooppunten zijn geen vaste activa daar deze bedoeld zijn voor de
verkoop. De bakken die in gebruik zijn (waarop gespeeld wordt) bij de ANS vallen wel
onder de vaste activa.
• Transsportkosten worden in de nabije toekomst verlaagd door de aanschaf van tafels
en sjoelbakken, dit zal een vaste voorraad worden en deze zullen opgeslagen worden
in de Veluwehal. H. Stok en D. Eijke zijn hier mee bezig , dit betekent o.a. minder
slijtage aan bakken door transport en minimale voorraden in de afdelingen. Per
afdeling zal onderzocht worden hoeveel bakken op voorraad zijn en hoeveel bakken
nodig zijn voor de selectiewedstrijden. Bij een overschot zal transport naar de
Veluwehal plaats vinden.
• Per afdeling zijn er 3 nieuwe bakken afgeleverd met de nieuwe bodemplaat.
3. Kascontrole
De kascontrole commissie bestaande uit A. van der Aart en J. Oostenbrink vragen de
bondsraad het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De
bondsraad stemt hier unaniem mee in. A. van der Aart verlaat de financiële commissie en zijn
plaats wordt opgevuld door M. Embregts. De commissie bestaat nu uit J. Oostenbrink en M.
Embregts. F. van Duin stelt zich beschikbaar als reserve. De bondsraad gaat hiermee akkoord.
4. Vrijwilligersbijdrage
In de bondsraad is de vrijwilligers vergoeding voorgelegd met een overzicht van hoe deze er
financieel uit zou komen te zien. Er vinden twee stemmingen plaats:
- De bondsraad is niet akkoord met de vrijwilligersvergoeding. Het bondsbestuur komt
met een nieuw voorstel.
- Wanneer de vrijwilligersvergoeding akkoord is voor de bondsraad, is de bondsraad
akkoord met het voorstel van de hoogte van de vergoeding.
5. Begroting 2017-2018
De begroting is unaniem goedgekeurd.
6. Concept notulen bondraad 26 augustus 2016 goedgekeurd door aanwezigen. Deze zullen
geplaatst worden op de ANS website.
7. De top/breedtesportcommissie heeft een naamsverandering ondergaan en heet nu voortaan
sportcommissie. Deze naamsverandering zal op de ANS site gecommuniceerd worden.
8. J. Mulder presenteert de uitslag van de enquête die in de zomerstop online is gehouden. N.
a.v. deze enquête zijn in ieder geval de volgende acties ondernomen:
a. Organiseren busvervoer voor NK Individueel vanuit ANS: animo is vooralsnog laag.
Dit onderwerp wordt geparkeerd.
b. Ondersteuning verenigingen voor toernooien:
i. Iedere ANS vereniging die een toernooi organiseert, ontvangt 200
wedstrijdkaarten. Voorwaarde is dat de toernooidatum op de ANS site staat
vermeld.
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ii. Wanneer de ANS weer over promotiemateriaal beschikt, ontvangt een
vereniging voor het toernooi een promotiepakket. Dit wordt met ingang van
volgend seizoen ingevoerd.
c. Puntensysteem plaatsing NK Individueel wordt verder uitgewerkt en opnieuw in
enquêtevorm voorgelegd.
d. Met ingang van seizoen 2018 – 2019 worden de ANS wedstrijden centraal
georganiseerd in Barneveld. Bekerwedstrijden in eerste instantie nog niet.
e. Meer ondersteuning WK gangers vanuit ANS: hiervoor wordt beleid opgesteld en
inhoud gegeven aan de ondersteuning. Afvaardiging WK zal in de toekomst voor
100% worden bepaald door de ANS.
f. Het bondsbestuur zal steeds meer en beter onderbouwd aangeven waarom de
contributie is zoals deze is en wanneer een verhoging noodzakelijk is.
g. Open klasse NK Teams en open toernooi NK Individueel verdwijnen.
h. Het ANS gemiddelde blijft voor wedstrijdspelers maximaal 3 jaar staan.
i. De ANS pasjes zullen weer ingevoerd worden daar blijkt uit de enquête dat hier grote
behoefte aan is. De pasjes zullen een bankpas formaat krijgen, de apparatuur
hiervoor zal de ANS zelf aanschaffen om deze met de gegevens van de leden te
kunnen bedrukken. Het bestuur hoopt de passen zo snel mogelijk in te kunnen
voeren.
9. Rondvraag (vooraf aangeleverd bij bondsbureau)
• Er is een open toernooi tijdens de Interland.
• De ANS heeft geen aansprakelijkheidsverzekering wel een brandverzekering voor de
ANS sjoelbakken bedoeld voor de selectiewedstrijden.
• De wedstrijdkalender op de site van de ANS iets toegankelijker maken.
• Het verzoek om constructief mee te denken binnen de ANS i.p.v. negatief gezeur.
• De sportcommissie heeft besloten dat leden de X-klasse status aan kunnen vragen
als je een jaar door onontkoombare omstandigheden in een “te lage” klasse zou
worden ingedeeld.
• Verenigingen die niet aanwezig zijn op de bondsraad kunnen wel een vraag indienen
voor de rondvraag deze zal dan behandeld worden, de vraag dient gemaild te
worden naar het bondsbureau@sjoelsport.nl
• Bakken in Oudega worden slecht opgeslagen o.a. te koud , is hier beleid voor en zou
dit verbeterd kunnen worden door minimale eisen te stellen voor de opslag van de
wedstrijdbakken. Deze vraag gaat naar de sportcommissie.
• Het bestuur wordt bedankt voor de inzet van het afgelopen seizoen.
Vragen die leden of verenigingen hebben kunnen altijd gemaild worden naar
bondsbureau@sjoelsport.nl. Het bondsbureau zal ervoor zorgen dat de vraag bij de
juiste persoon terecht komt.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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