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Contributies en inschrijfgelden 
Op de bondsraad van 31 augustus zijn de verhogingen van de contributies unaniem aangenomen. Dit 

leidt tot het volgende overzicht: 

Omschrijving Seizoen 2017 – 2018 Seizoen 2018 – 2019 

Contributie Individuele leden € 15,00 € 16,00 

Contributie wedstrijdspelers € 8,00 € 8,50 

Contributie algemene leden € 2,25 € 2,50 

Contributie verenigingen € 16,00 € 17,00 

Bekerwedstrijden (cyclus) € 55,00 € 55,00 

Six Pack (per wedstrijd) - € 10,00 

Inschrijving NK/Selectie 

Niet ANS-leden € 13,00 € 14,00 

ANS-leden zonder wedstrijdlicentie € 10,00 € 10,75 

ANS-leden met wedstrijdlicentie € 7,00 € 7,50 

Jeugd - - 

NK’s 
Zoals jullie wellicht al weten, is de ANS in onderhandeling geweest met De Veluwehal in Barneveld 

om de komende jaren daar de NK’s onder te brengen. Dit is uiteindelijk gelukt, maar heeft wel wat 

consequenties die hieronder toegelicht worden: 

1. In het seizoen 2018 – 2019 worden vanwege beschikbaarheid het NK Teams en het NK 20-2 

omgedraaid. Het NK Teams vindt dus plaats op 20 oktober 2018 en het NK 20-2 vindt plaats 

op 17 november 2018. 

2. Vanaf het seizoen 2019 – 2020 is de kalender van de NK’s als volgt: 

a. 3de zaterdag van oktober vindt het NK Teams plaats. 

b. 3de zaterdag van november vindt het NK Koppel plaats. 

c. 3de zaterdag van maart vindt het NK 20-2 plaats. LET OP: de ANS is op dit moment 

nog in onderhandeling met De Veluwehal over de precieze data. Het NK 20-2 kan dus 

nog van datum veranderen! 

d. 3de zaterdag van april vindt het NK Individueel plaats. 

Het bondsbestuur heeft besloten om vooralsnog tijdens het NK Individueel ook een open toernooi te 

organiseren. 
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Na het spelen van het NK Individueel worden de dames- en herenfinale van het sixpack gespeeld 

over 3 sets (beste uit drie sets). Iedere set bestaat uit maximaal 3 legs (beste uit drie legs). Dit geeft 

de organisatie de tijd om de resultaten van het NK Individueel en het open toernooi te bepalen en de 

einduitslag op te stellen. Direct aansluitend vinden de volgende uitreikingen plaats: 

A. Prijsuitreiking Six Pack cyclus 2018 – 2019. 

B. Prijsuitreiking Open Toernooi. 

C. Prijsuitreiking NK Individueel. 

D. Prijsuitreiking beste sjoeler en sjoelster 2018 – 2019 (zie nieuwsbrief augustus 2018). 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Tijdens de bondsraad van 31 augustus 2018 heeft een presentatie plaats gevonden over dit 

onderwerp. Bert-Jan Walaardt legt op dit moment de laatste hand aan beschrijvingen en formulieren 

die dan bekend zullen worden gemaakt aan de verenigingen en op de site zullen worden geplaatst. 

Agenda ANS 
Op de website staan de agenda en de losse evenementen. De agenda is te benaderen via 

https://sjoelsport.nl/calendar/. Op deze pagina staan alle bekende wedstrijden, toernooien en 

vergaderingen. Als je alles selecteert, dan kun je de agenda downloaden als PDF en Excel. Verder kun 

je de agenda afdrukken. 

De losse evenementen zijn te benaderen via de rechterkant van de website of via 

https://sjoelsport.nl/events/. Door op een link van een evenement te klikken, krijg je de 

detailinformatie beschikbaar. Dit kan de flyer zijn en/of het adres van het evenement, mits deze 

beschikbaar zijn gesteld. 

Staat jouw evenement er niet bij? Stuur een mail met alle gegevens (en als het kan ook de flyer) op 

naar het bondsbureau en het verschijnt zo snel mogelijk op de website. 

Sportcommissie 
Op 10 juli heeft het bondsbestuur een evaluatie gehouden over de samenwerking met de 

sportcommissie en de effectiviteit daarvan. Daaruit is gebleken dat, ondanks dat de samenwerking 

goed is, de sportcommissie niet brengt wat het bondsbestuur daarvan gehoopt had. Besloten is dan 

ook om de sportcommissie op te heffen. Het bondsbestuur heeft de sportcommissie bedankt voor 

haar werkzaamheden en zal tijdens een van de NK’s hierbij nog stilstaan. 

Het bondsbestuur zal het komende seizoen wel tweemaal met de wedstrijdleiders van de afdelingen 

om tafel gaan zitten om: 

- Zaken die spelen in de afdelingen te bespreken. 

- De software waar de afdelingen mee werken door te nemen en waar mogelijk aan te passen. 

https://sjoelsport.nl/calendar/
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