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Concept notulen bondsraad ANS 31 augustus 2018 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

2. Mededelingen 

De bondsraad valt dit jaar samen met de interland , in de toekomst als dit zich weer voordoet 

zal de bondsraad een week later plaats vinden. De bondsraad vind verder plaats op de 

laatste vrijdag van augustus zoals besloten eerder in de bondsraad. 

▪ Het bondsbestuur heeft besloten om de sportcommissie op te heffen, omdat het 

bondsbestuur van mening is dat de commissie niet het gewenste effect heeft. Dit ligt 

overigens zeker niet aan de inzet van de leden van de sportcommissie. In plaats hiervan 

zal bij iedere bondsbestuurvergadering een item geselecteerd worden en indien van 

toepassing mensen uitgenodigd worden om hierover gericht te brainstormen. 

▪ Het overleg met de wedstrijdleiders komt aankomend seizoen weer terug. De 

wedstrijdleiders zullen t.z.t hierover een uitnodiging ontvangen.  

▪ De bekercommissie en de centraal wedstrijdleider vallen direct onder het bondsbestuur. 

3. Concept notulen 2017 

De notulen van 2017 zijn door de bondsraad definitief vastgesteld. Deze zullen op de ANS 

website geplaatst worden. 

4. Actiepunten vorige bondsraad 

a. Voorstel vrijwilligersvergoedingen, voorlopig  noodzaak wel aanwezig komt t.z.t. 

terug op agenda. 

b. Puntensysteem plaatsing NK. Diverse mensen zijn hiermee bezig om een goede 

balans hierin te realiseren. Voorlopig geen concrete plannen voor snelle invoering. 

c. Ondersteuning  WK-gangers. Aantal deelnemers via ANS afvaardiging. Voor eind dit 

jaar komt hierover een voorstel. Het bondsbestuur bespreekt dit voor het einde van 

het jaar. 

d. Status open toernooi NKI. Vooralsnog blijft het open toernooi tijdens het NKI 

bestaan.  

e. Wedstrijdkalender op website toegankelijker maken. Is inmiddels aangepast. 

f. Beleid voor minimale eisen bakkenopslag opstellen. Is nog geen prioriteit . 

5. Jaarverslag ANS 2017-2018 

Jaarverslag is doorgenomen met aanwezigen en is definitief vastgesteld door bondsraad. 

Deze zal geplaatst worden op de website van de ANS. 

6. Financieel verslag: kosten en batenoverzicht 2017-2018 

Financiële verslag  is middels power point presentatie behandeld en uitgelegd aan 

aanwezigen. 

7. Begroting 2018-2019 

Begroting is voorgelegd en behandeld tijdens bondsraad en definitief vastgesteld. 

8. Verslag financiële commissie over de financiële stukken 2017-2018 

De kascontrole commissie bestaande uit J. Oostenbrink en M. Embregts vraagt de bondsraad 

het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De bondsraad stemt 

hierin unaniem mee in. J. Oostenbrink verlaat de financiële commissie en zijn plaats wordt 
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opgevuld door F. van Duin. De commissie bestaat nu uit M. Embregts en F. van Duin. A. 

Visser stelt zich beschikbaar als reserve. De bondsraad gaat hiermee akkoord.  

 

 

9. Verzoek decharge gevoerd (financieel) beleid bondsbestuur 

 Decharge verleend door de bondsraad aan het bondsbestuur. 

10. Vaststelling contributies en inschrijfgelden 

Op de bondsraad van 31 augustus 2018 zijn de verhogingen van de contributies voorgelegd 

en unaniem aangenomen. Dit leidt tot het volgende overzicht: 

 

Omschrijving Seizoen 2017 – 2018 Seizoen 2018 – 2019 

Contributie Individuele leden € 15,00 € 16,00 

Licentie 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 - - 

 

 

11. Nieuwe wet op de privacy (AVG) 

AVG regelt onder welke voorwaarden en doelen je persoonsgegevens mag bewaren. O.a. 

wat verzamel je als bond of vereniging, maar ook foto’s  etc. Een eis is goede 

antivirusprogramma voor de software. 

De ANS is bezig met het samenstellen van een vijftal formulieren die verenigingen kunnen 

downloaden via de ANS website. Deze formulieren kunnen dan ingevuld worden door de 

verenigingen zodat zij voldoen aan de AVG. Mochten er nog  vragen zijn n.a.v. de formulieren 

kunnen deze gemaild worden naar bondsbureau@sjoelsport.nl  

De formulieren zullen eind september geplaatst worden op de ANS website.  

12. Jaarplan 2018-2019 

De voornaamste speerpunten hieruit zijn naamsbekendheid promoten. Hiervoor is een 

comité gevormd dat zich voornamelijk bezig gaat houden met het inschakelen van een 

professioneel bureau die ons kan ondersteunen om de ANS landelijk op de kaart te zetten 

met o.a. het six-pack als speerpunt om hiermee eventueel jeugd en sjoelers van buiten de 

ANS  aan te kunnen trekken.  

 

Daarnaast word aankomend jaar het sanctiebeleid behandeld en uitgewerkt . Hiervoor is de 

Landelijk wedstrijdleider benaderd deze zal in overleg met het bondsbestuur dit punt 

uitwerken. 
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Six-pack cyclus gaat aankomend seizoen van start. De finales van het Six-pack worden 

gespeeld nadat de laatste wedstrijd tijdens het  NKI is gespeeld. Tussen het tellen van de 

speelkaarten van het NKI en de prijsuitreiking zal de finale Six-pack plaatsvinden.  

 

Jaarplan is door de bondsraad geheel goedgekeurd. 

 

 

 

13. Rondvraag  

Vraag over wedstrijdkaarten voor sjoeltoernooien georganiseerd door verenigingen die 

aangesloten zijn bij de ANS die kunnen aangevraagd worden bij het bondsbureau. Eerst 

wordt er gekeken of er nog voldoende wedstrijdkaarten zijn om eventueel aan deze vraag te 

voldoen. De wedstrijdkaarten worden nu beheerd en verdeeld door de landelijk 

wedstrijdleider. 

 

Brandverzekering is uitsluitend bestemd voor de ANS bakken die gebruikt worden tijdens de 

selectiewedstrijden van de ANS. 

 

Contributies en inschrijfgelden zijn behandeld en goedgekeurd tijdens de bondsraad zoals 

vermeld in deze notulen. 

 

Uitbreiding knock-out cyclus eventueel ten koste van de bekerdeelname? Gebleken is uit de 

cijfers van de afgelopen jaren dat het aantal VASTE deelnemers aan de beker reeds is 

afgenomen. Het bondsbestuur gaat er niet vanuit dat dit verder van invloed is. 

 

Interland valt samen met Bondsraad kan dit misschien dan verzet worden bijvoorbeeld 

Bondsraad in 3e week augustus?  De Bondsraad blijft zoals eerder afgesproken op de laatste 

vrijdag van augustus. Mocht de interland samen vallen met de Bondsraad dan zal de 

Bondsraad een week verplaatst worden naar de eerstvolgende vrijdag in September. 

 

 

Wij wensen alle aanwezigen een goede terug reis. 

 

De volgende Bondsraad is op vrijdag 30 augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


