
 

 

 

Nieuwsbrief september 2020 

 

 

Hallo allemaal, 

 

In deze nieuwsbrief geven we informatie over de bondsraad van september, de contributie 

voor het seizoen 2020-2021 en de wedstrijdplanning. 

 

1. Bondsraad 11 september 2020 

Het bondsbestuur heeft eind augustus besloten dat de bondsraad van 11 september 

aanstaande NIET door zou gaan. Gezien de stijging van het aantal COVID besmettingen in 

Nederland van de laatste weken, vonden wij het niet verantwoord om vertegenwoordigers 

van verenigingen uit heel Nederland bij elkaar te laten komen en stellen we de vergadering 

uit. 

Conform de statuten moeten we binnen 6 maanden na afloop einde boekjaar (31 mei) een 

bondsvergadering houden. Door de huidige COVID-situatie mogen sportbonden nog vier 

maanden extra uitstel nemen voor het houden van de bondsraad. Dit betekent uiterlijk 31 

maart 2021. 

Het bondsbestuur streeft er nu naar om de bondsraad in januari 2021 te houden, maar alles 

blijft afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus. Binnenkort zal een uitnodiging 

verstuurd worden naar de verenigingen om te peilen hoeveel interesse er is om de 

bondsraad bij te wonen. Afhankelijk van de respons zal een geschikte ruimte gereserveerd 

worden, waarbij aan de veiligheidsadviezen rondom corona voldaan kan worden. 

 

In overleg met NOC*NSF gaan we kijken welke alternatieven er zijn, zodat het uitstel hopelijk 

geen gevolgen heeft voor de subsidies. 

 

2. Contributie 2020-2021 

Het bondsbestuur zal bij de nog te houden bondsraad te volgende contributie en 

wedstrijdgelden voor het seizoen 2020 – 2021 voorstellen: 

 

Contributie Prijs seizoen 2019 – 2020  Prijs seizoen 2020 – 2021 

Algemene licentie ANS € 2,75 € 0,00 

Wedstrijdlicentie ANS € 8,75 € 0,00 

Licentie vereniging ANS € 17,50 € 0,00 

Individuele licentie ANS € 16,50 € 0,00 

 



Selectiewedstrijd / NK Prijs wedstrijd 2019 – 2020  Prijs wedstrijd 2020 – 2021  

ANS-lid met wedstrijdlicentie € 7,50 € 8,00 

ANS-lid zonder wedstrijdlicentie € 10,75 € 8,00 

Geen lid van de ANS € 14,00 € 15,00 

Jeugdspeler € 0,00 € 0,00 

 

 

Het bondsbestuur is van mening dat het niet heffen van een contributie voor het seizoen 

2020 – 2021 eenmalig gerechtvaardigd is doordat een groot deel van het kalenderjaar 2020 

geen wedstrijden georganiseerd worden door de ANS. Het bondsbestuur compenseert 

daarmee leden en verenigingen voor het niet deel kunnen nemen aan de door de ANS 

georganiseerde wedstrijden. Indien de bondsraad niet instemt met het voorstel van het 

bondsbestuur zullen de consequenties daarvan gecommuniceerd worden.  

Dit voorstel geldt dus alleen voor dit seizoen, volgend seizoen zal de situatie weer normaal 

worden. 

 

Verenigingen zullen binnenkort wel, zoals gebruikelijk, een e-mail ontvangen van het 

bondsbureau met ledenoverzicht, gemiddeldes en pro forma factuur om zodoende het 

ledenbestand te actualiseren. Er zal ook een factuur worden ontvangen echter deze zal nihil 

zijn.  Indien in het seizoen 2020 – 2021 wel wedstrijden worden georganiseerd zal hiervoor 

wel inschrijfgeld gefactureerd worden. Daarbij maken we echter gezien de gehele situatie 

geen onderscheid in het tarief tussen wedstrijdspelers en niet-wedstrijdspelers voor het 

seizoen 2020 – 2021. We vragen wel aan de verenigingen om op dezelfde manier als altijd 

aan te geven welke spelers wedstrijdspeler en zijn welke spelers niet. Daarmee kan de ANS 

de administratie wel op orde houden. 

 

Ten aanzien van het afgebroken bekerseizoen zal de bekercommissie in samenspraak met 

het bondsbestuur kijken hoe de spelers die voor de hele cyclus betaald hadden een 

compensatie kunnen krijgen. Hierover wordt iedereen later geïnformeerd. 

 

3. Wedstrijdplanning 2020-2021 (herhaalde mededeling) 

Zoals bekend heeft het bondsbestuur besloten in 2020 geen wedstrijden meer te 

organiseren. Ook alle open toernooien die dit jaar nog op de agenda stonden, zijn intussen 

afgelast. 

Later in het najaar (oktober/november) zal het bondsbestuur in overleg met de landelijk 

wedstrijdleider en de bekercommissie bespreken wat er mogelijk is voor de eerste helft van 

2021.  

 

 


