
 
 
 
Nieuwsbrief augustus 2021 
 
 
Hallo allemaal, 
 
In deze nieuwsbrief geven we informatie over de bondsraad van september, de contributie 
voor het seizoen 2021-2022 en de wedstrijdplanning. 
 
 
1. Wedstrijdplanning 2021-2022 
Laten we meteen met het beste nieuws beginnen: we gaan weer sjoelen! Het eerste 
weekend van september trappen we af met de traditionele interland. Dit jaar spelen we in 
Ter Apel. 
Ook de data en de zalen voor de NK’s zijn vastgelegd. De afdelingen zijn ook bezig hun 
speeldata te regelen. Kijk voor de wedstrijdagenda op www.sjoelsport.nl 
 
2. Bekerseizoen 2021-2022 
Voor de deelnemers aan het bekercyclus is afgesproken dat alle spelers die in 2019-2020 
voor het hele seizoen betaald hebben, dit seizoen 50% korting krijgen op het inschrijfgeld 
van € 55,-. Alle wedstrijden worden gespeeld in Beneden-Leeuwen. 
De eerste wedstrijd is al op 11 september, dus meld je  snel aan. Meer informatie staat op 
www.sjoelsport.nl 
 
3. Bondsraad 10 september 2021 
Op vrijdagavond 10 september is de bondsraad. Net als afgelopen maart wordt dit een 
digitale vergadering via MS Teams. 

4. Contributie 2021-2022 
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 

Prijs seizoen 
2021-2022 

Algemene licentie ANS € 2,75 € 0,00 € 0,00 

Wedstrijdlicentie ANS € 8,75 € 0,00 € 0,00 

Licentie vereniging ANS € 17,50 € 0,00 € 0,00 

Individuele licentie ANS € 16,50 € 0,00 € 0,00 

In maart 2021 is de bondraad akkoord gegaan met het voorstel om ook in het seizoen 2021-
2022 geen contributie te heffen. 

http://www.sjoelsport.nl/
http://www.sjoelsport.nl/


 
 
 
 

Selectiewedstrijd / NK Prijs wedstrijd 
2019 – 2020  

Prijs wedstrijd 
2020 – 2021  

 Prijs wedstrijd 
 2021-2022 

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

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

Geen lid van de ANS € 14,00 € 15,00  bondsraad 

Jeugdspeler € 0,00 € 0,00  bondsraad 

De bondsraad zal op 10 september het inschrijfgeld voor het seizoen 2021-2022 vaststellen.  
 
Het bondsbestuur is van mening dat het niet heffen van een contributie voor het seizoen 
2021 – 2022 gerechtvaardigd is doordat het hele vorige seizoen 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. 
 
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.  In het seizoen 2021 – 2022 worden wel weer wedstrijden georganiseerd. Hiervoor zal 
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 2021 – 2022. 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 op orde houden. 
 
5. In memoriam 
We eindigen deze nieuwsbrief met het trieste bericht dat we op 30 juni te horen kregen dat 
de wedstrijdleider van afdeling Oost, Gerard Agterhuis, aan de gevolgen van Covid19 is 
overleden. Gerard was ruim 30 jaar wedstrijdleider en heeft daarnaast de bond gesteund in 
vele commissies en werkgroepen. De ANS kon altijd een beroep op hem doen. We zullen 
Gerard enorm missen. 
Langs deze weg opnieuw onze condoleances aan zijn familie en naasten. 
 
 
 
 
 


