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Algemene Ledenvergadering 10 november 2017 
Congrescentrum Papendal te Arnhem 

van 19:45 tot 23:00 uur 
 
Aanwezig:  
Bestuur 
Mark Huizinga (voorzitter) 
Henk Bos (secretaris) 
Carel Wolters (penningmeester) 
Hans te Velthuis (voorzitter Parcourscommissie) 
Teun de Laat (bestuurslid Pr & Communicatie) 
Frank Koelewijn (bestuurslid verzekeringen) 
Simon in’t Veld (algemeen bestuurslid) 
 
Bondssecretariaat 
Marloes van Groningen  
 
Regio Ambassadeurs 

Willem Warmerdam (RA Oost) 

Marcel Janssen (RA Midden) 

Bram Hurkmans (RA Zuid) 

Afwezig: 

Sytze Jonker (RA Noord) 

 
Commissiesprekers: 
Carel Wolters (voorzitter Commissie Financiële Zaken) 
Teun de Laat (voorzitter Commissie Pr & Communicatie) 
Frank Koelewijn (voorzitter Commissie Juridische Zaken) 
Wim Meilink (voorzitter Commissie Technische Zaken) 
Gerko Weening (voorzitter ICT) 
Theo Posthumus (voorzitter Commissie Wedstrijdzaken 
 
Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur: 
Totaal 53 personen – zie presentielijst najaars-ALV 10.11.2017  
 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen door voorzitter 

2. Notulen vorige ALV 

3. Presentatie Jaarverslag 2016/2017 
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4. Jaarverslag Penningmeester & kascommissie verslag & benoeming 

en vaststelling Jaarrekening 2016/2017 

5. Uitreiking spelden aan ereleden 

6. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen 

door voorzitters van de verschillende commissies: 

a. Parcourscommissie 

b. Commissie Deskundigheidsbevordering 

c. Commissie Financiën 

d. Commissie Technische Zaken 

e. Commissie Pr & Communicatie 

f. Commissie Juridische Zaken 

g. Commissie ICT 

h. Commissie Wedstrijdzaken 

7. Uitslag verkiezing penningmeester en bestuurslid pr & communicatie 

8. Toelichting promotiepakket voor wedstrijdorganisaties 

9. Rechten en plichten bij organisatie van een (Open) NK 

10. Afscheid vrijwilligers  

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 
Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze najaars-ALV zijn in te zien via onze website en 
in menu “Over de SBN” en submenu ALV bij button [voorjaars-ALV 10 november 2017].  

 

 
1. Opening & mededelingen door voorzitter 

Namens het bestuur heet Mark iedereen van harte welkom op deze najaars-ALV van de 
Survivalrun Bond Nederland. Mark dankt meteen allen voor zijn/haar komst. Wij zijn blij dat 
jullie je vrije vrijdagavond willen besteden aan het besluitvormingsproces binnen onze bond. 

i. Een bijzonder welkom aan een aantal ereleden. Sommige gezichten zien we hier 
vaker, maar vanavond besteden we extra aandacht aan de mensen die een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd in de historie van de SBN, we komen daar straks 
op terug. 

ii. In de vorige ALV hadden we wat prototypes van ons aankleedpakket voor 
survivalruns in huis staan. Vanavond kan het jullie niet ontgaan zijn dat het pakket 
volledig operationeel is. Daar heeft veel werk in gezeten, vooral ook in het logistieke 
proces erachter. 
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We hebben nu in ieder geval een ferme start in een krachtigere uitstraling van onze 
evenementen. Meer inhoudelijk komen we daar na de pauze op terug, maar weet 
alvast dat al die materialen die je vanavond ziet kosteloos inzetbaar voor elke 
survivalrun. 

iii. We schetsen nog maar een keer het kader van deze avond. Sinds vorig jaar hebben 
we twee keer per jaar een ALV, in het voorjaar en najaar. In de voorjaars-ALV kijken 
we vooruit naar het dan komende seizoen, inclusief jaarplan, begroting en 
voorstellen tot reglementswijzigingen. Vanavond, in de najaars-ALV, kijken we terug 
naar het afgelopen seizoen en leggen we verantwoording af, zowel inhoudelijk als 
financieel. Verder zijn de bestuursverkiezingen ook in de najaars-ALV gepland, omdat 
gemiddeld genomen de agenda dan minder vol is. We zeggen gemiddeld genomen, 
want we hebben vanavond toch ook veel om de revue te laten passeren. 

iv. Reglementswijzigingen voor een volgend zullen dus in principe ter stemming worden 
gebracht in de voorjaars-ALV. We hebben vanavond één uitzondering: de 
aanvullende voorwaarden bij organisatie van een (O)NK. Dat brengen we vanavond al 
in, omdat dat voorstel invloed kan hebben op het wel of niet kandidaat stellen van 
een WO voor het organiseren van een NK. En dat moet voor seizoen 2018/2019 al 
gebeuren vóór 31 december van dit jaar. Vandaar dat we dat voorstel vanavond aan 
jullie voorleggen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is als hij zich opwerpt om een 
NK te organiseren. 

v. Als laatste. Als bestuur hebben we de taak om voorstellen te brengen naar de ALV. 
Dat zijn geen zaken die we uit onze duim zuigen, daar gaat een proces aan vooraf om 
te komen tot de meest passende voorstellen die aansluiten bij de koers die wij voor 
ogen hebben. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken. Uiteindelijk moet het 
leiden tot ideeën en voorstellen waar jullie ook een goed gevoel bij hebben om onze 
sport vooruit te helpen. Om dit proces transparant en toegankelijk te houden voor 
iedereen, hebben we voor de aanloop naar de komende voorjaars-ALV een tijdspad 
opgesteld, waarin tussen januari en april alle plannen, ideeën en voorstellen worden 
besproken met alle betrokken partijen. Dus met het bestuur, de commissies en de 
regio-ambassadeurs. De RA’s nemen dat mee naar hun regio-overleg in 
februari/maart, zodat alle aangesloten organisaties in hun regio-overleg het kunnen 
bespreken en feedback kunnen geven. Op die manier is iedereen geïnformeerd, 
gehoord en hebben wij als bestuur kunnen schaven aan onze voorstellen. Als je dan 
nog het gevoel hebt dat je in de weken voor de ALV overvallen wordt door nieuwe 
voorstellen, dan heb je zelf in het voortraject de aansluiting gemist met de 
commissies, met je RA en je regio-overleg. Dus zorg dat je namens je organisatie een 
vertegenwoordiging hebt in je regio-overleg. Of heb er anders vrede mee dat je geen 
invloed hebt op wat je in de ALV krijgt voorgeschoteld. 



 
 

 
 

4 

vi. Dat was alvast even vooruitblikkend, we hadden eigenlijk gezegd dat dit een 
terugblik-ALV is. Dat gaan we dan nu ook doen. We gaan naar de stukken, om te 
beginnen de notulen van de laatste ALV.  

 

2. Notulen vorige ALV 

i. Mark vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV op 21 april 
2017, het zijn in totaal 16 pagina’s. Er wordt een opmerking gemaakt over punt 7, 
pagina 3 het groene keurmerk. In de presentatie stond het meer vrijblijvend want er 
staat ‘bij voorkeur’. In de notulen staat het dwingend en als verplicht. Hans geeft aan 
dat bij voorkeur een groen label wordt geregeld. Als een trainingsorganisatie of 
wedstrijdorganisatie problemen met de richtlijnen hebben, kunnen we 
ondersteunen. Frank vult aan dat een TRA (Taak Risico Analyse) ondervangt als je 
geen groen label kunnen aanleveren, zodat we weten dat je adequaat/deugdelijk 
materiaal geschikt voor haar bestemming inzet. We willen borgen dat er nagedacht 
wordt over de constructie.  

ii. Theo Posthumus heeft een opmerking over bladzijde 11, artikel 4. Theo ziet op de 
obstacle-kalender een survivalrun benoemt. Mark geeft aan dat wij geen invloed 
kunnen uitoefenen op de obstacle-run kalender. Wij hebben alleen zeggenschap over 
survivalruns onder toezicht van de SBN. Obstacle-runs mogen niet door de 
survivalruns heen op dezelfde dag georganiseerd worden. Henk vult aan dat een 
survivalrun parcours wel gebruikt zou kunnen worden voor obstacle-doeleinden. We 
zullen ons niet keihard opstellen, maar wel proberen het van elkaar te scheiden. 
Yorick vraagt of obstacle-run vermenging tijdens de survivalrun mogelijk is. Mark 
geeft aan dat we deze situatie niet waterdicht in onze reglementen hebben staan. 

iii. Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen, onder vermelding van de 
genoemde aanmeldingen worden de notulen van de vorige ALV vastgesteld.  

 

3. Presentatie Jaarverslag 2016/2017 

i. Mark loopt het Jaarverslag door. In Adegem werd de wedstrijd afgelast. Er is een 
toename van het aantal deelnemers aan een survivalrun en er blijft groei zichtbaar 
van het aantal SBN-leden en groei van het aantal wedstrijdlicentiehouders. De JSR 
kent de grootste stijging van alle categorieën. 

ii. Verkiezingen - we hebben 2 termijnen welke verlopen. Carel zit pas 2 jaar in het 
bestuur, omdat hij de rol van penningmeester heeft overgenomen (start in 2014).  
We hebben een nieuwe RA Zuid, Bram Hurkmans. Bert Pennings was de afgelopen 3 
jaar RA Zuid. Als bestuur hebben we in oktober 2017 een regio-overleg geïnitieerd en 
we zijn verheugd dat Bram het regio-ambassadeurschap op zich heeft genomen. 

iii. Het filmpje over onze aansluiting bij het NOC*NSF wordt getoond. De SBN is sinds 
november 2016 aspirant-lid, vanaf 2019 worden we volwaardig lid. We krijgen 
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subsidie als aspirant-lid, als volwaardig lid zou dit substantieel kunnen stijgen naar 
bedragen boven de € 50.000,- jaar. De aansluiting is belangrijk, zodat we ook een 
hapje mee kunnen eten van de grote taart van 50 miljoen. 

iv. De Shirtshop heeft vele shirts geleverd, voor onze wedstrijdorganisaties doen we dit 
tegen kostprijs. 

v. Dan volgt een uitleg over het hot-item verzekeringen; we hebben een turbulent jaar 
moeizame onderhandelingen achter de rug. Na volhardend onderhandelen hebben 
we de verzekeringsbedragen gelukkig weer naar beneden kunnen brengen voor de 
komende 2 jaar.  

vi. Er is een SBN Schrijfwijzer opgesteld door het bestuur, dit document beschrijft de 
termen welke we in onze officiële communicatie eenduidig kunnen communiceren. 
De schrijfwijzer komt ook op onze nieuwe website te staan. Leden kunnen daar 
informatie sneller en beter vinden, we laten vanavond enkele shots zien. 

vii. Het bondsmagazine SURVIVALRUN wordt met hoofdletters geschreven zodat we het 
verschil laten zien tussen de sport als term en ons magazine.  

viii. We kijken in deze ALV terug om te zien of we de pijlers uit ons jaarplan hebben 
kunnen realiseren. We hebben niet alles kunnen realiseren, maar maken ons geen 
zorgen over onze financiering, we verwijzen hierbij naar de sheet Krachtig sportmerk. 
We hebben landelijke publiciteit gehad in Losse Veter en Telegraaf, dus landelijke 
bekendheid is mede door de aansluiting bij het NOC*NSF gelukt.  

 (Bart Jan ter Bork heeft tijdens deze presentatie een vraag over de JSR 8-9 categorie. 
 Mark legt uit dat de JSR 8-9 een optionele wedstrijd is met dagprijzen, maar er wordt 
 geen klassement aan gekoppeld. Je hoeft alleen lid te zijn van de bond, je hebt geen 
 JSR-wedstrijdlicentie nodig.)  
 

4. Jaarverslag Penningmeester & kascommissie verslag & benoeming en 
     vaststelling Jaarrekening 2016/2017 

i. Carel krijgt het woord over de exploitatie en balans. Zoals Mark al aangaf, 
zegt Carel, hebben we een goed resultaat dit jaar en ongeveer € 40.000,- meer 
omdat we € 27.000,- meer baten hebben gehad. En meer contributiegeld door meer 
leden. De groei van wedstrijdlicentieleden is iets minder. De verzekeringspremie-
afdracht van niet-leden is verhoogd waardoor we €20.000 meer hebben kunnen 
innen. De bijdrage van het NOC*NSF is iets lager uitgevallen, de verwachtte bijdrage 
had Carel voor het hele jaar meegenomen in de begroting terwijl dit voor 8 maanden 
meegenomen had moeten zijn. 

ii. We hebben minder lasten gehad, wel meer verzekeringspremie moeten betalen dan 
begroot. Tevens zijn administratiekosten hoger geweest dan begroot, Marloes van 
het bondssecretariaat heeft meer uren moeten draaien. 
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iii. Bij de commissies daarentegen worden lang niet alle kosten gedeclareerd welke zijn 
begroot en ook niet alles uitgegeven. Mark vult aan dat deze manier geen voorkeur 
heeft, we vragen de commissies een realistische begroting te maken, zodat het geld 
dat gereserveerd wordt ook daadwerkelijk uitgegeven kan worden.  
We vergaderen veel via Skype, we kunnen daardoor ook kosten besparen. Ook is 1e 
editie van het bondsmagazine vervallen, we zijn van 4 naar 3 edities gegaan. 

iv. Carel loopt door het 1e deel van de exploitatie, we krijgen bijna € 200.000,- aan 
contributie binnen.  

v. Carel loopt vervolgens door de balans. De activakant laat zien wat we hebben, onze 
spaarrekening is fors gestegen. Dit is bijna volledig veroorzaakt door de winst welke 
we gemaakt hebben. De passivakant laat geen grote posten zien, het meeste wordt 
veroorzaakt door betalingsvertragingen van leden.  

vi. Ons eigen vermogen is ruim € 160.000,-. We willen later vanavond het voorstel doen 
hieruit € 20.000 euro te reserveren voor het SBN Opleidingshuis vanwege dit 
overschot.  

vii. 82% bestaat uit eigen vermogen, we voldoen hiermee ruim aan de gestelde 20% 
welke NOC*NSF als norm stelt.  

viii. De liquiditeit geeft aan of we aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hier zitten we 
volgens de NOC*NSF-norm ook ruim boven. 

ix. Carel geeft het woord aan de kascommissie. 
 Frits Vink komt naar voren en bestaat samen met Yorick Klein Gunnewiek uit de 
 kascommissie. Frits legt uit dat Yorick en Frits dit jaar inzicht hebben gehad in 
 Conscribo waar onze administraties in ondergebracht zijn (SBN ledenadministratie - 
 Shirtshop - SBN bestuur). 
 > er was een opmerking gemaakt dat de inkomsten van bedrukkingen op de shirts 
    geboekt waren als omzet, terwijl de inkoop van deze bewerkingen niet geboekt 
 werden. Een overweging is om bepaalde kosten als investering te boeken in plaats 
 van als uitgave direct geboekt op een commissie.  
 > de kascommissie heeft aanbevolen een hardcopy van de bankafschriften te 
 handhaven als back-up. De SBN heeft een spaarrekening bij de ASN bank. 
 > Frits geeft samen met Yorick namens de kascommissie aan Carel een groot 
 compliment voor zijn inzet. Carel krijgt vervolgens een groot applaus van alle 
 aanwezigen in de zaal. 
 > Frits leest de kascommissie verklaring voor. Namen hem en Yorick kunnen we met 
 z’n allen met een gerust hart decharge verlenen aan het gevoerde beleid. 
 Het eigen vermogen is toegenomen met 61.000 euro. 
 >> Als voorstel wordt ingebracht om naast de begrootte € 15.000,- een extra bedrag 
 t.w.v. € 20.000,- in te brengen voor de het SBN Opleidingshuis. 
 (Gerko Weening vraagt voor wie deze opleidingen bedoeld zijn. Mark en Carel leggen 
 uit dat dit bedoeld is voor de bestaande trainers van de TR. Er is geen tijdstraject 
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 hieraan gekoppeld, als het mogelijk is zullen we mogelijk meer reserves willen 
 toekennen aan dit traject.)  
 Er wordt met een grote meerderheid van stemmen decharge verleend over het 
 financiële beleid. 
5. Uitreiking spelden aan ereleden. 

i. We vinden het passend onze ereleden nogmaals in het zonnetje te zetten. We 
hebben als bestuur vanavond met onze ereleden gedineerd, dit zijn Eddy te Woerd, 
Stef Beunk en Henry Wezenberg. Namens wijlen Kees zijn zijn zoon Bryan en broer 
Walter vanavond aanwezig. Wijlen Kees is 15 jaar geleden tijdens een geslaagde 
reddingsactie helaas zelf om het leven gekomen. 

 Mark bedankt allen hartelijk voor hun bijdrage aan de sport en reikt de 4 gouden 
 Erelid spelden uit aan Bryan, Eddy, Stef en Henry.   

ii. Voor (toekomstige) Leden van Verdienste hebben we een zilveren speld laten maken. 
Stel gerust iemand via het bondssecretariaat aan het bestuur voor als je vindt dat 
deze persoon hiervoor in aanmerking komt. 

 
6. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door 
     voorzitters van de verschillende commissies: 
a. Parcourscommissie 

i.  Hans benoemt de punten uit de presentatie en vertelt dat 44 personen van 
 trainingsgroepen aan de eendaagse knoopcursus deelgenomen. 

ii.  3 personen daarvan hebben de volledige 2-daagse knoopcursus gevolgd en zijn 
 geslaagd om mee te kunnen draaien als PC-lid. 

  (Jochem Schutten vraagt of er al trainingsgroepen zijn die een constructieberekening 
  hebben ingestuurd, Hans geeft aan dat dit wordt voorbereid.)  

b. Commissie Deskundigheidsbevordering 
i. Frank vertelt namens de commissie dat er het afgelopen jaar behoorlijk gas is 

gegeven om het SBN Opleidingshuis in te richten. Het pakket van de cursussen is 
breder gemaakt en verdiept volgens de norm van Academie voor Sportkader voor 
toetsingsdoeleinden. We hebben voldoende lesmateriaal nodig, een lesplan en 
lesboek. 

ii. Henk heeft veel overleg gevoerd met Academie voor Sportkader. Henk licht toe dat 
we begin februari 2018 (uitnodigingen aan trainingsgroepen volgen later dit jaar) een 
voorlichtingsavond hierover gaan geven. We kunnen momenteel de kosten voor deze 
cursussen nog niet kenbaar maken, dit vindt plaats in februari. 

iii. Subsidie van NOC*NSF gaat gepaard met een audit. Er zijn een behoorlijk aantal 
trainers welke beoordeeld gaan worden. We richten ons op een vlotte doorloop van 
alle trainingsgroepen aangesloten bij de SBN. Uitgangspunt van de SBN is dat ervaren 
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trainers een assessment voor BTS (Basis Trainer Survivalrun) kunnen doen. Kwaliteit 
is belangrijker dan kwantiteit geeft Henk aan. 

iv. Er zal prioriteit worden gegeven aan personen, binnen nu en drie jaar, die bij een 
bestaande trainingsvereniging actief zijn. De spreiding heeft onze aandacht. 
 

 Als een trainer binnen een trainingsgroep een BTS cursus kan volgen, kan dit intern 
 bij verenigingen worden verspreid. Mark geeft aan dat we geen inzicht hebben in het 
 aantal trainers.  

v. Voor bijv. CIOS-trainers wordt een competentie profiel opgesteld. 
 (Jacco Koert vraagt of er een verschil is in trainingen voor volwassenen en jeugd. 
 Frank licht toe dat de cursus Jeugd Trainer een verdieping is op een BTS cursus.)  

vi. Het SBN Opleidingshuis wordt momenteel uitgewerkt, vanavond bespreken we het 
verslag van de commissie. In februari gaan we verder met alle trainingsgroepen in 
gesprek en leggen we onze filosofie uit. 

c. Commissie Financiële Zaken 
i. Carel vertelt dat we per 1 september met onze financiële administratie overgegaan 

zijn van Conscribo naar BONDcenter. Voor de overgang naar BONDcenter is gekozen 
omdat zij ons met betrekking tot financiële rapportages werk uit handen nemen. 
Deze mogelijkheid biedt Conscribo niet. Een trainingsorganisatie welke een Conscribo 
ledenadministratie voert vragen we dus vooral bij Conscribo te blijven. 

ii. Wat betreft de Shirtshop omzet willen in de buurt van survivalruns blijven, het mag 
breder maar dient wel in het verlengde van survivalrun te liggen. De capaciteit die er 
is, willen wel inzetbaar houden voor onze eigen wedstrijden. Wij als bond en 
wedstrijdorganisaties moeten ervan kunnen profiteren. De hoofdsponsor van een 
wedstrijdorganisator zou bijvoorbeeld ook graag shirts voor zijn eigen bedrijf willen 
organiseren.  

iii. Midden november volgt een mailuitnodiging via het bondssecretariaat aan 
organisaties om deel te nemen aan een gratis workshop boekhouden & 
ledenadministratie door Conscribo op 7 december te Papendal geïnitieerd door de 
SBN en Conscribo. 

iv. Carel sluit af met een oproep voor nieuwe leden in deze commissie.  

d. Commissie Technische Zaken 
i. Wim legt uit dat deze commissie bestaat uit 6 leden met een overlap naar de PC. Het 

doel van Cie TZ is de veiligheid van hindernissen borgen en vergroten. Bijvoorbeeld 
onderzoek naar het gebruik van koppelstukken en inzet van steigers en 
steigermateriaal. 

ii. Als commissie proberen we faciliterend op te treden, geeft Wim aan, dus neem 
contact met ons op als je ergens tegenaan loopt. Wat ons toetsingskader precies is 
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blijven we onderzoeken, want kijken we naar het bouwbesluit of meer naar de 
speeltoestellennorm? 

 (Jochem Schutten vraagt of het doel van de SBN is om een norm te stellen. Wim 
 antwoord hierop dat een norm om ons heen zoeken om te zien wat het beste bij ons 
 past. Voor alles geldt dat we een zo veilig mogelijk gebruik -voor het doel waarvoor 
 het is bestemd- nastreven.) 
We houden een kleine 20 minuten pauze en er worden voor de geplande verkiezing van 
penningmeester en bestuurslid Pr & Communicatie stembriefjes uitgedeeld welke direct 
mogen worden ingeleverd. Tijdens de pauze worden alle stembriefjes verzameld en geteld. 
Na de verslaglegging van de commissievoorzitters bespreken we de uitslag.  
  
e. Commissie Pr & Communicatie 

i. Teun krijgt het woord en start met de SBN historiefilm. Deze video is ook online via 
Vimeo te bekijken als je op survivalrun zoekt. Met deze film hebben we vele 
honderden uren digitaal materiaal beschikbaar.  

ii. Na de film vertelt Teun dat onze nieuwe huisstijl bijna overal is doorgevoerd, het 
bondsmagazine heeft inmiddels een restyle ondergaan naar de nieuwe huisstijl. 

iii. We tonen de nieuwe concept-website welke in Wordpress is gebouwd even in 
vogelvlucht.  

 (N.a.v. een vraag van studenten nemen we mee dat de Engelse taal zeer gewenst is 
 bij inschrijvingen runs, dit wordt een vervolgstap. Een tijdspad kan hiervoor nog niet 
 worden afgegeven. Onze ledenadministratie en inschrijvingenmodule (het UVP) is niet 
 multi-language opgebouwd zoals Wordpress dit wel is.) 

iv. Teun geeft aan dat de SBN vrijwilligersdag afgelopen zomer een geslaagde en 
gezellige dag was in Beekbergen, we hadden het geheel mooi aangekleed met 
beachvlaggen in onze nieuwe huisstijl. 

 (Er wordt een vraag gesteld over de mogelijk tot inzet van de promotiematerialen uit 
 buiten survivalruns. Het bestuur antwoordt dat we dit niet doen.) 
f. Commissie Juridische Zaken 

i. Frank vertelt dat deze commissie vorig seizoen als vraag had gekregen goed na te 
denken over de risico’s van de sport en survivalrun deelnemers hiervan meer bewust 
te maken. Vanaf dit seizoen wordt daarom aan iedere wedstrijdorganisatie door de 
SBN een spandoek van 2x1m in de nieuwe huisstijl met een bewustwordingstekst ter 
beschikking gesteld. Deze vragen we je op te slaan en bij iedere survivalrun vanaf nu 
en in de toekomst duidelijk zichtbaar voor deelnemers bij de t-shirt afgifteruimte op 
te hangen. 

 > Marloes neemt voorafgaande aan een survivalrun contact met de desbetreffende 
 wedstrijdorganisatie op en zorgt ervoor dat je het spandoek op een overeengekomen 
 adres krijgt toegestuurd. 
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ii. Bij alle survivalruns word je vanaf dit seizoen als deelnemer ook in onze 
inschrijfmodule (het UVP) expliciet gevraagd aan te vinken dat je akkoord gaat en 
tevens bevestigt op de hoogte te zijn van de risico’s van de sport en onze 
reglementen. 

 (Jan Leuverink vraagt of er nog meer mogelijkheden zijn op de risico’s van de sport te 
 wijzen, bijvoorbeeld bij de overdracht van startbewijzen. 
 Jan vraagt of we mensen kunnen diskwalificeren. Henk bevestigt dit, er is reeds een 
 Topklasse loper gediskwalificeerd welke onder de naam van een andere Topklasse 
 loper had gelopen. We blijven hierop toezien en verduidelijking aanbrengen. 
 Yorick Klein Gunnewiek geeft aan dat hij het prettig vindt als in de toekomst sancties 
 gegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld de wedstrijdlicentie afnemen als men de regels 
 overtreedt. Het verzoek van Yorick is om een duidelijk sanctiebeleid uit te spreken 
 vanuit de bond. De wedstrijdorganisatie zal het beleid zo goed als mogelijk proberen 
 te handhaven. 

iii. Het implementeren van een start/ruil overdracht binnen atleten heeft onze 
aandacht, maar er zijn nog veel prio’s dat we hier niet op tijd aan toekomen. 

g. Commissie ICT 

i. Gerko licht toe dat de commissie veel zaken heeft kunnen implementeren, in uvp4j 
en uvponline zijn ruim 60 functionele wijzigingen uitgevoerd. Informatie vind je ook 
op wiki.uvponline.nl.  

ii. Marco Leeflang heeft als lid van de commissie 2 volwaardige start- en finishkoffersets 
in beheer. Deze kunnen wedstrijdorganisaties kosteloos via het bondsecretariaat 
aanvragen om de tijdsregistratie van de survivalrun eenvoudig te beheren.  

iii. Ook is voor wedstrijdorganisaties iDeal als optie in plaats van incasso 
geïmplementeerd in samenwerking met Doorbetalers. Er worden een aantal pilots 
gedraaid dit seizoen geeft Gerko aan. 

iv. De reservelijst feature voor wedstrijdorganisaties willen we uitwerken en koppelen 
aan het omzetten van startbewijzen. 

v. Het hindernislogboek is ook digitaal beschikbaar, een controlelijst wordt vanuit deze 
digitale module vanaf volgend seizoen ook beschikbaar gemaakt. 

h. Commissie Wedstrijdzaken 

i. Theo vertelt dat de nieuwe wedstrijdregels duidelijk zijn gecommuniceerd, soms zien 
we nog wel dat wedstrijdorganisaties verkeerde kleuren shirts inzet. We vragen ee 
ieder om je hier goed aan te houden en goed op de wedstrijdregels te letten.  

ii. De Lange Survivalrun (LSR) is een kleine en toch populaire categorie welke we graag 
willen behouden. Alles valt of staat met voldoende deelnemers en 
wedstrijdorganisatoren welke deze categorie willen aanbieden. 
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iii. De veiligheid qua hoogte voor recreanten heeft aandacht. Ook het vrijwilligersbeleid 
heeft aandacht, hoe kunnen we zoveel mogelijk vrijwilligers vinden en deze personen 
met passie inzetten voor runs? 

iv. Theo geeft aan dat wedstrijdideeën voor deze commissie altijd welkom zijn. Er is 
niets in beton gegoten geeft Theo aan. De wedstrijdcommissie ontvangt graag 
gedurende het hele jaar input.  
(vraag 1 stelt Yorick Klein Gunnewiek. Hij vraagt of er een enquête gehouden kan 
worden binnen de wedstrijd- en Topklasse lopers, met vragen of de invoering 
meerwaarde heeft gebracht en zodat er meer betrokkenheid gecreëerd kan worden. 
We gaan dit bekijken en vragen bedenken zodat we goed kunnen evalueren en de 
ontwikkelingen kunnen volgen. 

 Er volgt een 2e vraag over de zwaarte van survivalruns. Korte touwtjes zijn steeds 
 meer in opkomst. Parameters van de SBN bijvoorbeeld zijn dat de 
 wedstrijdorganisatie de tijdsduur van een wedstrijdcategorie handhaaft, Mark vult 
 aan dat voor een ONK ook de 1e 10  eindtijden van de wedstrijdlopers parameters 
 zijn. Bij de KSR is het verschil in zwaarte van een survivalrun behoorlijk groot bij 
 sommige runs. Topklasse lopers redden zich  wel, maar zij vertegenwoordigen een  
 klein deel van de wedstrijdlicentiehouders. 
 Een KSR is geen instap survivalrun, het is een volwaardige survivalrun categorie. Er 
 zijn ook wedstrijdorganisaties welke een KSR als een verkorte variant zien van de 
 MSR. 
 Idee wordt ook voorgesteld om een lijst van survivalruns te maken en daar een 
 zwaarte aan te hangen. Theo geeft aan Kootstertille hier ook mee bezig is, zodat men 
 bijv. door middel van sterretjes meer inzicht krijgt in de zwaarte van een run.  
 Dit is een moeilijk punt, als wedstrijdorganisaties kun je niet vooraf de zwaarte van de 
 survivalrun indelen. De charme van de sport is dat je niet weet wat je te wachten 
 staat. 

Een 3e vraag komt van Eddy van de Shirtshop. Eddy vraagt of er voor de vrouwelijke 
Topklasse deelnemers de mogelijkheid bestaat om de shirtmaat van mannen aan te 
houden indien gewenst in het UVP, het damesmodel is voor sommigen erg krap.  

 
7. Uitslag verkiezing penningmeester en bestuurslid Pr & Communicatie 

i. Carel en Teun zijn beide bestuursleden en voorzitters van commissies, zij hebben 
beide afgelopen jaren veel input geleverd en doen dat nog steeds met veel passie. 

ii. De uitslag is dat er unaniem “voor” is gestemd voor de zittingstermijn door alle 
aanwezigen. 

 
Decharge over het gevoerde beleid 
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Mark vraagt decharge over het gevoerde beleid. Er zijn voldoende stemmen welke een 
meerderheid vormen. 
 
8. Toelichting SBN promotiepakket voor wedstrijdorganisaties 

i. Teun opent dit onderwerp met een video over het SBN promotiepakket welke 
bestaat uit diverse beachflaggen, dranghekbanners, een erepodium, een achterwand 
en een start- en finishboog. Dit promotiepakket is in samenwerking met 
Sportsmarketingbureau Touché uit Eindhoven ontwikkelt en opgezet. 

ii. De infographics tonen het stappenplan en de beschikbare materialen, iedere 
wedstrijdorganisaties kan hier gratis gebruik van maken. 

 > Mark vult aan dat het pakket vrijblijvend ingezet kan worden, je mag ook alleen 10 
 beachvlaggen afnemen of alleen de achterwand inzetten. 

iii. Er is tevens een protocol (in pdf) beschikbaar welke alle ins- en outs zeer 
gedetailleerd beschrijft, een mail hierover hebben alle wedstrijdorganisaties reeds 
ontvangen. In het protocol staan alle afmetingen plus gewicht duidelijk benoemd, 
graag goed lezen. 

 > Teun vult aan dat binnen het netwerk van de SBN mogelijk is de vormgeving met 
 eigen sponsoruitingen uit te laten werken. Ook dit wordt uitgebreid in het protocol 
 beschreven. 
 (Yorick Klein Gunnewiek vraagt of er flexibiliteit mogelijk is om later dan binnen 1 
 werkdag het promopakket in te leveren als bijv. de volgende run pas weken later 
 plaatsvindt. Dit kan in overleg met het uitleencentra in Ede of Groningen worden 
 afgestemd, voorlopig  blijft wel zoveel mogelijk van kracht zoals in het protocol staat 
 beschreven. Er zal in ieder geval komend voorjaar een evaluatiegesprek plaatsvinden 
 met de 2 uitleencentra.) 
 
9. Rechten en plichten bij organisatie van een (Open) NK 

i. Mark geeft uitleg over het (O)NK-voorstel ter stemming voor seizoen 2018/2019: 

De SBN draagt zorg voor: 
•kosten van bedrukking van 1 mouw met SBN-uiting 

•SBN-medailles voor de prijswinnaars 

•kosten voor bezorgen & ophalen van SBN-promotiemateriaal 
•bestuurslid voor prijsuitreiking 

•voorbeschouwing + verslag achteraf op SBN-website 

•persbericht vooraf en achteraf 
 

We vragen ook effort van de wedstrijdorganisatie bij een (O)NK: 
•1 vrije mouw op wedstrijdshirt voor SBN-bedrukking 

•prominente inzet van het SBN-promotiemateriaal 
• gelegenheid voor bestuurslid om medailles uit te reiken 
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• inhoudelijke input voor voorbeschouwing/verslag/persbericht 
• begeleiden en informeren van SBN-verslaggever 
• 5 startplekken voor relaties van SBN 
 

ii. Deze startplekken zijn niet voor-gedefinieerd. Het zal bijna altijd om een recreatieve 
survivalrun gaan. Stel Erben Wennemars wil meedoen aan een ONK LSR. Mark 
beschrijft dit als win/win situatie vanuit relatiemanagement, dit levert publiciteit op.  

 Vraag uit het publiek is wel of hier kaders voor kunnen komen. Dit is moeilijk geeft 
 Mark aan, want willen we type Patty Brard wel en Erben niet?) De win/win zou een 
 mogelijke sponsor kunnen opleveren of ingangen bij belangrijke instanties/ 
 organisaties. 
 Stef Beunk vindt het een van de beste ideeën, dit is pure promotie voor de sport.) 

iii. Er zijn verder geen onduidelijkheden over dit onderwerp. 

iv. Mark brengt dit punt ter stemming en een ruimte meerderheid van stemmen is 

voor.  

10. Afscheid vrijwilligers 
i. We nemen dankbaar afscheid van Bert Pennings als regio-ambassadeur Zuid van 

2013 tot 2017. Bert krijgt een zwarte soft shell jas met nieuw SBN logo in kleur van 
Mark overhandigd. 

ii. Een 3-tal PC-leden waar we afscheid van nemen zijn er vanavond helaas niet, dit zijn 
Kim Lammers, Robin Reusen en Hans Holkers. Marloes stuurt ons afscheidscadeau 
met een dankkaart per post naar ze toe. 

 
Tussen onderwerp 10. en 11. door feliciteren we survivalrun Neede met hun 25-jarig 
bestaan en we overhandigen Anja Schutten en Jan Leuverink een cheque ter waarde van 
€ 500,00. Een prachtige mijlpaal! 
 
11. Rondvraag 
Mark vraagt of er nog punten of vragen zijn welke niet voorbijgekomen zijn vanavond. 

i. In reactie daarop ontvangt het SBN-bestuur een groot compliment voor deze 
uitermate professionele ALV.  

ii. Bart Jan ter Bork vraagt om de advertentiemogelijkheden. Hij stuurt zijn vraag naar 
het bondssecretariaat en Marloes speelt het door naar de redactie.   

 
12. Sluiting 

i. Mark geeft aan dat aan het slot gekomen zijn van deze ALV. Er is veel 
voorbijgekomen. 
Er is gepresenteerd wat er in het afgelopen seizoen is gedaan en daarin werd ook 
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regelmatig de blik naar voren geworpen, waar we met elkaar naartoe willen. We zijn 
blij met de instemming die jullie daar vanavond weer aan gegeven hebben. 

ii. Financieel staan we er goed voor, dat is een prettige constatering. We hebben op 
veel vlakken meevallers gehad, we profiteren nog steeds van groei, we hebben ons 
huishoudboekje goed op orde en we gaan steeds meer de geldelijke vruchten 
plukken van ons lidmaatschap bij NOC*NSF. 

 Dat is mooi, maar we zijn niet in het leven geroepen om rijk te worden. Binnen de 
 mogelijkheden die we hebben en krijgen zullen we onze rol als belangenbehartiger 
 voor de sport en dienstverlener voor onze leden versterken. 
 Dat gaat niet langer lukken met alleen maar vrijwilligers. Onze grootste knelpunt is 
 menselijke capaciteit. Er zijn meer dan genoeg ideeën en wensen, maar het 
 mankeert ons aan de  mankracht om dat goed uit te werken en te implementeren. 
 We streven ernaar om meer taken te beleggen bij betaalde krachten die 
 structureel werk voor ons kunnen verrichten. Uiteraard verantwoord binnen de 
 financiële ruimte die er is en met instemming van de ALV. 

iii. We kijken terug op een geslaagde avond en als bestuur kijken we energiek vooruit. 
Toch moeten we ook een minder fijne boodschap meegeven. Als bestuur staan we 
voor een koers die we met onze sport willen varen. Wij willen onze sport sterk en 
herkenbaar neerzetten in het hele spectrum van outdoorsporten dat er is.  
Daar staan we voor en daar is niets geheimzinnigs aan; dat staat in ons MJBP 
(meerjarenbeleidsplan) dat we aan jullie hebben gepresenteerd en is geaccordeerd.  

 Wij komen met voorstellen die wij aan jullie voorleggen. Als jullie instemmen met 
 een voorstel, dan is het onze taak, sterker nog: onze plicht om erop toe te zien dat 
 we met z’n allen uitvoeren wat we hier besluiten. 

iv. Zo hebben we vorig jaar een forse set aan wijzigingen doorgevoerd in onze 
wedstrijdregels. Dat had wat voeten in de aarde en dat heeft links en rechts 
gewenning gevergd en er zijn wat reparaties in de regels geweest, maar het zijn wel 
wijzigingen waar jullie zelf mee hebben ingestemd. 

v. Toch constateren we dat er dit seizoen afgeweken wordt van het reglement. 
Bijvoorbeeld kleuren shirts die niet kloppen. We zijn nu 1,5 jaar na de invoering van 
die regels. Dat klopt dus niet. Tijdens een run kunnen we dingen misgaan. Dat is 
spijtig, maar je kunt niet altijd alles voorzien. Dat is dan reden voor evaluatie en 
verbetering. Maar zorgen dat de kleuren shirts overeenstemmen met het regelement 
of dat er maatshirts zijn voor de Topklasse, dat is een kwestie van planning. Daarin 
kun je bewuste keuzes maken in de weken voor je run. Als dat dan niet klopt, is dat 
kwalijk. 

vi. Het kan zijn dat je het niet eens bent een bepaalde regel. Maar in het dagelijks leven 
kun je ook niet zeggen dat een wet voor jou niet geldt, omdat de politieke partij 
waarop jij gestemd hebt, in de 2e kamer tegen gestemd heeft bij een wetsvoorstel. 
Als een wet met meerderheid van stemmen is aangenomen, geldt deze voor 
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iedereen. En volgens dezelfde democratische principes werken wij hier ook naar. Als 
de ALV instemt met een voorstel, geldt dat voor iedereen. Ook voor de 
wedstrijdorganisatie die het niet eens is met een regel. 

vii. We hebben met het bestuur lang gesproken over het geven van een gele kaart aan 
een organisatie die bijvoorbeeld zijn kleuren shirts nu niet op orde had. Uiteindelijk 
hebben we dat nu nog niet gedaan met daarbij de afspraak die we hier nu duidelijk 
stellen: als vanaf nu een WO bij zijn run de zaken die vooraf netjes volgens het 
reglement geregeld kunnen worden, niet op orde heeft, volgt er een gele kaart. 

 Als wij dat niet doen, heeft ook het geen zin om nu weer veel vergaderingen te 
 spenderen aan nieuwe voorstellen als aan het einde van de rit een WO zelf kan 
 kiezen welke regels zij wel of niet toepast. Dat gaat niet werken en zo willen we ook 
 niet werken. 
 
 We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie komst. Voor jullie feedback. En voor 
 jullie instemming met het gevoerde beleid. Wij zijn daar blij mee en we gaan weer 
 aan de slag. 
 
 Mark sluit de vergadering officieel om 23.12u en nodig iedereen uit voor een drankje 
 in de bar. 
 
___________________________________________________________________________ 
  
Onze volgende ALV wordt gehouden op vrijdag 20 april 2018 op Papendal te Arnhem. 
 
 


