
Algemene Ledenvergadering
najaars-ALV 10 november 2017



Welkom namens het bestuur

▪ Mark Huizinga (voorzitter)

▪ Henk Bos (secretaris)

▪ Carel Wolters (penningmeester)

▪ Hans te Velthuis (vz. parcourscommissie)

▪ Teun de Laat (bestuurslid pr & communicatie)

▪ Frank Koelewijn (bestuurslid juridische zaken)

▪ Simon in ’t Veld (algemeen bestuurslid)



Planning van de avond
Agenda:
19.15 – 19.45 Ontvangst (met koffie & thee)
19.45 – 19.50 Opening en mededelingen door voorzitter
19.50 – 19.55 Notulen vorige ALV door voorzitter
19.55 – 20.15 Jaarverslag 2016/2017 door voorzitter
20.15 – 20.35 Jaarverslag penningmeester

Verslag kascommissie + benoeming nieuwe kascommissie
Vaststelling Jaarrekening 2016/2017

20.35 – 20.45 Uitreiking spelden aan ereleden 
20.45 – 21.25 Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door

voorzitters van de verschillende commissies (5 min + 5 min vragen):
20.45 – 20.55 Parcourscommissie;
20.55 – 21.05 Commissie Deskundigheidsbevordering;
21.05 – 21.15 Commissie Financiën;
21.15 – 21.25 Commissie Technische Zaken;

21.25 – 21.35 Verkiezing penningmeester en bestuurslid pr & communicatie
21.35 – 21.55 Pauze

21.55 – 22.05 Commissie Pr & Communicatie;
22.05 – 22.15 Commissie Juridische Zaken;
22.15 – 22.25 Commissie ICT;
22.25 – 22.35 Commissie Wedstrijdzaken;

22.35 – 22.40 Uitslag verkiezing penningmeester en bestuurslid pr & communicatie
22.40 – 22.45 Toelichting promotiepakket voor de wedstrijdorganisaties
22.45 – 22.50 Rechten en plichten bij organisatie van een (Open) NK door voorzitter
22.50 – 23.00 Afscheid vrijwilligers
23.00 – 23.15 Rondvraag
23.15 Sluiting door voorzitter



Notulen vorige ALV (voorjaars-ALV 21 april 2017)



Jaarverslag
seizoen 2016/2017

door voorzitter Mark Huizinga





Wedstrijdkalender 2016/2017

•36 survivalruns

•survivalrun Adegem afgelast wegens storm

•aantal startplekken van 30.482 naar 35.798



Ledenbestand per 1 juli 2017 (1)

•individuele leden van 7630 naar 8474 (+844 = +11%)



Ledenbestand per 1 juli 2017 (2)

•licentiehouders van 2503 naar 2635 (+132 = +5%)



Ledenbestand per 1 juli 2017 (3)

• Aangesloten organisaties van 71 naar 77

• Nieuw:
• TG: Survivalrunvereniging RUIG (Amsterdam)

• TG: All Terrain (Eindhoven)

• TG: Westland Survival (Monster)

• WO: Stichting U-Battle Run (’s Hertogenbosch)

• WO (voorheen onderdeel van TG + WO): Stichting Survivalrun Lingezegen (Arnhem)

• WO (voorheen onderdeel van TG + WO): Stichting Dronterland Survivalrun (Dronten)

• WO (voorheen onderdeel van TG + WO): Stichting Storm Outdoor (Deest)



Bestuur

bestuurslid functie/portefeuille aantreden termijn aftreden herkiesbaar

Mark Huizinga voorzitter 2015 1 2018 ja

Henk Bos secretaris 2013 2 2019 nee

Carel Wolters penningmeester 2015 1 2017 ja

Hans te 

Velthuis

vz 

Parcourscommissie
1992 9 2018 nee

Teun de Laat pr & communicatie 2014 1 2017 ja

Frank 

Koelewijn
juridische zaken 2016 1 2019 ja

Simon in 't 

Veld
algemeen bestuurslid 2015 1 2018 ja

Rooster van aftreden



Regio’s

Rooster van aftreden regio-ambassadeurs (update oktober 2017)

Regio regio-ambassadeur aantreden termijn aftreden herkiesbaar

Noord Sytze Jonker juni 2012 2 2018 ja

Oost Willem Warmerdam sept 2014 2 2020 ja

Midden Marcel Jansen sept 2016 1 2019 ja

Zuid Bram Hurkmans okt 2017 1 2020 ja



Aansluiting bij NOC*NSF (film)

https://vimeo.com/242074545
about:blank
https://vimeo.com/242074545


Aansluiting bij NOC*NSF

• Aanlooptraject in seizoen 2015/2016

• Toegelaten tijdens ALV NOC*NSF op 4 november 2016

• Vanaf 1 januari 2017 aspirant-lid

• Vanaf 1 januari 2019 volwaardig lid

• Erkenning van de sport en de SBN

• Toegang tot kennis en netwerk van NOC*NSF + sportbonden

• Ontvangen bijdrage in 2016/2017: € 5.605

• Verwachte bijdrage in 2017/2018: circa € 15.000 



SBN Shirtshop

• Van 38240 naar 40861 geleverde shirts (+7%)

• Aandeel polyester shirts van 46% naar 62%

• Bijdrage van € 9.700 aan resultaat SBN

• Activiteiten en procedures beschreven

• Vrijwilligersovereenkomst gesloten met Eddy te Woerd 



Verzekeringen

• Moeizame onderhandelingen onder tijdsdruk

• Nu alles ondergebracht bij Meeùs Assurantiën

• Opslag niet-leden bij per deelname aan survivalrun: € 2 → € 6 → € 3,50 

Afdracht aan 

Meeùs

Leden

(per jaar)

Niet-leden

(per deelname)

Aansprakelijkheid € 2,72 € 2,72

Ongevallen € 3,00 € 0,70

Totaal € 5,72 € 3,42



Pr & communicatie

• Nieuw logo en huisstijl

• Schrijfwijzer SBN

• Nieuwe website

• Promotiepakket

• Bondsmagazine SURVIVALRUN



Activiteiten Jaarplan 2016/2017

• Onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan 2016+

• Jaarplan 2016 → Jaarplan 2016/2017

• 3 pijlers:

• Aantrekkelijk sportaanbod

• Sterke organisatie

• Krachtig sportmerk



Jaarplan 2016: Aantrekkelijk sportaanbod

Recreatief

✔ Er is een stijging van 3 survivalrunverenigingen in de regio’s Midden en Zuid in 2016 ten 
opzichte van seizoen 2015.

Prestatief 

✔Bij de wedstrijden is een extra jeugdklasse ingevoerd. 

✔ Er is uitvoering gegeven aan de voorstellen van de wedstrijdcommissie voor het stroomlijnen 
van survivalruns. 

Deskundigheidsbevordering 

✔ In 2016 vindt de eerste editie plaats van een jaarlijkse praktijkdag waarbij een terugkoppeling 
met alle parcourscommissieleden plaatsvindt. 

✔ Eerste contacten met Academie voor Sportkader zijn gelegd ten behoeve van advies om 
opleidingen voor trainers en parcoursbouwers te ontwikkelen. 

✔ Er is een regelgeving ontwikkeld om de veiligheid van de hindernissen te vergroten.



Jaarplan 2016: Sterke organisatie

Organisatiestructuur 

✔ Er is een nieuwe ambassadeur voor regio Midden aangesteld. 

✔ De SBN voldoet aan de minimale kwaliteitseisen ten aanzien van ‘Goed Sportbestuur’ en sluit aan bij NOC*NSF. 

❌ Elke regio organiseert minimaal tweemaal per jaar een eigen regio-overleg. 

Dienstverlening 

✔ Er is een plan van aanpak voor de begeleiding van nieuwe trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties opgesteld. 

✔ Er is in overleg met een verzekeraar een goede verzekering geregeld voor trainingsgroepen, 
wedstrijdorganisaties en voor de individuele survivalrunner. 

Financiering 

❌ Er zijn twee extra adverteerders voor magazine SURVIVALRUN gecontracteerd. 

✔ Aan alle voorwaarden van NOC*NSF is voldaan zodat er in 2017 basisfinanciering naar de SBN komt. 

❌ Een sponsorplan is opgesteld voor het vinden van een landelijke sponsor. 

❌ De SBN heeft zich actief georiënteerd op het aanboren van nieuwe geldstromen om survivalrun verder te 
ontwikkelen. Dit is beschreven in een voorstel voor de ALV. 



Jaarplan 2016: Krachtig sportmerk

Positionering 

✔ De naam van onze bond is veranderd van Survival Bond Nederland in Survivalrun Bond 
Nederland. 

✔ De naam van ons bondsblad is veranderd van ‘Sur5All’ in ‘Survivalrun’ (SURVIVALRUN). 

✔ De SBN is aangesloten bij NOC*NSF, waarmee het unieke karakter van survivalrun als sport 
wordt benadrukt. Om dit te communiceren wordt hiervoor een persbericht uitgestuurd. 

Bekendheid 

✔ De wedstrijdorganisaties zorgen standaard voor aandacht in de regionale media rondom hun 
jaarlijkse survivalrun. 

✔ De SBN heeft actief contacten gelegd met landelijke media om positieve publiciteit voor 
survivalrun te genereren. 

✔ De SBN heeft een vormgever gevonden die start met het maken van een nieuwe huisstijl. 



Jaarverslag penningmeester
seizoen 2016/2017

door penningmeester Carel Wolters



Inhoudsopgave / financiële verantwoording

23



Exploitatie boekjaar 2016/2017

24



Exploitatie deel 1 en totaal 2016/2017
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Exploitatie deel 2 en totaal 2016/2017
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Balans per 31-08-2017 en 31-08-2016
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Kascontrole en kascommissie
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Voorstel toestemming van het eigen vermogen
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Uitreiking spelden
aan Ereleden



Goedkeuring jaarrekening

31



Uitreiking spelden aan Ereleden

Aftreden Erelid

• Henry Wezenberg Secretaris  Dagelijks Bestuur SBN (oprichting) 1992 1992

• Derk-Jan Bovenmars  Penningmeester Dagelijks Bestuur (oprichting) 1994 1994

• Eddy te Woerd Voorzitter Dagelijks Bestuur (oprichting) 1996 1996

• Stef Beunk Interim Voorzitter 1997-2000 2000 2000

• Marita Klein Gebbink Secretaris SBN 1994-2001 2001 2001
Uitslagenverwerking wedstrijden

• Kees van Hoof † Bestuurslid SBN en Parcours Commissie 1993-2001 2002



Verslag Parcourscommissie
seizoen 2016/2017

door voorzitter PC Hans te Velthuis



Verslag Parcourscommissie

34

De PC heeft als taak ervoor te zorgen dat de aangesloten trainings- en 
wedstrijdorganisaties voldoen aan de parcoursvoorschriften van de SBN en toetst 
deze in de praktijk.

• Afgelopen seizoen zijn de nieuwe richtlijnen voor het huidige seizoen samen met 
commissie Technische Zaken uitgewerkt. Alle PC-leden, trainingsgroepen en 
wedstrijdorganisaties zijn hierover geïnformeerd. Nieuw is o.a. de nieuwe 
procedure bij het gebruik van koppel-, verbindingstukken en constructieve 
materialen. 
Er is een juryposteninstructie afvinklijst uitgewerkt welke nu verplicht onderdeel 
uitmaakt van het draaiboek.

• Afgelopen voorjaar zijn er in mei een aantal knoopcursussen gegeven voor leden 
van trainingsverenigingen en wedstrijdorganisaties. Tevens zijn er 3 nieuwe PC-
leden bijgekomen t.w. Ingrid Kwakman, Erik van Ee en Manfred Franken. 



Verslag Commissie 
Deskundigheidsbevordering

seizoen 2016/2017

door commissielid Quintin Pots



Verslag Commissie Deskundigheidsbevordering
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Deze commissie is na een aantal vergaderingen als commissie en na overleggen met 
het bestuur met een voorstel gekomen inzake het opleiden en certificeren van 
survivalruntrainers.

Afgelopen seizoen is het voorstel in drie onderdelen verdeeld:
1. Filosofie en structuur
2. Competentieprofielen, leerdoelen, opleidingsplannen, exameneisen en 

assessmentprocedures
3. Afstemming met Academie voor Sportkader (via NOC*NSF), financiële 

onderbouwing en de impact hiervan.



Verslag Commissie Financiële Zaken

seizoen 2016/2017

door voorzitter Carel Wolters



Verslag Commissie Financiële Zaken
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Deze commissie is een adviescommissie voor financiële zaken.

• Afgelopen seizoen is het draaiboek met procedures van de SBN Shirtshop 
afgerond.

• Chris Oolthuis is als assistent van Eddy te Woerd benoemd en wordt ingewerkt.
• De commissie heeft de overgang van de financiële administratie naar BONDcenter 

begeleid welke op 1 september 2017 van start is gegaan.
• Inzake bevoegdheden werd onderzocht in hoeverre de Shirtshop buiten 

survivalrunorganisaties kan leveren.



Verslag Commissie Technische Zaken

seizoen 2016/2017

door voorzitter Wim Meilink



Verslag Commissie Technische Zaken

40

De Commissie Technische Zaken ontwikkelt en houdt toezicht op het gevoerde 
technische beleid, veiligheid van hindernissen staat voorop.

• Afgelopen seizoen zijn verschillende aspecten besproken, gebruik van hijsbanden 
en staalkabels, de wijze van beoordelen van steigerconstructies en het op een 
verantwoorde manier gebruiken van zogenaamde koppelstukken. Bij een aantal 
onderdelen is het daadwerkelijk gekomen tot het opstellen van richtlijnen, deze 
richtlijnen zijn opgenomen in de nieuwe Parcoursvoorschriften.

• Binnen de commissie wordt nog gezocht naar een duidelijker verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden in relatie tot de PC.



Verkiezingen
Bestuursleden



Verkiezing penningmeester & bestuurslid pr & communicatie
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Vanaf 2017 gebeurt het aan- en aftreden van bestuursleden tijdens de najaars-ALV.
In het afgelopen seizoen waren er geen aflopende zittingstermijnen. 

In deze najaars-ALV zijn herkiesbaar:
• Carel Wolters penningmeester 2015 – 2017
• Teun de Laat pr & communicatie 2014 – 2017 

Opmerkingen: 
- Een zittingstermijn duurt 3 jaar, het maximumaantal termijnen is 4. 
- De ALV benoemt de bestuursleden, het bestuur bepaalt de rolverdeling. 
- Carel Wolters trad in 2015 aan als bestuurslid. In 2016 nam hij de rol van 

penningmeester op zich, inclusief de daarbij behorende termijn tot 2017. 



Korte pauze



Verslag Commissie Pr & 
Communicatie

seizoen 2016/2017

door voorzitter Teun de Laat



Verslag Commissie Pr & Communicatie
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De Commissie Pr & communicatie informeert diverse doelgroepen over activiteiten 
van de SBN en draagt zorg voor de uitvoering van het beleid rondom communicatie.

• Afgelopen seizoen is er een SBN promofilm gemaakt, hierin komen 
survivalrunners van jong tot oud in beeld. 

• Er is ook een SBN historiefilm gemaakt -de SBN sinds 1991-
• In samenwerking met extern mediabedrijf Voga Media is er een nieuwe huisstijl 

opgeleverd met o.a. een nieuw logo met stijlelementen.
• De commissie is actief voor het bondsmagazine SURVIVALRUN.
• Op 8 juli heeft de commissie het SBN vrijwilligersfeest georganiseerd.

about:blank


Verslag Commissie Juridische Zaken

seizoen 2016/2017

door voorzitter Frank Koelewijn



Verslag Commissie Juridische Zaken
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Deze commissie voorziet het bestuur van de SBN inzake juridische vraagstukken.

• Afgelopen seizoen is veel tijd besteed aan onderhandelingen aangaande de 
huidige aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering.

• Verder heeft de commissie bijgedragen aan het verder bewust maken van 
deelnemers aan survivalruns dat er risico’s aan de sport verbonden zijn. Hiervoor 
is een disclaimer in de inschrijfmodule voor wedstrijden ingericht waar je als 
deelnemer mee instemt en ter akkoord afvinkt.

• Ook is er een spandoek beschikbaar voor alle wedstrijdorganisaties (WO) waarop 
staat dat de deelnemer op de hoogte is van het deelnemersreglement van de SBN. 
Dit spandoek wordt vooraf iedere run door het bondssecretariaat naar de WO 
opgestuurd.



Verslag Commissie ICT

seizoen 2016/2017

door voorzitter Gerko Weening



Verslag Commissie ICT
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Deze commissie houdt zich bezig met automatiseringsonderwerpen met als doel het 
ondersteunen van en het vereenvoudigen van de taken voor leden, organisaties en 
de SBN.

• Afgelopen seizoen heeft de commissie twee koffersets voor wedstrijdorganisaties 
samengesteld ten behoeve van het registreren van looptijden van deelnemers. 
Vraag het bondssecretariaat gerust om meer informatie hierover.

• Verder zijn er meer dan 60 functionele veranderingen doorgevoerd in UVPonline 
en UVP4j, UVP staat voor Uitslagen Verwerkings Programma. 

• Ook is het digitale hindernislogboek verder uitgewerkt en is het beschikbaar als 
service voor verenigingen. 



Verslag Commissie Wedstrijdzaken

seizoen 2016/2017

door voorzitter Theo Posthumus



Verslag Commissie Wedstrijdzaken
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De commissie Wedstrijdzaken is actief in de vele aspecten rondom 
wedstrijdregels. 

Afgelopen seizoen zijn onderstaande punten behandeld/geëvalueerd:
• Behoud van de LSR
• Wedstrijdverdeling over het land
• Leeftijdsgrens JSR 
• Ontwikkeling van de zwaarte van de run
• Voorrang in wedstrijden
• Vrijwilligersbeleid
• Topklasse en maatshirts



Decharge over het beleid
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Toelichting promotiepakket
voor de wedstrijdorganisatie



Video promotiepakket voor de wedstrijdorganisatie 
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Voorstel (O)NK
voor aanvullende voorwaarden bij organisatie van 
een (O)NK



Voorstel voor aanvullende voorwaarden bij organisatie van een (O)NK
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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



Voorstel voor aanvullende voorwaarden bij organisatie van een (O)NK
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De WO draagt zorg voor:
• 1 vrije mouw op wedstrijdshirt voor SBN-bedrukking
• prominente inzet van het SBN-promotiemateriaal
• gelegenheid voor bestuurslid om medailles uit te reiken
• inhoudelijke input voor voorbeschouwing/verslag/persbericht
• begeleiden en informeren van SBN-verslaggever
• 5 startplekken voor relaties van SBN



Afscheid vrijwilligers



Afscheid vrijwilligers

• Bert Pennings regio-ambassadeur Zuid (2013-2017)

• Kim Lammers Parcourscommissie-lid

• Robin Reusen Parcourscommissie-lid

• Hans Holkers Parcourscommissie-lid

Dankjewel voor jullie inzet!



Rondvraag



Rondvraag

Zijn er nog vragen?



Sluiting van deze ALV
Hartelijk dank voor je komst!

We nodigen je graag uit voor een drankje 
in de bar ter afsluiting van deze avond


