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1. Voorwoord 

Het seizoen 2017/2018 vertoonde weer 
een groei op alle fronten: meer 
wedstrijden, meer leden, meer 
verenigingen, hogere baten & lasten en 
een uitbreiding van het secretariaat. Maar 
het was niet alleen ‘meer van hetzelfde’. 
De langverwachte trainersopleidingen 
gingen van start, een novum binnen onze 
sport. Er is veel werk gestoken in het 
eerste SBN opleidingshuis en inmiddels 
worden de cursussen verzorgd en zijn de 
eerste certificaten uitgereikt. 

De nieuwe huisstijl is verder doorgevoerd, 
nu ook op onze nieuwe website en in ons 
bondsmagazine SURVIVALRUN. 
 
Tijdens de voorjaars-ALV 2018 zijn een 
aantal vernieuwingen in het Algemeen 

Reglement aangenomen. Ik kijk met veel 
belangstelling en vertrouwen uit naar 
seizoen 2018/2019 om te zien hoe die 
vernieuwingen uitpakken. 

2019 wordt tevens het jaar dat de SBN 
overgaat van aspirant-lid naar volwaardig 
lid van NOC*NSF. Dit gaat ons helpen om 
de volgende stappen in professionaliteit te 
zetten. Om de onstuimige groei, waarvan 
het einde nog niet in zicht lijkt, passend te 
blijven begeleiden, zullen we als 
organisatie moeten blijven ontwikkelen.  
Ik kijk er naar uit dat in de komende jaren 
met alle betrokken partijen te blijven 
doen. 

Mark Huizinga 
voorzitter Survivalrun Bond Nederland  
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2. Survivalruns 

2.1 Wedstrijdkalender 

In seizoen 2017/2018 werden 38 
survivalruns georganiseerd onder 
auspiciën van de SBN. Dit zijn er twee 
meer dan het seizoen ervoor. 

Nieuw op de kalender waren de 
survivalruns in Enschede (DSSV Tartaros), 
Buren, Nijverdal, ’s-Hertogenbosch en 
Zwolle. 

In Grootebroek wordt om het jaar een 
survivalrun georganiseerd, in seizoen 
2017/2018 niet. De survivalrun in 
Rotterdam stond dit seizoen ook niet op 
de kalender. De survivalrun van Brugge 
kon de organisatie niet rond krijgen en 
trok zich terug. 

Het totale aantal startplekken steeg met 
15% van 35.798 in seizoen 2016/2017 

naar 41.001. 62% van alle startplekken 
werd ingevuld door SBN-leden 
(2016/2017: 61%). 
 

Aantal startplekken bij survivalruns 
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2.2 (Open) Nederlandse & Belgische Kampioenschappen 

Hieronder staan de survivalrun wedstrijdcategorieën. 

Afkorting Voluit leeftijd afstand streeftijd top-10 

LSR Lange Survivalrun 18+ 15-25 km 2.30 uur 

MSR Middellange Survivalrun 18+ 9-15 km 1.30 uur 

KSR Korte Survivalrun 18+ 6-9 km 55 min 

JSR 15-17 Jeugd Survivalrun 15-17 15-16-17 6-9 km 55 min 

JSR 12-14 Jeugd Survivalrun 12-14 12-13-14 4-7 km 40 min 

JSR 10-11 Jeugd Survivalrun 10-11 10-11 4-7 km geen streeftijd 

JSR 8-9 Jeugd Survivalrun 8-9 8-9 niet vastgelegd geen streeftijd 

 
Bij de ONK’s voor volwassenen is er onderscheid tussen dames & heren, overall, 40+ en 50+. 
 

Open Nederlandse Kampioenen volwassenen seizoen 2017/2018 

Datum 18-03-2018 26-11-2017 03-06-2017 

Organisator Fit Zeist Hang-On Doorn Survival De Knipe 

Categorie ONK KSR ONK MSR ONK LSR 

Heren overall Stijn Elferink Stijn Elferink Stijn Elferink 

Dames overall Lisan de Vries Lisan de Vries Lenneke van der Heide 

Heren 40+ Jan Nauta Kerst Wind Kerst Wind 

Dames 40+ Sandra van Dijk Sandra van Dijk Sandra van Dijk 

Heren 50+ Peter Baan Erik de Heer Peter Baan 

Dames 50+ Lia Nummerdor Marian van Maanen Froukje Berkenbosch 
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Hieronder staan de Nederlands Kampioenen bij de jeugd. De JSR 8-9 kent geen NK. 
 

Nederlandse Kampioenen jeugd seizoen 2017/2018 

Datum 11-11-2017 

Organisator Stichting Survival Vollenhove 

JSR 15-17 jongens Erik Mentink 

JSR 15-17 meisjes Elsa Rijpstra 

JSR 12-14 jongens Bas Smit 

JSR 12-14 meisjes Jessyca van Engelenburg 

JSR 10-11 jongens Teije van der Kooij 

JSR 10-11 meisjes Maya van Lindert 

 
In Adegem werden op 19-11-2017 de Belgische Kampioenschappen Volle Run (vergelijkbaar 
met LSR) en Halve Run (vergelijkbaar met MSR) gehouden. 
 

Belgische Kampioenen seizoen 2017/2018 

Datum 19-11-2017 

Organisator Survivalrun Meetjesland (Adegem) 

Volle Run heren overall Pieterjan de Beuf 

Volle Run dames overall Inge Heirwegh 

Volle Run heren 40+ - 

Volle Run dames 40+ Inge Heirwegh 

Volle Run heren 50+ - 

Volle Run dames 50+ Maya van Lindert 

Halve Run heren overall Koen Mattheeuws 

Halve Run dames overall Sarah van de Keere 

Halve Run heren 40+ Koen Mattheuuws 

Halve Run dames 40+ - 

Halve Run heren 50+ Alain Verstringe 

Halve Run dames 50+ - 
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2.3 Klassementswinnaars seizoen 2017/2018 

De traditionele bekeruitreiking aan het einde van het wedstrijdseizoen was in Harreveld voor 
alle wedstrijdcategorieën.  
 
Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de punten die behaald zijn in minimaal 
de helft van alle wedstrijden (met een maximum van 8) die in de betreffende categorie op 
de wedstrijdkalender staan.  

Winnaar Korte Survivalrun Middellange 
Survivalrun 

Lange Survivalrun 

Heren overall Ruben Dinkelman Jesse de Heer Kerst Wind 

Dames overall Marjolein Klein Sessink Lenneke van der Heide Florence van Helten 

Heren 40+ Eric van den Ham Timo de Boer Kerst Wind 

Dames 40+ Helga Vuur Annelies Dijkstra - 

Heren 50+ Bart Dinkelman Peter Baan Erik de Heer 

Dames 50+ Hella Gruell - - 

 

Categorie Jongens Meisjes 

Jeugd Survivalrun 15-17 Erik Mentink Elsa Rijpstra 

Jeugd Survivalrun 12-14 Jarno Visser Floor van Groenendaal 

Jeugd Survivalrun 10-11 Teije van der Kooij Maya van Lindert 
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3. Ledenbestand 

 
3.1 Individuele leden 

Het grootste deel van ons ledenbestand bestaat uit individuele leden, die rechtstreeks lid 
zijn van de SBN. Tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 kwamen er 1.568 nieuwe leden bij, het 
totaal aantal steeg van 8474 naar 10042 (+19%). Nog nooit kwamen er in één jaar zoveel 
nieuwe leden bij.  

 

 

3.2 Licentiehouders 

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijdcategorieën is een wedstrijdlicentie nodig. Vanaf 
1 juli 2016 geldt voor volwassenen een kwalificatienorm waarbij een atleet eerst binnen een 
periode van twee aaneengesloten seizoenen vijf recreatieve survivalruns met behoud van 
polsbandje moet hebben afgelegd. 

Door het invoeren van deze kwalificatienorm werd aanvankelijk de sterke groei van 
licentiehouders geremd. Nu de kwalificatiepunten eenmaal verdiend worden, zet de groei 
weer door. Het totaal aantal licentiehouders groeide van 2635 in 2017 naar 3018 in 2018 
(+15%). De JSR steeg procentueel het meest (+25%), de KSR deed dit in absolute zin (+175). 
 
Vanaf seizoen 2018/2019 geldt er voor volwassenen een generieke wedstrijdlicentie. Dit 
betekent dat elke licentiehouder van 18 jaar en ouder (peildatum 1 september) per 
survivalrun kan kiezen voor deelname aan een KSR, MSR of LSR. Deze licentiehouders 
hoeven zich dus niet aan het begin van een seizoen vast te leggen voor één categorie. Aan 
het einde van een seizoen blijkt aan de hand van de uitslagen en klassementen wie zich op 
welke wedstrijdcategorie(ën) gericht heeft. 
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3.3 Aangesloten organisaties  

Het aantal aangesloten organisaties kwam in het seizoen 2017/2018 op 89, dit zijn er 11 

meer dan het seizoen ervoor. Het gaat om 29 wedstrijdorganisaties (WO’s), 49 

trainingsgroepen (TG’s) en 11 gecombineerde WO + TG’s. 

Nieuw aangesloten TG’s in seizoen 2017/2018: 
- (Stichting) Primates Outdoor Survival Zevenaar 
- (Vereniging) Survivalrunners DRAN Neede 
- Stichting Buitensport Mariënvelde  
- PuurFIT BV in Santpoort-Noord 
- Stichting Boekelopers Survivalrun Boekelo 
- Borgerswold Experience BV Veendam 
- (Stichting) Swingover Sneek 

 
Nieuw aangesloten WO’s in seizoen 2017/2018: 

- Stichting Survival Buren (nieuw: Survivalrun Buren) 

- Stichting Thor Events Zwolle (nieuw: Thorrun)  

- Stichting Survivalstrijd Delft (WO losgekoppeld van TG)  

- ASV Atletics Nijverdal (nieuw: Regge Survivalrun)  
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4.  Organisatieontwikkeling 
 
4.1 Bestuur 
 
Het bestuur bestond het gehele seizoen 2017/2018 uit de volgende zeven bestuursleden: 

 

 

Mark Huizinga 
voorzitter 

 

Teun de Laat 
pr & communicatie 

 

Henk Bos 
secretaris 

 

Simon in ’t Veld 
algemeen bestuurslid 

 

Carel Wolters 
penningmeester 

 

Frank Koelewijn 
juridische zaken 

 

Hans te Velthuis 
voorzitter 
Parcourscommissie 
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Tijdens de najaars-ALV 2017 liepen van twee bestuursleden de zittingstermijn af. Carel 
Wolters werd herkozen als penningmeester en Teun de Laat werd herkozen als bestuurslid 
pr & communicatie. 
 
Hans te Velthuis is met afstand het langstzittende bestuurslid. Als gevolg van onze 
statutenwijziging in 2016 (maximale zittingsduur van 12 jaar, met twee jaar 
overgangstermijn), zal in 2018 een einde komen aan zijn lange staat van dienst als 
bestuurslid. 
 
Het rooster van aftreden van het 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 2 2020 ja 

Hans te Velthuis vz Parcourscommissie 1992 9 2018 nee 

Teun de Laat pr & communicatie 2014 2 2020 ja 

Frank Koelewijn juridische zaken 2016 1 2019 ja 

Simon in 't Veld algemeen bestuurslid 2015 1 2018 nee 

 
Opmerkingen: 

- Een zittingstermijn duurt 3 jaar, het maximumaantal termijnen is 4. 
- De ALV benoemt de bestuursleden, het bestuur bepaalt de rolverdeling. 
- De termijnen van de voorzitter, secretaris en penningmeester lopen allen in een 

ander jaar af, opdat zij niet tegelijkertijd aftreden. 
- 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. 
- Henk Bos is nog niet aan het einde van zijn 2e termijn, maar zal tijdens de najaars-ALV 

2018 aftreden. De termijn van secretaris zal doorlopen tot 2019. 
- Simon in ’t Veld stelt zich tijdens de najaars-ALV 2018 niet verkiesbaar als 

bestuurslid. Hij gaat verder als lid van de Commissie Pr & Communicatie.  
 

 

4.2 Vergaderingen 

 
Het bestuur belegde in seizoen 2017/2018 10 bestuursvergaderingen, waarvan 5 via Skype. 
Tweemaal was er een bijeenkomst met de regio-ambassadeurs en de voorzitters van de 
commissies. Daarnaast was er een najaars-ALV (november 2017), een voorjaars-ALV (april 
2018) en kwamen bestuursleden regelmatig in kleiner verband bijeen of bezochten zij 
commissies, verenigingen, regio-overleggen of andere bijeenkomsten in hun rol als 
bestuurslid. 
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4. 3 Nevenfuncties 

 
In het kader van goed en transparant sportbestuur, heeft het bestuur besloten de 
nevenfuncties van de bestuursleden in het jaarverslag te plaatsen. 
 

bestuurslid nevenfuncties 

Mark Huizinga Docent judo bij IJF Academy (bezoldigd) 
Docent judo bij Judo Bond Nederland (bezoldigd) 
Chef de Mission Jeugd Olympische Spelen 2018 (bezoldigd) 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Rotterdam Topsport (onbezoldigd) 
Freelancer in eenmanszaak (bezoldigd en onbezoldigd) 

Henk Bos Werkzaam bij Defensie (bezoldigd) 

Carel Wolters Penningmeester Vragender Coöperatief Energie Neutraal U.A. 
(onbezoldigd) 

Hans te Velthuis Voorzitter Stichting Ultrasurvivalrun (onbezoldigd) 

Teun de Laat Werkzaam bij Heijmans N.V. (bezoldigd) 
Voorzitter Stichting Blue Bear Active (onbezoldigd) 

Frank Koelewijn Onderzoeker/consultant Trustin B.V. (bezoldigd) 
Voorzitter Survivalrun vereniging Dronten (onbezoldigd) 
Trainer Survivalrun vereniging Dronten (onbezoldigd) 
Medewerker veiligheid Stichting Gave (onbezoldigd) 

Simon in 't Veld Werkzaam bij FrieslandCampina (bezoldigd) 

 
 
 

4.4 Secretariaat 

 
Het bondssecretariaat is in april 2018 uitgebreid met een tweede medewerker: Nicole 
Snijders. Zij werkt nauw samen met Marloes Boersma, die sinds 2015 het bondssecretariaat 
bemant. Gezamenlijk vormen zij 1,0 FTE, zij werken beiden vanuit hun eigen locatie. Zij zijn 
het aanspreekpunt voor organisaties, individuele leden en externe partijen en verzorgen 
uitvoerende taken voor het bestuur.  
 
De groei van de SBN zet onverminderd snel voort. Ondanks de uitbreiding van één naar twee 
medewerkers is de hoeveelheid werk die verzet (zou) moet(en) worden, niet altijd tijdig te 
realiseren. Op verschillende gebieden is meer (structurele) capaciteit gewenst. Het bestuur 
onderzoekt de mogelijkheden om in de komende jaren te groeien naar een grotere, 
professionele werkorganisatie. 
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4.5 Regio’s 
 
De SBN kent vier regio’s: Noord, Oost, Midden en Zuid. Deze worden vertegenwoordigd door 
een regio-ambassadeur (RA). Zij vormen een belangrijke schakel tussen de 
leden(organisaties) en het bestuur. De RA’s roepen de trainingsgroepen en wedstrijd-
organisaties van hun regio minimaal tweemaal per jaar bijeen om elkaar te informeren over 
zaken die spelen binnen de regio en om aandachtspunten van en aan het bestuur door te 
geven. 
 
Willem Warmerdam is in september 2017 herbenoemd voor zijn tweede termijn als RA Oost. 
Voor de rol van RA Zuid was een vacature. Het bestuur heeft in oktober 2017 een regio-
overleg voor Zuid georganiseerd en hieruit is Bram Hurkmans naar voren gekomen als 
nieuwe RA. 
 
Het rooster van aftreden van de regio-ambassadeurs: 
 

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 

 
Net als bij het bestuur duurt een zittingstermijn 3 jaar en is het maximum aantal termijnen 4. 
 
 

 

Sytze Jonker 
regio-ambassadeur 
Noord 

 

Willem Warmerdam 
regio-ambassadeur 
Oost 

 

Marcel Janssen 
regio-ambassadeur 
Midden 

 

Bram Hurkmans 
regio-ambassadeur 
Zuid 
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4. 6 Commissies 

 
Sinds 2015 kent de SBN zeven commissies die binnen hun specialisme een onderzoekende 
en adviserende rol hebben. De commissies worden gevormd door betrokken leden en 
komen gevraagd en ongevraagd met adviezen richting het bestuur. De commissies voeren 
hun werkzaamheden zelfstandig uit. Tweemaal per jaar is er een formeel overleg tussen 
bestuur, regio-ambassadeurs en de voorzitters van de commissies. 
 
Hieronder staat beknopt per commissie hun werkzaamheden in seizoen 2017/2018. 
 
 

4.6.1 Commissie Wedstrijdzaken 
 
Voorzitter: Theo Posthumus 
 
De commissie Wedstrijdzaken heeft het afgelopen seizoen een groot verloop van leden 
gehad. Aan het einde van het seizoen heeft de commissie een doorstart gekregen met 
nieuwe leden.  In afstemming met het bestuur heeft de commissie nieuwe actiepunten 
geformuleerd om gedurende seizoen 2018/2019 op te pakken, te onderzoeken en over te 
adviseren. 
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4.6.2 Commissie Technische Zaken 
 
Voorzitter: vacature 
 
Gedurende seizoen 2017/2018 is Wim Meilink teruggetreden als voorzitter van de 
commissie. De eerste uitdaging is nu het vinden van geschikte kandidaten om de commissie 
weer mankracht te geven. Een belangrijke taak van de commissie is het adviseren op 
bouwtechnische vraagstukken zoals krachtenberekeningen, gebruik van verschillende 
bouwmaterialen en veiligheidsvoorschriften. Goed overleg met de Parcourscommissie is 
hierbij waardevol. 
 
 

4.6.3 Commissie Financiële & Juridische Zaken 
  
Voorzitter: Carel Wolters 
 
De commissies Financiële Zaken en Juridische Zaken zijn samengevoegd. De praktijk wees uit 
dat er erg veel overlap was in de te behandelen thema’s en dat onderling overleg al 
veelvuldig plaatsvond. Na de samenvoeging van de commissies Financiële Zaken en 
Juridische Zaken heeft de commissie bestaan uit vijf personen. 
 
Ten aanzien van de Shirtshop zijn voorstellen aan het bestuur gedaan om de procuratie-
regels voor inkopen en verkopen te verbeteren, welke voorstellen zijn geïmplementeerd. 
Verder is een bezoek gebracht aan Roly, een grote Spaanse leverancier van shirts en andere 
sportkleding om meer marktinformatie over producten en prijzen te ontvangen. Aan de 
hand hiervan is met een nieuwe Nederlandse shirtleverancier/-drukkerij een leverings-
overeenkomst afgesloten, die ingaat per 1 september 2018. De overeenkomst met de 
grootste vorige leverancier is per die datum opgezegd. De SBN blijft voor shirts werken met 
twee leveranciers. Vanuit kleine sportbonden aangesloten bij NOC*NSF wordt onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid om via een Shared Service Organisatie gezamenlijk de 
financiële en ledenadministratie te voeren. Het doel hiervan is efficiency en 
kostenbesparing. SBN participeert in het onderzoek naar de haalbaarheid ervan. 
 
De verzekeringen zijn voor het kalenderjaar 2018 verlengd en de voorwaarden zijn wat 
verbeterd. Op grond van de per 25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) zijn de nodige maatregelen getroffen om de bescherming van 
persoonsgegevens te verbeteren en de registratie ervan in overeenstemming te brengen 
met de vereisten van de AVG. 
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4.6.4 Commissie Pr & Communicatie 
 
Voorzitter: Teun de Laat 
 
De Commissie PR & Communicatie heeft het afgelopen seizoen een compilatie-video van 
historische beelden gemaakt. In deze video, die vier en een halve minuut duurt, worden 
beelden getoond van survivalrun vanaf 1989 tot en met het heden. Tijdens de najaars-ALV is 
deze compilatie-video getoond aan de aanwezigen.  
 
De nieuwe huisstijl van de SBN is inmiddels ook doorgevoerd in het bondsmagazine, 
waarvan de eerste vernieuwde editie verscheen in oktober 2017. De nieuwe website van de 
SBN is in november 2017 live gegaan en is ook geheel in de nieuwe huisstijl van de SBN.   
 
Begin 2017 is er een SBN promotiepakket ontwikkeld dat door wedstrijdorganisaties gratis 
ingezet kan worden tijdens survivalruns. Dit SBN promotiepakket bestaat uit onder andere 
dranghekbanners, beachflags en een opblaasboog, volledig in de SBN huisstijl. Het SBN 
promotiepakket is door de helft van de wedstrijdorganisaties in seizoen 2017/2018 ingezet.  
 
Ook is dit seizoen het communicatieplan verder op poten gezet en is de basis daarvan goed 
zichtbaar via o.a. Facebook, Instagram en de website van de SBN. Zo krijgen bijvoorbeeld alle 
aankomende wedstrijden tegenwoordig standaard aandacht via Facebook. Het sponsorplan, 
dat in samenwerking met Bureau Touché wordt opgepakt, krijgt ook steeds meer vorm. Zo 
zijn diverse partijen inmiddels op ludieke wijze benaderd en hierop zijn een aantal positieve 
reacties binnengekomen. De eerste gesprekken met potentiële sponsors of partners hebben 
inmiddels plaatsgevonden. Komend seizoen blijven we nieuwe partijen benaderen en hopen 
we tot mooie sponsor- of partnerovereenkomsten te komen. 
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4.6.5 Commissie Deskundigheidsbevordering 
 
Voorzitter: vacature 
 
In samenwerking met het bestuur heeft de commissie het opleidingshuis SBN opgeleverd. 
Hierin staat de opleidingsstructuur voor survivalruntrainers beschreven. Eric van den Ham 
(commissievoorzitter) en Jesper Hommes (commissielid) hebben in de afgelopen twee jaar 
veel voorwerk verricht. Zij traden in 2018 uit de commissie en werden aangewezen als 
bondstrainers. De eerste drie jaar zullen zij de trainerscursussen namens de SBN verzorgen. 
 
Op een voorlichtingsavond voor alle SBN trainingsgroepen op 9 februari 2018 werd het 
opleidingshuis toegelicht. Inmiddels zijn de eerste cursusdagen geweest en zijn de eerste 
certificaten voor Assistent Trainer Survivalrun (ATS) en Basis Trainer Survivalrun (BTS) 
uitgereikt. Een aantal survivalruntrainers heeft op basis van hun aangeleverde CV, 
aanbevelingsbrief en VOG rechtstreeks een certificaat BTS toegewezen gekregen. 
 

 
4.6.6 Commissie ICT 
 
Voorzitter: Gerko Weening 
 
De Commissie ICT bestaat uit zeven leden en houdt zich bezig met automatiserings-
onderwerpen met als doel het ondersteunen van en het vereenvoudigen van de taken voor 
leden, organisaties en de SBN.  
 
In het afgelopen seizoen heeft de commissie veel tijd besteed aan het Uitslagen Verwerkings 
Programma (UVP), met name het implementeren van reglementswijzigingen, verbeteringen 
en verfijningen. Nieuwe regels zoals de generieke wedstrijdlicentie, het daglidmaatschap en 
een gedifferentieerd kwalificatiepuntensysteem hebben direct impact op de werking van het 
UVP. 
 
Ondertussen is het hindernislogboek voor trainingsgroepen verder uitgewerkt. Deze 
applicatie wordt door diverse TG’s reeds ingezet voor het documenteren van hun 
hindernissen en de controles daarop. 
 
Er wordt gewerkt aan een goed systeem om startbewijzen reglementair en gemakkelijk over 
te dragen aan een andere deelnemer. Hiermee wordt ingespeeld op een grote behoefte bij 
deelnemers en wedstrijdorganisaties. 
 
Tot slot wordt er binnen de commissie gewerkt aan een deelnemerapp voor op de 
smartphone, opdat het voor deelnemers makkelijker en laagdrempeliger wordt om zijn/haar 
eigen gegevens m.b.t. survivalruns te beheren.  
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4.7 Parcourscommissie 
 
Een reeds lang bestaand onderdeel van de 
SBN is de Parcourscommissie. Deze PC 
bestaat momenteel uit 49 officials (PC-
leden) die de keuringen van trainings- en 
wedstrijdparcoursen uitvoeren. Tevens 
waken de PC-leden tijdens de survivalruns 
namens de SBN over de veiligheid en over 
een ordentelijk en reglementair verloop, 
altijd in nauw overleg met de betreffende 
wedstrijdorganisatie. 
 
De PC onderzoekt en adviseert over de 
Parcoursvoorschriften, het document met 
voorschriften voor parcoursbouwers van 
wedstrijden en trainingsterreinen. 
 
Op 14 en 22 april 2018 is er een 
knoopcursus gegeven door Erik Rietberg. 
Aan deze basis knoopcursus hebben 13 
personen deelgenomen. Zes personen 
hadden zich aangemeld om de volledige 
knoopcursus te volgen en hebben het 
examen met goed gevolg afgelegd en zijn 
aangemeld als PC-lid. Deze nieuwe PC-
leden zijn: Gerard Bos, Marcel Bakker, 
Hans Louwerse, Johan Boeve, Stan de 
Lange en Roel Kuijpers. 
 
Op 9 juni 2018 is er een bijscholingsdag 
geweest voor de Parcourscommissie bij 
Floris van Amerongen in Arnhem. Hier 

kwam ook het onderwerp 
steigerbouwconstructie ter sprake, dit is 
en blijft op dit moment een moeilijk 
dossier. In januari 2017 is er een nieuwe 
wet gekomen voor het bouwen van 
steigerconstructies. Het is echter nog niet 
duidelijk of deze nieuwe wet, inclusief alle 
bindende voorschriften, ook rechtstreeks 
van toepassing is op het gebruik in 
survivalrunparcoursen. De 
Parcourscommissie zal in samenwerking 
met Marcel Jansen en Floris van 
Amerongen blijven onderzoeken of hier 
uitsluitsel in te krijgen is. Marcel en Floris 
hebben kennis en ervaring in technische 
zaken en zullen hiermee de 
Parcourscommissie ondersteunen. We 
hopen dat we tijdens de voorjaars-ALV 
2019 meer duidelijkheid kunnen geven 
over wetgeving rondom 
steigerconstructies. 
 
De geldende Parcoursvoorschriften zijn 
aangepast en tijdens de voorjaars-ALV 
gepresenteerd en aangenomen. Voor de 
wedstrijdorganisaties gelden deze regels 
met ingang van seizoen 2018/2019 en 
voor de trainingsaccommodaties gelden 
deze regels vanaf 1 april 2019.  
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4.8 Onderscheidingen 

 
Tussen 1992 en 2002 zijn er zes ereleden benoemd. In  de afgelopen 15 jaar is daar echter 
weinig mee gedaan. Het bestuur heeft hier een nieuwe impuls aan willen geven. Er is een 
protocol ingesteld voor de voordracht en benoeming van ereleden en leden van verdienste. 
Dit is ook in de statuten verankerd. De huidige ereleden zijn tijdens de najaars-ALV 2017 in 
het zonnetje gezet. Zij ontvingen daarbij de nieuwe gouden erespeld van de SBN. 
 
Martijn Rikkerink is door het bestuur benoemd als eerste lid van verdienste. Martijn heeft 
gedurende 10 jaar belangeloos de rol van webmaster vervuld, waarbij hij de, inmiddels 
vervangen, website heeft opgezet en uitgebouwd. Hij kreeg de zilveren erespeld uitgereikt. 

 
 
4.9 Goed Sportbestuur 
 

De SBN voldoet aan alle geformuleerde Minimale 
Kwaliteitseisen voor leden van sportkoepel NOC*NSF. De SBN 
bekijkt jaarlijks aan de hand van ‘De 13 aanbevelingen voor 
Goed Sportbestuur’ of er aanvullende acties nodig zijn. In 
seizoen 2017/2018 bleken die niet noodzakelijk. 
 
In het kader van transparantie heeft het bestuur ervoor 
gekozen om de nevenactiviteiten van de bestuursleden in het 
jaarverslag te publiceren. Tevens is het proces in gang gezet 

om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle bestuursleden op te leveren. 
 
Eind 2018 zal een zelfevaluatiesessie met het bestuur belegd worden. Een externe partij zal 
deze sessie begeleiden waarin kritisch wordt gekeken naar de rol en het functioneren van 
het bestuur binnen het geheel van de SBN.
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5. Dienstverlening 
 

 

5.1 Shirtshop 
 
In seizoen 2017/2018 leverde de SBN 
Shirtshop 9.300 katoenen shirts en 31.137 
polyester shirts. Dit totaal van 40.437 is 
een daling van 1% ten opzichte van het 
voorafgaande seizoen. Er was een lichte 
groei voorzien, maar twee survivalruns en 
twee grote niet-SBN-evenementen vielen 
weg. Het aandeel polyester shirts steeg 
door van 62% naar 77%.  
 
Tevens leverde de Shirtshop 314 jassen, 
324 tights en andere artikelen zoals 
(bedrukte) buffs, hoodies en polo’s. Dit is 
vergelijkbaar met het vorige seizoen. 
 
De Shirtshop levert tegen kostprijs aan 
aangesloten organisaties. Externe partijen 
die shirts bestellen, betalen een hogere 
prijs. Hierdoor eindigde de Shirtshop in 
seizoen 2017/2018 met een positief 
resultaat van €21.390. Dit is €11.690 meer 
dan in het vorige seizoen. 

 
 
Het bestuur is van mening dat de 
Shirtshop in principe geen winst hoeft te 
maken. Gebeurt dit toch, dan hadden de 
prijzen van kleding voor onze leden 
blijkbaar lager gekund. Daarom stelt het 
bestuur aan de ALV voor om voortaan een 
positief resultaat van de Shirtshop terug te 
laten vloeien naar de WO’s en TG’s, naar 
rato van de door hen bestelde kleding.   

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

polyester

katoen

Aantal geleverde shirts door Shirtshop 



Jaarverslag seizoen 2017/2018              
 

20 

5.2 Verzekeringen 
 
In het afgelopen seizoen is zeven keer een beroep gedaan op de verzekeringen van de SBN. 
In totaal is er ruim € 8.200 euro aan betrokkenen uitgekeerd, de meeste incidenten nog niet 
definitief afgehandeld. In 2018 zijn er geen ernstige ongevallen gemeld en daar zijn we blij 
mee. Er zijn veel variabelen, maar op een groot aantal deelnemers een dergelijk klein aantal 
claims, daar mogen we trots op zijn als sport. Dit is het resultaat van veilig en verantwoord 
bouwen, sporten en organiseren. 
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Hierbij kan worden opgemerkt dat er door de verzekeringsmaatschappij een reservering is 
opgenomen in verband met een aansprakelijkheidstelling van €94.000. Deze is nog niet 
uitgekeerd, maar wordt voor de komende jaren ten laste van de SBN opgenomen in de 
schadelast van de SBN. Dit heeft gevolgen voor de toekomst. 
 
Niet alles is zo rooskleurig. Vroeg in 2018 ontvingen wij het bericht dat de verzekeringen van 
de SBN na 31 december 2018 zullen worden herzien. Hierover zijn in februari 2018 
gesprekken gevoerd met Meeús. Deze gesprekken leidden niet tot concrete aanbiedingen en 
plannen, waardoor gekeken is naar andere partijen die hier wel in konden voorzien. Dit 
heeft er in geresulteerd dat de verzekeringsmakelaar NoRisk bereid is gevonden een nieuwe 
verzekeringspartner te vinden voor 2019 en verder. 
 
Wij hopen vanaf 1 januari 2019 een goede ongevallenverzekering te kunnen afsluiten voor 
onze sportende leden voor een betaalbare premie en hetzelfde geldt voor de 
aansprakelijkheidsverzekering voor aangesloten trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties. 
Premieverhogingen zijn te verwachten, maar hopen we in samenwerking met NoRisk, tot 
een minimum te beperken door te laten zien waar we als SBN voor staan: een uitdagende, 
maar erg veilige, gereguleerde en verantwoorde sport. 
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6. Financiële verantwoording 
 
6.1 Toelichting jaarrekening 
 
De SBN kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
 
NB: De jaarrekening 2017/2018 is onder voorbehoud van goedkeuring door de 
kascontrolecommissie voorafgaand aan de ALV op 2 november 2018. 

 
 
6.2 Staat van baten en lasten 
 

Resultaat exclusief Shirtshop 
    

Baten 
Werkelijk 

2017/2018 
Begroting  

2017/2018 
Werkelijk 

2016/2017 

Verschil 
Werkelijk 
2017/208 

versus 
Begroting 

Contributie leden 188.696 165.000 160.650 23.696 

Wedstrijdlicenties 37.755 35.000 35.150 2.755 

Doorberekening verzekering 
niet-leden  

52.871 72.000 42.077 -19.129 

Bijdrage NOC*NSF 13.218 9.500 5.605 3.718 

Bijdrage trainersopleiding 1.140 0  1.140 

Doorberekening PC-controle 2.975 2.500 2.576 475 

Advertenties en handige boekjes 1.329 1.800 1.407 -471 

Overig  200 252 -200 

Totale baten exclusief Shirtshop 297.984 286.000 247.717 11.984 
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Resultaat exclusief Shirtshop     

Lasten 
Werkelijk 

2017/2018 
Begroting 

2017/2018 
Werkelijk 

2016/2017 

Verschil 
Werkelijk 

2017/2018 
versus 

Begroting 

Verzekeringen 112.938 112.000 74.172 938 

Bestuurlijk     
- Bestuur en ALV 14.355 12.500 10.799 1.855 

- Commissies en regio's 4.729 20.200 9.679 -15.471 

Totaal Bestuurlijk 19.084 32.700 20.478 -13.616 

Ondersteuning/Bondssecretariaat         

- Secretariaat 45.824 30.000 32.324 15.824 

- Administratie 13.760 14.400 5.726 -640 

- Aansluiting NOC*NSF 1.294 1.000 104 294 

- Bankkosten en rente 1.572 1.300   272 

Totaal Ondersteuning/Bondssecret. 62.450 46.700 38.154 15.750 

Sportuitvoering     
- Parcourscommissie 13.043 10.500 9.710 2.543 

- Prijsuitreikingen NK’s en 
klassementswinnaars 4.092 5.000 6.745 -908 

- Vrijwilligers- en/of survivalrundag 0 10.000 3.170 -10.000 

- Ondersteuning WO's/TG's 6.399 3.300 3.997 3.099 

- Cursussen en UVP 3.897 1.000 1.180 2.897 

Totaal Sportuitvoering 27.431 29.800 24.802 -2.369 

Opleidingshuis         

- Opleiders 2.280 10.700   -8.420 

- Lesmateriaal en uitlegbijeenkomst 2.461 4.300   -1.839 

Totaal  4.741 15.000 0 -10.259 

Pr & Communicatie     
- Bondsmagazine SURVIVALRUN 36.362 27.800 17.856 8.562 

- Promotie 17.763 14.500 11.594 3.263 

- Website, internet, etc. 4.022 7.000 8.968 -2.978 

Totaal Pr & Communicatie 58.147 49.300 38.418 8.847 

Totaal lasten exclusief Shirtshop 284.791 285.500 196.024 -709 

     

Resultaat exclusief Shirtshop 13.193 500 51.693 12.693 
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Resultaat Shirtshop 
    

 

Werkelijk 
2017/2018 

Begroting 
2017/2018 

Werkelijk 
2016/2017 

Verschil 
Werkelijk 

2017/2018 
versus 

Begroting 

Omzet Shirtshop 199.597 175.000 192.510 24.597 

Inkoop Shirtshop 
(kleding, drukkosten e.d.) 169.978 160.000 178.305 9.978 

Beheerskosten en afschrijving 
aanhanger (€532) 8.229 8.000 4.505 229 

Resultaat Shirtshop 21.390 7.000 9.700 14.390 

Te restitueren aan WO’s/TG’s -21.390 n.v.t. n.v.t. -21.390 

Resultaat Shirtshop na restitutie 0 7.000 9.700 -7.000 

     

Totaalresultaat inclusief Shirtshop     

 
Werkelijk 

2017/2018 
Begroting 

2017/2018 
Werkelijk 

2016/2017 

Verschil 
Werkelijk 

2017/2018 
versus 

Begroting 

Baten 497.581 461.000 440.227 36.581 

Lasten 484.388 453.500 378.834 30.888 

Resultaat 13.193 7.500 61.393 5.693 
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6.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Resultaat Exclusief Shirtshop  
Het resultaat is € 13.193 positief, terwijl € 500 was begroot. 
De belangrijkste redenen van het verschil met de begroting ad € 12.693 zijn:  
 

Meer baten:  

Contributiegelden (meer contributie- en licentiegelden)  26.451 

Hogere bijdrage van NOC*NSF  3.718 

Ontvangen bijdrage voor trainersopleiding was niet begroot   1.140 

Minder doorberekening verzekeringspremie voor niet-leden 
deelnemers (€3,50 i.p.v. €6,00 begroot)  -19.129 

Minder overige baten -196 

Totaal meer baten 11.984 

 

Lagere lasten:   

Bestuurlijk: 
Lagere kosten commissies en regio’s, met name omdat 
projectkosten hier waren begroot terwijl de werkelijke 
kosten zijn opgenomen in kostenrubrieken van de 
projecten  15.471 

Opleidingshuis: 
Lagere kosten met name door lager aantal deelnemers  10.259 

Sportuitvoering:    
Geen vrijwilligers- of survivalrundag georganiseerd 10.000  
Hogere kosten Parcourscommissie -2.543  
Meer ondersteuning WO’s/TG’s: implementatie iDeal, 
hogere incassokosten, uitleg Conscribo -3.099  
Aanpassing UVP -2.700  

  1.658 

Ondersteuning/Bondssecretariaat: 
Hogere kosten secretariaat door veel grotere werklast   -15.824 

PR & Communicatie: 
Hogere kosten bondsmagazine SURVIVALRUN vanwege 
vier uitgaven in plaats van drie begroot.  -8.562 

Overig, per saldo  -2.293 

Totaal lagere lasten  709 
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Resultaat Shirtshop: 
Het resultaat voor restitutie bedraagt € 21.390 en is € 14.390 hoger dan begroot. 
Dit verschil is met name veroorzaakt door hogere marges op verkopen aan niet-leden 
organisaties en aan WO’s en TG’s. 
 
Het bestuur stelt voor aan de ALV om het resultaat van de Shirtshop uit te keren aan de 
WO’s en TG’s naar rato van het bedrag van de afgenomen kleding door hen.  
 

 
6.4 Balans per 31-08-2018 
 

Activa 31-08-18 31-08-17 

Aanhanger  873  1.405 

Spaarrekeningen  178.303  125.118 

Bankrekeningen  9.063  8.838 

Voorraad kleding  30.353  48.876 

Debiteuren  10.918  8.689 

Te ontvangen BTW  0  4.644 

Overlopende activa:      
- Vooruitbetaalde verzekeringspremie 18.891     
- Overig 246  1.938  
Totaal overlopende activa  19.137  1.938  

 248.647  199.508 

 

Passiva 31-08-17 31-08-16 

Eigen vermogen:       

- Bestemmingsreserve opleidingen  20.000  20.000  
- Algemene reserve 142.938  81.545  
- Resultaat lopend boekjaar 13.193  61.393  

Totaal eigen vermogen  176.131  162.938 

Crediteuren  14.955  10.340 

Af te dragen BTW  1.051    

Overlopende passiva:       

- Nog te betalen verzekeringspremies 26.054  20.897  

- Restitutie shirtshop 21.391     

- Nog te ontvangen facturen/declaraties 6.750  4.632  

- Overig 2.315  701  

Totaal overlopende passiva  56.510  26.230 

   248.647  199.508 
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6.5  Toelichting op de balans 
 
Het saldo van de spaarrekeningen en de bankrekeningen is in het boekjaar met € 53.410 
gestegen tot € 187.366 door met name afname van de voorraad kleding, toename van de 
overlopende passiva en het positieve resultaat. Daarentegen hebben met name de toename 
van de debiteuren en van de overlopende activa een negatief effect gehad. 
 
Bestemming van het resultaat  
Het bestuur stelt voor om het resultaat van het boekjaar ad € 13.193 toe te voegen aan de 
Algemene reserve. 
 
Toename eigen vermogen: 
Stand per 31 augustus 2017, conform jaarrekening 2016/2017 €          162.938 
Positief exploitatieresultaat 2017/2018 €            13.193 

Eigen vermogen per 31 augustus 2018 €          176.131 
 
Bestemmingsreserve opleidingen 
Van de in de jaarrekening 2016/2017 opgenomen bestemmingsreserve voor opleidingen ad 
€ 20.000 is in het boekjaar 2017/2018 geen gebruik gemaakt. 

 
 
  



    
 
 

Jaarverslag seizoen 2017/2018             
 

28 

6.6 Financiële ratio’s 
 
Solvabiliteitsratio: 
Dit is de ratio die inzage geeft in de financiële gezondheid van een organisatie op 
langere termijn. De ratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten 
opzichte van het totaal vermogen (balanstotaal). Als minimumratio houdt SBN 0,3 
aan; komt de SBN daaronder dan zijn vermogensversterkende maatregelen nodig.  
NOC*NSF houdt als minimumratio 0,2 aan. 
 
Liquiditeitsratio: 
Dit is de ratio die weergeeft in welke mate een organisatie in staat is om aan de 
verplichtingen op korte termijn te voldoen. De ratio geeft de verhouding weer van 
de vlottende activa ten opzichte van het kortlopend vreemd vermogen.  Als 
minimumratio houdt NOC*NSF de factor 1 aan.  Dit houdt in dat tegenover het 
bedrag aan kortlopend vreemd vermogen minstens dat bedrag aan vlottende activa 
aanwezig moet zijn. SBN heeft voor zichzelf geen norm bepaald.  
 
 

Ratio Uitleg Norm 
NOC* NSF 

31-08-18 31-08-17 

Solvabiliteit eigen vermogen / balanstotaal >0,2 0,71 0,82 

Liquiditeit  vlottende activa/ kort vreemd 
vermogen 

> 1 3,42 5,42 

 
De ratio’s bevinden zich ruim boven de normen die NOC*NSF hanteert.  
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7. Colofon 
 
Dit jaarverslag is gepubliceerd in oktober 2018 ten behoeve van de Algemene 
Ledenvergadering van de Survivalrun Bond Nederland op 2 november 2018 te 
Papendal, Arnhem. 
 
Teksten : Bestuur, Eddy te Woerd (SBN Shirtshop) 
Foto’s  : Simon in ’t Veld, Bennie Slagers  
Redactie : Mark Huizinga (voorzitter) 
 
Contact secretariaat SBN : Marloes Boersma & Nicole Snijders 

   secretaris@survivalrunbond.nl 
 Oude Maatsestraat 10 

   6941 SE Didam 
 
Contact voorzitter SBN : Mark Huizinga 

   voorzitter@survivalrunbond.nl 
 
Website SBN : www.survivalrunbond.nl 
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