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Algemene Ledenvergadering 2 november 2018  
Congrescentrum Papendal te Arnhem van 

19:45 tot 22.50 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 juridische zaken) 
Simon in ’t Veld (algemeen bestuurslid)  
 
Bondssecretariaat  
Marloes Boersma 
Nicole Snijders  
  
Regio Ambassadeurs  
Willem Warmerdam (RA Oost)  
Marcel Janssen (RA Midden) Bram 
Hurkmans (RA Zuid)  
Sytze Jonker (RA Noord)  
  
Commissiesprekers:  
Carel Wolters (voorzitter Commissie Financiële & Juridische Zaken)  
Jochem Schutten (lid Commissie Pr & Communicatie)  
Gerko Weening (voorzitter Commissie ICT) 
Theo Posthumus (voorzitter Commissie Wedstrijdzaken) 
Frank Koelewijn (namens Commissie Deskundigheidsbevordering) 
Henk Bos (namens Commissie Technische Zaken) 
  
Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur:  
Totaal 75 personen conform presentielijst najaars-ALV 2-11-2018  
  
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 [najaars-ALV 2 november 2018].   
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Agenda:  
1. Opening en mededelingen door voorzitter  
2. Notulen vorige ALV door voorzitter  
3. Jaarverslag door voorzitter en goedkeuring van het jaarverslag  
4. Jaarrekening 2017/2018 door penningmeester  

a. Exploitatie boekjaar 2017/2018 
b. Exploitatie deel 1 en totaal 2017/2018 
c. Balans per 31-08-2018 en 31-08-2017 
d. Kascontrole en kascommissie 
e. Benoeming kascommissie voor de komende drie jaar 
f. Voorstel tot uitkering van het resultaat van de Shirtshop 
g. Goedkeuring van de jaarrekening boekjaar 2017/2018 
h. Voorstel bestemming van het resultaat 

5. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door     voorzitters 
van de verschillende commissies:  

a. Parcourscommissie 
b. Commissie Deskundigheidsbevordering 
c. Commissie Financiële & Juridische Zaken 
d. Commissie Technische Zaken  

6. Verkiezing voorzitter, secretaris, bestuurslid pr & communicatie, algemeen 
bestuurslid (tevens contactpersoon naar Parcourscommissie)  

7. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door       
voorzitters van de verschillende commissies:       

a. Commissie Pr & Communicatie 
b. Commissie ICT 
c. Commissie Wedstrijdzaken  

8.  (Reglements)wijzigingen / -voorstellen door secretaris  
a. Voorstel tot aanstellen medewerker Shirtshop  
b. Voorstel tot aanpassen nummering op shirts  
c. Voorstel dat een bestuurslid dat lid van de PC is niet kan meebeslissen over 

vergoeding voor PC-leden:  
d. Update Algemeen Reglement 4.17 met ‘vergeten’ punt uit voorjaars-ALV 2018: 

Lasten dragen, lasten slepen, houthakken en klimmen boven 2,5 m 
9. Uitslag verkiezingen  
10. Verlening decharge over het gevoerde beleid en 

Verlening decharge over het financiële beleid      
11. Afscheid vrijwilligers  
12. Rondvraag  
13. Sluiting  



 
 

 
  

3 

 
1. Opening en mededelingen door voorzitter  

Mark heet iedereen welkom bij de najaars-ALV. We hebben nu weinig voorstellen, 
maar we blikken vooral terug en leggen verantwoording af over het afgelopen 
seizoen. Op de agenda staan tevens de bestuursverkiezingen en we nemen afscheid 
van vrijwilligers. We leggen na de pauze een aantal voorstellen voor. We hebben vier 
voorstellen gepubliceerd, drie worden er in stemming gebracht. Het voorstel over de 
achterwand komt in de voorjaars-ALV terug. Voor de rest behoeft de agenda geen 
spannend betoog of statement. Alle onderwerpen die spelen komen vanzelf weer 
terug in de stukken.  

 
2. Notulen voorjaars-ALV 20 april 2018 

i. Mark geeft aan dat er veel stukken zijn gepubliceerd en veel voorstellen zijn 
ingebracht. Daardoor zijn de notulen 18 pagina’s, de meeste teksten gaan over 
de voorstellen. Mark loopt de notulen per pagina na en vraagt op er op- en 
aanmerkingen zijn. Hij concludeert dat er geen vragen, opmerkingen of 
aanvullingen zijn, dus de notulen worden vastgesteld met dank aan het 
secretariaat voor de uitwerking.  
 

3. Jaarverslag door voorzitter en goedkeuring van het jaarverslag.  
i. Het jaarverslag is vooraf online gepubliceerd en elke aanwezige heeft op de 

ALV een papieren versie uitgereikt gekregen. Mark licht het jaarverslag per 
onderwerp toe. 

ii. De wedstrijdkalender 2017/2018 bestond uit 38 survivalruns en het aantal 
startplekken is gestegen, er zijn 41.000 startplekken geweest.  

iii. Het ledenbestand is fors gestegen met 19% van 8474 naar 10042,  
licentiehouders van 2635 naar 3018 (+383 = +15%). Per juli 2018 is het aantal 
aangesloten organisaties 89 (+11), waarvan 29 WO + 49 TG + 11 
gecombineerde WO/TG. 

iv. Mark voegt toe dat vorig jaar het licentiepuntensysteem is gestart.  
v. Bestuur: rooster van aftreden: afgelopen seizoen was er geen wisseling. De 

termijnen van de secretaris (Henk Bos), voorzitter PC (Hans te Velthuis) en 
algemeen bestuurslid (Simon in ’t Veld) lopen vanavond af. Sinds we 
aangesloten zijn bij het NOC*NSF conformeren we ons aan de Code Goed 
Sportbestuur. Iemand kan maximaal 12 jaar een bestuursfunctie vervullen, 
vandaar dat Hans vanavond afscheid neemt.  
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vi. Rooster van aftreden regio-ambassadeurs (update oktober 2018): de termijn 
van Sytze Jonker loopt af. Bij de volgende regiovergadering bepaalt hij of hij 
een volgende termijn gaat doen.  

vii. Aansluiting NOC*NSF: vanaf 1-1-2017 zijn wij aspirant-lid, per 1-1-2019 
volwaardig lid. We draaien mee met andere bonden en we profiteren van deze 
samenwerking door kennisoverdracht. NOC*NSF verdeelt het geld voor de 
sport in Nederland. Vanaf 2019 krijgen we een groter stukje van die taart. Dat 
is slechts een smal reepje van de totale taart, maar voor ons is dit substantieel. 
De bijdrage voor seizoen 2018/2019 wordt € 56.666. Door het 
daglidmaatschap tellen wij straks groter mee; de financiële bijdrage zal naar 
verwachting de komende jaren stijgen. 

viii. SBN Shirthop: Mark vult aan dat het aantal bestelde shirts iets is afgenomen. 
Een aantal verenigingen bestelt het shirt elders. De Shirtshop kende financieel 
een positief jaar door levering aan niet-leden. We stellen voor dat het 
positieve resultaat rechtstreeks terugvloeit naar de WO’s en TG’s van de SBN 
die de kleding bij de Shirtshop besteld hebben. Hier geldt dus een korting naar 
rato over de bestelde kleding. Er wordt ook gewerkt aan personele versterking 
voor een aantal uren in de week, vanwege het vertrek van Chris Oolthuis.  

ix. Verzekeringen: Mark voegt toe dat er over het gehele seizoen weinig 
schadegevallen zijn, we betalen eigenlijk vele malen meer premie dan dat er 
daadwerkelijk wordt uitgekeerd.  

x. Mark vult aan dat dit een samenvatting van het jaarverslag is, met 
uitzondering van het financiële deel, daar komt Carel op terug 

 
Verantwoording Jaarplan seizoen 2017/2018:  
We kijken terug op het jaarplan dat in de voorjaars-ALV is gepresenteerd. We hebben 
daarbij drie pijlers neergezet, onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan: 1. 
Aantrekkelijk sportaanbod. 2. Sterke organisatie en 3. Krachtig sportmerk. Als bestuur 
bekijken wij of die doelstellingen zijn behaald. Mark licht een aantal doelstellingen toe.  
 
Aantrekkelijk Sportaanbod 
Recreatief 

i. In zowel Regio Midden als in Regio Zuid is er minimaal één extra WO of TG 
bijgekomen t.o.v. seizoen 2016/2017. Deze doelstelling is niet behaald, wel zijn 
er het lopende seizoen weer nieuwe aanvragen.  
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Prestatief 
i. De nieuwe klasse Jeugd Survivalrun 8-9 heeft duidelijk vorm gekregen: bij 

verschillende wedstrijden is er een JSR 8-9 gehouden. Het lijkt tot nu toe goed 
uit te pakken, we gaan er mee verder. 
 

Deskundigheidsbevordering 
i. De opleidingsstructuur voor survivalruntrainers is opgezet, afgestemd met de 

Academie voor Sportkader: op het gebied van deskundigheidsbevordering zijn 
de opleidingen BTS/ATS gestart, bij de eerste opleiding BTS is al een PVB 
afgenomen. Een aantal atleten waren voldoende gekwalificeerd en hebben 
direct een certificaat gekregen.  

 
Sterke organisatie: 
Organisatiestructuur 

i. Met hulp van NOC*NSF is de organisatie van SBN geëvalueerd: dit is nog niet 
gerealiseerd, in december organiseert het bestuur/secretariaat onder leiding 
van iemand NOC*NSF een dag met als onderwerp zelfevaluatie.  

ii. De vier regio’s functioneren volledig met actieve inbreng van organisaties en 
ambassadeurs. We draaien mee met de verschillende overlegorganen.  

 
Dienstverlening 

i. De punten in de dienstverlening zijn allen gerealiseerd: de aandacht voor 
veiligheid is verder vergroot door aanpassingen en aanvullingen van de 
Parcoursvoorschriften. Een eenduidige, verbeterde instructie voor juryleden is 
opgesteld. De tijdregistratie en uitslagenverwerking van survivalruns is beter 
ondersteund door het verstrekken van computers inclusief de juiste software. 
De boekhouding en een deel van de ledenadministratie is ondergebracht bij 
BONDcenter.  

 
Financiering: 

i. We hebben nog geen landelijke sponsor gevonden, daar blijven we wel hard 
aan werken. Er is een sponsorplan opgesteld, er zijn gesprekken geweest met 
potentiële partners en sponsoren, maar in het afgelopen seizoen is er nog 
geen concrete deal gesloten. 
Er was een toename van advertentiegeld van € 156,000.  
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Krachtig sportmerk:  
Positionering 

i. De SBN positioneert survivalrun (niet survival) duidelijk en krachtig als unieke 
sport naast andersoortige sporten en evenementen. We proberen survivalrun 
neer te zetten als communicatiemiddel van onze sport. Mark benadrukt dit 
omdat we op die manier onze sport willen uitdragen.  

ii. De aangesloten organisaties wordt nadrukkelijk gevraagd ‘survivalrun’ te 
hanteren als naam van onze sport.  

iii. De nieuwe huisstijl wordt in alle uitingen doorgevoerd. Mark geeft aan dat dat 
op alle vlakken is gebeurd, behalve bij de kleding van de PC. We zijn (al een 
aantal maanden) bezig met de aanschaf van de nieuwe kleding voor de PC. We 
willen goede kwaliteit en de kleding moet naleverbaar zijn. Je kunt niet zomaar 
een aanbieding pakken van een keten. 

iv. De nieuwe website is volledig operationeel. 
 

Bekendheid 
i. De SBN faciliteert de wedstrijdorganisaties met aankleding van hun 

survivalrun, waarbij bestaande sponsoring wordt gerespecteerd of versterkt. 
Mark noemt hier het promotiepakket.  

ii. Survivalrun is minimaal tweemaal op positieve wijze te zien in de landelijke 
media. 

iii. Mark concludeert dat het jaarplan grotendeels vinkjes voor de behaalde, en 
een aantal kruisjes voor de niet behaalde doelen laat zien. We blijven er aan 
werken.  

 
4. Jaarrekening 2017/2018 door penningmeester 

a. Exploitatie boekjaar 2017/2018 

i. Carel licht de jaarrekening op de verschillende onderdelen toe. De baten zijn 
toegenomen als gevolg van de hogere opbrengsten van contributie en 
licentiegelden en de lasten zijn iets lager.  

ii. De bijdrage van de NOC*NSF was iets hoger dan verwacht. De doorberekening 
van de premie van niet-leden heeft minder opgebracht, deze opbrengst is per 
saldo lager.  

iii. Aan de lastenkant zijn ook een aantal posten lager dan begroot. In het 
verleden werden uitgaven geïnitieerd door commissies geboekt op 
commissies, nu boeken we uitgaven zoals voor UVP op een andere post 
(Cursussen en UVP).  
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iv. De werkelijke kosten van het Opleidingshuis zijn lager omdat dit traject later 
op gang is gekomen.  

v. De vrijwilligers-dag is niet van de grond gekomen, dus een besparing van  
€ 10.000.  

vi. Kosten secretariaat: € 15.000 meer dan begroot. Het secretariaat heeft veel 
werk aan onder andere het beantwoorden van ledenvragen en het aantal 
leden is fors gegroeid.  

vii. Bondsmagazine hogere kosten: in dit boekjaar zijn er 4 magazines in plaats van 
3 begroot. De kosten van de PC zijn hoger mede door de komst van nieuwe 
trainingsgroepen. De locaties moeten worden gekeurd. Tevens hogere 
incassokosten WO’s en aanpassing UVP.  

viii. Vraag: de doorberekening verzekeringspremie niet-leden is lager dan begroot 
door het lagere tarief, moet dan ook de betaalde verzekeringspremie door het 
lagere tarief niet lager zijn? Carel antwoordt dat dit niet zo is, de verzekering 
kwam uit op € 112.000. Dit komt omdat er meer deelnemers zijn geweest 
vanuit de ledenkant, maar ook aan de niet-leden kant. Daarom is deze post 
gelijk gebleven. 

ix. Vraag: in het jaarverslag is gesproken over een reservering voor de 
aansprakelijkheidsverzekering: dit is een reservering die de 
verzekeringsmaatschappij zelf heeft opgenomen, wij hebben daar geen 
financiële druk van. 

 

b. Exploitatie deel 1 en totaal 2017/2018 
i. De Shirtshop heeft een omzet gehad van 2 ton, dat is wel iets hoger dan vorig 

jaar en beduidend hoger dan de begroting. De inkoopkosten zijn minder 
gedaald en de kosten uitvoering en beheer zijn ongeveer gelijk aan de 
begroting.  

ii. Totaal resultaat komt neer op € 13.193. 
 
 

c. Balans per 31-08-2018 en 31-08-2017 
i. De grootste post is de spaarrekeningen. We hebben twee spaarrekeningen om 

geen risico te lopen. De voorraad kleding is gedaald, we wilden zelf minder 
voorraad aanhouden en meer aankopen bij de shirtleverancier. Debiteuren: 
geen bijzonderheden. Te ontvangen BTW: dit boekjaar niet. 
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ii. Overlopende activa: verzekeringspremie: de premie is voor het hele 
kalenderjaar tot 31 december betaald. We hebben nog 4 maanden te gaan, 
dat drukt dan op het nieuwe boekjaar. Passiva: het eigen vermogen:  
€ 176.131,00.  

iii. Overlopende passiva: we hebben voor 2017/2018 nog niet van alle partijen 
een nota ontvangen, dus er ontstaat schuld.  

iv. Vraag: Wijnand Jager: is er ook nagedacht in hoeverre we ons eigen vermogen 
laten doorgroeien? Carel legt uit dat we voornemens zijn activiteiten te 
plannen, de kosten die hieruit voortvloeien, betalen we uit eigen vermogen als 
er niet genoeg resultaat mocht zijn. We hebben er niet over nagedacht om 
terug te gaan betalen aan onze leden, dat staat ook niet in onze statuten. Het 
is niet de bedoeling winst te maken. Mark vult aan dat we wel voldoende eigen 
middelen hebben, maar we missen nog de capaciteit om dit geld om te zetten 
in uitgevoerde plannen. We zijn druk bezig met alle lopende zaken, maar aan 
het toevoegen van nieuwe dingen, waar we wel de financiële middelen voor 
hebben, komen we niet toe. We voorzien in de komende jaren meer mensen 
in dienst te nemen en een werkorganisatie te creëren om een voldoende 
krachtige organisatie te krijgen om deze activiteiten uit te voeren. De ambities 
in deze organisatie groeien hard. Liever komen we elke jaar op 0 uit en hebben 
we voldoende geïnvesteerd. 

v. Vraag: Eric van den Ham: welke ambitie hebben we en hoe verhoudt zich dat 
tot de liquide middelen? Mark vult aan dat we er niet vanuit gaan winst te 
maken, we presenteren wat we verwachten uit te geven. We kunnen niet 
garanderen dat dit altijd zo uitpakt. We hebben de afgelopen twee seizoenen 
boven verwachting positief afgesloten, deels door hogere inkomsten, deels 
door minder bestede middelen. Carel vult aan dat we nog voldoende buffer 
hebben, maar dat we onvoldoende capaciteit hebben de activiteiten uit te 
voeren. Henk voegt toe dat er nog een aantal voorstellen aankomen die geld 
kosten, bijv. nieuwe verzekeraar, toekennen van 50% subsidie aan alle atleten 
die een ATS/BTS cursus willen volgen en er zullen een aantal nieuwe betaalde 
krachten worden aangesteld. 

vi. Yorick Klein Gunnewiek: dit is positief, we zijn een gezonde organisatie. Mark 
antwoordt dat het ons doel niet is zoveel mogelijk middelen te hebben en de 
ratio’s te maximaliseren. Binnen financieel gezonde grenzen willen we ons geld 
graag zo efficiënt en effectief mogelijk uitgeven om onze doelen te realiseren. 
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d. Kascontrole en kascommissie 

 Verslag kascommissie over de jaarrekening 2017/2018.  De kascommissie 
 bestaat uit de leden Frits Vink en Yorick Klein Gunnewiek, zij zijn in 2016 
 benoemd. Yorick benoemt dat de boekhouding is beoordeeld en bekeken. De 
 kascommissie heeft kennis genomen van het feit dat de boekhouding is 
 ondergebracht bij het BONDcenter. De grootboekrekeningen zijn 
 gecontroleerd. Er zijn wat aanloopproblemen geweest bij de boeking bij het 
 BONDcenter. Er zijn geen zaken aangetroffen die goedkeuring in de weg staan. 
 Yorick adviseert de ALV om goedkeuring te geven aan de gepresenteerde 
 financiële verslaglegging en vraagt decharge te verlenen voor het financiële 
 beleid. Hij complimenteert Carel voor het goed begeleiden van de omzetting 
 van Conscribo naar BONDcenter. De Kascommissie heeft maar enkele 
 minuscule aanbevelingen gedaan. Er is derhalve geen aanleiding te twijfelen 
 over de cijfers die door Carel zijn gepresenteerd.  

 

e. Benoeming kascommissie voor de komende drie jaar 

Yorick neemt afscheid van de Kascommissie. Het bestuur zoekt een opvolger 
voor een termijn van drie jaar, wie wil dit doen? Theo Terpstra is bereid Yorick 
te vervangen.  
 

f. Voorstel tot uitkering van het resultaat van de Shirtshop 

Het bestuur stelt voor, gezien de financiële positie van de SBN en omdat de 
Shirtshop geen bron van winst is, het resultaat van de Shirtshop ad €21.390 
naar rato van het bedrag van de door hen afgenomen kleding uit te keren aan 
de WO’s en TG’s. Dit gebeurt in de vorm van een creditnota van een 
percentage van dat bedrag, het percentage komt uit op 12,5/13%. Dit geldt 
overigens alleen voor de ledenorganisaties die de kleding hebben afgenomen 
van de Shirtshop.  

Carel brengt dit punt dit stemming. Er is een ruime meerderheid van stemmen. Het 
voorstel wordt aangenomen.  
 

g. Goedkeuring van de jaarrekening boekjaar 2017/2018 
 Verwijzend naar artikel 19 van de statuten vraagt het bestuur aan de ALV om: 

- Goedkeuring van de jaarrekening boekjaar 2017/2018 
- Goedkeuring van het jaarverslag seizoen 2017/2018 

Carel brengt dit punt dit stemming. Er is een ruime meerderheid van stemmen.  Het 
voorstel wordt aangenomen. 
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 h. Voorstel bestemming van het resultaat 
Het bestuur stelt voor het resultaat van € 13.193 toe te voegen aan de 
algemene reserve.  

Carel brengt dit punt in stemming. Ook dit voorstel wordt aangenomen met een 
meerderheid aan stemmen.  

 
5. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door de 

voorzitters van de verschillende commissies 
a.  Parcourscommissie  

i. Hans krijgt het woord over de werkzaamheden van de PC. Een reeds lang 
bestaand onderdeel van de SBN is de PC. 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. 

ii. 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. 

iii. Op 9 juni 2018 is er een bijscholing dag geweest voor de PC 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 PC 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 
PC 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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iv. Vraag van Theo Posthumus over de bussen (koppelstukken) die tegenwoordig 
veel worden ingezet; het is een nieuw systeem en toegestaan, maar is het wel 
veilig en Theo vraagt of het handig is om meer onderzoek hiernaar te doen? 
Hans antwoordt dat de PC 24 november a.s. samenkomt met de Cie TZ. We 
hebben hierin onafhankelijk advies nodig, omdat dit een compleet nieuw 
systeem is. Hans hoopt tijdens de volgende ALV hier meer duidelijkheid over te 
geven. Mark vult aan dat in principe alles gebouwd moet worden volgens de 
Parcoursvoorschriften. Theo vraagt ook hoe de verbindingen van de bussen 
zich gaat houden. Als je met ijzer gaat werken, is dit minder dynamisch. Frank 
voegt toe dat we niet weten hoe sterk de constructie moet zijn om goed te 
functioneren in de sport. We moeten het met elkaar eens zijn over de norm. 

v. John Wiggerman wil het graag omdraaien met de vraag hoe vaak het is 
misgegaan.  Hans antwoordt hierop positief, bussen worden al langer gebruikt, 
Als het niet is goedgekeurd staat het ook niet in de Parcoursvoorschriften. 

b.  Commissie Deskundigheidsbevordering 
i. Frank krijgt het woord over de bevindingen van de Cie DB.  
ii. We hebben een nieuwe Cie DB op kunnen starten dit jaar. De Cie DB heeft in 

samenwerking met het bestuur het SBN Opleidingshuis opgeleverd. 9 februari 
2018 is er een voorlichtingsavond geweest voor alle TG’s. Eric van den Ham en 
Jesper Hommes zijn gedurende drie jaar bondstrainers. Inmiddels zijn de 
eerste cursusdagen geweest. Er zijn twee ATS cursussen in Zelhem en Doorn 
gestart en er lopen een aantal BTS-trainingen. Ook zijn de eerste certificaten 
uitgereikt aan de mensen die aan de competenties voldeden.  

iii. Sinds kort hebben we een nieuwe voorzitter, Ilona Roosien. Frank vraagt Ilona 
zich kort voor te stellen. Ilona vertelt dat de Cie DB met twee nieuwe leden is 
versterkt. Wouter Postma, het tweede paar ogen naast Frank, voor de 
Toetsingscommissie. Menno Schotanus, verzorgt de informatievoorziening 
naar de organisaties samen met John Wiggerman. Highlights zijn het 
Opleidingshuis en Toetsingscommissie. We maken weer plannen voor 2019. 
We hopen dat de Cie DB weer op volle kracht vooruit kan. We hebben er 
voldoende kennis en voldoende ideeën voor. 
 

c.  Commissie Financiële & Juridische Zaken  
i. Carel neemt het woord als voorzitter van de Cie FJZ. Tot voor kort waren de 

commissies Financiële & Juridische Zaken twee kleine commissies met een vrij 
kleine bezetting. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat zij weinig 
proactieve taken heeft en heeft hen samengevoegd zodat alle financiële kennis 
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geborgd is. Op die manier kunnen we in een kleine overlegstructuur meer 
zaken aftikken in een hoger tempo. De procuratie van de Shirtshop is 
verbeterd, op de uitgaven boven de € 5.000 moeten twee handtekeningen 
staan. Op die manier borgen we de integriteit van Eddy en de organisatie. 

ii. Eddy en Carel hebben een grote leverancier van shirt (Roly) in Spanje bezocht 
en (prijs) informatie ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat we een nieuwe 
shirtleverancier/drukkerij (Maas van ’t Hoog) hebben gevonden met 
aanmerkelijk betere prijzen. De overeenkomst met R&R drukkerij is opgezegd.  

iii. We onderzoeken samen met de bij NOC*NSF aangesloten kleine sportbonden 
de mogelijkheid om via shared services een financiële & ledenadministratie te 
voeren. Zo hopen we het bestuur en de organisatie nog meer te 
professionaliseren. We hebben de voorwaarden van de bestaande verzekering 
verbeterd. De leeftijdsgrens voor onze leden hebben we kunnen verlagen van 
8 naar 6 jaar. En er zijn AVG controles gedaan (o.a. formele QuickScan). We 
hebben de organisatie getoetst op het omgaan met vertrouwelijke informatie 
en persoonsgegevens en daarop aanpassingen gedaan. Dit is een doorlopend 
proces, we willen de privacy van onze leden maximaal beschermen.  

 
d. Commissie Technische Zaken  

i. Henk doet namens de Cie TZ het woord. Gedurende het 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. Floris van Amerongen en Marcel Jansen bemannen deze 
commissie samen met Marco Leeflang, Eric Rietberg en Rene Donders. Henk 
vraagt of er zich iemand beschikbaar wil stellen voor deze functie. Hij voegt 
eraan toe dat de commissie in november weer bijeenkomt. Er melden zich 
tijdens deze avond nog geen kandidaten. 

ii. Een belangrijke taak van de commissie is het adviseren op bouwtechnische 
vraagstukken zoals krachtenberekeningen, gebruik van verschillende 
bouwmaterialen en veiligheidsvoorschriften. De Cie TZ en de 
Parcourscommissie zijn nauw gelieerd en goed overleg met de 
Parcourscommissie is hierbij waardevol. 
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6. Verkiezing voorzitter, secretaris, bestuurslid pr, algemeen bestuurslid (tevens 
contactpersoon naar Parcourscommissie). 

In deze ALV volgt de herverkiezing van Mark Huizinga (voorzitter) en kandidaat 
Jochem Schutten (bestuurslid pr & communicatie). Teun de Laat verschuift binnen het 
bestuur van pr & communicatie naar algemeen bestuurslid, zijn zittingstermijn blijft 
van kracht. Hans te Velthuis (bestuurslid PC), Henk Bos (secretaris) en Simon in ’t Veld 
(algemeen bestuurslid) treden af. De verkiezing geschiedt via stembriefjes, deze 
worden uitgereikt aan de aanwezigen. Een bestuurslid en een niet-bestuurslid tellen 
de stemmen. Na de pauze volgt de uitslag van de verkiezingen.   

 

Er volgt een korte pauze. 

 
7. (Reglements)wijzigingen / -voorstellen door secretaris 
 a. Voorstel tot aanstellen medewerker Shirtshop:  

i. De Shirtshop wordt gerund door Eddy te Woerd als beheerder en zijn assistent 
Chris Oolthuis, beiden zijn vrijwilliger. Chris gaat stoppen. De werklast van de 
Shirtshop blijft stijgen.  

ii. Voorstel: aanstellen van betaalde medewerker voor 16 uur/week. De 
salariskosten bedragen ca. € 17.500 per jaar en komen ten laste van de 
exploitatie van de Shirtshop.  

De leden van deze vergadering stemmen unaniem in met dit voorstel.  
 

iii. Vraag: waarom willen we de aanschaf van de kleding binnen de bond houden? 
Mark antwoordt dat we dit niet veranderen omdat Eddy dit heel goed kan, op 
deze manier hebben wij controle over wat er gebeurt. Het is prettig dit in 
beheer te hebben, we weten wat de juiste kleur is en de juiste maat. Wij 
menen dat dit de beste en goedkoopste optie is voor onze leden. De Cie FJZ 
heeft vragen gehad over de huidige vorm. Ieder jaar kijken we hier opnieuw 
naar. Tot nu toe valt de balans nog steeds zo uit dat dit past bij de bond. 

iv. Vraag: als je de aanschaf van de shirts bij een commerciële partij neerlegt, heb 
je dan meer kosten? Mark antwoordt bevestigend. Wij hebben geen 
winstoogmerk en geven een eventueel positief resultaat dit terug aan de TG’s 
en WO’s. 

v. Vraag: als we praten over het aanstellen van een nieuwe medewerker, praten 
we dan over een vast of jaarcontract? Mark antwoordt dat een nieuwe 
medewerker met een jaarcontract wordt aangesteld.  
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b. Voorstel tot aanpassen nummering op shirts: 

i. Conform huidig AR 4.18 dienen alle shirts aan voor- en achterzijde genummerd 
te zijn. De reden hiervoor is: herkenbaarheid (jury, deelnemers, publiek, 
speaker, tijdwaarneming) en veiligheid. In de praktijk blijkt dat shirts voor 
recreanten niet altijd een nummering aan voor- en achterzijde hebben. Het 
nummeren kost geld (één zijde: € 0,85 incl. BTW, beide zijden € 1,57 incl. 
BTW). Om de kosten te kunnen drukken denken we dat we kunnen volstaan 
met het nummeren aan de voorzijde van het shirt. Dit scheelt € 0,62 per shirt.  
Voorstel: 

-Bij wedstrijdcategorieën en kwalificatieruns nummering op voor- en 
achterzijde verplicht (was al zo). 

-Bij recreatieve categorieën nummering aan de voorzijde verplicht, op de 
achterzijde optioneel (nieuw). Nummering mag eventueel met de hand op het 
shirt geschreven worden op een wit vlak.  

Het voorstel wordt met 13 stemmen tegen en een meerderheid voor, aangenomen.  

 
c. Voorstel dat een bestuurslid dat lid van de PC is niet kan meebeslissen over 
     vergoeding voor PC-leden:  

i. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
Om te voorkomen dat er sprake is van belangenverstrengeling bij het 
vaststellen van de vergoeding voor PC-leden heeft het SBN-bestuur besloten 
dat een bestuurslid dat tevens PC-lid is, niet zal meebeslissen. Het 
Huishoudelijk Reglement punt 9.8 (Vergoeding PC-leden) zal na aanpassing 
luiden: 

   “Bij de vaststelling door het SBN-bestuur van een vergoeding voor PC-leden, 
  zullen bestuursleden die tevens PC-lid zijn, niet meebeslissen.” 

Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.  
 
d. Het Algemeen Reglement artikel 4.17 krijgt een update met een ‘vergeten’ punt 

uit voorjaars-ALV 2018: Lasten dragen, lasten slepen, houthakken en klimmen 
boven 2,5 m 
Conform Parcoursvoorschriften 1.5, 2.1 en 2.2 geldt: 
Jeugd t/m 14 jaar mag boven land niet hoger klimmen dan 2,5 meter 
Jeugd t/m 17 jaar mag geen lasten dragen, lasten slepen of houthakken 
Juryleden en PC moeten d.m.v. shirtkleur of een extra polsband kunnen zien 
wie deze hindernissen/opdrachten wel mogen uitvoeren. 
Het voorstel is in de voorjaars-ALV van 20 april aangenomen, we gaan hier niet 
over stemmen.  
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8. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door de 

voorzitters van de verschillende commissies 

a. Commissie Pr & Communicatie 
 Teun doet verslag van de werkzaamheden van de Cie PR.  

Terugblik op seizoen 2017/2018: 
i. Video 25 jaar survivalrun. 
ii. Website opgeleverd, met intussen een aantal verbeterslagen. 
iii. Aankleding survivalruns met het SBN-promotiepakket, welke bestaat 

uit onder andere dranghekbanners, beachflags en een opblaasboog, 
volledig in de SBN huisstijl. Er heeft afgelopen seizoen een evaluatie 
met de partijen die de uitgifte doet plaatsgevonden en aan de hand 
hiervan wordt het protocol verbeterd.  

iv. Het communicatieplan is verder op poten gezet. Dit is goed zichtbaar 
via o.a. Facebook, Instagram en de website van de SBN.  

v. Het sponsorplan, dat in samenwerking met Bureau Touché wordt 
opgepakt, krijgt ook steeds meer vorm. Afgelopen seizoen zijn 
tientallen partijen persoonlijk benaderd met een video, een aantal 
partijen hebben gereageerd en er zijn vervolggesprekken geweest. We 
zijn nu in gesprek met een aantal serieuze sponsoren.  

vi. Vraag: zijn er ideeën over de landelijke sponsor in de huidige structuur? 
Teun antwoordt dat er drie verschillende sponsorpakketten zijn 
opgesteld voor verschillende niveaus, daar hangen verschillende 
rechten en plichten aan.  

vii. Vraag: de WO’s hebben zelf sponsors, hoe verhoudt zich dat tot de 
landelijke sponsoring? Mark antwoordt dat de SBN niet uit is op een 
sponsordeal die de lokale sponsoring in de weg zal zitten. 

viii. Mark vult aan dat we er nooit minder van moeten worden en dat het 
moet passen binnen de huidige regelgeving. Als we denken dat we er 
beter van worden, zullen we dit altijd voorleggen aan de WO’s. Henk 
vult aan dat een landelijke sponsor ook voordelen biedt voor leden en 
landelijke bekendheid. 

 
b. Commissie ICT 

 Gerko Weening doet het woord namens de commissie ICT.  
i. We hebben veel tijd besteed aan het Uitslagen Verwerkings 

Programma (UVP), in het bijzonder het implementeren van 
reglementswijzigingen, verbeteringen en verfijningen. 



 
 

 
  

16 

ii. Het digitale hindernislogboek voor trainingsgroepen is verder 
uitgewerkt en is voor alle TG’s beschikbaar.  

iii. Er wordt gewerkt aan een goed systeem om startbewijzen 
reglementair en gemakkelijk over te dragen aan een andere 
deelnemer. Er wordt gewerkt aan een SBN deelnemersapp voor op de 
smartphone.  

iv. Vraag: Wat zijn de voordelen van een deelnemersapp? Gerko 
antwoordt dat we het makkelijk willen maken voor de deelnemers, bijv. 
dat je je snel kan inschrijven en uitslagen kan bekijken.  

v. Mark vult aan dat het UVP een onmisbare tool is voor deelnemers en 
WO’s. Als het niet loopt merken we daar iets van, problemen moet 
direct worden opgelost. We streven ernaar om ook daar medewerkers 
in dienst te nemen om de structurele capaciteit beschikbaar te hebben 
en brandjes te kunnen blussen. We willen dit professionaliseren door 
Gerko en Alex voor een paar uur per week te betalen, zodat ze deze 
zaken structureel kunnen oplossen en het UVP verder uitbouwen. Dit 
betekent ook dat zij formeel geen onderdeel meer zijn van de 
Commissie ICT als vrijwilliger. Gerko en Alex blijven wel sterk gelinkt 
aan de commissie in subvorm.  

 
c.  Commissie Wedstrijdzaken  

Theo Posthumus doet het woord namens de Cie WZ. 
i. Opstart nieuwe samenstelling: de Commissie Wedstrijdzaken heeft het 

afgelopen seizoen een groot verloop van leden gehad. Aan het einde 
van het seizoen heeft de commissie daarom een doorstart gekregen 
met nieuwe leden. In afstemming met het SBN-bestuur heeft de 
commissie actiepunten geformuleerd om gedurende seizoen 
2018/2019 op te pakken, te onderzoeken en over te adviseren. De 
zwaarte van de survivalruns baart ons enige zorgen. Wij onderzoeken 
dit, er waren veel dames die klaagden bij bijv. de survivalrun van 
Kootstertille. We proberen te kijken hoe we met de streeftijd om 
kunnen gaan. We zijn bezig met een enquête. Theo vraagt eventuele 
aanbevelingen naar aanleiding van deze punten te mailen. Henk vult 
aan dat er veel nieuwe leden zijn toegevoegd en dat dit goed is. 
Daarnaast werkt de Cie WZ ook aan een betere verdeling op de 
wedstrijdkalender. Ook hier geldt, als je hierover ideeën hebt, mail ze 
naar de Commissie Wedstrijdzaken.  
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9. Verlening decharge over het gevoerde beleid/verlening decharge over het financiële beleid. 

i. Verlening decharge over het gevoerde beleid 
Na stemming gaat de meerderheid van de aanwezigen akkoord met het gevoerde   beleid. 

ii. Verlening decharge over het financiële beleid  
Na stemming gaat de meerderheid van de aanwezigen akkoord met het gevoerde beleid. 

 

10. Uitslag verkiezingen 

i. Henk deelt mee dat de uitslag van de verkiezingen bekend is. Er zijn 69 
stemmen die unaniem gekozen hebben voor het aanblijven van de voorzitter, 
die zijn termijn voortzet. Jochem Schutten is met 68 stemmen (en een blanco 
stem van hemzelf) gekozen tot bestuurslid.  

ii. Simon, Henk en Hans verlaten de bestuurstafel en Jochem neemt plaats.  

 
11. Afscheid vrijwilligers 
We nemen dankbaar afscheid van een aantal vrijwilligers: 
• Chris Oolthuis   assistent medewerker Shirtshop 
• Simon in ‘t Veld  algemeen bestuurslid (2015 – 2018)   
• Henk Bos   secretaris (2013-2018) 
• Hans te Velthuis  bestuurslid PC (1992 – 2018) 
• Joost Hansté   PC-lid 
• Erik Groeneveld  PC-lid 
• Remco Metzelaar  PC-lid 
 

i. Joost, Remco en Erik zijn helaas niet aanwezig. Ook Chris kon er niet bij zijn. 
Marloes zorgt ervoor dat de attenties naar hen worden opgestuurd.  

ii. Mark bedankt de aftredende bestuursleden met een persoonlijk woord en 
overhandigt hen een cheque en een doos Belgische bonbons. 

iii. Hans te Velthuis, 26 jaar bestuurslid en nestor in alle opzichten, ontvangt na 
instemming van de ALV het Erelidmaatschap en Irene, zijn echtgenote, wordt door 
het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste. Beiden ontvangen een speld en 
oorkonde. 

iv. De dames van de aftredende bestuursleden krijgen uit handen van Mark een mooi 
herfstboeket. Dit moment wordt vastgelegd door Simon in ’t Veld, onze fotograaf.  

v. Tevens overhandigt Mark een cadeaucheque aan de vertegenwoordiging van de 
Bikkel Survivalrun Leeuwarden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap bij de SBN.  
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12. Rondvraag 
i. Een van de aanwezigen vraagt wat er met de e-mailadressen gedaan wordt die op 

de presentielijst staan. Marloes antwoordt dat dit geen controlemiddel is, de 
kolom e-mailadressen is uit gewoonte overgenomen van een oude presentielijst.  

ii. Jacco Bontekoe deelt mee dat er een nieuwe survivalrunvereniging wordt 
opgericht in Wageningen met de naam WOEST: Wageningen Outdoor En 
Survivalrun Team. 

iii. Er volgt een vraag over de afvalberg shirts: hoe gaan we om met het grote aantal 
wedstrijdshirts dat in een seizoen gebruikt wordt? Mark antwoordt dat het bestuur 
nadenkt over hoe we daar zo duurzaam mogelijk mee om kunnen gaan. Jochem 
vult aan dat dit ook de aandacht heeft van Cie PR en Cie WZ. 

iv. Stefan Twisk vraagt de status na van levering van een SBN lidmaatschap spandoek 
voor TG’s. Marloes antwoordt dat we hieraan werken en het even tijd kost per 
adres te verifiëren waar we het spandoek in een koker naartoe mogen sturen. 
Meer informatie hierover volgt eind 2018/begin 2019. 

13. Sluiting 
Mark sluit de vergadering om 22.50u en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid 
en sluit af met de woorden dat het een uitdaging blijft, dat we dit niet alleen kunnen 
en dat we gezamenlijk weer verder gaan.  

 
Onze volgende ALV vergadering wordt gehouden op vrijdag 19 april op Papendal te 
Arnhem.  

 


