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1.

Voorwoord

Het was weer een mooi survivalrunseizoen! De sport blijft onverminderd
groeien en dat zien we op veel gebieden
terug. Zo steeg ons ledenaantal afgelopen
seizoen met 1655 personen, ongekend! Je
kunt ook op steeds meer plekken in
Nederland terecht bij een survivalrunvereniging. Door de SBN en die
verenigingen wordt geïnvesteerd in de
opleidingen van hun trainers, een
krachtige ontwikkeling. Alle nieuwe leden
mogen rekenen op verantwoorde,
uitdagende trainingen op veilige
parcoursen.
Bestuurlijk en organisatorisch werden er
ook stappen gezet. Vanaf 2019 is de SBN
volwaardig lid van sportkoepel NOC*NSF.
Dit betekent dat we sterker profiteren van
kennis & ervaring, meer met andere
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sportbonden kunnen optrekken en, niet
onbelangrijk, we jaarlijks een substantiële
financiële bijdrage ontvangen om onze
sportieve ambities waar te maken. En
ambitie hebben we genoeg!
De werklast voor de organisatie groeit
mee met de sport. Het doorontwikkelen
van de werkorganisatie is daarom
onvermijdelijk. Wij willen onze leden goed
blijven bedienen en dat lukt niet meer met
louter vrijwillige inzet. Tegelijkertijd weten
we dat we nooit zonder de vele
vrijwilligers in onze sport zouden kunnen.
Het bestuur kijkt er naar uit om de
komende jaren gezamenlijk te blijven
bouwen aan onze mooie sport.
Mark Huizinga
voorzitter Survivalrun Bond Nederland
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2.

Survivalruns

2.1

Wedstrijdkalender

In seizoen 2018/2019 werden 37
survivalruns georganiseerd onder
auspiciën van de SBN. Dit is er één minder
dan het seizoen ervoor.
Nieuw op de kalender was de survivalrun
in Eindhoven. In Grootebroek wordt om
het jaar een survivalrun georganiseerd, in
2018/2019 was het weer zover.

Aantal startplekken bij survivalruns
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De survivalrun Bakkeveen kon geen
doorgang vinden in verband met het
broedseizoen in de omgeving. De
survivalrun van Wesepe verviel door een
gebrek aan organisatorische capaciteit.
Ook de Rutbeek survivalrun in Enschede
vond niet plaats.

Het totale aantal startplekken zakte met
4% ten opzichte van het voorgaande
seizoen (van 41.001 naar 39.256). 66% van
alle startplekken werd ingevuld door SBNleden; in seizoen 2017/2018 was dit 62%.
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2.2

Open Nederlandse Kampioenschappen

Om te kunnen deelnemen aan een kampioenschap moet een atleet lid zijn van de SBN en
een wedstrijdlicentie hebben. De nationaliteit van een deelnemer is niet van belang, alle
kampioenschappen zijn open. Een niet-Nederlander kan evengoed op het podium komen,
vandaar dat alle kampioenschappen nu Open Nederlands Kampioenschappen zijn.
Hieronder staan de survivalrun wedstrijdcategorieën.
Afkorting

Voluit

LSR
MSR
KSR
JSR 15-17
JSR 12-14
JSR 10-11
JSR 8-9

Lange Survivalrun
Middellange Survivalrun
Korte Survivalrun
Jeugd Survivalrun 15-17
Jeugd Survivalrun 12-14
Jeugd Survivalrun 10-11
Jeugd Survivalrun 8-9
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leeftijd
18+
18+
18+

afstand
15-25 km
9-15 km
6-9 km

streeftijd top-10
2.30 uur
1.30 uur
55 min

15-16-17
12-13-14
10-11
8-9

6-9 km
4-7 km
4-7 km
niet vastgelegd

55 min
40 min
niet vastgelegd
niet vastgelegd
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Bij de ONK’s voor volwassenen is er onderscheid tussen dames & heren, overall, 40+ en 50+.
Open Nederlandse Kampioenen volwassenen seizoen 2018/2019
Datum
09-09-2018
07-10-2018
06-01-2019
Organisator
Niersdal Survivalrun Survivalrun Friesland Survival Beltrum
Categorie
ONK KSR
ONK MSR
ONK LSR
Heren overall
Ruben Dinkelman
Thom van Capellen
Kerst Wind
Dames overall
Bianca RougoorLenneke van der
Lisan de Vries
Machielse
Heide
Heren 40+
Timo de Boer
Kerst Wind
Kerst Wind
Dames 40+
Sandra van Dijk
Sandra van Dijk
Sandra van Dijk
Heren 50+
Peter Baan
Peter Baan
Peter Baan
Dames 50+
Liesbeth Franz
Hieronder staan de Open Nederlands Kampioenen bij de jeugd. De JSR 8-9 kent geen ONK.
Open Nederlandse Kampioenen jeugd seizoen 2018/2019
Datum
19-05-2019
Organisator
Stichting Dronterland Survivalrun
JSR 15-17 jongens
Stijn Lagrand
JSR 15-17 meisjes
Elsa Rijpstra
JSR 12-14 jongens
Jarno Visser
JSR 12-14 meisjes
Medde van de Plas
JSR 10-11 jongens
Teije van der Kooij
JSR 10-11 meisjes
Gwen Kelderman
In seizoen 2018/2019 werd er geen separaat Belgisch kampioenschap onder auspiciën van
de SBN gehouden.
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2.3

Klassementswinnaars seizoen 2018/2019

De traditionele bekeruitreikingen worden gehouden na de laatste wedstrijd van de
betreffende categorie. Voor de JSR, MSR en LSR was dat in Harreveld en voor de KSR was dat
in Den Bosch.
Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van de punten die behaald zijn in
minimaal de helft van alle wedstrijden (met een maximum van 7) die in de betreffende
categorie op de wedstrijdkalender staan.
Winnaar

Korte Survivalrun

Heren overall
Dames overall
Heren 40+
Dames 40+
Heren 50+
Dames 50+

Ruben Dinkelman
Vera Mensink
Timo de Boer
Sandra van den Brink
Bart Dinkelman
Hella Greuell

Categorie
Jeugd Survivalrun 15-17
Jeugd Survivalrun 12-14
Jeugd Survivalrun 10-11

Middellange
Survivalrun
Thom van Capellen
Lenneke van der Heide
Jan Nauta
Peter Baan
-

Jongens
Stijn Lagrand
Jarno Visser
Teije van der Kooij
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Lange Survivalrun
Kerst Wind
Florence van Helten
Kerst Wind
Erik de Heer
-

Meisjes
Elsa Rijpstra
Emma Nijenhuis
Bente van Binsbergen
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3.

Ledenbestand

3.1

Individuele leden

Het berekenen van het aantal individuele leden per peildatum 1 juli is in 2019 tegen het licht
gehouden. Voorheen werden leden die lopende het seizoen vóór 1 juli hun lidmaatschap
opzegden niet meegeteld. Echter, deze survivalrunners zijn statutair nog lid tot het einde
van het lopende seizoen (31 augustus). We hebben daarom een correctie toegepast op de
ledenaantallen van de afgelopen jaren.
Dit resulteert in een ledenaantal van 11.137 op 1 juli 2018 en 12.792 op 1 juli 2019. Dit
betekent een groei van 1.655 leden (+15%). Procentueel neemt de groei licht af, maar in
absolute zin is de aanwas al vijf seizoenen op rij groter dan het jaar ervoor.
Het aandeel van dames in het ledenbestand is gestaag toegenomen van 14% in 2006 naar
30% in 2019.
aantal individuele leden SBN
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3.2

Daglidmaatschappen

Lopende seizoen 2018/2019 is gestart met een systeem van daglidmaatschappen. Niet-SBNleden die aan een survivalrun willen deelnemen, kopen per deelname een daglidmaatschap
van de SBN. Voor € 5,00 zijn zij dan verzekerd tijdens de deelname aan de survivalrun van
die dag. De verzekeringspremie die de SBN voor zo’n daglid afdraagt, is inmiddels gestegen
naar € 6,27, maar het bestuur heeft besloten dit bedrag niet volledig door te belasten aan de
deelnemer; het daglidmaatschap blijft vooralsnog € 5,00.
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In seizoen 2018/2019 zijn 11.529 daglidmaatschappen verkocht aan 9.859 personen. De SBN
zet zich in om deze niet-leden meer aan onze sport te binden, in de hoop dat zij vaker gaan
survivalrunnen, tijdens een evenement of bij een survivalrunvereniging.

3.3

Licentiehouders

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijdcategorieën is een wedstrijdlicentie nodig. Voor
de volwassen categorieën (KSR, MSR, LSR) geldt dat een SBN-lid pas een wedstrijdlicentie
kan aanvragen na het behalen van een aantal kwalificatiepunten in recreatieve survivalruns.
Het aantal volwassen licentiehouders steeg van 2207 naar 2344 (+6%), het aantal jeugdleden
met een wedstrijdlicentie steeg van 811 naar 863 (+6%).
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. In onderstaande grafiek met de licentiehouders,
maken we dan ook niet langer onderscheid tussen KSR/MSR/LSR.
Aantal licentiehouders per leeftijd
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3.4

Aangesloten organisaties

Het aantal aangesloten organisaties kwam in het seizoen 2018/2019 op 99, dit zijn er 10
meer dan het seizoen ervoor. Het gaat om 33 wedstrijdorganisaties (WO’s), 55
trainingsgroepen (TG’s) en 11 gecombineerde WO + TG’s. Er waren geen opzeggingen.
Nieuw aangesloten TG’s in seizoen 2018/2019:
- Survivalrun vereniging Harderwijk
- Stichting Reset Survival Burgum
- Vereniging Udiros Outdoor Nieuwehorne
- Teambuilding Texel BV - TXL Survival Den Burg
- Stichting Outdoorteam Bushido Tiel
- Vereniging Wageningen Outdoor en Survivalrun Team - WOEST Wageningen
Nieuw aangesloten WO’s in seizoen 2018/2019:
- Stichting Outdoor Challenge Eindhoven
- Stichting Utrecht Survivalrun (1e survivalrun op 28 september 2019)
- Stichting Wedstrijdorganisatie survivalrun Norg (1e survivalrun op 19 april 2020)
- Stichting Sportevenementen Oude-Nieuwehorne (1e survivalrun op 1 maart 2020)
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4.

Organisatieontwikkeling

4.1

Bestuur

Het bestuur verloor tijdens de najaars-ALV 2018 drie bestuursleden. Nestor Hans te Velthuis
mocht statutair niet langer aanblijven, hij trad na 26 jaar af en werd onderscheiden met het
erelidmaatschap. Secretaris Henk Bos (na 5 jaar) en Simon in ’t Veld (na 3 jaar) traden
eveneens af.
Mark Huizinga werd tijdens de najaars-ALV 2018 herkozen als voorzitter. Jochem Schutten
werd gekozen als nieuw bestuurslid, maar trad na twee maanden af om zijn werkzaamheden
voor de SBN voort te zetten als medewerker van het bondsecretariaat. Op die wijze kan de
meerwaarde van Jochem sterker benut worden.
Dit betekent dat het bestuur sinds januari 2019 geslonken is tot vier leden, één minder dan
het statutaire minimum van vijf. Tijdens de najaars-ALV van 2019 hopen we dit weer te
herstellen.
In de afgelopen jaren is de werkdruk voor het bestuur fors toegenomen. Dit resulteert in
afnemend enthousiasme om als bestuurslid te starten en langdurig aan te blijven. Met het
verder inrichten van een professionele werkorganisatie willen wij dit verbeteren.
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De bestuursleden die het gehele seizoen 2018/2019 in functie waren:

Mark Huizinga
voorzitter

Carel Wolters
penningmeester

Teun de Laat
pr & communicatie

Frank Koelewijn
juridische zaken

Het rooster van aftreden van het huidige bestuur:
bestuurslid
Mark Huizinga
vacature
Carel Wolters
Teun de Laat
Frank Koelewijn

functie/portefeuille
voorzitter
secretaris
penningmeester
pr & communicatie
juridische zaken

aantreden
2015
2015
2014
2016

termijn
2
2
2
1

aftreden
2021
2020
2020
2019

herkiesbaar
nee
ja
nee
ja

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. Zijn tweede termijn als penningmeester loopt af in 2020.
- Mark Huizinga zal tijdens de najaars-ALV 2019 aftreden, zijn tweede termijn is dan
nog niet verstreken. Hij ambieert zijn werk voor de SBN als directeur voort te zetten.
- Teun de Laat heeft aangegeven tijdens de voorjaars-ALV 2020 af te treden. Dit is
precies 6 jaar na zijn aantreden in 2014.
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4.2

Vergaderingen

Het bestuur belegde in seizoen 2018/2019 14 bestuursvergaderingen, waarvan 8 via Skype.
Tweemaal was er een bijeenkomst met de regio-ambassadeurs en de voorzitters van de
commissies. Daarnaast was er een najaars-ALV (november 2018), een voorjaars-ALV (april
2019) en een extra ALV (juli 2019) in het kader van de nieuwe startvolgorde bij wedstrijden.
Daarnaast kwamen bestuursleden regelmatig in kleiner verband bijeen of bezochten zij
commissies, verenigingen, regio-overleggen, vergaderingen van het NOC*NSF of andere
bijeenkomsten in hun rol als bestuurslid. Tot slot was er minimaal één bestuurslid aanwezig
bij de vier ONK’s en de twee bekeruitreikingen.

4. 3 Nevenfuncties
In het kader van goed en transparant sportbestuur, staan in het jaarverslag de nevenfuncties
van de bestuursleden die gedurende het hele seizoen 2018/2019 in functie waren.
bestuurslid
Mark Huizinga

Carel Wolters
Teun de Laat
Frank Koelewijn

Nevenfuncties gedurende seizoen 2018/2019
Docent judo bij IJF Academy (bezoldigd)
Auteur Meerjarenopleidingsplan 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)
Adviseur bij CKW Trading BV (onbezoldigd)
Werkzaam bij Heijmans N.V. (bezoldigd)
Voorzitter Stichting Blue Bear Active (onbezoldigd)
Vakdocent MBO (bezoldigd)
Voorzitter Survivalrun vereniging Dronten (onbezoldigd)
Trainer Survivalrun vereniging Dronten (onbezoldigd)
Medewerker veiligheid Stichting Gave (onbezoldigd)
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4.4

Werkorganisatie

Het bondssecretariaat is in januari 2019 tijdelijk versterkt met Jochem Schutten. Jochem was
tijdens de najaars-ALV 2018 toegetreden tot het bestuur, maar al snel bleek dat hij
waardevoller voor de SBN is als hij voor 20 uur per week aan de slag kan. Daarom is hij
afgetreden als bestuurslid en door het bestuur tijdelijk ingehuurd voor zijn werkzaamheden.
Aan de voorjaars-ALV 2019 is toestemming gevraagd om het bondssecretariaat structureel
uit te breiden met een functieplek van 20 uur per week. Die toestemming is gegeven en
sindsdien is Jochem Schutten de derde vaste medewerker van het bondssecretariaat, naast
Marloes Boersma en Nicole Snijders.
De voorjaars-ALV 2019 heeft tevens toestemming gegeven om Alex Bossers en Gerko
Weening beiden voor vier uur per week in te huren voor ICT-werkzaamheden. Alex en Gerko
voeren al jaren ICT-gerelateerde werkzaamheden uit vanuit de Commissie ICT. Het bestuur
hoopt met deze structurele inhuur het tekort aan ICT-capaciteit te verminderen.
Het bestuur verwacht dat de groei van de organisatie, zowel in leden, te verzetten werk en
beschikbaar budget, zal voortzetten. Daarom wordt ingezet op verdere uitbreiding van de
werkorganisatie. Alleen het aannemen van mensen daarbij is niet voldoende. In de komende
jaren zal het proces van het ontwikkelen van een pure vrijwilligersorganisatie naar een
professionele werkorganisatie onder verantwoording van het bestuur verder ingevuld
moeten worden. De SBN is niet alleen een dienstverlener voor haar leden, maar ook een
werkgever voor haar medewerkers geworden.

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 wedstrijdorganisaties van hun regio minimaal tweemaal per jaar bijeen om elkaar te informeren over
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zaken die spelen binnen de regio en om aandachtspunten van en aan het bestuur door te
geven.
Sytze Jonker is eind 2018 herbenoemd voor een derde termijn als RA Noord. De eerste
termijn van Marcel Jansen loopt in 2019 af, hij zal zich herkiesbaar stellen.
Drie RA’s (Oost, Midden, Zuid) vormden afgelopen seizoen voor het eerst de Commissie van
Beroep (CvB), zoals dat in het Algemeen Reglement 4.23 beschreven staat. Zij oordeelden
over de beslissing van het bestuur om een rode kaart te geven aan een wedstrijdorganisatie.
Na uitvoerige raadpleging van alle betrokkenen, gaf de CvB het bindend advies de rode kaart
in te trekken.
Het rooster van aftreden van de regio-ambassadeurs:
Regio
Noord
Oost
Midden
Zuid

regio-ambassadeur
Sytze Jonker
Willem Warmerdam
Marcel Jansen
Bram Hurkmans

aantreden
juni 2012
sept 2014
sept 2016
okt 2017

termijn
3
2
1
1

aftreden
2021
2020
2019
2020

herkiesbaar
ja
ja
ja
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 het
bestuur, de regio-ambassadeurs en de voorzitters van de commissies.
Hieronder staan beknopt per commissie hun werkzaamheden in seizoen 2018/2019.

4.6.1 Commissie Wedstrijdzaken
Voorzitter: Theo Posthumus
De Commissie Wedstrijdzaken heeft een enquête gehouden onder de SBN-leden om meer
inzicht te krijgen in wat er speelt bij deelname aan wedstrijdcategorieën. De commissie krijgt
gedurende het jaar regelmatig feedback, maar de uitkomsten van deze enquête geven een
breder beeld van survivalrunners die in verschillende categorieën deelnamen. De commissie
zal voorstellen voorbereiden die inhaken op geconstateerde knelpunten.
De commissie was tevens nauw betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw systeem voor
het bepalen van de startvolgorde bij wedstrijden. In overleg met het bestuur heeft dit
uiteindelijk geleid tot een voorstel dat in een extra ALV op 2 juli 2019 is aangenomen. Het
nieuwe systeem wordt vanaf de start van seizoen 2019/2020 gebruikt.

4.6.2 Commissie Technische Zaken
Voorzitter: vacature
De Commissie Technische Zaken heeft een periode stilgelegen. Omdat er wel sterke
behoefte is aan deskundigheid en advies op het gebied van bouwtechnische onderwerpen, is
op initiatief van Hans te Veldhuis (voorzitter Parcourscommissie) de commissie weer
opgestart met ondersteuning van Floris van Amerongen en Marcel Janssen. Vooral actuele
vragen met betrekking tot constructies en onderdelen van constructies zijn opgepakt:
gebruik van steigerconstructies, koppelstukken, diameters en lengte van palen,
(dynamische) belastingen en normering. Daarnaast zijn adviezen gegeven ten behoeve van
constructies voor hindernissen.
Voor de normering van koppelstukken is er een concreet, werkbaar document opgeleverd.
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4.6.3 Commissie Financiële & Juridische Zaken
Voorzitter: Frank Koelewijn & Carel Wolters
De verzekeringen voor het jaar 2019 zijn ondergebracht bij een andere maatschappij dan die
van 2018. De reden daarvan is het verkrijgen van een goede verzekeringsdekking tegen een
aanvaardbare premie. Toch is de premie van de aansprakelijkheidsverzekering door het
beperkte aantal aanbieders fors gestegen. De leeftijd van verzekerde leden is verlaagd van 8
jaar naar 6 jaar. Voor verdere informatie over de verzekeringen wordt verwezen naar
paragraaf 5.2 van dit jaarverslag.
De commissie heeft de conceptbegroting 2019/2020 beoordeeld en daarover advies
uitgebracht aan het bestuur.
Door de commissie is samen met de commissie ICT en het bondssecretariaat de incassoservice van Doorbetalers na onderzoek vervangen door die van Mollie. De incassoservice
wordt door aangesloten organisaties gebruikt voor het innen van inschrijfgelden van hun
survivalruns.
SBN gaat participeren in de Shared Service Organisatie die wordt opgezet door de Stichting
Nederland Sport. Via deze organisatie zal op termijn de leden- en financiële administratie
worden gevoerd. Het is de bedoeling dat ook andere diensten gezamenlijk met andere
sportbonden worden afgenomen. Het doel hiervan is efficiency en kostenbesparing.
Naast SBN nemen negen andere bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hieraan deel. De
kosten van de ontwikkeling van deze dienst worden gefinancierd met een subsidie van
NOC*NSF.
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4.6.4 Commissie Pr & Communicatie
Voorzitter: Teun de Laat
De Commissie Pr & Communicatie is het afgelopen seizoen vooral druk geweest met
beheren van de verschillende social media-kanalen. Zo zijn de meeste survivalruns middels
een vooraankondiging en een terugblik onder de aandacht gebracht. Ook zijn er van diverse
survivalruns wedstrijdverslagen op de website geplaatst om mensen mee te nemen in de
ervaringen van de atleten.
Via Instagram is zo goed mogelijk geprobeerd om van iedere survivalrun wat foto’s te
publiceren. Dat geeft mooie plaatjes waarvan ook de thuisblijvers kunnen genieten. Twitter
is met name gebruikt om de opening van inschrijvingen van survivalruns aan te kondigen.
Echter is inmiddels gebleken dat dit kanaal weinig bereik heeft, daarom wordt bekeken hoe
dit kanaal in de toekomst nog ingezet kan worden.
Het sponsorplan dat in samenwerking met Touché Sportmarketing wordt opgepakt, lijkt nu
echt zijn eerste vruchten af te werpen. Het eerste partnership is bijna een feit en zal in
seizoen 2019/2020 verder vorm krijgen. Daarnaast gaan we verder met het benaderen van
nieuwe partijen om een partner- of sponsorovereenkomst af te sluiten.
In mei 2019 is in Dronten het ONK JSR in beeld gebracht door met een professionele cameraploeg de deelnemers te volgen. Hiervan is online een mooie aftermovie verschenen. De
samenwerking met het productiebedrijf zal in seizoen 2018/2019 voortgezet worden.

4.6.5 Commissie Deskundigheidsbevordering
Voorzitter: Ilona Roosien
Afgelopen seizoen is er nieuw leven geblazen in de Commissie Deskundigheidsbevordering.
Deze bestaat nu uit drie vaste leden: zijnde Ilona Roosien, Wouter Postma en John
Wiggerman. Uiteraard is er nauw contact met de bondstrainers Eric van den Ham en Jesper
Hommes.
De toetsingscommissie voor de opleidingen heeft meer structuur gekregen. Afgelopen
periode zijn de aanmeldingen voor de ATS- en BTS-cursus flink gestegen. De verenigingen
zijn duidelijk goed bezig met de kwaliteitsslag richting hun trainers.
De commissie is druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe cursussen. Daarbij wordt
ingezet op het laten accrediteren van onze opleidingen door het Academie voor Sportkader,
onderdeel van de unit sportontwikkeling bij NOC*NSF.

Jaarverslag seizoen 2018/2019

17

Naast de opleidingen voor trainers is de commissie bezig met het ontwikkelen van een
opleiding voor PC-leden, terreinbeheerder en parcoursbouwers. Uiteraard wordt hierbij
samengewerkt met de Parcourscommissie.

4.4.6 Commissie ICT
Voorzitter: Gerko Weening
De Commissie ICT bestaat uit zeven leden en houdt zich bezig met automatiseringsonderwerpen met als doel het ondersteunen en het vereenvoudigen van de taken voor de
SBN en haar leden.
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. Alle aanpassingen zijn bijgehouden in een issue tracking systeem zodat er
overzicht is van de wijzigingen. Een paar voorbeelden van onderwerpen die gerealiseerd zijn:
• Implementatie van een nieuwe betalingsprovider (Mollie). Dit was nodig omdat de
overeenkomst met de huidige betalingsprovider Doorbetalers eind 2019 stopt;
• Implementatie van een nieuw startvolgordesysteem voor wedstrijden. Ook dit was
nodig omdat het bestaande startvolgordesysteem niet meer volstond sinds de
invoering van de generieke licentie.
Bij beide onderwerpen zijn naast leden van de Commissie ICT ook andere SBN-leden en
wedstrijdorganisaties betrokken geweest.
Er wordt momenteel nog gewerkt aan een vernieuwing van het authenticatiesysteem zodat
de beveiliging bij inloggen weer aan de huidige maatstaven voldoet. Daarnaast wordt de
laatste hand gelegd aan het uitfaseren van de oude benamingen van wedstrijdcategorieën in
de software.
Het hindernislogboek Eland is voorzien van een functie waarmee de trainingsgroep een PCcontrolelijst kan genereren. Hiermee wordt veel dubbel werk voorkomen.
Tot slot is er dit seizoen een start gemaakt met een stabiele en toekomstgericht herontwerp
van de UVP-applicatie. Dit zal in het komende seizoen doorlopen. Een eerste resultaat is de
beschikbaarheid van een nieuwe methode voor het ophalen van data uit de UVP-database.
Hiermee wordt het makkelijker om nieuwe views te maken of nieuwe technologieën aan te
sluiten (bijvoorbeeld een mobiele APP).
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4.7

Parcourscommissie

Een reeds lang bestaand onderdeel van de
SBN is de Parcourscommissie. Deze PC
bestaat momenteel uit 42 officials (PCleden) die afgelopen seizoen de keuringen
uitvoerden van alle 37 survivalruns en van
67 trainingsgroepen. Regelmatig wordt de
PC om advies gevraagd door nieuw aan te
sluiten organisaties. Tevens waken de PCleden 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.
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Samen met Marcel Janssen en Floris van
Amerongen van de Commissie Technische
Zaken is er gewerkt aan een document
met normen voor het gebruik van
koppelstukken voor het bouwen van
hindernissen. Dit document is door het
bestuur vastgesteld en inmiddels
verspreid. Tijdens de najaars-ALV 2019 zal
dit tevens gepresenteerd worden.
Met de Commissie
Deskundigheidsbevordering is er
samengewerkt om te komen tot een
nieuwe opleiding voor PC-leden ter
vervanging van de knoopcursus. Deze
opleiding zal tevens geschikt gemakt
worden voor parcoursbouwers en
terreinbeheerders. In seizoen 2019/2020
wordt er verder gewerkt aan de
ontwikkeling van deze opleiding.
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4.8

Onderscheidingen

Tijdens de najaars-ALV 2018 trad Hans te Velthuis na een indrukwekkende 26 jaar af als
bestuurslid. Hij blijft voorzitter van de Parcourscommissie. Voor zijn jarenlange belangeloze
inzet voor de SBN heeft de ALV de bestuursvoordracht tot het erelidmaatschap voor Hans te
Velthuis overgenomen. Hij ontving hiervoor de gouden erespeld en een oorkonde. Zijn
vrouw Irene is door het bestuur benoemd tot lid van verdienste. Zij was en is de grote
support voor Hans in zijn werkzaamheden voor de SBN. Zij ontving uit handen van de
voorzitter de zilveren erespeld en een oorkonde.
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4.9

NOC*NSF

Vanaf 2019 is de SBN volwaardig lid van sportkoepel NOC*NSF. Dit betekent dat we sterker
profiteren van kennis & ervaring, meer met andere sportbonden kunnen optrekken en, niet
onbelangrijk, we jaarlijks een substantiële financiële bijdrage ontvangen om onze sportieve
ambities waar te maken. En ambitie hebben we genoeg!

4.9.1 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 2018/2019 bleken die niet
noodzakelijk.
Zoals in paragraaf 4.8 beschreven is conform de Minimale Kwaliteitseisen Hans te Velthuis
vanwege zijn lange bestuurslidmaatschap afgetreden.
In februari 2019 heeft het bestuur een zelfevaluatiesessie met het bestuur belegd. Deze
sessie werd door een externe specialist begeleid. Hierbij werd kritisch gekeken naar de rol
en het functioneren van het bestuur binnen het geheel van de SBN. De resultaten van deze
evaluatie zijn in de voorjaars-ALV 2019 gedeeld met de achterban.

4.9.2 Nederlandse Loterij
De Nederlandse Loterij draagt een steentje bij aan onze sport! Alle
sportbonden bij NOC*NSF aangesloten krijgen een deel van de
opbrengsten van de loterijen georganiseerd door de Nederlandse
Loterij. Wij danken de Nederlandse Loterij & al haar spelers voor
de bijdrage! Samen winnen we veel met sport.
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Dienstverlening

5.1

SBN Shirtshop

In seizoen 2018/2019 leverde de SBN
Shirtshop 8.443 katoenen shirts en 35.225
polyester shirts. Dit totaal van 43.668 is
een stijging van 8% ten opzichte van het
voorafgaande seizoen. Het aandeel
polyester shirts steeg door van 77% naar
81%.
Tevens leverde de Shirtshop 266 jassen,
409 tights, 200 veiligheidshesjes, 514
poloshirts, 159 buffs, 650 caps/mutsen en
diverse andere kledingstukken in kleine
aantallen.
De Shirtshop wordt al tientallen jaren
gerund door Eddy te Woerd. Om de
groeiende administratieve werklast bij
Eddy weg te nemen, heeft het bestuur in
maart 2019 Bas Hooglugt aangesteld als
medewerker Shirtshop voor 16 uur per
week.
De Shirtshop streeft ernaar om tegen
kostprijs te leveren aan organisaties die bij
de SBN zijn aangesloten. Als aan het einde
van het seizoen een positief resultaat
behaald blijkt, dan wordt dit bedrag
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teruggegeven aan de WO’s en TG’s, naar
rato van de door hen bestelde kleding.
In seizoen 2018/2019 was het batig
resultaat van de SBN Shirtshop, na aftrek
van alle relevante kosten, € 4.402.

Aantal geleverde shirts door Shirtshop
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5.2

Verzekeringen

Vanaf januari 2019 heeft de SBN de verzekeringen voor haar leden ondergebracht bij
NoRisk. De relatie Meeús kon helaas niet worden voortgezet. NoRisk heeft eraan
bijgedragen dat de verzekeringen van SBN zijn voortgezet. Wel zijn de premies gestegen. Dit
heeft voornamelijk te maken met de risico’s die ‘outdoorsporten’ met zich meebrengen.
Hier hebben we als bond helaas geen invloed op.
De zorgvuldigheid waarmee onze leden bezig zijn met de sport door goed te bouwen,
doordacht voorschriften te hebben en een gezonde claimcultuur te hebben, hebben eraan
bijgedragen dat we verder kunnen met een collectieve verzekering.
In het afgelopen seizoen zijn er drie verzoeken gedaan om bijstand in verband met een
ongeval waarbij letsel is opgelopen. Allereerst wensen wij deze deelnemers natuurlijk een
spoedig herstel toe. Om de financiële impact van het ongeval maximaal te beperken zijn
deze claims doorgestuurd naar de verzekeraar en in behandeling genomen.
In tegenstelling tot eerdere jaren ontvangen wij geen gegevens over uitgekeerde bedragen,
en gelet op het aantal ongevallen is dat prima.
Ieder ongeval is er één teveel. Maar met zoveel trainingen en survivalruns zijn wij blij dat het
aantal ongevallen laag blijft. Dit is te danken aan alle verantwoordelijken in onze sport die
betrokken zijn bij trainingen, opbouw van hindernissen en een gezond sportklimaat. Dank
daarvoor!
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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 2018/2019 is onder voorbehoud van goedkeuring door de
kascontrolecommissie voorafgaand aan de ALV op 25 oktober 2019.

6.2

Staat van baten en lasten

Resultaat exclusief Shirtshop

Baten
Contributie leden
Wedstrijdlicenties
Doorberekening verzekering
niet-leden en daglidmaatschappen
Bijdrage NOC*NSF
Bijdrage trainersopleiding
Doorberekening PC-controle
Advertenties, handige boekjes,
overig
Totale baten exclusief Shirtshop

Werkelijk
2018/2019
222.525
41.980

Begroting
2018/2019
215.000
40.000

Werkelijk
2017/2018
188.696
37.755

Verschil
Werkelijk
2018/2019
versus
Begroting
7.525
1.980

60.568
132.296

60.000
48.000

52.871
13.218

568
84.296

19.330
2.750

15.000
3.000

1.140
2.975

4.330
-250

1.095
480.544

2.000
383.000

1.329
297.984

-905
97.544
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Resultaat exclusief Shirtshop

Lasten
Verzekeringen
Ondersteuning/Bondssecretariaat
- Secretariaat
- Administratie
- Bijdrage Nederland Sport inzake opzet
Shared Services
- Contributie NOC*NSF
- Bankkosten en rente
Totaal Ondersteuning/Bondssecret.
Sportuitvoering
- Parcourscommissie
- Prijsuitreikingen ONK’s en
klassementswinnaars
- Vrijwilligers- en/of survivalrundag
- Ondersteuning WO's/TG's
Totaal Sportuitvoering
Opleidingshuis
- Opleiders
- Lesmateriaal en uitlegbijeenkomst
- Overig
Totaal Opleidingshuis
Pr & Communicatie
- Bondsmagazine SURVIVALRUN
- Promotie
- Website, internet, etc.
Totaal Pr & Communicatie
Bestuurlijk
- Bestuur en ALV
- Commissies en Regio's
Totaal Bestuurlijk
Totaal lasten exclusief Shirtshop
Resultaat exclusief Shirtshop
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Verschil
Werkelijk
2018/2019
Werkelijk Begroting Werkelijk
versus
2018/2019 2018/2019 2017/2018 Begroting
156.339
112.500
112.938
43.839
72.353
14.757

50.000
19.000

45.824
13.760

22.353
-4.243

75.000
5.011
2.303
169.424

4.500
1.500
75.000

1.294
1.572
62.450

75.000
511
803
94.424

30.060

12.000

13.043

18.060

6.633
0
12.281
48.974

6.500
14.000
15.000
47.500

4.092
0
6.399
23.534

133
-14.000
-2.719
1.474

32.454
4.385
40
36.879

36.000
12.000
1.000
49.000

2.280
2.461
3.897
8.638

3.546
7.615
960
-12.121

20.122
4.892
2.269
27.283

46.000
18.500
4.500
69.000

36.362
17.763
4.022
58.147

-25.878
-13.608
-2.231
-41.717

13.079
4.340
17.419
456.318

13.500
5.000
18.500
371.500

14.355
4.729
19.084
284.791

-421
-660
-1.081
84.818

24.226

11.500

13.193

12.726
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Resultaat Shirtshop

Omzet Shirtshop
Inkoop Shirtshop
(kleding, drukkosten e.d.)
Beheerskosten en afschrijving
aanhanger (€ 532)
Resultaat Shirtshop
Te restitueren aan WO’s/TG’s
Resultaat Shirtshop na restitutie

Werkelijk
2018/2019
215.303

Begroting
2018/2019
210.000

Werkelijk
2017/2018
199.597

Verschil
Werkelijk
2018/2019
versus
Begroting
5.303

195.921

194.000

169.978

1.921

14.980
4.402
-4.402
0

6.000
10.000
nvt
10.000

8.229
21.390
-21.390
0

8.980
-5.598
4.402
10.000

Werkelijk
2017/2018
497.581
462.998
34.583

Verschil
Werkelijk
2018/2019
versus
Begroting
102.847
95.719
7.128

Totaalresultaat inclusief Shirtshop

Baten
Lasten
Resultaat

Werkelijk
2018/2019
695.847
667.219
28.628
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Begroting
2018/2019
593.000
571.500
21.500
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6.3

Toelichting op de staat van baten en lasten

Resultaat exclusief Shirtshop
Het resultaat is € 24.226 positief, terwijl € 11.500 was begroot. Het verschil is € 12.726 en dit
komt voort uit enerzijds meer baten € 97.544 en anderzijds meer lasten € 84.818.
De belangrijkste redenen van het verschil met de begroting zijn:
Meer baten:
Meer contributies, licenties en daglidmaatschappen
Bijdrage van NOC*NSF voor opzetten Shared Services organisatie
door Nederland Sport
Hogere bijdrage basisfinanciering van NOC*NSF
Hogere inschrijfgelden opleiding trainers
Minder overige baten
Totaal meer baten
Meer lasten:
Verzekeringen:
Stijging van de premietarieven en meer verzekerden
Ondersteuning/Bondsbureau:
Hogere kosten secretariaat door grotere werklast
Lagere kosten administratie (BONDcenter)
Bijdrage aan Nederland Sport voor opzetten Shared Services
organisatie uit ontvangen subsidie van NOC*NSF

10.073
75.000
9.296
4.330
-1.155
97.544

43.839
22.353
-4.243
75.000
93.110

Sportuitvoering:
Hogere kosten Parcourscommissie door vervanging kleding
Geen vrijwilligers- of survivalrundag georganiseerd

18.060
-14.000
4.060

Opleidingshuis:
Lagere kosten van m.n. lesmateriaal + minder inzet opleiders
PR & Communicatie:
Lagere lasten bondsmagazine SURVIVALRUN vanwege twee
edities in plaats van drie begroot en veel minder exemplaren
verzonden dan verwacht.
Minder promotie: minder materiaalvervanging en minder
inzet bij runs, verder geringere uitvoering sponsor- en
communicatieplan

-12.121

-25.878
-13.608
-39.486
-4.584
84.818

Overig, per saldo
Totaal meer lasten
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Resultaat Shirtshop
Het resultaat voor restitutie bedraagt € 4.402 en is € 5.598 lager dan begroot. Dit verschil is
met name veroorzaakt door afwaardering van incourante voorraad katoenen shirts in
verband met vastgestelde kleuren en het nog niet geheel gedekt zijn van de kosten van de
aangestelde medewerker.
Het batig resultaat van de Shirtshop (€ 4.402) wordt uitgekeerd aan de WO’s en TG’s naar
rato van het bedrag van door hen de afgenomen kleding.

Specificatie van ‘Bijdragen NOC*NSF’ uit het bestedingsplan per kalenderjaar
Kalender- Bijdragen
Bedrag op
Periode
jaar
jaarbasis
2018
1.1 Basisfinanciering
16.641
4 maanden
2018
2.5 Veilig Sportklimaat
472
2018
Overig
2019
1.1 Basisfinanciering
76.679
8 maanden
2019
5.3 Shared Services Sportbonden
75.000
Totaal verantwoord in jaarrekening 2018/2019
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Bedrag in
boekjaar
5.547
472
158
51.119
75.000
132.296

6.4

Balans per 31-08-2019 en 31-08-2018

Activa
Spaarrekeningen
Bankrekeningen
Totaal liquide middelen
Voorraad kleding
Debiteuren
Overlopende activa:
- Vooruitbetaalde verzekeringspremie
- Overig
Totaal overlopende activa

Passiva
Eigen vermogen:
- Bestemmingsreserve opleidingen
- Algemene reserve
- Resultaat lopend boekjaar
Totaal eigen vermogen
Crediteuren
Af te dragen BTW en loonheffingen
Overlopende passiva:
- Nog te betalen verzekeringspremies
- Nog te ontvangen facturen/declaraties
- Overlopende bijdrage NOC*NSF
- Restitutie Shirtshop
- Overig
Totaal overlopende passiva
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31-08-19
167.375
26.519
193.894
18.042
6470
64.885
1.271

31-08-18
178.303
9.063
187.366
30.353
10.918
18.891
1.119

66.156
284.562
31-08-19
30.000
156.131
14.226

20.010
248.647
31-08-18
20.000
142.938
13.193

200.357
10.894
2.526
46.460
12.583
6.390
4.402
950

176.131
14.955
1.051
26.054
6.750
21.391
2.315

70.785
284.562

56.510
248.647
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6.5

Toelichting op de balans

Het saldo van de spaarrekeningen en de bankrekeningen is in het boekjaar met € 6.528
gestegen tot € 193.894 door met name afname van de voorraad kleding en debiteuren,
toename van de overlopende passiva en het positieve resultaat. Daarentegen hebben met
name de stijging van de overlopende activa een negatief effect gehad.
Bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor om het resultaat van het boekjaar ad € 24.226 als volgt te
bestemmen:
- Bestemmingsreserve opleidingen € 10.000
- Algemene reserve
€ 14.226
Toename eigen vermogen:
Stand per 31 augustus 2018, conform jaarrekening 2017/2018
Positief exploitatieresultaat 2018/2019
Eigen vermogen per 31 augustus 2019

€
€
€

176.131
24.226
200.357

Bestemmingsreserve opleidingen
Van de in de jaarrekening 2016/2017 opgenomen bestemmingsreserve voor opleidingen ad
€ 20.000 is in het boekjaar 2018/2019 geen gebruik gemaakt. Voorgesteld wordt om in dit
boekjaar 2018/2019 € 10.000 extra toe te voegen om de financiering van toekomstige
opleidingen beter mogelijk te maken.
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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

Solvabiliteit
Liquiditeit

eigen vermogen / balanstotaal
vlottende activa/ kort vreemd
vermogen

Norm
NOC* NSF
>0,2
>1

31-08-19

31-08-18

0,70
3,38

0,71
3,42

De ratio’s bevinden zich ruim boven de normen die NOC*NSF hanteert.
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7.

Colofon

Dit jaarverslag is gepubliceerd in september 2019 ten behoeve van de Algemene
Ledenvergadering van de Survivalrun Bond Nederland op 25 oktober 2019 te
Papendal, Arnhem.
Teksten
Foto’s
Redactie

: bestuur, commissievoorzitters, SBN Shirtshop
: Simon in ’t Veld, Bennie Slagers (p.2)
: Mark Huizinga (voorzitter)

Contact secretariaat SBN : Marloes Boersma, Jochem Schutten, 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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