Bijlage 1: Directiestatuut
Het bestuur van de Survivalrun Bond Nederland besluit als volgt:
- overwegende dat het gewenst is de aansturing van het bondssecretariaat van de
Survivalrun Bond Nederland verder te verbeteren, alsmede voor dat doel een taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling aan te brengen tussen het bestuur en het
bondssecretariaat;
- overwegende dat dit onder de voorwaarden geschiedt dat het bestuur hun statutaire
eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de Survivalrun Bond Nederland kan
dragen;
- overwegende dat het gewenst is dat een zodanige delegatie van taken en bevoegdheden
van het bestuur en de directeur plaatsvindt dat laatstgenoemde, binnen de grenzen van de
aangegeven bevoegdheden, in de gelegenheid is om de dagelijkse
leiding van het bondssecretariaat van de Survivalrun Bond Nederland te voeren;
- overwegende dat het derhalve gewenst is om regels vast te stellen met betrekking tot
de bevoegdheden van de directeur, alsmede met betrekking tot de wijze van functioneren
van de directeur in relatie tot het bestuur;
- overwegende dat dit directiestatuut deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van de
Survivalrun Bond Nederland met de directeur.

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. De bepalingen van dit directiestatuut mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet,
in de statuten en reglementen van de Survivalrun Bond Nederland en met de
arbeidsovereenkomst van de directeur.
2. Het directiestatuut maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst van de Survivalrun Bond
Nederland met de directeur.
Artikel 2 - Directie
1. Het bestuur is, conform het gestelde in de statuten, verantwoordelijk voor
benoeming/schorsing/ontslag/bezoldiging van de directeur.
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Artikel 3 - Verhouding bestuur - directeur
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Survivalrun Bond Nederland. De voorzitter van het
bestuur treedt op als woordvoerder van de Survivalrun Bond Nederland.
2. De voorzitter van het bestuur kan het woordvoerderschap geheel of gedeeltelijk aan de
directeur delegeren. Indien de directeur als woordvoerder van de Survivalrun Bond
Nederland optreedt, overlegt de directeur ter zake periodiek met de voorzitter.
3. De directeur zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden handelen
overeenkomstig het beleid van het bestuur.
4. Eén maal per jaar zal er een beoordeling plaatsvinden over het functioneren van de
directeur met (een delegatie van) het bestuur.
Artikel 4 - Algemene taken en bevoegdheden van de directeur
1. De directeur is meer in het algemeen belast met:
a. de dagelijks gang van zaken binnen de Survivalrun Bond Nederland;
b. het uitvoeren van besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur;
c. het voorbereiden, het ontwikkelen en het coördineren van het beleid met betrekking
tot de strategie en de toekomst van de Survivalrun Bond Nederland;
d. de leiding van het bondssecretariaat en het leiding geven aan de in dienst van de
Survivalrun Bond Nederland werkzame personen; het beschikken over de gelden die
voor de inrichting en werkzaamheden van het bondssecretariaat beschikbaar zijn
gesteld; het opstellen van het jaarverslag; de bedrijfsvoering (waaronder begrepen
de administratie, de boekhouding, de leden- en wedstrijdadministratie en de
automatisering);
e. het in nauw overleg en samenwerking met de penningmeester opstellen van de
jaarlijkse begroting en van het financieel verslag van de balans en de staat van baten
en lasten van het afgelopen boekjaar;
f. marketing, communicatie en sponsoring;
g. de relaties met commissies, werkgroepen, regio-ambassadeurs en aangesloten
organisaties;
h. de externe contacten met NOC*NSF, overheden en andere partijen.
2. De directeur kan na voorafgaande goedkeuring van het bestuur op nationaal en
internationaal niveau bestuursfuncties en/of adviseurschappen bekleden en deel
uitmaken van commissies.
3. Tenzij, al dan niet per agendapunt, door de desbetreffende vergadering anders wordt
beslist, woont de directeur de Algemene Ledenvergadering bij. Bijwonen van een regiooverleg kan plaatsvinden na overleg met de regio-ambassadeur.
4. De directeur neemt ambtshalve deel aan de vergaderingen van het bestuur. De directeur
heeft daarbij het recht van voorstel en advies, maar heeft geen stemrecht binnen het
bestuur.
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5. De directeur is bevoegd kennis te nemen van aan het bestuur gerichte correspondentie,
tenzij de correspondentie met vermelding van 'vertrouwelijk' aan een lid van het bestuur
is gericht. Binnen de door het bestuur aan de directeur gegeven richtlijnen is de directeur
bevoegd correspondentie zelfstandig af te handelen. De directeur houdt het bestuur op
een door het bestuur aangegeven wijze op de hoogte van de door hem gevoerde
correspondentie.
6. De directeur adviseert het bestuur over het aannemen, schorsen en ontslaan van
personeel van de Survivalrun Bond Nederland en over de vaststelling en uitvoering van de
arbeidsvoorwaarden.
Artikel 5 – Nevenfuncties
1. De directeur is verplicht schriftelijk toestemming te vragen voor het aannemen of
uitbreiden van gehonoreerde nevenfuncties.
2. De directeur is verplicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen
onbetaalde nevenfuncties binnen de sector sport te gaan verrichten.
3. Indien deze werkzaamheden of uitbreiding daarvan als strijdig met of schadelijk voor de
vervulling van zijn functie kunnen worden beschouwd, dient het bestuur binnen één
maand na verzending van bedoelde kennisgeving de directeur schriftelijk en gemotiveerd
mede te delen dat verrichting van deze werkzaamheden of uitbreiding daarvan niet
geoorloofd is. Het bestuur kan de directeur in dat geval – met inachtneming van een
redelijke termijn – opdragen een nevenfunctie te beëindigen.
4. Indien het bestuur niet binnen 1 maand antwoord geeft op de kennisgeving van de
directeur aangaande (on)gehonoreerde nevenfuncties, wordt goedkeuring verondersteld.
5. Het bestuur is verplicht de directeur te horen alvorens een beslissing te nemen over het
al dan niet toestaan van het verrichten van dit soort werkzaamheden of een uitbreiding
daarvan.
Artikel 6 – Vertegenwoordiging
1. De directeur vertegenwoordigt de Survivalrun Bond Nederland binnen de door het
bestuur verleende volmacht.
2. De directeur is bevoegd zelfstandig betalingen te verrichten tot een bedrag van € 1.000
per transactie.
3. De directeur is zelfstandig bevoegd veel voorkomende overeenkomsten aan te gaan in
vooraf door het bestuur vastgestelde categorieën van overeenkomsten.
4. De directeur kan binnen de richtlijnen van het bestuur andere werknemers naar een
vertegenwoordigend overleg afvaardigen en hen mandateren.
5. De directeur draagt zorg voor een tijdige signalering naar het bestuur van
aangelegenheden waarbij vertegenwoordiging van de Survivalrun Bond Nederland door
een lid van het bestuur gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht.
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Artikel 7 - Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin dit directiestatuut niet voorziet of een verschil van inzicht over de
uitleg hiervan ontstaat, beslist het bestuur, tenzij het een aangelegenheid betreft
waartoe de Algemene Ledenvergadering bevoegd is.
2. Wijzigingen in dit directiestatuut kunnen alleen door het bestuur worden vastgesteld na
overleg met de directeur.

Survivalrun Bond Nederland
Handtekening voorzitter

[naam directeur]
Handtekening directeur

…………………………………………..

………………………………………….

Handtekening secretaris

…………………………………………..
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