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Recreatief

• In zowel Regio Midden als in Regio Zuid is er minimaal één extra WO of TG bijgekomen t.o.v. seizoen 2017/2018.

• Dagleden hebben na hun deelname het eerstvolgende bondsmagazine en een e-mail ontvangen om hen te motiveren tot 
meer actieve survivalrunbeoefening.

• Minimaal de helft van alle TG’s heeft minimaal één trainer gecertificeerd als ATS of BTS.

Prestatief

• De implementatie van invoering van één wedstrijdlicentie voor volwassen atleten is geslaagd.

• De ONK’s staan open voor alle nationaliteiten.

Deskundigheidsbevordering

• De assessments van huidige trainers verloopt goed.

• Naast de opleiding tot ATS en BTS worden ook andere opleidingen voor survivalruntrainers aangeboden (Wedstrijd, 
Jeugd, Special Tasks, Doelgroepen).
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Organisatiestructuur 

• Er is opvolging gevonden voor een vertrekkend bestuurslid.

• Daarnaast zijn er twee nieuwe vrijwilligers toegetreden tot een commissie of het bestuur

• De commissies hebben met voldoende bezetting kunnen functioneren.

• De vier regio’s functioneren volledig met actieve inbreng van organisaties en ambassadeurs.

• De SBN neemt actief deel aan overlegorganen met andere sportbonden, zoals Ledenberaad en Algemene Vergadering 
van NOC&NSF en het kleine-bondenoverleg.

Dienstverlening

• Er is een systeem van aspirant-lidmaatschappen waarmee beginners eenvoudig verzekerd de sport kunnen proberen bij 
een TG.

• De SBN participeert in minimaal één shared service activiteit van NOC*NSF

• De verzekering van de leden is gecontinueerd tegen acceptabele voorwaarden, ingaande 2019 voor minimaal een jaar

Financiering

• De SBN heeft minimaal één sponsorcontract getekend wat de SBN een voordeel in geld of natura oplevert.

• Het systeem van daglidmaatschappen en aspirant-lidmaatschap is ingevoerd, wat (in de toekomst) meer inkomsten 
vanuit NOC*NSF oplevert.
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Positionering

• De website, Facebookpagina en Twitter-account van de SBN worden up-to-date ingezet als 
communicatiemiddel.

• De aangesloten organisaties hanteren de term ‘survivalrun’ hun communicatie over onze sport.

• Het oude logo, oude huisstijlelementen en oude benamingen zijn zoveel als mogelijk verdwenen 
in alle uitingen van de SBN, haar leden en daarbuiten.

Bekendheid

• Het systeem van aankleding van de survivalruns d.m.v. het SBN-promotiepakket is geëvalueerd 
en waar mogelijk versterkt.

• Survivalrun is minimaal driemaal op positieve wijze te zien geweest in de landelijke media.


