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  Algemene Ledenvergadering 20 april 2018 

  Congrescentrum Papendal te Arnhem 

  van 19:45 tot 23:14 uur 

  

Aanwezig:   

Bestuur  

Mark Huizinga (voorzitter)  

Henk Bos (secretaris)  

Carel Wolters (penningmeester)  

Hans te Velthuis (voorzitter Parcourscommissie)  

Afwezig: 

Teun de Laat (bestuurslid Pr & Communicatie)  

Simon in ’t Veld (algemeen bestuurslid)  

Frank Koelewijn (bestuurslid verzekeringen)  

 

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 en Juridische Zaken)  

Jochem Schutten lid Commissie Pr & Communicatie)  

Gerko Weening (voorzitter Commissie ICT)  

Theo Posthumus (voorzitter Commissie Wedstrijdzaken 

Jeroen Bolks (voorzitter Commissie Deskundigheidsbevordering) 

  

Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur:  

Totaal 58 personen – zie presentielijst voorjaars-ALV 20-04-2018   
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Agenda:  

1. Opening en mededelingen door voorzitter  

2. Notulen vorige ALV  

3. Jaarplan 2018/2019  

4. Punten Parcourscommissie voor komend seizoen door Hans te Velthuis  

5. PvA voor komend jaar door de voorzitters van de verschillende commissies 

a. Commissie Financiële & Juridische Zaken  

b. Commissie Technische Zaken  

c. Commissie Pr & Communicatie 

d. Commissie ICT 

e. Commissie Deskundigheidsbevordering  

f. Commissie Wedstrijdzaken  

6. Daglidmaatschap en aspirant-lidmaatschap 

7. Reglementswijzigingen Deelnemersreglement, Algemeen Reglement 
+ stemmen per punt 

8. Begroting 2018/2019 door penningmeester 

9. Afscheid vrijwilligers 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze voorjaars-ALV zijn in te zien via onze website 

en in menu “Over de SBN” en submenu “ALV” bij button <voorjaars-ALV 20 april 2018>.   
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1. Opening & mededelingen door voorzitter  

Welkom op deze voorjaars-ALV 2018 van de Survivalrun Bond Nederland. In deze ALV 

blikken we vooruit op het komende seizoen 2018/2019 en presenteren we plannen, 

voorstellen en een daarbij behorende begroting.  

 

Tijdens de afgelopen najaars-ALV in november liet ik een tijdspad zien met daarin alle 

stappen die we bestuurlijk gezien doorlopen richting deze voorjaars-ALV, met name als 

het gaat over het brengen van nieuwe voorstellen.  

 

Zwart-wit gesteld werden in voorgaande jaren veel voorstellen op een laat moment door 

commissies en bestuur geformuleerd en werden deze voorstellen twee weken 

voorafgaand aan de ALV bekend gesteld. Het gevolg was dat jullie, als leden, met nog 

veel vragen en discussiepunten naar de ALV kwamen. Dat is begrijpelijk en terecht. 

Daarom hebben we dit keer dat tijdspad gevolgd en hebben alle belanghebbenden in het 

voortraject kunnen meepraten en meedenken over de koers van de SBN.  

 

Wij zien graag dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is en dat we via overleg 

komen tot de best passende voorstellen. Ik wil iedereen bedanken die in dat 

aanloopproces een bijdrage heeft geleverd.  

 

Zoals inmiddels gebruikelijk sinds 2016, houden we bestuursverkiezingen in het najaar. 

Dit jaar komen drie bestuursleden aan het einde van hun termijn. Wie daarvan verder wil 

of kan en mag, dat zien we in november, maar het bestuur kent geen statutair maximum 

aantal personen. Ook zonder aftredende bestuursleden zijn nieuwe kandidaten van harte 

welkom om zich bij ons te melden.  
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Datzelfde geldt voor de commissies. Bij elke gelegenheid doen we een oproep voor extra 

mensen, dat heeft meestal weinig effect. Tegelijkertijd kampen we als bond op vrijwel 

alle vlakken met een chronisch capaciteitstekort. Het aantal onderwerpen dat onze 

aandacht vraagt groeit en ook de omvang en complexiteit van die onderwerpen neemt 

toe.  

 

In de aanloop naar deze ALV was er een voorgenomen voorstel voor het aanstellen van 

twee betaalde functionarissen, zogenoemde Wedstrijdadviseurs. In overleg zouden zij 

WO’s kunnen ondersteunen, adviseren, met hen sparren, van hen leren en kennis delen 

tussen organisaties. Op dat voornemen kregen we reacties dat betaalde krachten 

onwenselijk zijn binnen de wereld van survivalrun, een sport die immers vooral gedragen 

wordt door vrijwilligers.  

 

Wij weten dat we nooit zonder vrijwilligers zullen kunnen, net zoals eigenlijk elke andere 

sport. Maar beste mensen, het is een illusie om te denken dat wij de komende jaren onze 

hele organisatie kunnen blijven runnen met louter vrijwilligers. Wij doen dat nu al niet. 

We hebben twee mensen in dienst op het bondssecretariaat, we huren regelmatig 

externe partijen in. En we blijven nog steeds heel hard groeien, we hebben nu meer dan 

10.000 individuele leden en meer dan 80 aangesloten organisaties. Om dat te kunnen 

blijven managen, om iedereen van dienst te zijn, om daar verbinding in te blijven 

houden, te zorgen dat wij met elkaar een geheel blijven vormen, dat lukt niet met het 

vragen of er mensen zijn die toevallig wat vrije uurtjes over hebben om iets voor ons te 

doen. Mensen die het al druk hebben met andere zaken en daarin begrijpelijkerwijs 

prioriteiten in stellen. 

 

We zien binnen ons bestuur en bij de commissies dat het regelmatig niet lukt om zaken 

voor elkaar te krijgen. Ondanks dat we er zelf veel tijd en energie in stoppen, zijn er 

teveel zaken die wij niet kunnen oppakken, niet kunnen uitvoeren, die wij over het hoofd 

zien, of die wij op tijd kunnen afronden. En dan zou het natuurlijk fijn zijn als goed 

gekwalificeerde mensen zich bij ons melden om voor ons aan de slag te gaan. Gratis. En 

dan niet wanneer iemand toevallig tijd over heeft, maar structureel, elke week, 5 uur, 10 

uur, 15 uur. En dat we die mensen kunnen afrekenen op hun prestaties. Maar dat is niet 

de realiteit. Daarmee gaan we het niet redden.  
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Het goede nieuws in deze context, is dat wij als bond wel de financiële armslag krijgen en 

kunnen krijgen om goede mensen aan te trekken en in dienst te nemen. Dat komt door 

onze ledengroei, door onze aansluiting bij NOC*NSF, door goed financieel beleid, door 

voorstellen om extra inkomsten te genereren. Dat brengt ons in de positie om wel de 

taken en uitdagingen die voor ons liggen goed op te pakken, uiteraard altijd ten bate van 

de sport en onze leden, want dat is waar we het voor doen.  

 

Voor de duidelijkheid: In deze ALV komt geen voorstel voor het aanstellen van 

wedstrijdadviseurs. Zo staat het ook in de stukken. Wij gaan ons als bestuur beraden hoe 

wij dat kunnen vormgeven zodat dat beter aansluit bij de praktijk van de WO’s. Maar er 

blijft nog genoeg over op de agenda van vanavond. En wij beseffen dat dat nog steeds 

best veel is en dat dat de afgelopen jaren al veel is geweest. Wij beseffen dat als je 20/25 

jaar in survivalrun actief bent, dat de ontwikkelingen in de afgelopen jaren soms erg snel 

lijken te gaan.  

 

Toch menen wij dat we de sport hiermee vooruit helpen. We zijn een serieus grote 

speler geworden in het aanbieden van een prachtige sport. Ik weet dat wij als bestuur 

ambitieus zijn in het oppoetsen en schaven aan onze sport. Wij willen beter aansluiten 

op de wensen van deze tijd en wij willen een groot geheel vormen om survivalrun als 

serieuze sport neer te zetten. Een pure en een moderne sport, waarbij we onze no-

nonsense oorsprong zeker zullen blijven koesteren. 

 

Tot zover mijn opening, we gaan over naar de agenda, want we hebben voldoende 

interessante zaken die voorbij gaan komen. 

 

2. Notulen vorige ALV  

i. Mark vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV op 10 

november 2017, het zijn in totaal 15 pagina’s. Er wordt een opmerking gemaakt over 

punt 7, pagina 7 Het SBN Opleidingshuis. Volgens de studenten hebben zij tijdens de 

ALV een vraag gesteld over de haalbaarheid van de opleidingen voor 

studentenverenigingen. De voorzitter meent dat deze vraag gesteld was tijdens de 

voorlichtingsavond op 9 februari en derhalve in de notulen daarvan staat. 

Vraagsteller meent dat de vraag ook tijdens de ALV is gesteld, het zal worden 

opgenomen in de notulen van de najaars-ALV.    

ii. Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen, met inachtneming van 

voornoemde wijzigingen worden de notulen van de vorige ALV vastgesteld.   
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3. Presentatie Jaarplan 2018/2019 

i. Mark loopt het Jaarplan door en vraagt of er opmerkingen dan wel vragen zijn. Hij 

merkt op dat er in het Jaarplan soms punten staan die later in de vergadering als 

voorstel terugkomen. Worden deze niet aangenomen dan verdwijnen ze uit het 

Jaarplan. In punt 2.2 Sterke Organisatie staat nog 2017/2018. Dit wordt aangepast. 

Mark licht de drie pijlers aan de hand van de presentatie toe: Aantrekkelijk 

Sportaanbod; Sterke Organisatie en Krachtig Sportmerk. NOC*NSF probeert de 

bonden bij elkaar te brengen om gelijksoortige taken te bundelen, bijv. in de 

boekhouding, ledenadministratie en verzekering. Het is veel werk om dit zelfstandig 

te doen. De SBN wil bekijken of uit eventuele samenwerking met andere bonden 

winst valt te behalen.  

 

4. Punten Parcourscommissie voor komend seizoen door Hans te Velthuis  

i. Hans krijgt het woord over de punten van de PC voor komend seizoen. De PC heeft 

als taak ervoor te zorgen dat de aangesloten trainingsgroepen en 

wedstrijdorganisaties voldoen aan de Parcoursvoorschriften van de SBN en toetst 

deze in de praktijk.  

ii. Er komt een controlelijst beschikbaar vanuit het digitale hindernislogboek; er 

komen knoopcursussen voor leden van trainingsgroepen; bijscholingscursussen PC-

leden. Hans vraagt aandacht voor punt 6.6. van het Algemeen Reglement “Later 

gereed zijn van hindernissen”. Hindernissen welke niet op tijd voor de PC 

klaarliggen, moeten vermeld zijn in het draaiboek.  

iii. Onderstaande aanvullingen/wijzigingen in de PC-voorschriften voor seizoen 

2018/2019 worden hierbij ter kennisgeving gedeeld. 

1.7 Mechanische onderdelen zoals een vervoermiddel met wielen, zijn tijdens een 

survivalrun niet toegestaan. 

1.13 Vaste balken: horizontaal geplaatste houten balken met een diameter tot 16 

cm met een lengte van 5 meter of meer die verticaal zwaar belast worden, dienen in 

het midden te worden gestut. Bij balken van dezelfde lengte en diameter die 

horizontaal zwaar belast worden, is het verplicht hierbij dubbele balken te 

gebruiken. 

1.18 Abseilen: dit onderdeel wordt alleen tijdens een survivalrun toegestaan, mits 

verzorgd door een gecertificeerd bedrijf. 

1.19 Tokkelen: dit onderdeel wordt alleen tijdens een survivalrun toegestaan, mits 

verzorgd door een gecertificeerd bedrijf. Het is verplicht dit onderdeel te laten 

uitvoeren door personen die hiertoe gecertificeerd zijn en hier ruime ervaring mee 

hebben.  
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1.20 Steigermateriaal 

Constructies van steigermateriaal vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de 
SBN. PC keurt alleen materialen zoals touw, netten, balken enz. die aan de 
constructie zijn bevestigd. Het is tot nader bericht niet meer verplicht voor 
wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen een constructieberekening aan te 
leveren.  
1.21 Koppel-/verbindingsstukken 
Overige koppel- en verbindingstukken mogen alleen gebruikt worden, wanneer een 
krachtenberekening hiervoor is aangeleverd (zie punt 1.23). Krachtenberekeningen 
dienen uitgevoerd te worden door een hiervoor erkend bedrijf. 
1.22 Kasbouwconstructies/tralie en –spanten 
Constructies van steigermateriaal vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de 
SBN. PC keurt alleen materialen zoals touw, netten, balken enz. die aan de 
constructie zijn bevestigd. 
Het is tot nader bericht niet meer verplicht voor wedstrijdorganisaties en 
trainingsgroepen een constructieberekening aan te leveren.  
1.24 A-Frame 
Het frame (hoofdconstructie van een hindernis met balken), dient te allen tijde 
bevestigd te worden met bout/draadeind van minimaal M12, goedgekeurde koppel-
/verbindingstukken en/of touw.  

2.1 Kanovaren /Suppen 

Het dragen van een zwemvest tijdens het kanovaren en suppen is voor de 
deelnemers verplicht. De zwemvesten dienen tijdens het kanovaren en/of suppen 
gesloten gedragen te worden. Organisaties moeten zelf zorgdragen voor 
verschillende maten zwemvesten. Op het keerpunt bij het kanovaren in een 
survivalrun ligt altijd een duidelijk zichtbare markering.  

 
iv. Vraag: kan de SBN de norm aangeven wat berekend moet worden? En wat de 

krachten moeten zijn van die berekening? Is er een richtlijn wat teveel dynamische 

belasting is? Hans antwoordt dat wij dit uit gaan zoeken. 

v. Vraag: bij koppelstukken zitten geen bouten, maar schroeven, mag dat ook? We zien 

binnen de PC veel hindernissen welke alleen worden geschroefd geeft Hans aan. Dit 

is niet toegestaan. Balken dienen met een draadeind aan elkaar bevestigd te 

worden. 

vi. Vraag: is het mogelijk een logboek bij te houden van de incidenten? Hans antwoordt 

dat de SBN deze gegevens zelf niet heeft en dat de vereniging dit zelf zal moeten 

doen. Hans vult aan dat houtrot in de balk moeilijk is te controleren en te meten.  



 

 

  8  

  

 

  
  

vii. De SBN zal nagaan of verplicht wordt een logboek van incidenten bij te houden. 

Hans geeft mee ‘Bouw een parcours met je eigen gevoel’ en vult aan dat een teveel 

aan dynamische belasting ervoor zorgt dat het misgaat. Henk geeft aan dat dit 

vragen zijn om te stellen binnen de regio-overleggen, zodat ze gedeeld en 

besproken kunnen worden want er is veel ervaring binnen de wedstrijdorganisaties. 

viii. Bram Hurkmans biedt vanuit de studentenverenigingen denkkracht aan bij alle 

vragen. Er zijn 70 constructeurs binnen studentenverenigingen die kunnen 

meedenken. De PC gaat hiermee aan de slag. Hans stuurt krachtenberekeningen 

naar de studentenvereniging. 

  

5. PvA voor komend jaar door voorzitters van de verschillende commissies:  

a. Commissie Financiële en Juridische Zaken  

i. Carel vertelt dat beide commissies zijn gefuseerd vanwege de beperkte bezetting en 

overlap van taken, en nu door het leven gaat als Cie FJZ. Hij benoemt de 

betrokkenheid van de Commissie FZ bij de verzekeringsportefeuille; de voortgang 

verzekeringen 2019 (AVB en Ongevallen; leeftijdsgrensverlaging van 8 naar 6 jaar); 

financiële controle, o.a. opstelling van de jaarrekening, en de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). 

ii. Carel geeft een uitgebreide toelichting op de AVG. Dit is een Europese Wetgeving 

met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Deze gaat in op 25 mei a.s.. 

De SBN is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van haar leden. De SBN 

verstrekt alleen gegevens aan de WO’s, Doorbetalers en BONDcenter.   

iii. De SBN neemt de volgende maatregelen om de privacygegevens van de leden te 

beschermen: formuleren en publiceren van het privacy beleid in een privacy 

statement (voor 25 mei 2018); verwoorden van doelen voor het verwerken van 

persoonsgegevens; bewaartermijn formuleren voor persoonsgegevens; het maken 

van een verwerkingsregister en het aangaan van verwerkingsovereenkomsten met 

dienstverleners. 

iv. Wat heeft de SBN gedaan om persoonsgegevens van haar leden te beschermen? 

Ledenadministratie is opgenomen in daarvoor bestemde applicatie (UVP); beperkte 

en beschreven autorisaties voor UVP; de toegang tot de ledenadministratie via het 

UVP is geblokkeerd; de persoonsgegevens worden beveiligd verstrekt aan 

Doorbetalers en BONDcenter; de SBN werkt aan een register om inzichtelijk te 

maken wie welke gegevens verwerkt binnen de SBN.  

v. Carel voegt toe wat de SBN NIET doet: verwerkingsovereenkomsten afsluiten met 

TG’s en WO’s; de SBN vraagt leden niet om foto’s te mogen gebruiken, maar zal 
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terughoudend zijn in het publiceren ervan en geen persoonsgegevens 

delen/verkopen voor marketingdoeleinden. 

vi. Vraag: blijven wedstrijdorganisaties gebruik maken van het UVP via UVP4j? Carel 

antwoordt dat dat mogelijk blijft, maar de ledenlijst is niet meer toegankelijk voor de 

WO’s. 

vii. Vraag: Mogen wel de lidnummers worden gecontroleerd? Nee, dat mag ook niet 

meer, de lidnummers zijn niet meer gekoppeld aan de uitslagen. 

viii. Yorick Klein Gunnewiek dient het verzoek aan ICT in of we kunnen promoten dat 

leden invullen bij welke TG ze trainen via een pop-up “vul in bij welke TG je lid bent” 

als leden inloggen in het SBN-profiel. Een 2e verzoek aan ICT is of we bijvoorbeeld 

een groene pop-up voor TG’s-WO’s kunnen aanbieden in plaats van 

persoonsgegevens bij een lidnummer-zoekopdracht in het UVP zodat deze groene 

kleur bevestigt dat een persoon lid is van de SBN. 

ix. De SBN adviseert de WO’s en TG’s om het privacy statement te publiceren voor hun 

leden (voorbeeld wordt toegestuurd) en een verwerkingsregister op te maken; de 

persoonsgegevens te beveiligen en voor de ledenadministratie een beveiligde 

omgeving te gebruiken, bijv. Conscribo of e-boekhouden.  

x. Informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over de 

AVG en we verwijzen in deze ALV naar de link van Frank in de presentatie: De AVG-

regelhulp uitvoeren op de website van Autoriteit Persoonsgegevens 

(https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom), opslaan en registreren. 

Aanbevelingen die voortkomen uit deze test uitvoeren. Notitie: er staat voor 

bedrijven, maar het sluit goed aan.  

 

b. Commissie Technische Zaken  

i. Mark legt uit dat deze commissie geen Plan van Aanpak heeft. Een en ander 

verloopt nogal stroef. Er is met de voorzitter Cie TZ overeengekomen dat hij van 

deze functie afziet, er zal een doorstart plaatsvinden. De commissie stelt het op 

prijs als hiervoor ondersteunende input komt van de leden. Er is behoefte aan input 

door deze commissie om ondersteuning te bieden aan technische zaken. 

 

c. Commissie Pr & Communicatie  

i. Voorzitter Teun is afwezig en Jochem neemt de honneurs waar voor Teun. De 

commissie is gestegen van 2 naar 4 leden. De commissie is bezig met de uitvoering 

van het sponsorplan samen met Bureau Touché. Hiervoor is een promotiefilmpje 

gemaakt. We zijn nog op zoek naar bedrijven die bij ons passen. Verder buigt de 

commissie zich over het communicatieplan en de ontwikkeling van het Pr-beleid.  

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/
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d. Commissie ICT  

i. Gerko licht toe dat de commissie veel onderwerpen heeft om aan te werken. 

Bijvoorbeeld de startbewijzen overdracht zodat WO’s minder werklast hebben en 

deelnemers makkelijker kunnen overdragen. Er wordt gewerkt aan een SBN 

deelnemersapp voor inschrijvingen/uitslagen, web API, uvp4j web app en voor het 

hindernislogboek komt een export controlelijst digitaal beschikbaar.  

ii. Vraag: komt de web API ook voor TG’s beschikbaar? Gerko antwoordt dat we 

vanwege de AVG geen deelnemersregistratie verstrekken. Bram Hurkmans stuurt 

extra informatie over gewenste koppelingen direct naar Gerko zodat hij dit kan 

beoordelen.  

iii. Vraag: is het mogelijk bij UVP een invoerblokje te zetten, zodat je ook kunt kijken wie 

er mee mag rijden? Gerko antwoordt dat dit helaas niet kan, want dit is gekoppeld 

aan de ledenadministratie. 

iv. Vraag: kunnen de voorlopige uitslagen via de site van bond zichtbaar worden 

gemaakt? Voorgesteld wordt om via een banner de voorlopige uitslagen te koppelen 

aan de website van de SBN. Sommige WO’s hebben live uitslagen niet via hun 

website beschikbaar, maar via Facebook. Zou handig zijn als de bond wil initiëren. 

Henk geeft aan dat de SBN binnenkort een mail naar de WO’s hierover zal sturen en 

we kunnen proberen voorlopige uitslagen (op dezelfde dag) te tonen met 

ondersteuning van ICT totdat de uitslagen definitief zijn.  

v. Vraag: kan er een aparte pagina op de website worden gemaakt, zodat men kan zien 

welke WO live uitslagen heeft? Deze vraag wordt meegenomen.  

 

e. Commissie Deskundigheidsbevordering  

i. Jeroen vertelt dat de 1e trainingen voor ATS (Assistent Trainer Survivalrun) en BTS 

(Basis Trainer Survivalrun) zijn gestart en Jesper Hommes en Eric van den Ham als 

opleiders verder zijn gegaan. Zij maken geen deel meer uit van Cie DB. 

ii. Jeroen Bolks vertelt namens de commissie dat deze behoorlijk druk is met het 

toetsen van de eerste opleidingen ATS en BTS. De toetsingssystematiek BTS wordt 

voorgelegd aan Academie voor Sportkader (ASK).  

iii. Jeroen benoemt ook de rol van de commissie: aandachtspunten zijn het inrichten 

van de registratiesystematiek; erkenning NOC*NSF; beoordeling dossiers ter 

toetsing, registratie, opmaak en laten versturen certificaten; continue informeren 

opleiders m.b.t. veranderingen SBN reglementen, veiligheid etc.; toetsing en advies 

bestuur met betrekking tot de kwaliteit van SBN erkende opleiders en trainers; 
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zoveel mogelijk geautomatiseerde registratie zodat het kwaliteitsniveau blijft 

behouden.  

iv. De commissie is bezig met het opstellen van voorwaarden voor verlenging van de 

trainerslicentie en met incentives zoals een landelijke survivalrundag. De exacte 

eisen voor herregistratie zijn nog niet uitgewerkt vult Henk aan.  

v. Jeroen gaat inhoudelijk in op de opzet van het register. Individuele Persoonlijke 

Ontwikkeling (IPO); dit toont aan dat de geregistreerde zijn/haar professionele 

ontwikkeling vormgeeft om een hoog niveau van vakbekwaamheid te behouden. 

Voor de registratiesystematiek vraagt Jeroen namens Cie DB om input van leden hoe 

we alle trainers op het juiste niveau kunnen houden.  

vi. De geregistreerde zal iedere drie (3) jaar het volgende aan dienen te leveren: 1.  

persoonlijk plan waarin de genomen en te nemen acties ter bevordering van de 

professionalisering cf. model IPO staan beschreven; 2.  aantoonbare werkervaring; 

3.  aantoonbare her- en bijscholingsactiviteiten.  

vii. Werkervaring: dit toont aan dat de registreerde minimaal heeft voldaan aan het 

aantal uren werkervaring. Het gemiddeld aantal uren werkervaring (toepassen 

kennis, vaardigheden en houding) is 80 uren. 

viii. Vraag studentenvereniging: hoe krijgen wij inspraak op dit proces want voor veel 

studentenverenigingen is de norm van 80 uur niet haalbaar. Dit willen wij graag ter 

discussie stellen.  

Mark antwoord dat de SBN in overleg met betrokkenen overweegt een vervolg 

voorlichtingsavond te geven. De studentenvereniging geeft aan dit op prijs te stellen.  

ix. Jeroen meldt tot slot dat er 4 potentiële nieuwe leden zijn voor de commissie: 

Dennis Peters, Menno Schotanus, John Wiggerman en Eric Lowes. De commissie is 

nog op zoek naar iemand die het voorzitterschap op zich wil nemen. 

Er wordt over dit onderwerp nog gecommuniceerd, dat hieraan behoefte is, is 

duidelijk. 

 

f. Commissie Wedstrijdzaken  

i. Theo vertelt dat deze commissie van 7 leden omlaag is gegaan naar 3 leden. Cie WZ 

heeft met haar leden heel veel werk verricht. We hebben momenteel geen 

input/onderwerpen voor deze avond, als iemand kan bijdragen en lijkt het je wat, 

meld je dan gerust geeft Theo aan. Axel van Ruitenbeek is als nieuw lid tot de 

commissie toegetreden.  

ii. Algemene vraag: er is behoefte aan inzicht in de samenstelling van de verschillende 

commissies.  Is het handig een overzicht te maken van alle commissies met de leden 
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en hun kwaliteiten (specifieke kennisaspecten), zodat je weet wat bij je past en wie je 

kunt aanspreken? De SBN zorgt dat er rond juli een overzicht komt zodat er inzicht 

komt wie er in de commissies zitten en in welke regio’s ze actief zijn en plaatst dit op 

de website.  

 

Hierna volgt een korte pauze 

 

6. Daglidmaatschap en aspirant-lidmaatschap 

Daglidmaatschap 

i. Mark vertelt dat ons huidige ledenaantal iets meer dan 10.000 is. Vorig seizoen 

namen ca. 12.000 unieke niet-leden deel aan 1 of meer survivalruns. Deze niet-leden 

deelnemers betalen (momenteel) €3,50 per deelname extra voor 

verzekeringspremie.  

ii. Waarom het voorstel voor invoering daglidmaatschap voor niet-leden?  

1. Meer inkomsten voor de SBN>sterkere dienstverlening. 

2. Meer binding met niet-leden creëren (niet-leden motiveren om meer survivalruns 

te doen, meer bij de sport te betrekken). 

3. (Mogelijk) betere dekking verzekering voor niet-leden (op dit moment zijn alleen 

de SBN-leden verzekerd voor aanvullende ziektekosten, in onderhandeling met de 

verzekeringsmaatschappij kunnen we proberen dit weer gelijk te trekken. Mensen 

die het hele jaar lid zijn dragen bij aan de ontwikkeling van survivalrun, dat doen de 

niet-leden niet). 

4. Bijdrage van niet-leden aan ontwikkeling van survivalrun: niet-leden leveren 

momenteel geen bijdrage aan de inspanningen die de SBN en haar leden leveren 

voor de totale ontwikkeling van de sport. Dus het is verantwoord € 1,50 als bijdrage 

te vragen om de survivalrun verder uit te bouwen en het is dus te rechtvaardigen dat 

niet-leden met hun deelname een kleine bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 

promotie van survivalrun in zijn geheel.  

iii. Vraag: vanuit de studentenverenigingen is het fijn als we een wat duidelijker plan 

zien. De studenten stellen dat de verhoging van €3,50 naar €5 ervoor zal zorgen dat 

minder studenten zullen deelnemen aan hun survivalrun. De voorzitter erkent het 

nadeel van de verhoging voor deelnemers (voor veruit de meeste niet-leden is dit 

€1,50 per jaar), maar stelt dat de voordelen voor het bestuur zwaarder wegen. 

Bovendien is het niet ondenkbaar dat de verzekeringspremie het komende jaar weer 

€4,50 wordt. Door het daglidmaatschap kunnen wij dit gelijk houden. 

iv. Mark voegt toe dat het subsidieverstrekking vanuit NOC*NSF in 2018 is gebaseerd 

op het ledenaantal van 2016. Het effect van het daglidmaatschap op de 
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subsidieverstrekking van NOC*NSF wordt pas voelbaar in 2021. Het levert de SBN 

veel geld op, dat de SBN gaat besteden aan de ontwikkeling en belangenbehartiging 

van survivalrun en de dienstverlening aan alle leden. We gaan geen geld 

overhouden. 

v. Vraag: kan de €1,50 ingezet worden om de kosten van deelname van de wedstrijd 

naar beneden te brengen? De WO mag het inschrijfgeld verlagen, maar de €1,50 

gaat niet rechtstreeks naar de WO. 

vi. Vraag: is het lidmaatschap aan tijd gebonden? Het is een daglidmaatschap, dus deze 
geldt alleen op dezelfde dag. 

vii. Vraag: kan de SBN voor studentenruns duidelijk maken wat die €5 concreet oplevert?  
Het lid betaalt bij inschrijving €3,50. Het daglidmaatschap houdt in dat je verzekerd 
bent en het bondsmagazine krijgt toegestuurd. Voor de verzekeringsmaatschappij 
verandert er niets. Niet-leden zijn momenteel niet verzekerd tegen aanvullende 
ziektekosten, in overleg met de verzekeraar kunnen we mogelijk bij deze structuur 
een betere dekking verzorgen. De niet-leden betalen per keer dat ze meedoen en 
voor de leden geldt deze dekking het hele jaar. 

viii. Vraag: nadenken hoe proportioneel het geld teruggaat naar de WO’s. Mark: de SBN 
besteedt de €1,50 aan de deelnemers. De hogere inkomsten vanuit NOC*NSF komen 
terug in de begroting en maakt de organisatie financieel sterker. Daar profiteert 
indirect iedereen van. 

ix. Mark benoemt het technisch implementatievoorstel: 
1. een niet-lid betaalt bij inschrijving voor een survivalrun in UVP €5 extra (i.p.v. de 
huidige €3,50). 
2. Alle persoonsgegevens worden geregistreerd in UVP (net als nu). 
3. De inschrijver vinkt akkoord voor een tekst waarin staat dat een daglidmaatschap 
met de SBN wordt aangegaan. 
4. De SBN factureert na afloop aan de WO het aantal dagleden x €5.  
5. De SBN draagt zorg voor afdracht verzekeringspremie. 

 

Mark vraagt of er nog onduidelijkheden zijn over dit voorstel. Er wordt gestemd. Er zijn 

voldoende stemmen, die een meerderheid vormen. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Aspirant-lidmaatschap 

i. Mark licht de huidige situatie van het aspirant-lidmaatschap toe. Niet-leden melden 

zich bij een TG voor één of meerdere proeflessen. Deze mensen worden zelden 

direct lid van de TG en de SBN. Deze mensen vallen niet onder de verzekering van 

de SBN. Elke TG moet nu zelf bepalen of en hoe zij deze niet-leden verzekeren. 
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Ongelukken met onverzekerde niet-leden kunnen leiden tot vervelende situaties 

voor de proefleden, de TG en indirect de SBN. 

ii. Waarom invoering van het aspirant-lidmaatschap?  

1. Dienstverlening voor de TG’s: geen zorgen over onverzekerde deelnemers  

2. Dienstverlening voor proefleden: geen zorgen over onverzekerd trainen  

3. Meer inkomsten voor de SBN → sterkere dienstverlening  

4. Meer binding met proefleden creëren  

5. Bijdrage van proefleden aan ontwikkeling van survivalrun en materialen, 

iedere wedstrijdorganisaties kan hier gratis gebruik van maken.  

iii. Implementatie voorstel:   

1. Een proeflid wordt door de TG verwezen naar de website van de SBN. Daar kan 

hij zich inschrijven als aspirant-lid in UVP.  

2. Het aspirant-lidmaatschap is 1 maand geldig, alleen bij de TG die is gekozen (uit 

een keuzemenu) bij inschrijving.  

3. De inschrijving is voltooid na betaling van €5 aan de SBN via iDeal.  

4. De TG krijgt automatisch een e-mail met bevestiging van aanmelding.  

5. De SBN draagt zorg voor afdracht verzekeringspremie. 

iv. Vraag: Als je als proeflid besluit om volwaardig lid te worden, is er dan een korting 

mogelijk? Henk geeft aan dat we dit nu nog niet meegenomen hebben, de 

verzekeraar heeft ons nog geen definitieve prijzen per deelnemer afgegeven en 

kosten kunnen hoger uitvallen. 

v. Mark vult aan dat er beperkte capaciteit is voor de aanpassing van het UVP en 

overeenstemming met verzekeringsmaatschappij. Er zijn veel verzoeken tot 

uitbreiding/aanpassing in het UVP. Dit zorgt voor veel belasting van UVP-ICT 

mannen (met name Bart en Alex). De invoering van aspirant-lidmaatschap zal niet 

voor aanvang seizoen 2018/2019 gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast moet de 

verzekeringsmaatschappij nog akkoord gaan met dit voorstel.  

vi. Insteek: voorstel voor systeem van aspirant-lidmaatschap wordt hierbij wel 

ingebracht in deze voorjaars-ALV 2018. Bij instemming volgt implementatie zodra 

capaciteit hiervoor beschikbaar is, en verzekeringsmaatschappij zijn akkoord heeft 

gegeven. Het voorstel is het daglidmaatschap voorrang te geven. 

 

Mark vraagt of er nog onduidelijkheden zijn over dit voorstel. Er wordt gestemd. Er zijn 

voldoende stemmen, die een meerderheid vormen. Het voorstel wordt aangenomen. 
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7. Reglementswijzigingen: Deelnemersreglement, Algemeen Reglement + 

stemmen per punt 

i. Henk geeft kort de procedure aan. Er zal per punt worden gestemd. Het betreft  

13 voorgenomen grote reglementswijzigingen; 16 voorgenomen kleine 

reglementswijzigingen en 13 voorgenomen cosmetische reglementswijzigingen. De 

reglementswijzigingen zijn voorafgaand aan deze voorjaars-ALV afgestemd in de 

regio-vergaderingen. Alle vragen die schriftelijk zijn binnengekomen zijn inclusief 

antwoorden gepubliceerd voorafgaand aan deze ALV. 

 

Voorgenomen grote reglementswijzigingen (1 t/m 13) 

1. Eén wedstrijdlicentie (invoegen in AR): is aangenomen 
2. Aanvragen wedstrijdlicentie (AR 2.15): is aangenomen 
3. Afstanden wedstrijdcategorieën (AR 3.3 t/m 3.6): is aangenomen 
4. Open Nederlandse kampioenschappen (AR 3.17): is aangenomen 
5. Gele en rode kaart (AR 4.22): is aangenomen 
6. Aantallen benodigde prijzen (AR 7.1): is aangenomen 
7. Circuitprijzen (AR 7.10): is aangenomen 
8. Vereisten volledig klassement (AR 8.6): is aangenomen 
9. Gelijke eindstand klassement (AR 8.7): geen stemming (er is geen regel voor) 
10. Inlopers (DR 1.22): is aangenomen 
11. Lasten dragen, lasten slepen, houthakken en klimmen boven 2,5 m onder 18 jaar (DR 

1.14): is aangenomen 
12. Mogelijkheid van beroep (AR 4.22): is aangenomen 
13. PC-controle (AR 6.3): is aangenomen  
 

Voorgenomen kleine reglementswijzigingen (14 t/m 29) 
14. Overdraagbaarheid deelnamebewijs (DR 1.5): is aangenomen 
15. Restitutie licentiegelden (DR 1.5): is aangenomen 
16. Toepassing reglement (AR 3.2): is aangenomen 
17. Helpen koppels en teams (AR 3.19, laatste zin): de aanwijzing van de jury is altijd 

leidend.: is aangenomen 
18. Aanvraag wedstrijddata (AR 4.1): is aangenomen 
19. Controle licentie (AR 4.10): is aangenomen 
20. Deelnemersreglement (AR 4.12): is aangenomen  
21. PC-controle (AR 4.15, tweede alinea, laatste zin): is aangenomen 
22. Afhandelen protesten (AR 4.21): is aangenomen  
23. Sancties, eerste alinea (AR 4.22): is aangenomen 
24. Sancties, tweede bullet bij tijdsoverschrijdingen (AR 4.22): is aangenomen 
25. Jeugd Survivalrun (AR 7.5): is aangenomen  
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26. Niet afhalen prijzen (AR 7.11): is aangenomen 
27. Uitslag naar licentiehouder (AR 8.4): is aangenomen  
28. Contacten met media (AR 9.2): is aangenomen 
29. Vertegenwoordigers bestuur (AR 10): is aangenomen 

 

Voorgenomen cosmetische reglementswijzigingen (zie gepubliceerde stukken) 

 

Henk brengt alle punten ter stemming. Er is een ruime meerderheid van stemmen per 

punt. Met uitzondering van punt 9, waar niet over wordt gestemd omdat er geen regel 

voor is, worden alle punten aangenomen.  

 

8. Begroting 2018/2019 door penningmeester 

i. Carel licht de begroting puntsgewijs toe. De begroting gaat over de periode 

september 2018 t/m augustus 2019. Een belangrijk uitgangspunt is het aantal 

leden met een verwachte stijging naar 11.500 leden. 

ii. Bijdrage NOC NSF*: ingaande 2019 zijn wij volwaardig lid en ontvangen we de 

volledige contributie van het NOC*NSF. 

iii. Het bedrag in de begroting vanavond wijkt iets af van de begroting zoals 

gepresenteerd in de regio-overleggen. In het document dat tijdens deze ALV 

wordt getoond is het budget voor het niet-ingebrachte voorstel voor 2 

wedstrijdadviseurs herverdeeld in de begroting.  Henk vult aan dat de extra 

kortingen van 25% naar 50% voor de ATS en BTS opleiding dit jaar op de website 

zullen worden getoond. 

iv. Vraag: hoe komt het dat de kosten voor het UVP zijn gestegen? Carel antwoordt:  

deze uren zijn steeds grotendeels op vrijwillige basis uitgevoerd en vanwege de 

hoeveelheid werk hebben kan dit niet meer onbetaald en worden uren meer 

vergoed. 

v. De exploitatie voor de Shirtshop is sluitend.  

 

Carel concludeert dat de begroting een gezond financieel plaatje laat zien. De SBN heeft de 

middelen om de survivalrun goed te ondersteunen. 
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vii. Vraag: daglidmaatschap: eerder in de vergadering vertelde Mark dat de 

subsidietoekenning van NOC*NSF in 2018 is gebaseerd op het ledenaantal van 2016 

en dat we het effect van het daglidmaatschap in de subsidietoekenning pas gaan 

merken in 2021. Is dat te verkorten, zodat de SBN hier financieel van kan profiteren? 

Mark antwoordt dat dit geldt voor elke sportbond die is aangesloten bij het 

NOC*NSF, men gaat niet sneller uitkeren. Hij heeft dit al doorgesproken met het 

NOC*NSF. Het is schriftelijk bevestigd, maar wel pas voor de subsidietoekenning in 

2021. Pas aan het einde van het seizoen 2018/2019 weten we de volledige 

optelsom van alle lidmaatschappen van het komende seizoen.  

viii. Henk vult aan dat de tarieven met 50% subsidie zullen worden aangepast voor de 

cursus ATS en BTS.  

 

Met een meerderheid aan stemmen wordt de begroting ter vergadering aangenomen.  

 

9. Afscheid vrijwilligers  

i. We nemen dankbaar afscheid van een aantal vrijwilligers:  

- Gerrit Jan Vels, Commissie Wedstrijdzaken 

- Joey Bakker, Commissie Wedstrijdzaken 

- Lenneke van der Heide, Commissie Wedstrijdzaken 

- Max van Thiel, Commissie Wedstrijdzaken 

- Eric van der Ham, Commissie Deskundigheidsbevordering 

- Jesper Hommes, Commissie Deskundigheidsbevordering 

- Jeroen Bolks, Commissie Deskundigheidsbevordering 

Lenneke, Eric en Jeroen krijgen een VVV-bon en een doosje bonbons van Mark 

overhandigd. I.v.m. good governance zijn Jesper en Eric als beleidsmakers uit de 

commissie gestapt en opleiders geworden. Mark bedankt Jesper en Eric dat zij 

neergezet hebben waar we de komende jaren op kunnen bouwen. 

ii. Een 4-tal vrijwilligers waar we afscheid van nemen zijn er vanavond helaas niet, dit 

zijn Gerrit Jan Vels, Joey Bakker, Max van Thiel en Jesper Hommes. Marloes stuurt 

ons afscheidscadeau met een dankkaart per post naar ze toe.  

  

10. Rondvraag  

Mark vraagt of er nog punten of vragen zijn welke niet voorbijgekomen zijn vanavond.  

i. In reactie daarop ontvangt het SBN-bestuur een applaus voor deze professionele 

ALV.   
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ii. Er wordt een suggestie gedaan om als SBN aanwezig te zijn op een dag voor 

atletiekverenigingen om te vertellen hoe een atletiekvereniging kan uitbreiden naar 

survivalrun en zodoende een SBN TG kan worden. Deze behoefte blijkt er te zijn bij 

een aantal atletiekverenigingen. We vinden het een goede suggestie en zullen 

bekijken welke rol de SBN hierin kan spelen.   

  

11. Sluiting  

i. Mark geeft aan dat aan het slot gekomen zijn van deze ALV. Er is veel 

voorbijgekomen. Mark bedankt de aanwezigen voor de inbreng in de (lange) 

aanloopperiode. Het bestuur heeft veel werk verzet, maar het resultaat is mede te 

danken aan de input van de verschillende commissies en de regio’s. We zijn blij en 

voelen ons gesterkt door jullie instemming die jullie vanavond hebben gegeven. 

ii. In de najaars-ALV zullen wij verantwoording afleggen over het lopende seizoen.  

iii. Financieel staan we er goed voor, dat is een prettige constatering, we profiteren nog 

steeds van groei, we hebben ons huishoudboekje goed op orde en we gaan steeds 

meer de geldelijke vruchten plukken van ons lidmaatschap bij NOC*NSF.  

iv. We kijken terug op een geslaagde avond en we hebben een aantal mooie 

onderwerpen in de steigers staan, zoals het SBN Opleidingshuis, waarvan alle 

informatie op onze website is te vinden. De feedback die we hebben gekregen, 

nemen we mee.  

 

 

Mark sluit de vergadering officieel om 23.14u en nodig iedereen uit voor een drankje in de 

bar.  

 ___________________________________________________________________________  

    

 

Onze volgende ALV wordt gehouden op vrijdag 2 november 2018 op Papendal te Arnhem.  


