
1. Voorstel voor systeem van daglidmaatschap



Huidige situatie leden en niet-leden

Ons huidige ledenaantal is iets meer dan 10.000.

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

Deze niet-leden betalen (momenteel) €3,50 per deelname extra voor 
verzekeringspremie.



Voorstel: invoering daglidmaatschap voor niet-leden

Dit betekent:

Een niet-lid betaalt per deelname €5,00 voor een daglidmaatschap i.p.v. de huidige 
€3,50 voor de verzekeringspremie.

Waarom?

1. Meer inkomsten voor de SBN  sterkere dienstverlening

2. Meer binding met niet-leden creëren

3. (Mogelijk) betere dekking verzekering voor niet-leden

4. Bijdrage van niet-leden aan ontwikkeling van survivalrun



Ad 1: Meer inkomsten voor de SBN

De jaarlijkse bijdrage van NOC*NSF is ongeveer €7,50 per aangesloten lid.

Daglidmaatschappen mogen meetellen.

Extra jaarlijkse bijdrage NOC*NSF door systeem dagleden:
12.000 x €7,50 = €90.000

Meer inkomsten = sterkere invulling van dienstverlening voor leden, TG’s, WO’s



Ad 2: Meer binding met niet-leden creëren

SBN stuurt aan dagleden eenmalig het eerstvolgende bondsmagazine 
SURVIVALRUN toe (bekendmaken met SBN).

SBN stuurt aan dagleden een wervende e-mail met:
- contactgegevens van TG’s
- de SBN-wedstrijdkalender
- voordelen van een SBN jaarlidmaatschap



Ad 3: Betere dekking van verzekering van niet-leden

Een regulier jaarlid is verzekerd voor:
- uitkering bij overlijden
- uitkering bij blijvende invaliditeit
- aanvullende ziektekosten (buiten eigen ziektekostenverzekering)

Een niet-lid is momenteel niet verzekerd voor de aanvullende ziektekosten.

In overleg met de verzekeringsmaatschappij kunnen streven naar uitbreiding van 
de dekking met aanvullende ziektekosten.



Ad 4: Bijdrage van niet-leden aan ontwikkeling survivalrun

Niet-leden leveren momenteel geen bijdrage aan de inspanningen die de SBN en 
haar leden leveren voor de totale ontwikkeling van de sport.

Het is te rechtvaardigen dat niet-leden met hun deelname een kleine bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling en promotie van survivalrun in zijn geheel.



Eisen NOC*NSF voor daglidmaatschap

1. Een lidmaatschap moet minimaal € 5 kosten

2. Alle persoonsgegevens moeten geregistreerd worden

3. De mensen moeten bewust zijn van het feit dat ze een 
lidmaatschap aangaan



Technische implementatie voorstel

1. Een niet-lid betaalt bij inschrijving voor een survivalrun in UVP €5,00 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 €5,00.

5. De SBN draagt zorg voor afdracht verzekeringspremie.



2. Voorstel voor systeem van aspirant-lidmaatschap



Huidige situatie proefleden bij TG’s

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.

Ongelukken met onverzekerde niet-leden kunnen leiden tot vervelende situaties 
voor de proefleden, de TG en indirect de SBN.



Voorstel: invoering aspirant-lidmaatschap voor proefleden

Dit betekent:

Niet-leden kunnen rechtstreeks bij de SBN voor €5,00 aspirant-lid worden om de sport bij 
één TG een maand uit te proberen. Het aspirant-lid is gedurende deze maand verzekerd 
onder dezelfde voorwaarden als een regulier jaarlid.

Waarom?

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



Technische implementatie voorstel

1. Een proeflid wordt door de TG verwezen naar de website van de SBN. Daar (en 
alleen dan) kan hij/zij zich inschrijven als aspirant-lid in UVP.

2. Het aspirant-lidmaatschap is 1 maand geldig, alleen bij de TG die is gekozen 
(uit een keuze-menu) 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 van verzekeringspremie.



Beperkte capaciteit aanpassing UVP

Er zijn veel verzoeken tot uitbreiding/aanpassing UVP. Dit zorgt voor veel belasting 
van onze UVP-mensen.

Het doel is om het daglidmaatschap (na instemming in de ALV) z.s.m. 
geïmplementeerd te krijgen.

De implementatie van het aspirant-lidmaatschap (na instemming in de ALV) volgt 
zodra capaciteit hiervoor beschikbaar is. Dit zal niet voor aanvang van seizoen 
2018/2019 gerealiseerd kunnen worden.


