Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2019
Congrescentrum Papendal te Arnhem
van 19:45 tot 23:00 uur

Aanwezig:
Bestuur
Mark Huizinga (voorzitter)
Frank Koelewijn (bestuurslid verzekeringen)
Teun de Laat (bestuurslid pr & communicatie)
Carel Wolters (penningmeester)
Bondssecretariaat
Marloes Boersma
Jochem Schutten
Nicole Snijders
Regio Ambassadeurs
Willem Warmerdam (RA Oost)
Marcel Janssen (RA Midden)
Bram Hurkmans (RA Zuid)
Sytze Jonker (RA Noord)
Commissiesprekers:
Frank Koelewijn (lid Commissie Financiële en Juridische Zaken)
Teun de Laat (voorzitter Commissie Pr & Communicatie)
Gerko Weening (voorzitter Commissie ICT)
Theo Posthumus (voorzitter Commissie Wedstrijdzaken)
Ilona Roosien (voorzitter Commissie Deskundigheidsbevordering)
Hans te Velthuis (voorzitter Parcourscommissie)
Aanwezige SBN-leden in totaal exclusief bestuur en bondsbureau:
Totaal 70 personen
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Agenda:
1. Opening en mededelingen door voorzitter (19.45 uur)
2.

Notulen ALV 19 april 2019

Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door de
voorzitters van de verschillende commissies
a. Parcourscommissie
b. Commissie Deskundigheidsbevordering
c. Commissie Wedstrijdzaken
d. Commissie Financiële & Juridische Zaken
e. Commissie ICT
f. Commissie Pr & Communicatie
g. Commissie Technische Zaken
4. Jaarverslag 2018/2019 en verantwoording Jaarplan 2018/2019
3.

5.

Jaarrekening 2018/2019 door penningmeester
a. Verslag kascommissie
b. Benoeming kascommissie voor de komende 3 jaar

6.

Verlening decharge over het gevoerde beleid

7.

Verlening decharge over het financiële beleid

8.

Verkiezingen bestuursleden (besloten stemming)

9.

Voorstel tot aanstellen van een directeur (besloten stemming)
Na de pauze

10. Sportakkoord: filmpje
11. Uitslag verkiezingen + voorstel tot aanstellen directeur / aantreden bestuursleden
12. Voorstellen tot reglementswijzigingen
13. Normering koppelstukken en FAQ omtrent procedure
14. Afscheid vrijwilligers
15. Rondvraag
16. 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 [najaars-ALV 25 oktober 2019].
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1. Opening en mededelingen door voorzitter
Namens het bestuur heet ik iedereen van harte welkom op deze najaars-ALV 2019. Jullie
zien dat het bestuur nog een te kleine bezetting heeft van vier personen, maar daar
hopen we vanavond verandering in te brengen.
Een bijzonder welkom aan onze aanwezige ereleden en aan 7 oud-voorzitters van de
SBN. Voorafgaand aan deze ALV heeft het bestuur samen met deze oud-voorzitters
gegeten hier op Papendal. Daarbij waren ook de twee kandidaat-bestuursleden Huub en
André, waarvan de laatste vanavond hoopt aan te sluiten in de rij voorgangers aan
voorzitters.
We hebben tijdens het diner informeel teruggeblikt op 28 jaar Survivalrunbond. Maar
tegelijkertijd werd er veel gesproken over het nu en de toekomst, want er is in 28 jaar
veel gebeurd, maar er gebeurt vandaag de dag ook erg veel en we hebben nog veel grote
en kleine uitdagingen voor ons liggen.
Daar gaan we vanavond met elkaar naar kijken. Deels naar wat er het afgelopen seizoen
is gebeurd en deels naar hoe we de toekomst tegemoet gaan.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
2 Notulen ALV 19 april 2019
i.

Mark vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van de voorjaars-ALV op 19
april 2019. Er zijn er geen opmerkingen over de notulen. Deze worden, met dank
aan Nicole, vastgesteld.

3. Verslag van werkzaamheden commissies over het afgelopen seizoen door de voorzitters
van de verschillende commissies
a. Parcourscommissie
i. PC-voorzitter Hans te Velthuis krijgt het woord
ii. Er zijn 42 leden bij de PC. Er zijn 37 wedstrijden gekeurd en 67 TG’s
gecontroleerd.
iii. Dit jaar is een werkgroep gestart om een opleiding voor de PC-leden te
ontwikkelen. Dit is een opleiding in de vorm van bijscholingsdagen gesplitst in 4
niveaus voor nieuwe tot bestaande PC-leden. Op elk onderdeel volgt een
verplicht examen. Deze opleiding wordt in samenwerking met de Cie DB vorm
gegeven en in de toekomst nog uitgebreid met andere opleidingsopties. De
komende tijd zal in het teken staan van ontwikkeling van het lesmateriaal. Het
streven is het opleidingsplan in de voorjaars-ALV 2020 te kunnen presenteren.
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Vraag van Tjitske Groeneveld: Welke kosten komen er voor de PC-opleidingen en
terreinbeheerder eventueel bij om te kunnen deelnemen? Carel antwoordt dat het
bestuur de plannen nog niet heeft kunnen bekijken om de bijkomende kosten
hiervan in kaart te brengen.
b. Commissie Deskundigheidsbevordering
i. Commissievoorzitter Ilona Roosien krijgt het woord.
ii. Afgelopen jaar hebben we gefocust op het door ontwikkelen van het SBN
Opleidingshuis. De ATS en BTS cursussen lopen erg goed. De BTS loopt zelfs
dusdanig goed dat de bondstrainers niet voldoende tijd hebben om alles te
examineren. Wij hebben hier invulling aangegeven met een plan om
examinatoren op te leiden om hen te ontlasten.
iii. De WTS, opleiding Wedstrijd Trainer Survivalrun, is op de werkboeken na
ontwikkeld en we streven er naar deze in 2020 uit te kunnen voeren. Naast
opleidingen voor de trainers zijn wij ook bezig met alternatieve opleidingen voor
terreinbeheerders en parcourscommissie om een kwaliteitsslag te maken voor de
keuringen op het parcours, maar ook bij verenigingen ten behoeve van de
veiligheid en de deskundigheid.
iv. Normering hoogtes hindernissen en draaglast voor de jeugd: wat is verstandig om
het lichaam ‘heel’ te houden. Dit zijn we aan het uitzoeken.
v. Eind volgend seizoen gaan we een survivalruncongres organiseren met als doel
een kruisbestuiving tussen de verschillende trainingsgroepen en WO’s. Een dag
met clinics en presentaties over veel facetten van survivalrun. Locatie en tijd
volgt.
c. Commissie Wedstrijdzaken
i. Commissievoorzitter Theo Posthumus doet het woord.
ii. Afgelopen seizoen zijn wij vooral bezig geweest met de resultaten verkregen uit
de enquête omtrent de zwaarte van survivalruns. Aan de hand van deze
resultaten zijn wij op het moment bezig met het opstellen van een voorstel voor
een nieuwe ‘wedstrijdcategorie’. We willen ervoor zorgen dat survivalrun
evengoed een breedtesport blijft alsook aantrekkelijk voor de top van Nederland.
Het verschil tussen de top en het grote middenveld ligt ver uit elkaar. Om het
voor alle deelnemers aantrekkelijk te houden, denkt Cie WZ na over een
categorie voor de meer gevorderde deelnemer, nog niet aan een nieuwe
wedstrijdcategorie.
iii. Naast deze activiteiten hebben commissieleden actief deelgenomen aan de
werkgroep startvolgorde.
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iv.

In de volgende ALV hopen wij een aantal mooie plannen te presenteren.

Vraag van Avontuurlijk Hardlopen Apeldoorn: ‘Kun je al inhoudelijk iets vertellen over de
nieuwe wedstrijdcategorie?
Theo antwoordt dat hij een klein tipje van de sluier kan oplichten. De KSR heeft inmiddels
een niveau gekregen dat voor veel deelnemers niet meer behapbaar is. Het is zeker geen
instapklasse meer zoals dat bij het instellen van de BSC ooit was. De vraag is of we dat
wel moeten willen? We zijn de optie dan ook aan het verkennen voor een klasse als een
vangnet voor de betere recreant en de terugstroom van de KSR ‘hier onder te hangen’.
d. Commissie Financiële & Juridische Zaken
i. Voorzitter Carel Wolters krijgt het woord namens de commissie.
ii. De samenvoeging van de eerder gesplitste commissies wordt als prettig ervaren.
iii. Voortgang verzekeringen 2019 AVB & Ongevallen: ook dit jaar zijn wij er weer in
geslaagd om een goede verzekeraar te vinden, maar wel tegen een veel hoger
tarief. Wel hebben we de leeftijd kunnen verlagen van 8 naar 6 jaar.
iv. Financiële controle, o.a. opstellen jaarrekening: als commissie hebben wij
gezamenlijk de financiën doorgenomen en daar waar nodig wijzigingen gepleegd.
De financiële controle moet van links naar rechts en van boven naar beneden
sluiten. De kascommissie loopt dit ook allemaal na.
v. De vervanging van Doorbetalers als incassoservice voor inschrijfgelden van
survivalruns is gerealiseerd met Ideal via Mollie. Ook dit had redelijk wat voeten
in aarde, maar ging mede door de voortvarendheid van ICT op tijd van start voor
het nieuwe seizoen. Voor zover loopt dit naar tevredenheid.
De voorzitter van de Stichting Survival Neede, Arnold Timmer meldt een aantal mislukte
inschrijvingen nu de betaling via iDeal loopt. Jochem Schutten licht toe dat inschrijvingen
waarvan de iDeal-betaling niet binnen 15 minuten gelukt is, uit de inschrijflijst gehaald
worden. Deze mensen hebben echter niet altijd door dat zij dan dus niet ingeschreven
staan. Pas als men een bevestigingsmail heeft ontvangen is de inschrijving geslaagd.
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e. Commissie ICT
i. Commissievoorzitter Gerko Weening zet de stand van zaken uiteen.
ii. We zijn nog steeds met 7 leden actief binnen onze commissie, er mogen nog
altijd mensen bij!
iii. We hebben tot augustus 104 features opgelost, variërende van kleine tot grote
items, bijv. de aangepaste startvolgorde tot de integratie met Mollie.
iv. Op het moment zijn wij ook bezig met het herontwerpen van UVP zodat dit
toekomstbestendiger is.
v. Het digitale hindernislogboek kan nu ook een PC-controlelijst genereren.
f. Commissie PR & Communicatie
i. Commissievoorzitter Teun de Laat praat ons bij.
ii. Het sponsorplan heeft nog geen hele grote stappen gemaakt, wel zijn we met een
aantal partijen in gesprek.
iii. Het bondsmagazine SURVIVALRUN heeft met de nieuwe hoofdredactrice een
nieuwe impuls gekregen. Eind november valt de 100e editie van het magazine op
de deurmat.
iv. Het Handig Boekje wordt herzien en aangepast aan de PC-voorschriften.
v. Wat veelal onze aandacht vergt, is het bijhouden van de site en de social media
kanalen. Het aantal likes is toegenomen, we zien dat de berichten afgelopen jaar
veel gedeeld en geliked worden. We hebben het over een bereik van 16.000
personen.
Vraag uit de zaal: Is dit bereik met betaalde advertenties of organisch? Teun antwoordt
dat dit puur organisch is.
Eric van den Ham vraagt of wij ook worden gedeeld door andere sportbonden? Teun
antwoordt dat dit grotendeels interne survivalrunners zijn geweest.
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g. Commissie Technische Zaken
i. De commissie is in seizoen 2018/2019 weer op gang getrokken in het bijzonder
door Hans te Velthuis, Floris van Amerongen en Marcel Janssen. De commissie
heeft adviezen gegeven over bouwtechnische vraagstukken. Marcel Janssen en
Floris zijn dit seizoen begonnen met het ondersteunen van de PC op het technisch
vlak. Vooral op het gebied van koppelstukken en constructies leven veel vragen
over de veiligheid en waar het aan moet voldoen. Hier hebben wij ons dan ook
veelal mee beziggehouden. In eerste instantie hebben wij ons gefocust op
koppelstukken. Hierna richten wij ons op andere constructieve onderdelen.
ii. Voor de normering van koppelstukken is er een concreet, werkbaar document
opgeleverd.
Vraag uit de zaal: Staan steigers bij jullie ook op de agenda? Marcel antwoordt dat
steigers ook op de agenda staan, maar dat door capaciteitstekort met maar 2 mensen
tijd schaars is.
Bram Spaan vraagt of nieuwe regels ervoor zorgen dat een bestaand bouwwerk een
aantal jaren mag blijven bestaan zonder gelijk een aanpassing. Marcel antwoordt dat er
een overgangsregeling van toepassing is.
Vraag uit de zaal: Hoe is het met zaken die nu goedgekeurd zijn? Wat gebeurt er met de
nieuwe regelgeving? Marcel antwoordt dat we naar een veilige sport streven. We keuren
in die zin niet af. We kijken bij bestaande constructies en zaken naar oplossingen, maar
echt afkeuren licht niet in lijn met onze behoefte, wel faciliteren en borgen dat aan eisen
is voldaan. We zijn nadrukkelijk niet een adviseursbureau van de bond, maar we willen
wel een verbetertraject inzetten.
Eric van den Ham vraagt: Maar op een gegeven moment moet je toch wel toetsen langs
de norm? Marcel antwoordt dat we liever kijken naar wat we aan kunnen passen om wel
gebruik te kunnen blijven maken van bepaalde zaken, dan dat wij deze afkeuren. Cie TZ
wil hierin faciliteren, zodat zaken gewaarborgd worden en verbetertrajecten ingezet
kunnen worden. Paaldiktes en toepassingen worden later getoetst.
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4. Jaarverslag 2018/2019 en verantwoording Jaarplan 2018/2019
Alle aanwezigen hebben een hardcopy van het Jaarverslag seizoen 2018/2019
ontvangen. Voorzitter Mark Huizinga licht het jaarverslag toe.
i. Wedstrijdkalender: We zien dat er 37 survivalruns zijn geweest en dat het aantal
startplekken is gedaald van 41.001 naar 39.256 (-4%).
ii. In het ledenbestand blijft het verloop hetzelfde, er is een exponentieel stijgende
lijn, we zien een stijging van 15% nieuwe leden, in absolute aantallen is dit de
grootste ledenstijging die we hebben gehad.
iii. Het aantal licentiehouders is met 6% gestegen en er zijn 10 nieuwe organisaties
bijgekomen, waarvan de grootste toename bij de trainingsgroepen.
iv. Rooster van aftreden van het bestuur: Er is 1 vacature voor secretaris, daar hopen
we vanavond invulling aan te geven. Teun de Laat zal in de voorjaarsvergadering
2020 aftreden als bestuurslid en Carel Wolters zal zich bij de najaars-ALV 2020
niet herkiesbaar stellen. Begrijpelijk, maar jammer voor de bond.
Het zal niet eenvoudig worden 2 mensen te vinden van hetzelfde kaliber en
kwaliteit. Versterking zal ook in het komende jaar weer nodig zijn.
v. Rooster van aftreden van de regio ambassadeurs: Hierin zijn geen wijzigingen.
vi. Aansluiting bij de NOC*NSF: Wij profiteren hier sterk van omdat wij gebruik
maken van het netwerk, ook kunnen we kennis en ervaring uitwisselen met de
andere sportbonden. Nu wij volwaardig lid zijn gaan we ook volledig meedelen in
de gelden die voor de sport beschikbaar zijn. Voor ons dit substantieel, we
ontvangen elk jaar een hoger bedrag. We hebben ook extra subsidie gekregen
omdat we participeren in een shared service dienst. Daar is vanuit de overheid
een subsidiepot voor.
vii. SBN Shirtshop: Het aantal geleverde shirts is met 8% gestegen van 40.437 naar
43.668 shirts. Het aandeel polyester shirts van 77% naar 81%. De Shirtshop
behaalde een positief resultaat van € 4.402. Dit bedrag gaat terug naar de WO’s
die een bestelling hebben geplaatst, maar dit is administratief veel werk. We
vragen, omdat dit om best veel partijen en vrij kleine bedragen gaat, dit volgend
jaar pas uit mogen te keren. We willen dit bedrag dus even ‘parkeren’ en samen
met de winst volgend jaar aan jullie uitkeren. Bij een negatief resultaat zal dit
echter niet met jullie ‘afgerekend’ worden. Het geld van dit seizoen blijft dus
gegarandeerd staan voor de leden die dit seizoen kleding hebben besteld.
Mark brengt dit in stemming: De meerderheid van de ALV gaat akkoord met het
verlengen van de terugbetaling van een relatief klein bedrag per shirtinkoper.
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viii.

Er is afgelopen seizoen een nieuwe medewerker aangenomen: Bas Hooglugt.

Zeeger van de Koppel vraagt: Vorig seizoen was het winstaandeel aanzienlijk groter? Hoe
kan dit? Mark Huizinga antwoordt dat dit komt door het aannemen van Bas Hooglugt als
betaalde medewerker. Deze kosten worden voor uitkering eerst verrekend. Het verschil
in inkomsten en kosten bij het jaarverslag in vergelijking met 2018 valt iets lager uit, dit
komt door personeelskosten die nieuw zijn.
Verantwoording jaarplan 2018/2019:
De doelstellingen die we voor het seizoen 2018/2019 hadden geformuleerd, worden
door Mark Huizinga doorgenomen aan de hand van de drie pijlers van het Meerjarenplan
2016+. Mark vult aan dat het jaarplan 2018/2019 is gepresenteerd in voorjaars-ALV
2018. Van de in totaal 22 doelstellingen zijn er 14 gerealiseerd, 2 grotendeels
gerealiseerd en 6 (nog) niet gerealiseerd.
Hieronder staan alleen de 6 niet-gerealiseerde doelstellingen:
Aantrekkelijk sportaanbod
Recreatief:
i. Dagleden hebben na hun deelname het eerstvolgende bondsmagazine en een email ontvangen om hen te motiveren tot meer actieve survivalrunbeoefening.
ii. Minimaal de helft van alle TG’s heeft minimaal één trainer gecertificeerd als ATS
of BTS: Trainersopleiding 50% van de TG’s een opgeleide traineren hebben wij net
niet gehaald. Maar dan ook net niet, we gaan dit wel heel snel realiseren.
Deskundigheidsbevordering:
i. Naast de opleiding tot ATS en BTS worden ook andere opleidingen voor
survivalruntrainers aangeboden (Wedstrijd, Jeugd, Special Tasks, Doelgroepen):
Het is de bedoeling volgende jaar te starten met de WTS.
Sterke organisatie
Dienstverlening:
i. Er is een systeem van aspirant-lidmaatschappen waarmee beginners eenvoudig
verzekerd de sport kunnen proberen bij een TG: Aspirant lidmaatschap is nog niet
actief. Door urgentere onderwerpen is dit nog niet operationeel, helaas. Hier
wordt wel aan gewerkt. Door het meetellen van het daglidmaatschap gaan we
volgend jaar meer geld ophalen.
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Krachtig sportmerk:
Financiering:
i. De SBN heeft minimaal één sponsorcontract getekend wat de SBN een voordeel
in geld of natura oplevert: We hebben nog geen sponsor kunnen sluiten binnen
afgelopen seizoen. We hebben gesprekken gevoerd en er lopen nog contacten,
maar er is nog geen concreet sponsorcontract getekend.
Bekendheid:
i. Survivalrun is minimaal driemaal op positieve wijze te zien geweest in de
landelijke media.
Mark concludeert dat we helaas nog niet alle doelstellingen hebben gerealiseerd, 6
helaas (nog) niet. Dit is niet echt een goede score. We gaan hier ambitieus op sturen en
hebben wel een uitdaging.
Vraag uit de zaal: Nieuwe leden hebben geen bondsmagazine ontvangen, gaan we dit
wel doen? Teun de Laat antwoordt dat er een digitale editie voor het bondsmagazine
komt. Verder gaan we ook nieuwsbrieven maken voor niet-leden.
Vraag uit de zaal: Waarom is er een vierjaren plan en geen jaarplan?
Mark Huizinga antwoordt dat het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2016+ ons plan voor
ongeveer 4 jaar is. Jaarlijks stellen we een Jaarplan met doelstellingen voor het komende
seizoen. Deze doelstellingen liggen idealiter in de lijn van het MJBP, maar we merken wel
dat dit erg lastig is, gezien de snelheid waarmee de sport en de SBN zich ontwikkelt.
5. Jaarrekening 2018/2019 door penningmeester
Penningmeester Carel Wolters licht aan de hand van de gepresenteerde sheets de
exploitatie van het boekjaar, de balans en de controle van de kascommissie toe. Een
uitgebreide toelichting staat ook in het jaarverslag seizoen 2018/2019. Afgelopen
boekjaar is een afgerond resultaat geboekt van €24.000, ruim €12.000 meer dan
begroot. Dit is ontstaan door de hogere baten (bijdrage NOC*NSF - ook weer afgedragen
aan Nederland Sport) en mede door meer leden en deelnemers. Bij de kosten zijn
uitbreiding van het secretariaat en de verzekeringen debet. Er zijn minder kosten voor
promotie gemaakt. De prijzen voor het SBN Opleidingshuis ATS + BTS blijven voorlopig
nog aangeboden met 50% (op specialisaties zoals de WTS is geen korting van
toepassing), we hebben ook de intentie dit te doen voor meerdere jaren.
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We hebben een eigen vermogen van €200.000 op de bank staan, zo hoeven we ook geen
lening te vragen om de verzekeringsgelden te betalen in het voorjaar.
Verzekeringspremie loopt van 1 januari tot 1 januari, het boekjaar stopt op 31 augustus.
De solvabiliteit is 0,7 en liquiditeit is ruim 3,3. Dus beiden bijzonder goed. Ook het
resultaat van de Shirtshop is positief. Carel bedankt Eddy te Woerd voor zijn inzet voor
de Shirtshop.
Vraag uit de zaal: Gaat de prijs van de cursus (ATS/BTS) naar beneden gezien de kosten
voor het opleidingshuis lager zijn dan voorzien? Carel antwoordt dat dit gelijk blijft. De
intentie is om de komende jaren de korting die wij er geven door te zetten, maar de prijs
niet verder naar beneden te brengen,
a. Kascontrole en kascommissie door Theo Terpstra
i. Theo Terpstra krijgt het woord. `In de statuten staat dat de commissie het
onderzoek doet van de financiële jaarstukken’. Theo legt uit wat hij gedaan heeft,
de SBN is een grote vereniging en nog wat klein voor een accountantscontrole,
maar te groot voor een kascommissie. De kascommissie kan geen accountant
vervangen. De verklaring van het bestuur, die door alle bestuursleden is
ondertekend, geeft aan het bestuur de volledige verantwoording neemt voor de
financiële zaken. We hebben veelal gekeken naar de procedures die gevolgd
worden. Hierbij is het erg belangrijk dat er geen geld de bank verlaat zonder dat
procedure hierbij gehanteerd wordt. In het financieel pakket hebben wij
steekproefsgewijs een aantal boekingen gecontroleerd en er is gekeken naar
opmerkelijke posten. Ons advies aan de leden is dan ook om het bestuur voor het
gevoerde financieel beleid te dechargeren.
ii. We vragen aan de leden of er iemand Frits Vink zou willen vervangen, Frits heeft
het afgelopen 3 jaar gedaan en daar zijn we dankbaar voor. Niemand reageert.
Jacco Bontekoe wil in de pauze er wel over praten om te kijken of het hem past.
Carel vraagt conform de statuten of wij goedkeuring willen verlenen aan de
jaarrekening 2019/2019. De ALV stemt met een ruime meerderheid hiermee in.
Carel vraagt conform de statuten goedkeuring voor het jaarverslag 2018/2019. De ALV
stemt hiermee in met een ruime meerderheid.
Het bestuur stelt voor het resultaat van €24.226 als volgt toe te bestemmen:
€ 10.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve opleidingen € 14.226 toevoegen aan
de algemene reserve. De ALV stemt hiermee in.
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Mark dankt Carel voor het presenteren van de grote hoeveelheid cijfers en de vele tijd
gemoeid met de voorbereiding hiervan.
6. Verlening decharge over het gevoerde beleid
Verwijzend naar artikel 19 van de statuten vraagt het bestuur aan de ALV om decharge
voor het gevoerde beleid. De ALV verleent decharge.
7. Verlening decharge over het financiële beleid
Verwijzend naar artikel 19 van de statuten vraagt het bestuur aan de ALV om decharge
voor het gevoerde financiële beleid. De ALV verleent decharge.
8. Verkiezingen bestuursleden (besloten stemming)
Aftreden voorzitter SBN: Mark krijgt het woord: ‘Ik ben 4,5 jaar geleden aangetreden als
voorzitter, ik mocht toe Lia Nummerdor opvolgen. Ik had destijds geen lange historie
binnen survivalrun. Sommigen van jullie zijn al tientallen jaren actief in deze mooie sport,
ik kwam eigenlijk net kijken. Ik nam echter wel ervaring mee vanuit andere goed
georganiseerde sport, sportorganisaties en sportevenementen.
Ik heb me met veel enthousiasme en ambitie gestort op mijn bestuurstaak. Ik houd ervan
om zaken kritisch door te lichten om te kijken wat er beter kan. De survivalrunwereld is
vrij traditioneel en met nieuwe ideeën en inzichten die ik inbracht, schuurde dat wel eens.
Ik had regelmatig moeite met het schakelen van de snelheid waarmee in de topsport
harde keuzes worden gemaakt, naar soms moeizame processen om bij de SBN
verbeteringen tot stand te brengen. Toch hebben we de afgelopen jaren gezamenlijk veel
mooie dingen gerealiseerd en op verschillende vlakken de lat hoger gelegd.
Ik kijk dan ook zeker met een big smile terug op de afgelopen 4,5 jaar waarin ik met
gedreven mensen heb mogen samenwerken. Zonder mensen te willen overslaan, wil ik
vooral mijn medebestuursleden bedanken. Carel, Teun en Frank die hier zitten en de
inmiddels afgetreden Henk, Simon en Hans. Daarnaast de gevormde werkorganisatie met
Marloes, Nicole en Jochem. Met elkaar vormen we een team om alle uitdagingen aan te
gaan. Ik heb met en van jullie geleerd. Dat is naast wat ik voor de SBN heb willen
betekenen, voor mij persoonlijk een waardevolle ervaring geweest.
Mijn rol als voorzitter is voorbij, ik zal het missen, maar mijn ambitie om me in te zetten
voor survivalrun is niet weg. Zoals jullie weten heb ik de intentie uitgesproken om als
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directeur verder te gaan. Als bestuur beseffen wij dat het een ongewone situatie is dat ik
als bestuurslid heb meegewerkt aan een voorstel waar ik zal een rol in heb. Daarom
hebben we getracht dit zo transparant mogelijk te doen. We hebben het toegelicht in de
voorjaars-ALV en leggen nu ook alle opties aan jullie ter stemming voor. Het bestuur en ik
persoonlijk hebben uiteraard vrede met elke keuze die jullie vanavond hierin maken.
Tot slot, ik heb met de twee kandidaat-bestuursleden Huub Scharenborg en André Gorter
meerdere gesprekken gehad. Ik hoop dat zij op jullie support kunnen rekenen, want ik ben
ervan overtuigd dat zij een aanwinst zijn voor het bestuur en de SBN.
Voor nu geef ik de leiding van de ALV over aan Frank. Mijn voorzittershamer die ik in 2015
van Lia kreeg en die ooit door Eddy te Woerd is ingevoerd, leg ik neer in de hoop dat hij
straks weer kan worden opgepakt’.
Frank neemt de leiding over de ALV over zodat we de bestuursverkiezingen kunnen
houden. We zijn nu gekomen tot een bezetting van 3 bestuursleden voor een paar
minuten.
Afgetreden:
• Mark Huizinga (voorzitter)
Nieuwe kandidaten:
• André Gorter (voorzitter)
• Huub Scharenborg (secretaris)
Herkiesbaar voor een 2e termijn:
• Frank Koelewijn (juridische zaken)
9. Voorstel tot aanstellen directeur (besloten stemming)
Frank legt de procedure kort uit: er zijn twee opties:
1. Open stemming: Mag het bestuur de functie van directeur toevoegen aan de
werkorganisatie?
2. Bij instemming op punt 1 volgt een keuze middels een besloten stemming
(stembriefjes)
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Wil de ALV:
A. dat het bestuur Mark Huizinga per 01-12-2019 aanstelt als
directeur?
of
B. dat er een open sollicitatieprocedure gestart wordt voor de
invulling van de functie?
Er volgt een korte pauze.
10. Sportakkoord
Na de pauze starten we eerst met een filmpje over het Sportakkoord. Vorige jaar juni is
het Sportakkoord gelanceerd met als doel om sport toekomstbestendig te maken. Wat
begon als Nationaal Sportakkoord krijgt inmiddels in veel gemeente gestalte met een
lokaal Sportakkoord. Het filmpje geeft o.a. uitleg over de betekenis van het Sportakkoord
voor bestuurders, hoe houd je je sportclub vitaal en speel je in op de veranderingen in de
maatschappij? Frank verwijst voor meer informatie naar:
https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/.
11. Uitslag verkiezingen + voorstel tot aanstellen directeur /
aantreden bestuursleden
Uitslag van de bestuursverkiezing na de pauze. Alle stemmen zijn geteld.
De ALV heeft gekozen voor:
Optie A: Het bestuur zal Mark Huizinga per 01-12-2019 aanstellen als directeur.
37 stemmen voor optie A, 31 stemmen voor optie B, 1 blanco en 1 onthouding.
Frank mag weer voor een periode van 3 jaar in het bestuur zitting nemen
(70 voor – 0 tegen – 0 blanco)
Huub Scharenborg (67 voor – 0 tegen en 3 blanco)
André Gorter (67 voor – 0 tegen en 3 blanco)
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Teun de Laat geeft de nieuwe voorzitter André Gorter het
woord.
‘Allereerst hartelijk dank voor jullie vertrouwen, en ik denk dat ik ook namens Huub
spreek.....Ik ben ook een survivalrunner (met 2 golfellebogen maar goed), maar zeker ook
een organisator, ik bedenk hindernissen, ik lint routes af, verzorg trainingen, regel
kleding, overleg met instanties, ouders en sporters. Houd een ledenadministratie bij en
zoek ook altijd geschikte trainers, vrijwilligers. Ik open en sluit de poort van de baan. Dat
doe ik nu al zo´n 15 jaar.
Daarvoor deed ik dat ook vele jaren voor andere verenigingen en bij diverse andere
sporten en organisaties. Onophoudelijk op zoek naar vernieuwing en verbetering. Hier
haal ik voldoening uit. Eigenlijk ben ik gewoon jou, jou, jullie allemaal.
Toen ik in januari werd gevraagd mij kandidaat te stellen, heb ik me serieus afgevraagd
of dit voor mij niet een brug te ver zou kunnen worden? Dit is geen vereniging met 160
leden die je zelf hebt vormgegeven. Dit is geen wedstrijdorganisatie die je naar je eigen
hand hebt gezet.
Dit is een zeer serieuze sportbond met 12000 leden, met een kleine 40 wedstrijden en met
een dubbel aantal verenigingen. Niet te vergeten een bestaand beleid, diverse
commissies met specialisten en regio´s die allemaal wat in de melk hebben te brokkelen.
Een diversiteit aan meningen, eisen, vragen en hopelijk goede en werkbare ideeën!
Ik ben geen beleidsbobo, ik ben meer van boots on the ground en wil ook erg graag
kennismaken met jullie waar kan en mogelijk. Maar ook ik zal me eerst moeten inlezen,
dossierkennis opdoen, de reglementen en het beleid bestuderen. Ik heb niet direct
passende oplossingen voor uitdagingen die er nu al liggen. Kortom beslist genoeg werk
alwaar ik vooralsnog even veilig blijf leunen op de bestaande bestuursleden, de
werkorganisatie en hoop op veel input natuurlijk vanuit de commissies en regio´s.
Ik dank ook graag de bestuursleden en niet in de laatste plaats Mark voor het vele werk
wat echt is verricht de afgelopen jaren. Zij hebben voor ons allemaal vrijwillig veel
energie gestopt in de SBN en dat verdient ook gewoon eens een warm applaus.
Tot slot. Met jullie actieve hulp en ervaring, maar misschien soms ook met jullie geduld en
begrip, moeten we onze groeiende Bond naar een next level kunnen brengen.
Ik reken op jullie steun en druk jullie graag straks de hand. Dank jullie wel.
TOT BUITEN’
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Huub stelt zichzelf ook voor. De meesten hebben in de stukken van de ALV gelezen wie
hij is. Hij is door Eddy benaderd en wil graag een steentje bijdragen. Als er vragen zijn,
kom naar ons toe en leg het ons voor en we zetten de schouders er samen onder.
Frank geeft aan dat we nu weer best compleet zijn, we hebben een secretaris en nieuwe
voorzitter. We zijn er blij mee dat de ALV ons het vertrouwen geeft dat we snel met
Mark als nieuwe directeur verdere kunnen. We gunnen hem deze rol en vertrouwen er
op dat het goed gaat komen. Dit houdt dat in we per 1 december 2019 Mark gaan
aanstellen als directeur van de SBN. We gaan op een zo kort mogelijke termijn werken
aan een arbeidsovereenkomst.
12. Voorstellen tot reglementswijzigingen
Voorstel 1: Afschaffing inzet gele armbanden & Parcourscommissie tights
Voorstel:
Verwijderen van artikel 6.4 uit het Algemeen Reglement.
Huidig AR 6.4 Herkenbaarheid PC
De PC is herkenbaar aan de speciale PC-kleding. PC-leden die deelnemen aan een
survivalrun en herkenbaar zijn aan de zwarte tight met opdruk ‘Parcourscommissie’ en/of
de gele armband met opdruk ‘Parcourscommissie’, hebben te allen tijde het recht om
maatregelen te nemen bij calamiteiten, ook al hebben deze PC-leden het parcours niet
gecontroleerd.
De verantwoordelijkheid voor het keuren en monitoren van de veiligheid tijdens de
survivalrun ligt altijd bij de keurende PC-leden. Als er een acute onveilige situatie
ontstaat, is het een ieders verantwoordelijkheid daar melding van te maken bij de jury.
Het optreden door een deelnemer, die ook PC-lid is en als zodanig herkenbaar, is daarom
niet wenselijk/noodzakelijk.
De ALV gaat met een ruime meerderheid van stemmen akkoord met dit voorstel
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Voorstel 2: Aanvulling in AR 8.1 Gebruik UVP
Voorstel 2 dienen we in omdat we zien dat het UVP soms ook voor andere doeleinden
wordt ingezet, dit kunnen we monitoren bij online gebruik. Dan geldt ook dat bij De
Knipe geen gebruik meer kan worden gemaakt voor de scholierenrun.
Het UVP is alleen voor survivalruns die onder auspiciën van de SBN worden
georganiseerd. Dit staat echter nu nog niet als zodanig beschreven in het Algemeen
Reglement. Het bestuur stelt dat het UVP alleen gebruikt mag worden voor survivalruns
onder auspiciën van de SBN. Dit is een aanvulling op artikel 8.1.
Algemeen Reglement 8.1 Gebruik UVP
De organisatie is eindverantwoordelijk voor de einduitslagen en dienen zelf voor de
verwerking van de uitslagen te zorgen. De SBN stelt hiervoor een programma
beschikbaar, dat bij alle soorten survivalruns verplicht gebruikt dient te worden. UVP
mag alleen gebruikt worden voor survivalruns onder auspiciën van de SBN.
Marco Leeflang vraagt: ‘Hoe ga je dit monitoren?’ Gerko Weening antwoordt dat wij dit
online kunnen monitoren, offline echter niet.
De ALV gaat met een ruime meerderheid van stemmen akkoord met dit voorstel
Voorstel 3: Aanvulling artikel in Deelnemersreglement
Veel WO’s lopen tegen stornerende deelnemers aan. Deze opname in het DR sterkt de
WO’s richting deelnemers die zonder toestemming storneren.
Nieuw artikel Deelnemersreglement: 1.30 Restitutie en stornering
Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd tenzij WO dit schriftelijk via
inschrijvingsmodule anders verklaart. Stornering van inschrijfgelden mag alleen
plaatsvinden na schriftelijke bevestiging van WO.
Marco Leeflang vraagt of er een sanctie aan hangt. Frank antwoordt dat dit nog niet zo
is. Bij incasso gaan we ook over nadenken over een sanctie.
Ook dit voorstel wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
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Voorstel 4: Aanvulling artikel in Deelnemersreglement
WO’s krijgen vaak te maken met wijzigingsverzoeken ver na publicatie van de definitieve
uitslagen. Door het toevoegen van artikel 1.31 aan het DR is er meer duidelijkheid over.
Nieuw artikel deelnemersreglement: 1.31 Aanpassingen uitslagen
Indien er onjuistheden in de voorlopige uitslagen van een survivalrun gepubliceerd zijn,
heeft een deelnemer tot 3 dagen na publicatie van de voorlopige uitslagen het recht op
wijziging, mits gegrond. Verzoeken tot aanpassing later dan 3 dagen na publicatie van de
voorlopige uitslagen hoeft een WO niet in behandeling te nemen.
Jochem licht toe dat deze wijzigingen vooral bedoeld zijn voor de deelnemers die zich
vaak nog na 6 weken bij ons melden. Hiermee hebben we een regel waarop we kunnen
terugvallen.
Ook dit voorstel wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
13. Normering koppelstukken en FAQ omtrent procedure
Afgelopen seizoen heeft een team van deskundigen als werkgroep binnen de Commissie
Technische Zaken zich bezig gehouden met het ontwikkelen van de normering voor
koppelstukken. De huidige Parcoursvoorschriften zijn niet toereikend op het gebied van
koppelstukken. Vanuit de PC, TG 's ,WO 's en producenten is veelvuldig om een
regelgeving op dit gebied gevraagd. Met deze normering streven wij naar het nog veiliger
maken van onze sport, eenduidigheid in de toelating van koppelstukken te creëren en
het eveneens werkbaar houden voor PC-leden.
We hebben een normeringsdocument en een FAQ opgesteld. Het normeringsdocument
beschrijft de inhoudelijke eisen van de normering. De FAQ geeft antwoord op vragen
omtrent invoering van de norm en de toelating van koppelstukken. Deze 2 documenten
worden voorschrift en als bijlage opgenomen in de PC-voorschriften met ingang van Q3 –
2019.
Frank licht de norm toe. De productverantwoordelijkheid ligt altijd bij de leverancier. Er
is een overloopperiode vanaf nu tot 1 maart 2020. Vanaf maart 2020 wordt deze norm
gehanteerd. De PC mag vanaf dan de hindernis afkeuren als deze koppelstukken niet in
het register voorkomen. Het register moeten we live gaan zetten. Dit geldt voor WO’s en
TG’s. De producent zoekt een erkend constructiebureau, dit is niet de
verantwoordelijkheid van de koper.
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Vraag uit de zaal: Wat zijn uitgangspunten voor een constructeur, welke belasting mag ik
er op toelaten. Floris licht toe dat je als WO/TG uitlegt dat een constructeur de uitleg
nodig heeft hoeveel mensen deze hindernis (tegelijk) in het zwaarste geval mogen
beklimmen deze een berekening kan aanleveren met tekening. We kiezen er niet voor als
bond om producent te worden van koppelstukken. Voor draadeind dikte/slotbouw dikte
geldt hetzelfde. Het register komt Q4 online, vragen van TG-WO’s hierover kunnen zo
lang het register niet live is gesteld worden aan Cie TZ en het bondssecretariaat.
Vraag uit de zaal: Stel ik heb iemand die zelf last? Frank antwoordt dat dit akkoord is, als
er een getoetste berekening aangeleverd wordt.
Marco Leeflang vraagt of de goedgekeurde koppelstukken zichtbaar zijn in een register?
Frank antwoordt dat deze beschikbaar komt.
Arjan Schutten vraagt: Elke belasting is anders. Hoe laat je die NEN-normering van kracht
zijn? Floris vult aan dat je dit door een constructeur moet laten doen. Je geeft aan wat je
er mee gaat doen en hoe deze belast wordt.
Jacco Bontekoe vraagt: Hoe draag je zorg dat de koppelstukken gebruikt worden waar ze
voor bedoeld zijn? Floris antwoordt dat een producent een tekening aanlevert op welke
wijze het koppelstuk ingezet mag worden. Bij een afwijkende situatie zal het gebruik van
het koppelstuk dan ook niet goedgekeurd worden.
Zeeger van de Koppel vraagt waarom jullie zelf geen koppelstukken gaan produceren en
verkopen? Frank antwoordt dat wij die productaansprakelijkheid niet willen dragen als
vrijwilligersorganisatie.
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14. Afscheid vrijwilligers
We nemen afscheid van een aantal vrijwilligers met bloemen en een doosje Belgische
bonbons.
Mark Huizinga
Marlies Petter
Dagmar Bos
Marjolijn Kramp

voorzitter (2015-2019)
hoofdredactrice bondsmagazine (2017-2018)
Parcourscommissie-lid
Parcourscommissie-lid

Marlies, Dagmar en Marjolein zijn helaas niet aanwezig, maar we zorgen ervoor dat zij
alsnog de attenties krijgen.
We heten André en Huub welkom in het bestuur met een mooie bos bloemen.
15. Rondvraag
Eric van den Ham: Hoe kijken jullie naar de diversiteit binnen het bestuur?
Er is nog zeker plek voor een aantal extra (vrouwelijke) bestuursleden. Teun antwoordt
dat we het mee zullen nemen. André voegt toe dat we het hier reeds over hebben
gehad.
Vraag uit de zaal: Er wordt gesproken over aanpassing van de maximale hoogte voor
hindernissen van 4 naar 3,5 meter. Hoe staat dit? Frank antwoordt dat we hier over
hebben gesproken en een advies over verkregen. Een val van 4 meter hoogte heeft meer
impact en schade dan vanaf 3,5 meter. Een eventuele aanpassing van de maximale
hoogte is voor een TG niet fijn, want als je nu investeert in een nieuwe baan, dan heb je
mogelijk weer hoge kosten om het te verlagen. De hoogteverlaging wordt nog verder
uitgezocht.
Arnold Timmer: Het blijkt erg lastig om op korte termijn maatshirts te bestellen. Wat is
het nut maatshirts te bestellen? Frank antwoordt dat na een bepaalde
inschrijvingstermijn de optie maatshirt komt te vervallen. We krijgen nu meer feedback
op de maatshirts en we nemen dit mee.
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Simius Hircus: Wordt in het kader van de duurzaamheid nagedacht over de aanschaf dan
wel vervanging van de polyester wedstrijdshirts en doen we daar op een nuttige manier
iets mee? Teun antwoordt dat we met de Cie PR hier al over hebben nagedacht bijv. om
de shirts mogelijk te recyclen en op een andere manier in te zetten. Een alternatief is
bijv. 1 shirt per seizoen uit te reiken of hesjes te gebruiken. Er wordt wel gekeken naar
een duurzaam alternatief.
Teun: het grote probleem is de sponsoring bij wedstrijden. Er is geen aparte werkgroep
voor maar er is wel vaker over gesproken en nagedacht en goede oplossing voor.
Er zijn per maand mensen die hier over mailen naar het Bondsbureau, wij vragen of ze
willen deelnemen in een werkgroep, maar krijgen geen reactie. We hebben nu te weinig
capaciteit hiervoor, dus liefhebbers meld je!
Zeeger van de Koppel: Wij proberen heel erg te ontmoedigen onder een andere naam te
starten? Marloes antwoordt dat deelnemen onder andermans naam onreglementair is.
Dit is in het Deelnemersreglement vastgelegd. De WO kan een deelnemer
diskwalificeren, het bestuur kan de deelnemer schorsen.
Marco Leeflang brengt het volgende in: We zijn nu anderhalf jaar verder na invoering van
de AVG. Ik moet via het SBN-nummer een proefinschrijving doen om na te gaan of ze een
licentie hebben, kan dit ook anders? Teun begrijpt de problematiek. Frank vult aan dat
onze systemen niet veilig genoeg zijn om deze open te zetten, we kunnen dan geen
zekerheid bieden. Alex voegt toe dat we dit kunnen programmeren, maar we hebben
binnen de ICT te weinig capaciteit hiervoor.
Bram Spaan, TG Epe vraagt welke Pr-voordelen er zijn als je aansluit bij de bond? Marloes
antwoordt dat alle voordelen van het lidmaatschap in het aanmeldpakket en op de
website staan.
16. Sluiting
Frank sluit de vergadering officieel om 22.57 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje
in de bar.
___________________________________________________________________________
Onze voorjaars-ALV 2020 wordt gehouden op vrijdag 17 april 2020 op Papendal te Arnhem
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