
10 ALV-voorstellen
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Voorstel 1: Minimale grootte eerste startgroep
Voorstel: punt 2 op pagina 2 van bijlage 3 bij het AR wijzigen in:

In de eerste startgroep zitten mannelijke deelnemers op volgorde van hun 
positie op de startanking. De minimale grootte van de eerste startgroep is 10 
deelnemers. Het advies voor de grootte van de eerste startgroep is 20 
deelnemers. 
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Voorstel 2: Samenstartverzoeken
Voorstel:

In punt 5 op de 2e pagina van bijlage 3 bij het AR staat nu:
Samenstartverzoeken van twee deelnemers mogen door de WO gehonoreerd 
worden. Hierbij geldt dat de laagste gerankte deelnemer bepalend is voor de 
startpositie.

Het bestuur stelt voor deze regel te schrappen. Samenstartverzoeken zijn 
daarmee niet meer mogelijk bij wedstrijdcategorieën (JSR/BSR/KSR/MSR/LSR).
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Voorstel 3: Minimum aantal survivalruns om een 
eindklassement op te maken

Voorstel: Aan artikel 8.5 van het AR wordt de volgende passage toegevoegd:

Voor het opmaken van een eindklassement van een wedstrijdcategorie dienen in 
die betreffende categorie minimaal 4 survivalruns in het seizoen georganiseerd 
te zijn. Bij vier georganiseerde survivalruns tellen drie resultaten mee voor het 
eindklassement.
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Voorstel 4: Keuringen van parcoursen door PC
Voorstel: in het AR wordt artikel 2.9 aangepast naar:

Het trainingsparcours wordt eenmaal per seizoen gecontroleerd door de PC, 
waardoor:
- trainingen onder auspiciën van de SBN vallen;
- alle leden van de groep (die verplicht lid zijn van SBN) verzekerd zijn voor 
aanvullende ziektekosten door ongevallen tijdens de trainingen op dit parcours;
- de TG’s verzekerd zijn voor aansprakelijkheid (zaakschade en opzichtschade).
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Voorstel 5: Nieuwe medewerker pr & communicatie
Voorstel: Het bestuur wil het bondsbureau uitbreiden met een medewerker pr 
& communicatie voor 20u per week. De kosten hiervan zijn circa €27.500 per 
seizoen. Deze kosten zijn opgenomen in de totale begroting voor seizoen 
2022/2023.
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Voorstel 6: Instellen bezwaarcommissie
Voorstel: Het instellen van een bezwaarcommissie die onafhankelijk uitspraak 
kan doen bij een geschil over de uitslag van een survivalrun. 
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Voorstel 7: Standaardisatie inschrijftermijn
Voorstel tot aanpassing van AR 3.11, 3.13 en 3.16: De inschrijving voor de 
wedstrijdcategorieën opent exact 16 weken voor de eerste dag van de 
survivalrun en sluit exact 5 weken voor de eerste dag van de survivalrun. Het 
tijdstip van openen en sluiten is 19.00 uur.

Zodra het minimumaantal startplekken van een wedstrijdcategorie (conform AR 
3.13) is gevuld, mag de inschrijving voor die categorie sluiten. Dit kan dus 
vroeger zijn dan 5 weken voor de survivalrun.

Een verzoek van een WO om af te wijken van deze regel zal per geval door de 
SBN behandeld worden.
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Voorstel 8: Technisch subsidieloket
Voorstel: Voor de periode van ten minste één seizoen biedt de SBN een 
subsidievorm aan voor advies bij bouwtechnische vraagstukken.

Bij complexe of arbeidsintensieve vraagstukken van TG’s en WO’s verwijst de 
SBN naar erkende technisch adviseurs. Deze adviseurs verlenen hun diensten 
tegen een tarief van €40 per uur exclusief btw. Na facturatie vergoedt de SBN de 
helft van het aantal geleverde uren aan de TG/WO, met een maximum van 6 uur 
per TG/WO per seizoen.

Voor seizoen 2022/2023 stelt de SBN een maximum van 200 uur vergoeding 
beschikbaar.
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Voorstel 9: Aanpassing contributie nieuwe leden
Voorstel: Bij aanmelding in de periode 1 sept t/m 28/29 feb betaalt het nieuwe 
lid de volledige contributie (momenteel €20) voor dat lopende seizoen.

Bij aanmelding in de periode van 1 mrt t/m 31 aug betaalt het nieuwe lid de 
helft van de contributie (momenteel €10) voor het restant voor dat lopende 
seizoen.

De vrijstelling van contributie bij inschrijven na 1 juni vervalt.
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Voorstel 10:
Aanpassing bedrag in huishoudelijk reglement 

In de statuten wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement voor de 
hoogte van een bedrag waarboven het bestuur vooraf toestemming moet 
vragen aan de ALV om een uitgave/investering te doen. Op dit moment is dit 
€10.000.

Voorstel: In artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement wordt het bedrag van 
€10.000 gewijzigd in €20.000.


