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1. Inleiding
Ter voorbereiding voor aansluiting van de Survivalrun Bond Nederland (SBN) bij het
NOC*NSF (eind 2016) is het besturingsmodel van de SBN beschreven. Dit is destijds tot stand
gekomen met input van het bestuur van SBN en begeleiding vanuit NOC*NSF SportAssist.
In 2018 vroeg het NOC*NSF om in de beschrijving van het gehanteerde besturingsmodel
duidelijker onderscheid te maken tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en
ondersteunende (uitvoerende) taken. Tevens zijn er een aantal kleine aanpassingen geweest
in commissies en benamingen. Voldoende reden voor een update 2018.
De SBN is een sportbond die in 1991 in Nederland is opgericht als overkoepelende
organisatie voor survivalrun. Aanvankelijk om te voorzien in een behoefte om de eerste
survivalrunwedstrijden te organiseren en het leveren van een bijdrage aan de veiligheid
tijdens deze wedstrijden. Sinds deze oprichting is de sport gestaagd gegroeid en kent vooral
in de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling.
De leden kunnen trainen bij trainingsgroepen verspreid over een groot deel van Nederland
en België. Diverse wedstrijdorganisaties organiseren wedstrijden in één of meerdere
wedstrijdcategorieën.

2. Samenstelling Survivalrun Bond Nederland
De Survivalrun Bond Nederland bestaat momenteel uit (zie organigram op volgende pagina):
• bondsbestuur bestaande uit minimaal 5 personen
• bondssecretariaat bestaande uit 2 betaalde medewerkers
• 4 regio’s met ieder hun regio-ambassadeur (RA)
• 8 commissies
• Shirtshop
• webmaster
• redactie magazine SURVIVALRUN
• 36 wedstrijdorganisaties
• 50+ trainingsgroepen
• 10.000+ individuele leden
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3. Organigram

4. Bestuur
Conform de statuten bestaat het bondsbestuur uit minimaal 5 personen die door de
algemene ledenvergadering (ALV) zijn benoemd. Het dagelijks bestuur van de SBN bestaat
uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is het primaire
aanspreekpunt. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar. Conform de Code Goed
Sportbestuur is de maximale zittingsduur voor een bestuurslid 12 jaar (4 maal 3 jaar). Het
rooster van aftreden wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.
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Het bondsbestuur van de SBN is executief (zie figuur 1) en heeft onderling een
portefeuilleverdeling vastgesteld. Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de
beleidsvoering. Het bondsbestuur stelt doelen vast voor de korte en lange termijn en
koppelt daar middelen aan. Het vastgestelde beleid zal samen met de wedstrijdorganisatie,
trainingsgroepen en individuele leden worden uitgevoerd.

Figuur 1: Professionaliseringsmodel Tack en Huizenga

Voor de bestuursleden zijn separate functieprofielen opgesteld, passend bij de rol c.q.
portefeuille van het bestuurslid:
• voorzitter
• secretaris
• penningmeester
• bestuurslid juridische & financiële zaken
• bestuurslid pr & communicatie
• bestuurslid Parcourscommissie
• algemeen bestuurslid
De bestuursleden vervullen hun taak onbezoldigd. Zij krijgen hun reiskosten vergoed.
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5. Zes beleidsmatige commissies
De SBN kent zes commissie die advies uitbrengen aan het bestuur:
• Commissie Wedstrijdzaken
• Commissie Technische Zaken
• Commissie Financiële & Juridische Zaken *
• Commissie Pr & Communicatie *
• Commissie ICT
• Commissie Deskundigheidsbevordering
De voorzitters en de leden van de commissies worden benoemd door het bondsbestuur. De
commissies gemerkt met een * hebben als voorzitter een bestuurslid van de SBN. Voor de
overige commissies is een bestuurslid aangewezen als vast aanspreekpunt.
Bovenstaande commissies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.
Het bestuur accordeert de prioritering van werkzaamheden van de commissies. Het bestuur
legt aan de ALV een begroting voor waarin budgetten voor de commissies zijn opgenomen.
Adviezen van de commissies kunnen door het bestuur worden gebruikt om voorstellen in de
ALV te brengen.
Bovenstaande zes commissies hebben een beleidsmatige en adviserende taak. De
voorzitters en leden van de commissies vervullen hun taak onbezoldigd. Zij krijgen hun
reiskosten vergoed.

6. Parcourscommissie
De Parcourscommissie (PC) is in feite het scheidsrechtercorps van de SBN. Dit zijn de mensen
die de trainings- en wedstrijdparcoursen keuren aan de hand van de vastgestelde
Parcoursvoorschriften. Tevens zijn zij gedurende elke survivalrun aanwezig om toe te zien op
een veilig en ordentelijk wedstrijdverloop.
De PC heeft een uitvoerende taak. De voorzitter van de PC (op dit moment het bestuurslid
Parcourscommissie) adviseert het bestuur over uitvoerende en beleidsmatige zaken omtrent
de PC en de Parcoursvoorschriften.
De voorzitter en leden van de PC vervullen hun taak in principe onbezoldigd. Echter, als zij
op een doordeweekse dag een controle van een wedstrijdparcours uitvoeren (voor een
wedstrijd die niet op zondag plaatsvindt), krijgen zij per dag een vergoeding van €150. De
PC-leden krijgen hun reiskosten vergoed.
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7. Kascommissie
De Kascommissie is op grond van de SBN-statuten door de ALV benoemd en bestaat uit twee
leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie controleert of de
financiële jaarstukken een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van het
vermogen per balansdatum en van het resultaat over het boekjaar. Over de uitkomst van
haar bevindingen brengt zij verslag uit aan de ALV. De leden van de Kascommissie worden
voor drie jaar benoemd en kunnen éénmaal herbenoemd worden voor een termijn van drie
jaar. De leden vervullen hun taak onbezoldigd.

8. Bondssecretariaat
Het bondssecretariaat bestaat sinds april 2018 uit twee betaalde medewerkers (0,5 en 0,4
FTE). Deze medewerkers zijn belast met uitvoerende taken en hebben geen stem in de
beleidsvoering.

9. Algemene Ledenvergadering
Tweemaal per jaar roept het bestuur de leden op om samen te komen voor een ALV. Alle
leden hebben toegang tot en gelijk stemrecht in de ALV. De ALV is het toezichthoudende
orgaan binnen de SBN. Bestuursleden onthouden zich van stemmen in de ALV.
Alle wijzigingen in statuten en reglementen worden in een ALV voorgelegd aan de leden en
ter stemming gebracht.

10. Regio’s
De SBN kent vier regio’s: Noord, Oost, Midden en Zuid. Elke regio heeft een regioambassadeur (RA) die voor de aangesloten organisaties in zijn regio tweemaal per jaar een
vergadering organiseert. Daarnaast is de RA aanspreekpunt voor organisaties voor SBNzaken. De RA is een ‘doorgeefluik’ van informatie in tweerichtingsverkeer tussen
organisaties en bestuur. De RA dienst als sparringpartner voor het bestuur over de
praktische toepassing van (nieuw) beleid. De RA kan het bestuur adviseren over
beleidsmatige zaken, maar heeft geen stem in de besluitvorming, anders dan het uitbrengen
van een stem in de ALV.
De vier RA’s worden voorgedragen door de regio’s en benoemd door het bestuur. Zij worden
benoemd voor 3 jaar en kunnen maximaal 3 maal herbenoemd worden (4 x 3 jaar).
De rol van RA is onbezoldigd. De RA’s krijgen hun reiskosten vergoed.
7

11. Shirtshop
De Shirtshop is een integraal onderdeel van de SBN en is belast met de levering van
bedrukte wedstrijdshirts voor de wedstrijdorganisaties. De Shirtshop wordt momenteel
gerund door twee vrijwilligers die hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen (tot of
lager dan het wettelijk toegestaan maximum). De twee vrijwilligers hebben uitsluitend een
uitvoerende taak.

12. Bondsmagazine SURVIVALRUN
Het bondsmagazine SURVIVALRUN werkt met een redactie van vrijwilligers. Alleen de
hoofdredacteur krijgt een vrijwilligersvergoeding (tot of lager dan het wettelijk toegestaan
maximum). De redactie heeft uitsluitend een uitvoerende taak.

13. Webmaster
De website en social media-kanalen worden beheerd door de webmaster en een aantal
vrijwilligers. De webmaster is tevens verantwoordelijk voor alle technische zaken rondom de
online presentatie van de SBN. De webmaster krijgt een vrijwilligersvergoeding (tot of lager
dan het wettelijk toegestaan maximum) en heeft uitsluitend een uitvoerende taak.

8

