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Activiteiten voor de Cie Technische Zaken en de Parcourscommissie voor seizoen 2019/2020:
1. Normering t.b.v. update Parcoursvoorschriften
Een normering voor palen en koppelstukken en een richtlijn voor steiger- en kasconstructies volgen,
voor zowel statisch als dynamisch gebruik met voorbeelden beschreven. Deze normering zal een
gebruiksnorm zijn die we voor bepaalde toepassingen hanteren. Deze toepassing laten we
beoordelen door een erkende instantie. We weten nog niet wanneer dit gereed is, een groep
geselecteerde technici is hiermee bezig en tijdens de voorjaars-ALV volgt een update over dit
onderwerp.
2. Kennisverbetering Parcourscommissie
De Commissie Deskundigheidsbevordering denkt samen met de Parcourscommissie en Commissie
Technische Zaken mee over een beter passend scholingsaanbod t.b.v. kennisverbreding en
technische aspecten omtrent keuringen.
3. Vacatures
a. voorzitter Commissie Technische Zaken
De Cie Technische Zaken houdt zich bezig met vraagstukken met betrekking tot hoe sterk
hindernissen (moeten) zijn, wat de zwakke punten binnen constructies zijn en hoe we de veiligheid
van hindernissen kunnen waarborgen. De commissie doet onderzoek naar hoe TG’s en WO’s zo veilig
en verantwoord mogelijk een survivalrunparcours kunnen bouwen. Daarmee schept deze commissie
de randvoorwaarden voor een veilige sportbeoefening. Naast commissieleden is ook de functie van
commissievoorzitter in deze commissie vacant. Heb jij de technische kennis en de passie voor
survivalrun om deze uitdaging aan te gaan? Neem dan contact op met het bondssecretariaat:
info@survivalrunbond.nl
b. bestuurslid Parcourscommissie
Tot eind 2018 had de voorzitter van de Parcourscommissie (PC) zitting in het bestuur van de SBN.
Met het aftreden van Hans te Velthuis als bestuurslid, is er een plek opengevallen voor een
bestuurslid met portefeuille PC, zie het functieprofiel hieronder. Wij zoeken een (oud-)PC-lid die deze
functie wil vervullen. Heb je interesse of heb je een vraag hierover? Neem dan contact op met het
bondssecretariaat: info@survivalrunbond.nl

Taakomschrijving en functieprofiel voor bestuurslid Parcourscommissie van het bestuur
van Survivalrun Bond Nederland.
Het bestuurslid Parcourscommissie is verantwoordelijk voor:
● Aansturing van de voorzitter Parcourscommissie;
● De communicatie tussen het bestuur van SBN en de Parcourscommissie;
● Het bespreken van wedstrijdverslagen / beoordelingslijsten binnen het bestuur SBN en de
terugkoppeling daarvan aan de voorzitter Parcourscommissie.
Functieprofiel:
● Heeft interesse in een zittingsperiode van minimaal 3 jaar;
● Is actief Parcourscommissie-lid of is dit geweest;
● Is in staat mede visie te ontwikkelen en deze om te zetten naar handelen;
● Weet mensen te boeien, binden en enthousiasmeren;
● Is mede actief in het uitdragen van survivalrun;
● Beheerst de Nederlandse taal goed.
Tijdsinvestering:
● Wekelijks: dagelijkse beslommering/mail 2 uur;
● Maandelijks: bestuursoverleg van 4 uur en voorbereiding 1 uur;
● Twee keer per jaar: heidag van 6 uur voorbereiding 1 uur;
● Jaarlijks: 2 x ALV 4 uur, voorbereiding 1 uur;
● Twee keer per jaar: samenkomst met voorzitters commissies en regio-ambassadeurs 7 uur;
● Twee keer per jaar: uitvoeren prijsuitreiking ONK en/of prijsuitreiking winnaars
eindklassement.
Geboden wordt:
● Uitdagende functie met gedeelde verantwoordelijkheden en enthousiaste medebestuurders
● Goedlopende contacten en samenwerking binnen het bestuur en met regio’s, commissies,
wedstrijdorganisaties, trainingsgroepen en bondssecretariaat
● Onkostenvergoeding

