
 

 

 

 

  Algemene Ledenvergadering 17 juli 2020 

  Hotel Postillion Arnhem  

  van 19:45 tot 22.30 uur 

 

Aanwezig:   

Bestuur 

André Gorter  (voorzitter) 

Carel Wolters (penningmeester) 

Frank Koelewijn (juridische zaken) 

Huub Scharenborg (secretaris) 

 

Afwezig: 

Teun de Laat (pr & communicatie) 

 

Bondssecretariaat 

Mark Huizinga (directeur) 

Jochem Schutten 

Nicole Snijders   

  

Commissiesprekers:  

Carel Wolters (lid Commissie Financiële en Juridische Zaken) 

Jochem Schutten (bij afwezigheid van Teun de Laat, voorzitter Commissie Pr & 

Communicatie) 

Jochem Schutten (bij afwezigheid van Gerko Weening, lid Commissie ICT) 

Theo Posthumus (voorzitter Commissie Wedstrijdzaken) 

Frank Koelewijn (lid Commissie Deskundigheidsbevordering) 

Huub Scharenborg (bij afwezigheid van Hans te Velthuis, voorzitter Parcourscommissie)  

Frank Koelewijn (bij afwezigheid van de voorzitter Commissie Technische Zaken) 

 

Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur:  

Totaal 45 personen – zie presentielijst.  



 

 

 

 

Agenda:  

1. Opening en mededelingen door voorzitter (19.45u) 

Mededelingen 

a. Vacatures binnen de SBN  

b. Deadline TG’s en WO’s overgang naar rechtspersoon 

c. Intrekken voorstel standaardisatie inschrijftermijn voor wedstrijdcategorieën 

2.  Notulen ALV 25 oktober 2019 

3. Plan van aanpak voor 2020/2021 door de verschillende commissies 

a. Commissie Financiële & Juridische Zaken 

b. Commissie ICT 

c. Parcourscommissie  

d. Commissie Technische Zaken  

e. Commissie Pr & Communicatie  

f. Commissie Deskundigheidsbevordering 

g. Commissie Wedstrijdzaken 

4. Voorstel opheffen combitarief  

5. Voorstel verhoging vergoeding PC controle op doordeweekse dagen voor WO’s 

6. Jaarplan 2021/2022 

7. Begroting 2021/2022 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze voorjaars-ALV zijn in te zien op onze website.  

  



 

 

 

 

1. Opening en mededelingen door voorzitter  

André opent de vergadering met een hartelijk welkom bij deze uitgestelde voorjaars-ALV, 

die eigenlijk had moeten plaatsvinden op 17 april 2020. ‘We hadden in eerste instantie de 

ALV via Microsoft Teams willen beleggen. We zijn blij dat we op deze manier toch een 

fysiek overleg hebben kunnen organiseren en danken jullie voor de komst. Een hartelijk 

welkom aan aan onze twee ereleden Eddy te Woerd en Stef Beunk. Teun is met 

kennisgeving afwezig. Zoals jullie zien, zijn er nog lege stoelen, maar degenen die zich 

hiervoor hebben aangemeld, kunnen misschien nog binnendruppelen’.  

Ook hier is de anderhalve-meterregel. In de pauze mag je via de routing een kop koffie 

halen en we willen graag dat je dan weer hier gaat zitten. Wil je iets vragen, dan mag dat 

vanzelfsprekend’. 

 

‘Deze ALV is mede bedoeld om vooruit te kijken naar het komende seizoen. Terugblikken 

en verantwoorden over het lopende seizoen doen we in oktober. Dit gaat over de 

toekomst. Het coronavirus heeft op veel mensen behoorlijke impact gehad, daar kunnen 

we niet aan voorbijgaan. Het coronavirus heeft ook veel invloed (gehad) op onze sport. 

We zitten aan het einde van het seizoen en het klassement is opgemaakt. Zoals ik al 

noemde, kijken we vooruit en we zijn allen begaan met de sport. Rotterdam is de eerste 

survivalrun die nog op de lijst staat om door te gaan op 11 oktober, Neede volgt op 18 

oktober, wij hopen met zijn allen van harte dat deze survivalruns de kick-off gaan zijn voor 

dit seizoen.’ 

 

‘Afwezig is Marloes Boersma, zij is onlangs moeder geworden van Gijs en is 3 augustus 

weer inzetbaar op het bondsbureau’.  

 

Mededelingen: 

a. Vacatures binnen de SBN 

‘Een belangrijk onderdeel van de mededelingen zijn de vacatures binnen de SBN. 

Teun zou in de voorjaars-ALV aftreden, maar heeft dit uitgesteld tot de najaars-

ALV. Carel treedt ook af in de najaars-ALV. We zitten met een bestuurlijk en 

statutair probleem en we missen hierdoor mankracht. Het is vervelend jullie te 

moeten aanspreken met de vraag of je zelf of iemand anders het bestuur wil en 

kan versterken. Wij hebben reeds personen uitgenodigd voor gesprekken. Echter 

hebben wij altijd nog plekken vacant. Vooral de invulling van de functie 

penningmeester is van groot belang. Voel je geroepen, dit is wel serieus, we 

hebben de mankracht  nodig, anders blijven er zaken liggen. Ook binnen de 

diverse commissies zijn er mensen nodig en dit geldt ook voor de regio-



 

 

 

 

ambassadeurs. Mark: ‘Sinds het vertrek van Lia Nummerdor is het een club van 

witte mannen van middelbare leeftijd. De vrouwen zijn bestuurlijk 

ondervertegenwoordigd’. André: ‘Neem het mee en misschien kun je iemand 

polsen. Twijfel je zelf, spreek eens iemand aan. De penningmeester is een 

essentieel onderdeel van het bestuur’. Peter Bakker meldt dat hij iemand kent uit 

de financiële sector, hij heeft dit wel eens aangekaart, maar verder niets meer 

gehoord. Volgens hem zou deze persoon deze functie wel ambiëren. Jochem zal 

Peter hier straks over aanspreken en neemt dit mee.  

b. Intrekken voorstel standaardisatie inschrijftermijn voor wedstrijdcategorieën 

Dit punt wordt niet in stemming gebracht. Vanuit de regio bleek er te weinig steun 

voor te zijn en daar leggen we ons vanzelfsprekend bij neer.  

 

2 Notulen ALV 25 oktober 2019  

André vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van de vorige ALV op 25 oktober 

2019. Deze zijn er niet en de notulen worden met dank aan Nicole vastgesteld. 

 

3. Plan van aanpak voor 2020/2021 door de verschillende commissies  

Niet alle commissies hebben een eigen vertegenwoordiger om te presenteren. De 

bestuursleden en ook Jochem zal namens de afwezige commissiesprekers het woord 

doen. 

a. Commissie Financiële & Juridische Zaken: Carel neemt het woord.  

i. We hebben het voornemen de controle van de jaarrekening 2020/2021 in 

handen te geven van een accountant. Dit is een vereiste van het NOC*NSF 

indien de subsidie van de NOC*NSF in 2021 hoger is dan € 150.000,-. De 

omvang van onze jaarrekening is ook dusdanig groot dat we dit graag door een 

accountant willen laten uitvoeren.  We gaan hiervoor een offerte vragen bij 

enkele accountantsbureaus.  

ii. We willen de rechtsbijstandsverzekering van de SBN laten evalueren. Deze 

geeft dekking als wij juridische bijstand nodig hebben. We willen ons hier het 

komend jaar over buigen. 

iii. Beoordelen van het financieel jaarverslag: bijv. is de tekst in het jaarverslag 

goed weergegeven. 

iv. Samen met bondsbureau en andere commissie(s) willen we de implementatie 

van de CRM Module uitvoeren. Dit is een nieuwe ledenadministratie die we 

samen met AllUnited gaan opzetten.  

v. In januari bekijken we onze begroting voor 2021/2022. 

vi. Ook voor onze commissie geldt dat we nog leden kunnen gebruiken.  



 

 

 

 

 

Vraag uit de zaal: is dit een bestaand pakket of is dit een nieuw pakket? Antwoord: dit 

zal nader toegelicht worden in de presentatie door commissie ICT. 

 

b. Commissie ICT 

Jochem houdt namens Gerko Weenink een presentatie en licht dit punt nader toe.  

i. De commissie ICT heeft tal van zaken op de rol staan. Ik loop er samen met 

jullie door heen. Aller eerst wordt er gewerkt aan het creëren van Application 

Programming Interfaces (API) voor de verschillende onderdelen van UVP. API is 

een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan 

communiceren met een ander programma of onderdeel, hierdoor kunnen we 

gemakkelijker gegevens uitwisselen. We hebben de eerste API live gezet voor 

het tonen van uitslagen.  

ii. Daarnaast zijn we bezig met het geautomatiseerd testen, dit wordt nu 

handmatig gedaan en is een zeer tijdrovend proces. Door dit te automatiseren 

kunnen wij onze tijd nuttiger gebruiken.  

iii. Komend seizoen gaat er ook nader gekeken worden naar de webhosting van 

de verschillende domeinen van SBN. 

iv. De huidige wijze van startlijsten opmaken verloopt in het offline deel van UVP. 

Dit onderdeel gaat naar de online omgeving van UVP. Hiermee streven wij naar 

een logischer geheel bij het opmaken van de startlijsten. 

v. De afgelopen seizoenen is de commissie reeds bezig geweest met het nader 

bekijken van de opties met betrekking tot automatische tijdregistratie. Dit zal 

komend seizoen doorgezet worden.  

vi. Een punt wat gezien de andere projecten wat lagere prioriteit heeft gekregen 

is de overdacht van het startbewijs. Dit is niet van onze radar maar wij gaan 

hier komend seizoen niet actief op inzetten. 

vii. Unify, zoals net al kort aangegeven door Carel gaan wij werken met een CRM 

systeem: Unify. 

Wij werken nu met software die door de commissie ICT ontwikkeld is voor 

onze sport. Voor het sport specifieke deel is dit ideaal. Echter zijn er tal van 

taken die wij als sportbond hebben die ook andere bonden hebben.  

De administratieve afhandeling van lidmaatschappen bijvoorbeeld. Wij willen 

graag deze werklast weghalen bij onze vrijwilligers en beleggen bij een externe 

partij. Op deze wijze kan onze commissie ICT zich focussen op sport specifieke 

software en hebben wij een geborgde continuïteit voor het gebruik van CRM 

software. 



 

 

 

 

De wens hiervoor leefde al een tijdje. Nu kwam dit in een stroomversnelling. 

Via Nederland Sport, een shared service organisatie voor sportbonden, kregen 

wij de optie aan te haken in een project van AllUnited, een CRM software 

ontwikkelaar gericht op de sport, die een nieuwe CRM gericht op sportbonden 

aan het ontwikkelen was. De kosten voor een traject als deze zijn normaal vrij 

hoog, met de daarbij behorende risico’s. Via het traject wat wij doorlopen met 

Nederland Sport ontvangen wij €75.000 subsidie waaruit de 

ontwikkelingskosten betaald worden. Hier zitten dus geen kosten en 

(financiële) risico’s aan voor ons als sportbond.  

In de ontwikkeling hebben wij de ruimte om de software te laten ontwikkelen 

naar onze behoeftes en wensen. 

 

Unify is een compleet CRM systeem voor onze administratie maar ook die van 

jullie (TG en WO’s). Niet alleen wij gaan hiermee werken maar wij bieden deze 

software ook aan jullie aan. De software biedt tal van opties een aantal 

voorbeelden: 

- Automatische facturatie; 

- Ledenbeheer; 

- Sponsorbeheer; 

- Contract en gegevens beheer. 

De jaarlijkse kosten voor het gebruik van software nemen wij voor onze 

rekening. Naast de uitgebreide functionaliteiten biedt het weren met Unify het 

voordeel dat wij een gesloten ledenadministratie kunnen gaan voeren. Wat 

betekend dat als een lid zich bij een TG aanmeldt deze automatisch ook lid 

wordt bij SBN. Mocht deze zich afmelden wordt de afmelding bij ons ook 

automatisch verwerkt. 

Wij zien bij andere sportbonden die niet met een gesloten systeem werken dat 

er tal van sporters zijn maar het ledenaantal bij de bond sterk achter blijft. Wij 

willen dit graag voor zijn, om zo samen een sterke sport te dragen. 

Naast de software biedt Unify ook een telefoonapplicatie aan. Via deze 

applicatie kunnen leden inloggen op hun ledenprofiel hier wijzigingen 

doorvoeren, inschrijven voor wedstrijden, nieuwsberichten lezen en nog tal 

van andere zaken. Ook zal hier een digitale ledenpas in verwerkt worden zodat 

men bij het afhalen van een shirtje bij een wedstrijd deze kan scannen, een 

stuk authenticatie om zwartlopen tegen te gaan. 

 



 

 

 

 

We zitten nu dus in een ontwikkeltraject. Mark voegt toe dat het NOC*NSF € 75,000,- 

heeft gesubsidieerd. Ons traject wordt voor dit bedrag op maat gemaakt, dus we 

hebben geen ontwikkelkosten, uiteindelijk betalen we per lid een fee, maar het 

scheelt de kosten van het ontwikkeltraject, en we hebben geen uitgaven.  

 

Jochem: ‘Binnen de €75,000,- krijgen we een maatwerk product, daar komt ook geen 

plus op. Het kan nu voor dit bedrag omdat zij dit voor meerdere bonden gaan doen, 

een mooi voorbeeld van het schaalvoordeel wat wij verkrijgen door deel te nemen 

aan shared service projecten’.  

 

Vraag uit de zaal: ‘Wat is uiteindelijk de fee?’. Mark antwoordt dat rond € 1,50 per lid 

is. Dit zal worden meegenomen in de begroting voor komende seizoen en geldt niet 

voor de dagleden, alleen voor seizoensleden.  

 

Vraag uit de zaal: ‘Kunnen leden zich ook via de app aanmelden voor 

trainingsmomenten? Dat zouden wij, SurvivAlkmaar, ideaal vinden’. Jochem geeft aan 

dit punt mee te nemen in het ontwikkeltraject.  

 

c. Parcourscommissie:  

André: ‘We hebben Huub bereid gevonden dit kort samen te vatten. 

 

i. Men is druk bezig een nieuwe opleiding op te starten voor de PC-leden en de 

bestaande leden. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. De opleiding bestaat 

uit drie onderdelen, een stuk praktijk kennis, theorie en een technische 

opleiding. Floris van Amerongen en Marcel Janssen zijn gevraagd het 

technische deel van de opleiding te ontwikkelen.  

 

Bart Dinkelman: dat is er toch al? Huub: ‘Nee, niet voor de pc leden’. Jochem vult aan 

dat de opleiding uit drie delen bestaat. Floris van Amerongen en Marcel Janssen 

nemen vooral het technische deel op zich, zodat men beslagen ten ijs komt. Het is een 

verdiepingsslag t.o.v. van wat er nu gedaan wordt. Bart vraagt of dit 

verzekeringstechnisch een eis is? Niet direct, maar het is wel een voordeel in de 

onderhandelingen met de verzekeraars. André: ‘Dit zijn goede opmerkingen. We 

hebben geluk met de expertise van Huub, hij kent de verzekeringswereld’.   

 

ii. Daarnaast is men bezig met de professionalisering van de organisatiestructuur 

binnen de PC.  

 



 

 

 

 

d. Commissie Technische Zaken 

Frank licht de projecten van de Commissie Technische Zaken toe.  

i. De commissie is afgelopen seizoen bezig geweest om de normen uit te werken 

voor de koppelstukken. Dit is gelukt en het ziet er goed uit.  

ii. Het volgende punt dat op de agenda staat is het beleid rond het houtwerk. Dat 

onderzoek wordt nu opgestart.  

iii. Parallel daaraan wil de commissie TG’s, WO’s en leveranciers actief 

ondersteunen door bij hen langs te gaan, hen te adviseren en kennis en 

ervaring uit te wisselen.  

iv. Een cursus techniek voor PC-leden is in ontwikkeling.  

v. In een later stadium verdiepen we ons in stalen vakwerkconstructies als 

dragende elementen. Het bondbureau krijgt aanvragen waarin nieuwe 

constructies worden aangeboden.  

 

e. Commissie PR & Communicatie:  

Jochem neemt de honneurs waar voor Teun.  

i. Onze sport is zeer fotogeniek, dat onderkennen wij allemaal! Afgelopen 

seizoen is het plan opgevat om met een ‘poel’ SBN-Fotografen te gaan werken. 

Deze fotografen bezoeken de survivalruns en maken foto’s die zij vervolgens 

met ons logo op onze site publiceren. Goede exposure voor de sport. Simon in 

’t Veld is de kartrekker in dit project, wij streven komend seizoen live te gaan 

hiermee. Wij zoeken echter nog wel meer fotografen. Meld je dus vooral! 

ii. Sponsorplan: We hebben een eerste sponsor binnengehaald, Inov-8. Er lopen 

nog een aantal gesprekken. Het is lastig, we zijn een kleine vis en we hopen dat 

we door de unieke eigenschappen van onze sport de sponsors kunnen 

overhalen bij ons aan te haken. Heb je ideeën, klop vooral aan. Dit project gaat 

onverminderd door. 

iii. Website/content beheer: ‘We zullen ook in 2020-2021 weer werken aan een 

website met correcte info’.  

iv. Ontwikkeling van communicatiemiddel voor ledencommunicatie: vrijdag 17 juli 

is er een enquête verstuurd naar de leden, waarin gevraagd wordt de mening 

te geven over de communicatiemiddelen van de SBN. Dit is voor ons het 

startpunt om nader te bekijken waar wij bij kunnen schaven en hoe men wil 

dat wij als SBN communiceren. 

v. Het promotiepakket wordt goed afgenomen. Echter kan dit nog altijd beter. 

Vanuit de WO’s vernemen wij wisselende geluiden over de kwaliteit, het 



 

 

 

 

gemak en de uitstraling van het pakket. Komend seizoen streven wij er naar 

hier een verbeter slag in te maken.  

 

f. Commissie Deskundigheidsbevordering:  

Frank licht de projecten van commissie toe. 

i. SBN Opleidingshuis: John Wiggerman, Wouter Post en Willy ter Selle hebben 

op dit moment de belangrijke taak het uitbouwen van het Opleidingshuis.  Er 

wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.  

ii. Werven en opleiden nieuwe examinatoren: op dit moment werken we met 

twee bondsopleiders die de opleiding en de examens verzorgen. Dit is geen 

ideale situatie. Wij streven er naar met losstaande examinatoren te gaan 

werken, zo creëren wij meer daadkracht en voldoen wij ook beter aan de eisen 

van het Academie voor Sport Kader. De vacature voor de functie van 

examinator gaat spoedig het land in.  

iii. Survivalruncongres: De ambitie is in 2021 een survivalruncongres te 

organiseren, waarbij je je als lid kunt specialiseren door bijv. workshops op 

diverse kennisgebieden binnen de survivalrun. Dit is een groot en ambitieus 

plan, maar hij zit absoluut in de pijplijn. 

iv. De commissie ondersteunt de PC bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding 

en we doen onderzoek met betrekking tot valhoogtes en risicomanagement 

valhoogte, zodat we daarop kunnen adviseren.  

v. We proberen voor de opleidingen accreditatie te verkrijgen voor SBN bij het 

NOC*NSF. Dat project is in gang gezet. Als dit rond komt, houdt dit in dat het 

SBN Opleidingshuis een officiële status krijgt.  

vi. Ook wij zoeken nieuwe commissieleden! Meld je vooral! 

 

g. Commissie Wedstrijdzaken:  

De Cie WZ houd zich bezig met een drietal onderwerpen: extra wedstrijdcategorie, 

aanduiding zwaarte survivalrun en veteranen 45+. Theo licht deze toe.  

 

i. Extra wedstrijdcategorie: het streven is een toegankelijke wedstrijdklasse voor 

de ‘recreatieve’ wedstrijdloper te realiseren. Uit de enquête die in 2018 onder 

leden van de SBN is gehouden kwam naar voren dat er behoefte is aan 

tussenklasse tussen recreatieve survivalruns en de KSR. Er is behoefte bij de 

recreanten en licentiehouders aan een toegankelijke wedstrijdklasse voor de 

‘recreatieve’ wedstrijdloper omdat men het KSR parcours te zwaar vindt. De 

Cie WZ wil de breedtesport stimuleren met een extra wedstrijdcategorie en 

heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt voor een tweede niveau op een KSR 



 

 

 

 

parcours. Ook de zwaarte van de hindernissen is hierin meegenomen. We 

proberen de WO’s hiermee een handvat te bieden. Het concept is gedeeld met 

het bestuur en de regio’s en we hebben een verbeterd voorstel uitgewerkt. 

Deze versie presenteren we in september in de regio-overleggen en het 

definitieve voorstel brengen we ter stemming in de najaars-ALV. Invoering 

geschiedt dan in seizoen 2021/2022 als de ALV akkoord gaat.  

 

Bart Dinkelman: ‘Als je dat gaat doen, ben je dan niet bang dat alle recreanten daar 

naar toe gaan? Theo: ‘Nee, je moet er wel SBN-lid voor zijn en kwalificatiepunten voor 

halen, maar het is ook een podium voor de betere recreant en op deze manier zet je 

in op deze nieuwe categorie.’ 

 

Bart Dinkelman: ‘Wordt het een iets kleinere run of minder zwaar?’ Theo antwoordt: 

‘We denken dat hij op het parcours kan van de KSR. Het punt is de zwaarte van de 

hindernissen. In feite wordt de BSC weer van stal gehaald. We gaan niets opleggen, de 

organisatie kan er zelf voor kiezen.  

 

Vraag uit de zaal: ‘Ook bij de jeugd haken de mensen af omdat ze het zwaar vinden’. 

Theo: ‘We nemen dit mee. Er wordt over nagedacht.  

 

Vraag uit de zaal: ‘Is het dan ook een nieuwe kwalificatierun?’ Theo: ‘Je kunt met de 

kwalificatieruns punten verdienen maar ook met de survivalruns in deze nieuwe 

categorie. Je hebt hier geen licentie voor nodig. Instapeis is het bezitten van twee 

kwalificatiepunten, door wedstrijden in deze nieuwe wedstrijdcategorie te lopen 

verdien je ook kwalificatiepunten voor je licentie.  

 

Jochem antwoordt op de vraag of je hier een licentie moet aanvragen. ‘Je hebt alleen 

een lidmaatschap nodig. Maar voordat wij hier het gehele voorstel al uit de doeken 

doen, wat niet de bedoeling is nu, nodig ik jullie van harte uit om in het volgende 

regio-overleg het gehele plan aan te horen en inspraak te geven. Na het regio-overleg 

kan er altijd nog een aanpassingsslag zijn voordat het voorstel definitief in de najaars-

ALV wordt ingebracht’. 

 

ii. Aanduiding zwaarte survivalrun: Aanleiding is de enquête en feedback van de 

deelnemers over zwaarte van survivalruns. De aanduiding heeft als doel dat de 

deelnemer in één oogopslag kan inschatten wat voor type survivalrun hem te 

wachten staat. Deze is vooral belangrijk voor de nieuwe aanwas. Theo gaat er 

niet te diep op in dit komt terug in de najaars-ALV.  



 

 

 

 

 

Op de vraag of je je eigen survivalrun goed kunt inschatten antwoordt Theo dat de 

deelnemer dit zelf na bijv. een enquête kan aangeven en dat de WO dit aan de hand 

van deze feedback kan aanpassen. Uit zaal komt de tip dit voor de toekomst standaard 

uit te rollen. De WO krijgt geanonimiseerd de resultaten en ook het bestuur kan hier 

haar voordeel mee doen. We nemen dit mee. Het moet wel makkelijk en simpel zijn. 

Beltrum heeft hier over nagedacht, maar heeft dit nog niet uitgerold. Bij de invulling 

van enquête is het handig rekening te houden met de categorie waarin deelgenomen 

wordt, zodat de deelnemer een allround beeld krijgt van de zwaarte van de 

survivalrun. Voor de WO is het belangrijk dat zij weet hoe de wedstrijd door de 

sporters wordt ervaren. André: ‘Er zijn veel andere aspecten die ook belangrijk zijn 

voor deelnemers en die we in de toekomst kunnen meenemen’.  

 

iii. Peiling WO’s, Veteranen 45+ (als vervanging van 40+ & 50+): Aanleiding tot 

deze peiling is de feedback van de WO’s over vele prijsuitreikingen. De fysieke 

aftakeling duursport zet pas echt in rond 45 jaar. Doel is minder 

prijsuitreikingen en een eerwaardiger klassement voor de veteranen. Het blijkt 

dat bij de prijsuitreikingen vaak veel mensen niet (meer) aanwezig zijn. De 

oude garde vindt dit wel fantastisch. De WO’s zijn bij een eerste peiling 

overwegend afwijzend. Het is een lastig punt en we hebben binnen de Cie WZ 

besloten dit even te vooruit te schuiven.  

 

Sytze Jonker: De techniek heeft hier ook de hand in. We hebben per categorie de 

leeftijden in de lijst staan, voorheen kon dit niet. Op dit moment komen in deze 

categorie meer mensen op het podium dan voorheen.  Mark antwoordt dat er veel 

prijsuitreikingen zijn en daar gaat veel tijd inzitten, zeker in een extra dame- en heren 

categorie.  

 

Vraag uit de zaal: ‘Is er wel eens door de WO gevraagd welke podiums er niet zijn?’. 

Antwoord: ‘In de overall categorie zijn er meer mensen niet dan in de categorie 40+ en 

50+. Mark vult aan dat de overall categorie een geldprijs krijgt. Theo: ‘Vooralsnog gaan 

we onze energie hier niet in steken en zijn we op zoek naar punten waar we wat mee 

kunnen, zo ook de enquête. Op die manier krijg je veel informatie binnen’.  

 

4. Voorstel opheffen combitarief  

André licht het voorstel toe: ‘Wij vragen goedkeuring om per seizoen 2020/2021 het 

combitarief te laten vervallen. Momenteel is bij combitarief leden-organisaties een 



 

 

 

 

administratief factuuradres voor zowel TG als WO achter de schermen ontstaan. Dit 

perkt de verwerkingsmogelijkheden in zonder bijbehorende facturen en bestuur 

contacten per entiteit. Dit zorgt voor factuur- en betalingsproblemen aan de niet-

gekoppelde entiteit. We streven tevens naar een scheiding van entiteiten om de risico’s 

in te perken voor TG & WO. Qua rechtspositie en bijbehorende risico’s verdient het de 

voorkeur een WO te scheiden van een TG om het aansprakelijkheidsrisico in te perken. 

Verder is het rechtspersoon voor een TG vaak een vereniging met inspraak door leden 

(ALV). Voor een WO is de meest voor de hand liggende rechtspersoon een stichting met 

een bestuur waardoor vlotte besluitvorming mogelijk is en geen inspraak nodig is van 

leden. De huidige gecombineerde WO/TG’s zullen dan een tweede entiteit als lid met 

eigen bestuur moeten aanmelden bij de SBN en contributie wordt altijd separaat 

gefactureerd’.  

 

Het voorstel willen we ter stemming brengen.  

 

Het bestuur vraagt instemming om het combitarief op te heffen. Het merendeel van de 

aanwezigen gaat hiermee akkoord en is het voorstel is hiermee aangenomen.  

 

5. Voorstel verhoging vergoeding PC controle op doordeweekse dagen voor WO’s  

Carel licht het voorstel toe: ‘Sinds een aantal jaren krijgen de PC-leden die controles doen 

op een doordeweekse dag een vergoeding van € 125,-. Deze past niet in de fiscale 

vrijwilligersvergoeding. We willen toch dat de vrijwilliger de vergoeding van € 125,- 

ontvangen en hebben besloten een vergoeding te geven van € 200,-. Het PC-lid moet dit 

zelf aangeven bij de belasting en houd hier gemiddeld circa € 125,- aan over. Ons voorstel 

is dit ook door te berekenen, alleen aan de WO. We hebben de belastingdienst van de 

uitkeringen van de PC-leden op de hoogte gesteld’.  

 

‘Kan dit voorstel jullie goedkeuring wegdragen?’.  

 

Het voorstel wordt ter stemming gebracht en met meerderheid aan stemmen 

goedgekeurd.  

  



 

 

 

 

 

6. Jaarplan 2020/2021 door voorzitter 

André geeft een toelichting op de presentatie van het jaarplan 2020/2021. In onze 

beleidsstructuur staan de drie pijlers van de jaarplannen: aantrekkelijk sportaanbod, 

sterke organisatie en krachtig sportmerk.  

 

Jaarplan 2020/2021 - Aantrekkelijk sportaanbod 

Recreatief 

• In zowel Regio Midden als in Regio Zuid is er minimaal één extra WO of TG 

bijgekomen t.o.v. seizoen 2019/2020. Wij hebben hier uiteraard niet 100% invloed 

op. Echter voorzien wij opstartende initiatieven wel van informatie en 

ondersteunen wij deze zo goed mogelijk. 

 

Prestatief 

• Er is een voorstel voor een nieuwe ‘instapcategorie’ voorgelegd aan de ALV. 

 

Deskundigheidsbevordering 

• Alle TG’s hebben minimaal één trainer gecertificeerd als BTS. 

• Er is een survivalrundag georganiseerd waar de leden kennis kunnen opdoen over 

verschillende facetten van survivalrun. ‘We moeten niet voorbijgaan aan de het 

feit dat de bond 30 jaar bestaat’. 

 

Jaarplan 2020/2021 – Sterke organisatie  

Organisatiestructuur 

• Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 

twee bestuursleden. 

• Het bondsbureau werkt structureel vanuit een vaste locatie. 

• De commissies hebben met voldoende bezetting kunnen functioneren. Deze 

voeden en adviseren het bestuur.  

• De vier regio’s functioneren volledig met actieve inbreng van ambassadeurs, 

organisaties en individuele leden. 

• De SBN neemt actief deel aan overlegorganen met andere sportbonden, zoals 

Ledenberaad en Algemene Vergadering van NOC*NSF en het kleine-

bondenoverleg. 

  



 

 

 

 

 

Dienstverlening 

• De verzekering van de leden is gecontinueerd tegen acceptabele voorwaarden, 

ingaande 2021 voor minimaal een jaar. 

• De SBN biedt aan startende TG’s en WO’s een regeling waarmee zij voordelig 

(bouwmaterialen voor) hindernissen 

• kunnen aanschaffen of huren. 

• Via de ‘shared services’ van NOC*NSF werkt de SBN met een nieuwe 

geautomatiseerde ledenadministratie voor de SBN en haar leden-organisaties. In 

de coronatijd is er meer overleg geweest met de NOC*NSF. Er is een versnelling 

gekomen in de overlegmomenten om digitaal kennis uit te wisselen. 

• Financiering 

• De SBN heeft minimaal één nieuw sponsorcontract getekend wat de SBN een 

voordeel in geld of natura oplevert. We willen startende TG en WO helpen 

makkelijker een start te kunnen doen. We zoeken dit in passende contracten, zoals 

bij Innovate.  

 

 

Jaarplan 2020/2021 – Krachtig sportmerk 

Positionering 

• De website, Facebookpagina van de SBN worden up-to-date ingezet als 

communicatiekanaal. 

• De promotiepakketten worden voor WO’s makkelijker en effectiever ingezet. 

• De SBN bereikt haar leden beter en effectiever door de inzet van een nieuw 

communicatiemiddel. 

• Bekendheid 

• Survivalrun is minimaal tweemaal op positieve wijze te zien geweest in landelijke 

media. 

 

7. Begroting 2020/2021 door penningmeester 

Carel krijgt het woord. ‘Dit is een samenvatting. De begroting is reeds aan de regio’s 

gepresenteerd op basis van de verwachting voor dit jaar’.  

i. Wat verwachten we van de ledenaantallen? We hebben deze gesteld op 14.500, 

het aantal licentiehouders zit rond de 3.000 en de dagleden op 11.500. Dit halen 

we lang niet. Jochem vult aan dat we dit voorjaar gestart zijn met het aspirant 

lidmaatschap, hier zijn nu al reeds 250 lidmaatschappen in afgenomen! 



 

 

 

 

ii. De contributiebedragen zijn niet gewijzigd. Bij de overige opbrengsten, waarvan 

de belangrijkste post die van de NOC*NSF is, is gebaseerd op de ledenaantallen. 

De post ‘Overige’ van € 38.000,- zijn bedragen die bestaan uit de opleidingen van 

de trainers.  

iii. Het coronavirus heeft tot nu toe geen invloed gehad op de normale contributies 

(wel minder opbrengst van dagleden). 

iv. Uitgavenkant: Opleidingshuis: we verwachten dat de werkelijk uitgaven hoger is , 

maar in de jaarrekening van vorig jaar hebben we een bestemmingsreserve van € 

20.000,- ten gunste van deze kosten.  

v. Dagleden: in de begroting stond 11.500 dagleden. Dit gaan we niet halen. Voor 

het komende jaar verwachten we zo’n 6.000 dagleden. We komen lager uit dan 

de begroting. Voor dit boekjaar moeten we minder verzekeringspremie afdragen, 

waardoor dit financieel gezien geen nadeel maar zelfs een voordeel oplevert 

binnen dit boekjaar. Voor de lange termijn is deze daling echter wel van invloed 

in negatieve zin. Wij krijgen per lid een bijdrage van NOC*NSF. Deze zal lager 

uitvallen gezien het lagere ledenaantal. De echte gevolgen van het coronavirus en 

het minder aantal dagleden merken we nu nog niet die vernemen wij pas in 

seizoen 2021/2022. We blijven monitoren en bijsturen. Met deze begroting zijn 

we financieel gezond. Mark legt uit dat we gezien het coronavirus ons alsnog ons 

in een luxe positie bevinden, we groeien wel minder, maar hebben, anders dan 

bij andere bonden, nagenoeg geen ledenterugloop gehad. 

 

Carel vraagt de aanwezigen of zij kunnen instemmen met deze begroting?  

De begroting 2020/2021 wordt met algemene instemming goedgekeurd.  

 

Jubileum SSD – 25 jaar 

De SSD viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Niek Heijink is aanwezig namens deze WO. 

Voordat we met rondvraag verder gaan zetten we SSD in het zonnetje met een cheque 

van € 500,-, een fraaie bos bloemen en een mooi doosje Belgische bonbons. Niek 

bedankt het bestuur namens SSD en Herbert Luimes.  

 

Jos Kuiper geeft aan dat Udenhout in 2019 ook haar 25-jarig jubileum heeft gevierd. We 

zoeken dit uit en komen hier zeker op terug.  

 

Afreden Sytze Jonker 

André roept Sytze Jonker naar voren. Hij bedankt Sytze namens de bond voor zijn loyale 

inzet met een passende jas met opdruk van de SBN en een mooie bos bloemen. Sytze 



 

 

 

 

krijgt een oprecht en warm applaus. Sytze staat nog even stil bij zijn vertrek als regio-

ambassadeur Noord. 

 

 

8. Rondvraag 

• Sytze Jonker: ‘We hebben een vreemd seizoen achter de rug. Het seizoen 

2019/2020 is abrupt geëindigd. Door de afgelasting van alle resterende 

wedstrijden was er geen fysieke bekeruitreiking voor de klassementen. Ben ik de 

enige of zijn er meer survivalrunners die het is opgevallen dat de nummers 1 van 

het klassement bekers krijgen en nummers 2 en 3 niets?’ ‘En hoe gaan wij hiermee 

om komend seizoen?’ 

 

André: ‘Het bestuur heeft overlegd of en in welke vorm er een waardering voor de 

geleverde prestaties gegeven kon worden. Verder is er geen prijsuitreiking 

geweest. We weten niet wat er gaat gebeuren. Dit geeft ons ook hoofdbrekens. 

Jochem vult aan dat we nu op de situatie kunnen inspelen. ‘We hopen dat alles 

doorgaat zoals gepland, maar meer kunnen wij, helaas, ook nog niet’.   

 

9. Sluiting  

André sluit de vergadering om 23.30 uur met de woorden ‘Zeer hartelijk bedankt voor 

jullie komst’.  

 

   

___________________________________________________________________________  

    

Onze najaars-ALV wordt gehouden op 31 oktober 2020 op Papendal te Arnhem 
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