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1. Voorwoord 

Zeven maanden na het uitbreken van de 
pandemie heerst er in survivalrunland een 
gevoel van nuchtere berusting en 
gelatenheid. Natuurlijk zijn we wel 
allemaal teleurgesteld over het niet 
kunnen of mogen organiseren en niet in 
de laatste plaats, het lópen van een 
survivalrun. Alle resterende wedstrijden 
werden afgelast en resulteerde in een 
voortijdige opmaak van het klassement en 
een uitgestelde voorjaars ALV. Een unicum 
binnen onze sport. 
  
Iedereen werd min of meer gedwongen 
om op creatieve wijze een (sportieve) 
uitlaatklep te vinden, die echter 
uitsluitend binnenshuis of in de tuin 
mocht worden uitgevoerd. De ´intelligente 
lockdown´ veranderde aansluitend in 
´ruimte met regels´. We beseffen dat onze 
gezondheid op nummer 1 staat, ondanks 
het feit dat Nederland soms nog vergeet 
waaróm er op 12 maart 
overheidsmaatregelen werden 
afgekondigd. Volhouden dus. 
  
Mijn ´introductie´ jaar als voorzitter zit 
erop en de focus zal in het tweede 
zittingsjaar worden verlegd  naar 
(door)ontwikkelen, groei en verdieping. Ik 
dank mijn medebestuursleden en het 
bondsbureau voor alle geboden hulp. Van 

jullie kennis en ervaring blijf ik 
vanzelfsprekend graag gebruikmaken. 
  
Een organisatie draaiende houden blijft 
voor bedrijven, scholen, gezinnen en 
natuurlijk ook voor een vereniging als de 
onze, de actuele uitdaging. Dit jaarrapport 
toont ondanks Corona aan, dat de SBN 
zich steeds kan blijven ontwikkelen met 
hulp van heel veel geweldige vrijwilligers. 
Jullie zijn het cement van de organisatie. 
Hartelijk dank daarvoor. 
  
Het bestuur neemt tijdens deze najaars-
ALV afscheid van enkele topvrijwilligers. 
Penningmeester Carel Wolters zal met zijn 
brede deskundigheid node gemist 
worden. Ook Teun de Laat heeft besloten 
zijn langdurige inzet voor de SBN te 
beëindigen. Hij groeide als jonge hond uit 
tot een zeer gewaardeerd bestuurslid. 
Daarnaast leggen ervaren Regio 
Ambassadeurs Marcel Jansen en Willem 
Warmerdam hun taken neer. Voor hen is 
er nog geen opvolging en blijven tenslotte 
ook diverse commissies op zoek naar 
broodnodige versterking. 
 
TOT BUITEN! 
 
André Gorter 
voorzitter Survivalrun Bond Nederland  
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2. Survivalruns 

2.1 Wedstrijdkalender 

In seizoen 2019/2020 werden 22 
survivalruns georganiseerd onder 
auspiciën van de SBN. Door de 
evenementenstop vanwege het 
coronavirus, werden de 21 resterende 
survivalruns vanaf 15 maart afgelast. 
Zonder deze afgelastingen zouden er 6 
survivalruns meer geweest zijn dan het 
seizoen ervoor. 

Uitgaande van de geplande kalender 
waren nieuw: Utrecht, Rotterdam, 
Enschede, Nieuwehorne, Wesepe, 
Amsterdam, Norg, Nijmegen en de Ultra 
Survivalrun. Opvallend in dit rijtje is de 
opkomst van de grote steden; survivalrun 
vindt ook daar zijn weg. 

Daartegenover stonden de survivalruns in 
Grootebroek (om het jaar), Buren en 
Nijverdal die van de kalender verdwenen. 

Het totaalaantal startplekken zakte naar 
22.408. Dat is 10% meer dan het aantal 
startplekken op hetzelfde moment (half 
maart) een seizoen eerder. Driekwart van 
deze startplekken werd ingevuld door 
seizoensleden. 

Aantal startplekken bij survivalruns 
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2.2 Open Nederlandse Kampioenschappen 

Om te kunnen deelnemen aan een kampioenschap moet een atleet lid zijn van de SBN en 
een wedstrijdlicentie hebben. Aan de Open Nederlandse Kampioenschappen kunnen 
licentiehouders van alle nationaliteiten deelnemen en winnen. 

Hieronder staan de survivalrun wedstrijdcategorieën. 

afkorting voluit leeftijd afstand streeftijd top-10 

LSR Lange Survivalrun 18+ 15-25 km 2.30 uur 

MSR Middellange Survivalrun 18+ 9-15 km 1.30 uur 

KSR Korte Survivalrun 18+ 6-9 km 55 min 

JSR 15-17 Jeugd Survivalrun 15-17 15-16-17 6-9 km 55 min 

JSR 12-14 Jeugd Survivalrun 12-14 12-13-14 4-7 km 40 min 

JSR 10-11 Jeugd Survivalrun 10-11 10-11 4-7 km niet vastgelegd 

JSR 8-9 Jeugd Survivalrun 8-9 8-9 niet vastgelegd niet vastgelegd 
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Bij de ONK’s voor volwassenen is er onderscheid tussen dames & heren, overall, 40+ en 50+. 
Helaas konden dit seizoen door corona alleen de ONK’s van de LSR en MSR doorgang vinden, 
deze waren al vroeg in het seizoen. De geplande ONKS voor KSR en JSR werden afgelast. 
 

Open Nederlandse Kampioenen seizoen 2019/2020 

Datum 22-09-2019 12-10-2019 

Organisator Survive and Feelgood Survivalteam Boerakker 

Plaats Udenhout Boerakker 

Categorie ONK LSR ONK MSR 

Heren overall Ruben Dinkelman Kerst Wind 

Dames overall Florence van Helten Lisan de Vries 

Heren 40+ Kerst Wind Kerst Wind 

Dames 40+ Lisan de Vries Lisan de Vries 

Heren 50+ Richard Klein Goldewijk Marinus van Groenendaal 

Dames 50+ - - 
 

Op 17 november 2019 werden in Adegem de Belgische kampioenschappen gehouden. 
 

Categorie Heren Dames 

X-treme Run (25km) Kristof Van Meenen - 

Volle Run (als LSR) Michaël De Cooman - 

Halve Run (als MSR) Thor Dossche Sarah van de Keere 

Jeugdrun 15-17 jaar Otto Dossche Stien van Tieghem 

Jeugdrun 13-14 jaar Andres Harinck Zoë Mattheeuws 
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2.3 Klassementswinnaars seizoen 2019/2020 

Het wedstrijdseizoen kwam in maart 2020 abrupt tot een einde. 62% van alle geplande 
wedstrijden voor de klassementen waren toen gelopen. Het bestuur heeft besloten de  
tussenklassementen van dat moment vast te stellen als eindklassementen, dit is conform de 
geldende reglementen. Door het onverwachte karakter pakte dit nadelig uit voor enkele 
atleten, maar gezien de omstandigheden was er geen beter alternatief. Dit leidde tot de 
volgende klassementswinnaars: 

Winnaar Korte Survivalrun Middellange 
Survivalrun 

Lange Survivalrun 

Heren overall Jesse Linthorst Thom van Capellen Kerst Wind 

Dames overall Vera Mensink Lenneke van der Heide Florence van Helten 

Heren 40+ John den Boer Martijn Bloem Kerst Wind 

Dames 40+ Mareen Hennen Lenneke van der Heide - 

Heren 50+ Marinus van 
Groenendaal 

Ingmar Groot 
Kormelink 

Erik de Heer 

Dames 50+ Hella Greuell - - 

 

Categorie Jongens Meisjes 

Jeugd Survivalrun 15-17 Jelmer Oudenaller Eva Groot Kormelink 

Jeugd Survivalrun 12-14 Kick Woltering Emma Nijenhuis 

Jeugd Survivalrun 10-11 Gijs van Beusichem Gwen Hoekstra 
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3. Ledenbestand 

 
3.1 Seizoensleden 

Om het tellen van het aantal leden goed aan te laten sluiten op de jaarrekening (zie 
hoofdstuk 6), kiezen we als peildatum 31 augustus, de laatste dag van het seizoen. Alle 
mensen die op enig moment tussen 1 september en 31 augustus seizoenslid zijn geweest, 
tellen hier statutair in mee. Aan het einde van het afgelopen seizoen hadden we 12.872 
seizoensleden, dit zijn er slechts 90 meer dan een jaar eerder. De stevige groei van de 
afgelopen jaren lijkt daarmee tot stilstand gekomen. 
  
Het aandeel van dames in het ledenbestand is weer iets toegenomen: van 30% in 2019 naar 
32% in 2020.  

 

 

3.2 Dagleden 
 
Niet-SBN-leden die aan een survivalrun willen deelnemen, kopen per deelname een 
daglidmaatschap van de SBN. Voor € 5,00 zijn zij dan verzekerd tijdens de deelname aan de 
survivalrun van die dag. In seizoen 2019/2020 zijn er 5601 daglidmaatschappen aangeschaft, 
dit is ongeveer de helft van het aantal in het seizoen ervoor.  
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3.2 Aspirant-leden 
 
Eind 2019 werd het aspirant-lidmaatschap operationeel. Niet-SBN-leden die willen proeven 
aan survivalrun bij één van de aangesloten trainingsgroepen, kunnen een aspirant-
lidmaatschap afsluiten op de website van de SBN. Daarmee zijn ze voor € 5,00 gedurende 
een maand verzekerd voor ongevallen tijdens trainingen bij een bij de SBN aangesloten 
trainingsgroep. In dit eerste seizoen hebben 315 personen een aspirant-lidmaatschap 
afgesloten. 

 
 
3.4 Licentiehouders 

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijdcategorieën is een wedstrijdlicentie nodig. Voor 
de volwassen categorieën (KSR, MSR, LSR) geldt dat een SBN-lid pas een wedstrijdlicentie 
kan aanvragen na het behalen van een aantal kwalificatiepunten in recreatieve survivalruns. 

Het aantal volwassen licentiehouders steeg van 2305 naar 2508 (+9%), het aantal jeugdleden 
met een wedstrijdlicentie steeg van 833 naar 902 (+8%).  

Vanaf seizoen 2018/2019 geldt er voor volwassenen een generieke wedstrijdlicentie. Dit 
betekent dat elke licentiehouder van 18 jaar en ouder (peildatum 1 september) per 
survivalrun kan kiezen voor deelname aan een KSR, MSR of LSR. Deze licentiehouders 
hoeven zich dus niet aan het begin van een seizoen vast te leggen voor één categorie. Aan 
het einde van een seizoen blijkt aan de hand van de uitslagen en klassementen wie zich op 
welke wedstrijdcategorie(ën) gericht heeft. 
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3.5 Aangesloten organisaties 

Het aantal aangesloten organisaties kwam in het seizoen 2019/2020 op 115, dit zijn er 16 
meer dan het seizoen ervoor. Het gaat om 39 wedstrijdorganisaties (WO’s), 69 
trainingsgroepen (TG’s) en 7 gecombineerde WO/TG’s. 

Nieuw aangesloten TG’s in seizoen 2019/2020: 
- OER Sportief Survivalrun (Tiel) 
- Evolution Survivalrun (Epe) 
- Stichting Survivalbaan Eastersee (Oosterzee) 
- Atlas Outdoor Ritthem (Ritthem) 
- Buitensportvereniging Durf (Delft) 
- Survivalrun Trajectum (Utrecht) 
- DinkelSurvivalRunners (Losser) 
- Survivalrun Vereniging De Leeuwen (Goutum) 
- Stichting Survivalrun Beltrum, sportpark (Beltrum) 

 
Nieuw aangesloten WO’s in seizoen 2019/2020: 

- Stichting Rutbeek Survival (Enschede) 
- NSSV FEL (Nijmegen) 
- Stichting Survivalrun RUIG (Amsterdam) 
- Stichting Tartaros Campus Challenge (Enschede) 
- Stichting Survivalrun Zeist (Zeist) 
- Stichting Ede’s Best Run (Ede) 

 
Opzeggingen van TG’s in seizoen 2019/2020: 

- TXL Survival – Teambuilding Texel BV 
- Survival Vereniging Groningen 
- Stichting Vulkaan in beweging (Schijndel) 

 
Opzeggingen van WO’s in seizoen 2019/2020: 

- VZW Survivalrunclub Brugge 
- ASV Atletics Nijverdal 
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4.  Organisatieontwikkeling 
 
4.1 Bestuur 
 
Tijdens de najaars-ALV 2019 trad voorzitter Mark Huizinga na 4 jaar voortijdig af; hij stelde 
zich beschikbaar als de eerste directeur van de SBN. Als nieuwe voorzitter werd André 
Gorter gekozen, hij neemt de resterende 2 jaar van de termijn van voorzitter over. Tevens 
werd de vacante functie van secretaris weer ingevuld door de nieuw gekozen Huub 
Scharenborg. Bestuurslid Frank Koelewijn stelde zich herkiesbaar na zijn eerste termijn van 
drie jaar, hij werd herkozen. 
 
Het bestuur kwam hiermee weer op het statutaire minimum van 5 leden, inclusief 
voorzitter, secretaris en penningmeester. Toch blijft versterking noodzakelijk, mede omdat 
zowel Carel Wolters als Teun de Laat eind 2020 na twee termijnen hun bestuurs-
lidmaatschap zullen beëindigen.  
 
 
Het rooster van aftreden van het huidige bestuur: 
 

bestuurslid functie/portefeuille aantreden termijn aftreden herkiesbaar 

André Gorter voorzitter 2019 1 2021 ja 

Huub Scharenborg secretaris 2019 1 2022 ja 

Carel Wolters penningmeester 2015 2 2020 nee 

Teun de Laat pr & communicatie 2014 2 2020 nee 

Frank Koelewijn juridische zaken 2016 2 2022 ja 

 
Opmerkingen: 

- Een zittingstermijn duurt 3 jaar, het maximumaantal termijnen is 4. 
- De ALV benoemt de bestuursleden, het bestuur bepaalt de rolverdeling. 
- De termijnen van de voorzitter, secretaris en penningmeester lopen allen in een 

ander jaar af, opdat zij niet tegelijkertijd aftreden.  
- Carel Wolters trad in 2015 aan als bestuurslid. In 2016 nam hij het resterende jaar 

van de rol van penningmeester op zich. Daarna heeft hij een volledige tweede 
termijn als penningmeester vervuld. 
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Het huidige bestuur bestaat uit de volgende vijf leden:  

 

 

André Gorter 
voorzitter 

 

Huub Scharenborg 
secretaris 

 

Carel Wolters 
penningmeester 

 

Teun de Laat 
pr & communicatie 

 

Frank Koelewijn 
juridische zaken 

  

 
 

4.2 Vergaderingen 

 
Het bestuur belegde in seizoen 2019/2020 14 bestuursvergaderingen, waarvan 6 via Skype. 
Tweemaal was er een bijeenkomst met de regio-ambassadeurs en de voorzitters van de 
commissies. Daarnaast was er een najaars-ALV (oktober 2019) en een uitgestelde voorjaars-
ALV (juli 2020). Bestuursleden kwamen regelmatig in kleiner verband bijeen of bezochten 
commissies, verenigingen, regio-overleggen, vergaderingen van het NOC*NSF of andere 
bijeenkomsten in hun rol als bestuurslid. 
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4. 3 Nevenfuncties 
 
In het kader van goed en transparant sportbestuur, staan in het jaarverslag de nevenfuncties 
van de bestuursleden. 
 

bestuurslid Nevenfuncties gedurende seizoen 2019/2020 

André Gorter Werkzaam bij Pelipal Benelux BV (bezoldigd) 
Hoofdtrainer/Coördinator ASV Atletics Nijverdal (onbezoldigd) 
Bestuursadviseur ASV Atletics Nijverdal (onbezoldigd) 
Eigenaar Survivathlon (90% onbezoldigd) 

Huub Scharenborg Eigenaar Huub Scharenborg Advies BV (bezoldigd) 
Penningmeester Stichting tot behoud Rekkense kerk (onbezoldigd) 
Penningmeester Supporters Team Concordia (onbezoldigd) 
Trainer Jeugd Stichting Survivalrun Beltrum (onbezoldigd) 

Carel Wolters Adviseur bij CKW Trading BV (onbezoldigd) 

Teun de Laat Werkzaam bij Heijmans N.V. (bezoldigd) 
Voorzitter Stichting Blue Bear Active (onbezoldigd) 

Frank Koelewijn Vakdocent MBO (bezoldigd) 
Trainer Survivalrun vereniging Dronten (onbezoldigd) 
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4.4 Bondsbureau 

 
De groei van survivalrun, van de SBN en de bijbehorende werklast zet onverminderd door. 
Steeds meer uitvoerende taken worden belegd bij het bondbureau, het bestuur gaat zich 
meer richten op beleid en toezicht. De groei van het bondsbureau vraagt ook om een 
duidelijkere structuur. Tijdens de najaars-ALV werd het voorstel tot het creëren van een 
directeursfunctie door de leden aangenomen. Vervolgens besloten de leden dat het bestuur 
oud-voorzitter Mark Huizinga mag aannemen als eerste directeur. Hij is per 1 december 
2019 gestart voor 16 uur per week. 
 
 

 

Mark Huizinga 
directeur 

 

Marloes Boersma 
 

 

Jochem Schutten 
 

 

Nicole Snijders 
 

 
Op 1 maart 2020 nam het bondsbureau zijn intrek op Papendal. Hiermee heeft de SBN voor 
het eerst een vaste werklocatie. Helaas hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat er 
vanaf half maart veel thuisgewerkt werd, maar deze vaste thuisbasis, inclusief beschikbare 
vergaderruimtes, versterkt de samenwerking binnen het bondsbureau en geeft de SBN een 
plek binnen het sporthart van Nederland. 
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4.5 Regio’s 
 
De SBN kent vier regio’s: Noord, Oost, Midden en Zuid. Deze worden vertegenwoordigd door 
een regio-ambassadeur (RA). Zij vormen een belangrijke schakel tussen de 
leden(organisaties) en het bestuur. De RA’s roepen de trainingsgroepen en wedstrijd-
organisaties van hun regio minimaal tweemaal per jaar bijeen om elkaar te informeren over 
zaken die spelen binnen de regio en om aandachtspunten van en aan het bestuur door te 
geven. 
 
In juni 2020 is Sytze Jonker na 8 jaar teruggetreden als RA Noord. Willem Warmerdam (RA 
Oost) en Marcel Jansen (RA Midden) ronden nog de voorbereidingen van hun regio op de 
najaars-ALV 2020 af en treden dan terug als RA. Bram Hurkmans (RA Zuid) wordt vanwege 
een wereldreis al enige tijd waargenomen door Jesse van Oort en Michelle van Grinsven 
 
Het rooster van aftreden van de regio-ambassadeurs: 
 

Regio regio-ambassadeur aantreden termijn aftreden herkiesbaar 

Noord Vacature - - - - 

Oost Willem Warmerdam sept 2014 2 2020 nee 

Midden Marcel Jansen sept 2016 2 2020 nee 

Zuid Bram Hurkmans okt 2017 1 2020 ja 

 
Net als bij het bestuur duurt een zittingstermijn 3 jaar en is het maximum aantal termijnen 4. 
 
 

 

Sytze Jonker 
afgetreden 
regio-ambassadeur 
Noord 

 

Willem Warmerdam 
aftredend 
regio-ambassadeur 
Oost 

 

Marcel Janssen 
aftredend 
regio-ambassadeur 
Midden 

 

Bram Hurkmans 
regio-ambassadeur 
Zuid 
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4.6 Commissies 

 
Sinds 2015 kent de SBN zes commissies die binnen hun specialisme een onderzoekende en 
adviserende rol hebben. De commissies worden gevormd door betrokken leden en komen 
gevraagd en ongevraagd met adviezen richting het bestuur. De commissies voeren hun 
werkzaamheden zelfstandig uit. Tweemaal per jaar is er een formeel overleg tussen het 
bestuur, de regio-ambassadeurs en de voorzitters van de commissies. 
 
Hieronder staan beknopt van vijf commissies hun werkzaamheden in seizoen 2019/2020. 
 
 

4.6.1 Commissie Wedstrijdzaken 
 
Voorzitter: Theo Posthumus 
 
De Commissie Wedstrijdzaken heeft een enquête gehouden onder de SBN-leden om meer 
inzicht te krijgen in wat er speelt bij deelname aan wedstrijdcategorieën. De commissie krijgt 
gedurende het jaar regelmatig feedback, maar de uitkomsten van deze enquête geven een 
breder beeld van survivalrunners die in verschillende categorieën deelnamen. De commissie 
zal voorstellen voorbereiden die inhaken op geconstateerde knelpunten. 
 
De commissie was tevens nauw betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw systeem voor 
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het bepalen van de startvolgorde bij wedstrijden. In overleg met het bestuur heeft dit 
uiteindelijk geleid tot een voorstel dat in een extra ALV op 2 juli 2019 is aangenomen. Het 
nieuwe systeem wordt vanaf de start van seizoen 2019/2020 gebruikt. 
 
 

4.6.2 Commissie Technische Zaken 
 
Voorzitter: vacature 
 
De Commissie Technische Zaken heeft zich na ontwikkeling van “spelregels” voor 
koppelstukken in hoofdzaak bezig gehouden met de implementatie hiervan. In een 
behoorlijk aantal situaties bleken er koppelstukken te zijn toegepast waarbij niet aan de 
nieuwe eisen werd voldaan. Deze situaties zijn samen met betrokken organisaties op het 
niveau gebracht waaraan ook nieuwe situaties moeten voldoen. 
 
Naast de invoering en ondersteuning bij het naar de nieuwe eisen opwaarderen van 
bestaande situaties is ook ondersteuning gegeven aan organisaties en de PC waar het gaat 
om concrete vragen over de technische uitvoering van verschillende hindernissen, van 
enkelvoudige hindernissen tot complete nieuwe banen. Er zijn diverse bezoeken gebracht 
aan de locaties. 
De commissie werkt hierbij nauw samen met constructeurs van ingenieursbureau Croes.  
De geplande aanzet voor een opleiding Techniek voor de PC leden is er door tekort aan 
mankracht en de grote vraag van organisaties voor nieuwe en complexere hindernisbanen 
niet van gekomen. Dit staat nog wel op de agenda voor de komende periode maar er moet 
een oplossing worden gevonden voor het tekort aan mankracht in de commissie. 
 
 

4.6.3 Commissie Financiële & Juridische Zaken 
  
Voorzitter: Carel Wolters 
 
De polissen van de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor 2019 zijn verlengd 
voor 2020. De premie is gebaseerd op het aantal leden met een minimum. De 
minimumpremie is in de loop van 2020 verlaagd in verband met minder dagleden door 
corona.  
 
Voor de Shirtshop is onderzocht of het zinvol is om een digitaal bestelplatform op te nemen 
op de SBN-website. Dit bleek niet het geval te zijn. Er kleven teveel risico’s aan door onjuist 
gebruik. Bovendien wegen de voordelen niet op tegen de investering en de jaarlijkse 
exploitatiekosten. 
 
De commissie heeft de conceptbegroting 2020/2021 beoordeeld en daarover advies 
uitgebracht aan het bestuur. 
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Door de overheid is het ‘Nationaal Sportakkoord 2018-2022’ gelanceerd. Dit is een akkoord 
tussen o.a. het Ministerie van VWS, lokale overheden en NOC*NSF voor extra subsidies om 
sport en bewegen te stimuleren. Bij SBN aangesloten trainings- en wedstrijdorganisaties 
kunnen hierdoor bijvoorbeeld bij hun gemeente subsidie aanvragen voor verbetering van 
hun sportaccommodatie, alsmede ondersteuning krijgen bij het stimuleren van sporten door 
jongeren tot en met 12 jaar en voor ouderen. Deze mogelijkheden zijn aan de aangesloten 
organisaties kenbaar gemaakt per email en via een presentatie in de najaars ALV van 2019.  
 
 

4.6.4 Commissie Pr & Communicatie 
 
Voorzitter: Teun de Laat 
 
De Commissie Pr & Communicatie heeft het afgelopen seizoen vooral de social media-
kanalen verder vormgegeven en gevuld met content. Tijdens de survivalrun Udenhout, 
hebben wij een pilot gedraaid met het in beeld brengen van een survivalrun. Dit alles is in 
een erg mooie aftermovie gemonteerd en werd op Facebook door diverse deel-acties door 
bijna 20.000 mensen bekeken. Vanwege de relatief hoge kosten van dit project wordt nog 
nader bekeken hoe een vervolg aan dit project gegeven kan worden.  
 
Het promopakket is aangevuld met o.a. popup-tentjes en SBN afzetlint. Dit met logo’s van de 
SBN bedrukte afzetlint kan via de Shirtshop besteld worden tegen aantrekkelijke tarieven en 
is al goed ingezet door tal van wedstrijdorganisaties. Het handige boekje is gedigitaliseerd, 
alle informatie uit de hard copy variant is omgezet naar een digitale variant die vrij 
beschikbaar is.  
 
Voor het sponsorplan (in samenwerking met Bureau Touché) zijn een aantal gesprekken met 
potentiële partners geweest. In seizoen 2019/2020 heeft dit de eerste partner van de SBN 
opgeleverd: Inov-8. Er lopen altijd nog gesprekken en wij hebben goede hoop dat er in 
seizoen 2020/2021 nieuwe sponsoren en partners aanhaken.  
 
Middels een ledenenquête is er meer inzicht verkregen in de informatiebehoefte van de 
leden, dit zal het komende seizoen verder uitgewerkt gaan worden in een plan om het 
contact met de leden te verbeteren. Ook is er een start gemaakt in de zoektocht naar goede 
fotografen om door middel van een vaste fotografen-pool alle survivalruns in beeld vast te 
leggen. De verwachting is dat hiermee in de loop van seizoen 2020/2021 gestart kan 
worden.  
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4.4.5 Commissie ICT 
 
Voorzitter: vacature 
 
De commissie houdt zich bezig met automatiseringsonderwerpen met als doel het 
ondersteunen en vereenvoudigen van de taken voor leden, wedstrijdorganisaties en de SBN. 
 
De Commissie ICT bestond aan het begin van het seizoen uit 10 leden. Enkele leden hebben 
aangegeven dat zij minder tijd beschikbaar hebben of zelfs helemaal stoppen. Praktisch hield 
dit in dat we het laatste half jaar met 5 leden overbleven. De voorzitter (Gerko Weening) 
moet aftreden omdat hij inmiddels betaald medewerker is van de SBN. 
 
In het afgelopen seizoen heeft de commissie veel tijd besteed aan het maken van een 
koppeling tussen UVPonline en de buitenwereld, zodat gegevensuitwisseling makkelijker 
wordt. De eerste koppeling staat live. Verder is er een analyse gemaakt voor het vervangen 
van het issue tracking systeem. Daarnaast is de betaalprovider Doorbetalers vervangen door 
Mollie. Ook is de functionaliteit voor het inschrijven van aspirant leden live gezet. 
 
Enkele kleinere onderwerpen die gerealiseerd zijn, zijn het voorkomen van het tonen van 
oude namen van wedstrijdcategorieën, het geautomatiseerd testen van de inschrijfmodule 
en het functioneel beschrijven van het overdragen van startbewijzen. Ook is er een analyse 
gemaakt van de verschillende registratiesystemen en chips van enkele leveranciers ten 
behoeve van tijdregistratie bij survivalruns. Daarnaast zijn nog veel kleine verbeteringen in 
het Uitslagen Verwerkings Programma (UVP) verwerkt.  
 
De commissie had zich ook voorgenomen de authenticatie te verbeteren en het SBN profiel 
voor organisaties te verbeteren. Dit is niet gelukt. 
 
Komend seizoen wordt er verder gewerkt aan een stabiele en toekomstgericht herontwerp 
van de UVP applicatie. 
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4.7 Parcourscommissie 
 
Voorzitter: Hans te Velthuis 
 
Een reeds lang bestaand onderdeel van de 
SBN is de Parcourscommissie. Deze PC 
bestaat momenteel uit 40 officials (PC-
leden) en 4 aspirant PC-leden. Deze 
laatste groep heeft nog geen opleiding 
gevolgd, maar gaat om ervaring op te 
doen wel mee met PC-controles. 
 
Afgelopen seizoen hebben we helaas maar 
22 wedstrijden kunnen keuren, tevens is 
er door omstandigheden dit jaar (2020) 
nog geen enkele trainingslocatie gekeurd. 
Regelmatig wordt de PC om advies 
gevraagd door nieuw aan te sluiten 
organisaties. 
 
De PC-leden waken tijdens de survivalruns 
namens de SBN over de veiligheid en over 
een ordentelijk en reglementair verloop, 
altijd in nauw overleg met de betreffende 
wedstrijdorganisatie. 
 
De PC onderzoekt en adviseert over de 
Parcoursvoorschriften, het document met 

voorschriften voor parcoursbouwers van 
wedstrijden en trainingsterreinen.  
 
Een werkgroep binnen de 
Parcourscommissie heeft inmiddels een 
opzet gemaakt voor een nieuwe opleiding 
voor PC-leden ter vervanging van de 
knoopcursus. Deze opleiding zal tevens 
geschikt gemaakt worden voor 
parcoursbouwers van wedstrijden en 
trainingslocaties en terreinbeheerders. 
Deze nieuwe opleiding is deels gereed, 
maar het belangrijke onderdeel met 
technische kennis moet nog ontwikkeld 
worden. Samen met de Commissie 
Technische Zaken heeft de PC een opzet 
gemaakt van de onderdelen van deze 
technische opleiding. Het daadwerkelijk 
uitwerken van een dergelijke cursus is 
momenteel echter een te omvangrijke 
klus voor de Commissie Technische Zaken. 
Er wordt nu gezocht naar andere partijen 
om het technische deel van de PC-
opleiding verder te ontwikkelen. We 
hopen dat we tijdens de voorjaars-ALV 
2021een opleiding of een gedeelte hiervan 
kunnen presenteren.
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4.8 Goed Sportbestuur 
 
De SBN voldoet aan alle geformuleerde Minimale Kwaliteitseisen 
voor leden van sportkoepel NOC*NSF. De SBN bekijkt jaarlijks 
aan de hand van ‘De 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur’ 
of er aanvullende acties nodig zijn. In seizoen 2019/2020 bleken 
die niet noodzakelijk. 
 
De Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF worden momenteel 
herzien. Uiteraard volgt de SBN dit proces op de voet en zal zij 
waar nodig actie ondernemen om te blijven voldoen.  
 
Het lopende meerjarenbeleidsplan loopt tot seizoen 2020/2021. Komend seizoen zal een 
nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld worden en aan de leden worden voorgelegd.  
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5. Dienstverlening 
 

 

5.1 SBN Shirtshop 
 
De aantallen verkochte shirts en andere 
items door de SBN Shirtshop zijn uiteraard 
in het afgelopen seizoen een stuk lager 
geweest dan normaal. Een goede 
vergelijking met voorgaande seizoenen 
gaat dan ook mank. 
  
Polyester shirts: 
• T/m laatst gehouden survivalrun (8 

maart 2020 in Kootstertille) 19.166 
stuks verkocht. 

• Direct daarna 3.148 stuks shirts 
verkocht, die niet zijn gebruikt of 
onbedrukt in opslag genomen (o.a. 
Zelhem-Zeist-Mill-Norg). 

• 1.020 stuks polyester clubshirts in 
3e en 4e kwartaal verkocht. 

• In totaal 23.334 polyester shirts 
geleverd/verkocht. 

  
Katoenen shirts: 
• 1e + 2e kwartaal 3.892 stuks verkocht. 
• 1.047 runshirts verkocht die niet zijn 

gebruikt en onbedrukt in opslag 
genomen. 

• 1 shirt in 3 en 4e kwartaal. 
• In totaal 4.940 stuks katoenen shirts 

geleverd/verkocht. 

  
Diversen: 
• 121 stuks jassen 
• 450 stuks tights 
• 100 handdoeken, 600 mutsen, 1000 

draagtassen, 50 hesjes, etc. 
• 130 stuks rollen SBN-afzetlint 

  
De SBN Shirtshop sloot het seizoen licht 
negatief af met € 693. Door de lagere 
omzet konden de beheerskosten niet 
geheel worden gedekt door de 
brutomarge.  
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5.2 Verzekeringen 
 

De SBN heeft de verzekeringen voor haar leden ondergebracht bij Klap No Risk (voorheen 
NoRisk). Zij zijn momenteel de grootste verzekeringsmakelaar in Nederland van 
evenementen en outdoorsporten. Door intensief met hen samen te werken en ze 
deelgenoot te maken van onze werkwijze bij de trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties 
t.a.v. keuringen, opleidingen, parcoursvoorschriften e.d. hebben ze wederom uitgesproken 
het contract te willen verlengen met twee jaren, ingaande 2021. 
 
Weliswaar zijn er vanaf maart door het corona-virus geen wedstrijden meer geweest en is 
met name het aantal dagleden fors afgenomen, de trainingen zijn inmiddels overal weer 
hervat en onze sport kan gelukkig weer uitgeoefend worden. Hierdoor zijn de risico’s voor 
de verzekeraar natuurlijk ook wat lager. Derhalve zullen we na afloop van dit kalenderjaar op 
basis van een lager aantal deelnemers aan de wedstrijden ook nog een gedeeltelijke 
restitutie van de reeds betaalde premie ontvangen. We hopen echter dat dit volgend jaar 
niet meer het geval zal zijn, doordat iedereen weer volop kan deelnemen aan de 
wedstrijden. 
 
Door de reeds genoemde zorgvuldigheid waarmee we bouwen, de opleidingen organiseren 
en ook met gezond boerenverstand onze sport benaderen, is over het afgelopen seizoen ook 
het aantal claims heel beperkt gebleven en zijn er drie claims in behandeling genomen, 
waarvan er nog twee in behandeling zijn. Natuurlijk wensen we de deelnemers een spoedig 
herstel toe. 
 
Door de toenemende populariteit van onze sport zal het aantal deelnemers naar 
verwachting de komende jaren blijven groeien en zullen wij alles in het werk stellen om voor 
de deelnemers een zo mooi, gevarieerd en veilig mogelijk sportklimaat te realiseren, waarbij 
niet moet worden vergeten dat eigen verantwoordelijkheid hier ook zeker een onderdeel 
van moet uitmaken. Samen genieten en ervoor gaan. Dank daarvoor! 
  



    
 
 

Jaarverslag seizoen 2019/2020             
 

23 

 
5.3 Nieuwe ledenadministratie 
 
In 2018 richtten enkele kleinere sportbonden de Service Organisatie Nederland Sport op, 
een stichting die zich ten doel stelt om bonden administratief te ‘ontzorgen’. NOC*NSF 
ondersteunt het initiatief door subsidiegelden van het Ministerie van VWS beschikbaar te 
stellen. In 2019 heeft de SBN zich aangesloten bij Nederland Sport. 
 
In seizoen 2018/2019 ontving de SBN een subsidie van € 75.000 die via Nederland Sport kan 
worden ingezet om een nieuw CRM (Customer Relationship Management) systeem te 
ontwikkelen. Dit nieuwe systeem heet Unify, de applicatie voor sportbonden om 
eenvoudiger en efficiënter te administreren, communiceren en organiseren. Unify is 
exclusief voor Nederland Sport samen met partner AllUnited ontwikkeld. Doordat de 
applicatie web-based is, kan elke bond zonder ingewikkeld implementatietraject instappen 
om eenvoudig een veilige administratie te voeren, zodat ledengegevens altijd up to date zijn.  
 
De Commissie ICT is uiteraard nauw betrokken bij dit project om de benodigde koppelingen 
tussen Unify en ons Uitslagen Verwerkings Programma (UVP) mogelijk te maken.   
 
De SBN verwacht in het komende seizoen de nieuwe applicatie op bondsniveau operationeel 
te hebben en biedt daarbij aan alle aangesloten organisaties gratis de clubapplicatie aan. 
Tegelijkertijd werkt AllUnited aan een Unify gekoppelde smartphone app voor alle 
individuele leden. 
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6. Financiële verantwoording 
 
6.1 Toelichting jaarrekening 
 
De SBN kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
 
NB: De jaarrekening 2019/2020 is onder voorbehoud van goedkeuring door de 
kascontrolecommissie voorafgaand aan de ALV op 30 oktober 2020. 

 
 
6.2 Staat van baten en lasten 
 

Resultaat exclusief Shirtshop 
    

Baten 
Werkelijk 

2019/2020 
Begroting  

2019/2020 
Werkelijk 

2018/2019 

Verschil 
Werkelijk 

2019/2020 
versus 

Begroting 

Contributie leden 271.635 274.000 222.525 -2.365 

Daglidmaatschappen en aspirant-
lidmaatschappen 

29.580 80.000 60.568 -50.420 

Wedstrijdlicenties 47.235 46.000 41.980 1.235 

Bijdrage NOC*NSF 92.823 84.000 132.296 8.823 

Bijdrage trainersopleiding 20.010 15.000 19.330 5.010 

Sponsoring  10.000  -10.000 

Doorberekening PC-controle 2.100 3.500 2.750 -1.400 

Advertenties en handige boekjes 
en overig 

2.174 1.500 1.095 674 

Totale baten exclusief Shirtshop 465.557 514.000 480.544 -48.443 
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Resultaat exclusief Shirtshop     

Lasten 
Werkelijk 

2019/2020 
Begroting  

2019/2020 
Werkelijk 

2018/2019 

Verschil 
Werkelijk 

2019/2020 
versus 

Begroting 

Verzekeringen 
 

162.017 225.000 156.339 -62.983 

Bondsbureau & ondersteuning         

- Bondsbureau 120.470 121.000 72.353 -530 

- Administratie 12.217 15.000 14.757 -2.783 

- Bijdrage Nederland Sport - - 75.000  
- Contributie NOC*NSF 4.502 6.500 5.011 -1.998 

- Bankkosten en rente 2.697 2.000 2.303 697 

Totaal Bondsbureau & ondersteuning 139.886 144.500 169.424 -4.614 

Sportuitvoering     
- Parcourscommissie 7.036 15.000 30.060 -7.964 

- Prijsuitreikingen ONK/klassementen 3.221 8.000 6.633 -4.779 

- Vrijwilligers- en/of survivalrundag 4.687 15.000 - -10.313 

- Ondersteuning WO's/TG's 5.011 4.000 12.281 1.011 

- UVP 1.481 9.000 - -7.519 

Totaal Sportuitvoering 21.436 51.000 48.974 -29.564 

Opleidingshuis         

- Opleiders 39.172 27.614 32.454  11.558 

- Lesmateriaal etc. 10.474 5.386 4.425  5.088 

- Onttrekking bestemmingsreserve  -10.000  10.000 

Totaal  49.646 23.000 36.879 26.646 

Pr & Communicatie     
- Promotie 26.563 18.000 4.892 8.563 

- Bondsmagazine SURVIVALRUN 6.297 25.000 20.122 -18.703 

- Website, internet, etc. 1.707 6.000 2.269 -4.293 

Totaal Pr & Communicatie 34.567 49.000 27.283 -14.433 

Bestuurlijk     

- Bestuur en ALV 13.907 13.500 13.079 407 

- Commissies en regio's 8.225 8.000 4.340 225 

Totaal Bestuurlijk 22.132 21.500 17.419 632 

Totaal lasten exclusief Shirtshop 429.684 514.000 456.318 -84.316 

     

Resultaat exclusief Shirtshop 35.873 0 24.226 35.873 



    
 
 

Jaarverslag seizoen 2019/2020             
 

26 

  
Resultaat Shirtshop 

    

 

Werkelijk 
2019/2020 

Begroting  
2019/2020 

Werkelijk 
2018/2019 

Verschil 
Werkelijk 

2019/2020 
versus 

Begroting 

Omzet Shirtshop 139.674 230.000 215.303 -90.326 

Inkoop Shirtshop 
(kleding, drukkosten e.d.) 115.466 204.000 195.921 -88.534 

Beheerskosten en afschr. 
aanhanger 24.901 21.000 14.980 3.901 

Resultaat Shirtshop -693 5.000 4.402 5.693 

Te restitueren aan WO’s/TG’s 0 5.000 -4.402 -5.000 

Resultaat Shirtshop na restitutie -693 0 0 693 

     

Totaalresultaat inclusief Shirtshop     

 
Werkelijk 

2019/2020 
Begroting  

2019/2020 
Werkelijk 

2018/2019 

Verschil 
Werkelijk 

2019/2020 
versus 

Begroting 

Baten 605.231 744.000 695.847 -138.769 

Lasten 570.051 744.000 667.219 -173.949 

Resultaat 35.180 0 28.628 35.180 
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6.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Resultaat Exclusief Shirtshop  
Het resultaat is € 35.873 positief, terwijl nihil was begroot. 
De belangrijkste redenen van het verschil met de begroting ad € 35.873 zijn minder lasten 
€ 84.316, maar daar staan tegenover minder baten € 48.443. 
De belangrijkste redenen van het verschil met de begroting zijn: 
 

Minder baten (-):  

Minder daglidmaatschappen (-€ 51.995), wel aspirant-leden (€ 1.575) -50.420 
Nog geen opbrengst sponsoring, dit valt in volgend boekjaar  -10.000 
Minder contributie leden, wat meer opbrengst wedstrijdlicenties -1.130 
Meer bijdrage NOC*NSF 8.823 
Meer bijdragen voor trainersopleidingen 5.010 
Minder overige baten -726 

Totaal minder baten -48.443 

 

Minder lasten (-):   

Opleidingshuis:  
Meer trainingen daardoor meer kosten opleiders 11.558 

 
 

Hogere kosten lesmateriaal 5.088  
Geen onttrekking aan bestemmingsreserve, vanwege positief 
totaal resultaat SBN 10.000  

Meer lasten opleidingshuis  26.646 

Verzekeringen: Minder premies door minder leden  -62.983 

Sportuitvoering:   
Geen survivalrundag  -10.000  
Minder parcourscontroles door afgelastingen -7.964  
Minder kosten aanpassingen UVP -7.519  
Minder prijsuitreikingen door afgelastingen en lagere kosten 
van prijzen en medailles (vorig seizoen ingekocht) -4.779  

  -30.262 

Pr & Communicatie 
Meer promotie: Livestream video en pop-up tenten 8.563  
Bondsmagazine overgang naar veel meer digitaal -18.703  
Website en internet minder onderhoud/aanpassingen -4.293  

  -14.433 

Bondsbureau & ondersteuning 
Kosten administratie zijn lager omdat een deel 
ten laste van de Shirtshop is gebracht  -3.600 

Overig, per saldo  316 

Totaal lagere lasten  -84.316 
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Resultaat Shirtshop 
De omzet en daardoor ook de inkopen zijn veel lager dan begroot door de vele afgelastingen 
van wedstrijden vanwege corona. 
 
Het resultaat voor restitutie is een verlies van € 693 en is € 5.693 slechter dan begroot. 
Het verschil en dus het verlies is veroorzaakt doordat de (vaste) beheerskosten niet zijn 
gedekt door de brutomarge die veel lager is vanwege de lagere omzet. De beheerskosten 
zijn hoger dan begroot, met name door externe administratiekosten van € 3.600 die niet in 
deze begroting zijn opgenomen, maar in die van de kosten exclusief Shirtshop. 
 
Het bestuur stelt voor aan de ALV om het negatieve resultaat van de Shirtshop niet in 
mindering te brengen op de balanspost van de nog aan de WO’s en TG’s uit te keren winst 
van 2018/2019, maar om het in mindering te brengen op het resultaat exclusief de 
Shirtshop. 
 

Specificatie van ‘Bijdragen NOC*NSF’ uit het bestedingsplan per kalenderjaar 

Kalenderjaar Bijdragen Bedrag op 
jaarbasis 

Periode Bedrag in 
boekjaar  

2019 1.1 Basisfinanciering 76.679 4 maanden 25.560 

2020 1.1 Basisfinanciering 100.895 8 maanden 67.263 

 Totaal verantwoord in jaarrekening 2019/2020 92.823 
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6.4 Balans per 31-08-2020 en 31-08-2019 
 

Activa 31-08-20 31-08-19 

Spaarrekeningen 192.522  167.375  
Bankrekeningen 7.330  26.519  
Totaal liquide middelen  199.852  193.894 

Voorraad kleding  14.848  18.042 

Debiteuren  2.293  6.470 

Te ontvangen restitutie verzekeringspremie  7.570   

Overlopende activa:      
- Vooruitbetaalde verzekeringspremie 81.234  64.885   
- Overig 2.760  1.271  
Totaal overlopende activa  83.994  66.156  

 308.557  284.562 

 

Passiva 31-08-20 31-08-19 

Eigen vermogen:       

- Bestemmingsreserve opleidingen  30.000  30.000  
- Algemene reserve 170.357  156.131  
- Resultaat lopend boekjaar 35.180  14.226  

Totaal eigen vermogen  235.537  200.357 

Crediteuren  1.415  10.894 

Af te dragen belastingen  2.144   2.526 

Overige kortlopende schulden  3.205  950 

Overlopende passiva:       

- Nog te betalen verzekeringspremies 49.827  46.460  

- Nog te ontvangen facturen/declaraties 750   12.583  

- Overlopende bijdrage NOC*NSF 8.408  6.390  

- Restitutie shirtshop 4.402  4.402  

- Overig 2.869  0  

Totaal overlopende passiva  66.256  69.835  
 308.557  284.562 
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6.5  Toelichting op de balans 
 
Het saldo van de spaarrekeningen en de bankrekeningen is in het boekjaar met € 5.958 
gestegen tot € 199.852 door met name het positieve resultaat verminderd met toename van 
de overlopende activa.  
 
Bestemming van het resultaat  
Het bestuur stelt voor om het resultaat van het boekjaar ad € 35.180 toe te voegen aan de 
Algemene reserve. 
 
Toename eigen vermogen: 
Stand per 31 augustus 2019, conform jaarrekening 2018/2019 €          200.357 
Positief exploitatieresultaat 2019/2020 €            35.180 

Eigen vermogen per 31 augustus 2019 €          235.537 
 
Bestemmingsreserve opleidingen 
Van bestemmingsreserve voor opleidingen ad € 30.000 is geen gebruik gemaakt. 
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6.6 Financiële ratio’s 
 
Solvabiliteitsratio: 
Dit is de ratio die inzage geeft in de financiële gezondheid van een organisatie op langere 
termijn. De ratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het 
totaal vermogen (balanstotaal). Als minimumratio houdt SBN 0,3 aan; komt de SBN 
daaronder dan zijn vermogensversterkende maatregelen nodig.  
NOC*NSF houdt als minimumratio 0,2 aan. 
 
Liquiditeitsratio: 
Dit is de ratio die weergeeft in welke mate een organisatie in staat is om aan de 
verplichtingen op korte termijn te voldoen. De ratio geeft de verhouding weer van de 
vlottende activa ten opzichte van het kortlopend vreemd vermogen. Als minimumratio 
houdt NOC*NSF de factor 1 aan.  Dit houdt in dat tegenover het bedrag aan kortlopend 
vreemd vermogen minstens dat bedrag aan vlottende activa aanwezig moet zijn. SBN heeft 
voor zichzelf geen norm bepaald. 
    
 

Ratio Uitleg Norm 
NOC*NSF 

31-08-20 31-08-19 

Solvabiliteit eigen vermogen / balanstotaal >0,2 0,76 0,70 

Liquiditeit  vlottende activa/ kort vreemd 
vermogen 

> 1 4,22 3,38 

 
De ratio’s bevinden zich ruim boven de normen die NOC*NSF hanteert.  
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7. Colofon 
 
Dit jaarverslag is gepubliceerd in oktober 2020 ten behoeve van de Algemene 
Ledenvergadering van de Survivalrun Bond Nederland op 30 oktober 2020 te 
Papendal, Arnhem. 
 
Teksten : bestuur, bondsbureau, commissievoorzitters, SBN Shirtshop 
Foto’s : Lars Smook (p.2), Bennie Slagers (p.5, 26, 30, 32), Simon in ’t Veld (rest) 
Redactie : Mark Huizinga (directeur) 
 
Contact bondsbureau SBN : bondsbureau@survivalrunbond.nl 

 Papendallaan 60 
   6816 VD Arnhem 

 
Website SBN : www.survivalrunbond.nl 

mailto:bondsbureau@survivalrunbond.nl
http://www.survivalrunbond.nl/

