
Jaarplan 2019/2020 – 2.1 Aantrekkelijk sportaanbod

Recreatief

☺ In zowel Regio Midden als in Regio Zuid is er minimaal één extra WO of TG bijgekomen t.o.v. seizoen 2018/2019.

☺ Minimaal 10% van de aanwas aan nieuwe jaarleden komt uit de groep die daarvoor een daglidmaatschap kochten.
(werkelijk 13,6%)

Prestatief

☺ Er is een nieuw systeem voor de bepaling van de startvolgordes bij licentiewedstrijden voorgesteld en aangenomen. 

☺ Het aantal licentiewedstrijden is met 15% toegenomen t.o.v. seizoen 2018/2019. (werkelijk: 14,6%)

Deskundigheidsbevordering

☺ Minimaal 60% van alle TG’s heeft minimaal één trainer gecertificeerd als ATS of BTS. (werkelijk: 59%)

☹ Er is een survivalrundag georganiseerd waar de leden kennis kunnen opdoen over verschillende facetten van 
survivalrun.



Jaarplan 2019/2020 – 2.2 Sterke organisatie (1 van 2)

Organisatiestructuur 

☺ Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid juridische zaken en 
bestuurslid pr & communicatie.

☺ Er is een directeur toegevoegd aan de organisatiestructuur.

☺ Er is een nieuwe hoofdredacteur voor het bondsmagazine SURVIVALRUN aangesteld.

 De commissies hebben met voldoende bezetting kunnen functioneren.

 De vier regio’s functioneren volledig met actieve inbreng van organisaties en ambassadeurs.

☺ De SBN neemt actief deel aan overlegorganen met andere sportbonden, zoals Ledenberaad en Algemene Vergadering 
van NOC*NSF en het kleine-bondenoverleg.



Jaarplan 2019/2020 – 2.2 Sterke organisatie (2 van 2)

Dienstverlening

☺ De verzekering van de leden is gecontinueerd tegen acceptabele voorwaarden, ingaande 2020 voor minimaal een 
jaar.

☺ Het systeem van aspirant-lidmaatschappen is operationeel, waardoor beginners eenvoudig verzekerd de sport 
kunnen proberen bij een TG.

☺ De SBN onderzoekt de mogelijkheid om aan startende TG’s en WO’s een regeling aan te bieden waarmee zij voordelig 
(bouwmaterialen voor) hindernissen kunnen aanschaffen.

☺ Er is een nieuwe incassoservice (ter vervanging van Doorbetalers) t.b.v. de inschrijfgelden voor survivalruns.

☺ Zodra de ‘shared services’ van NOC*NSF van start gaan, zal de SBN aanhaken voor minimaal één activiteit.

☺ De SBN zal waar mogelijk voordelen uit het ‘Nationaal Sportakkoord 2018-2022’ benutten voor haar leden.

Financiering

☺ De SBN heeft minimaal één sponsorcontract getekend wat de SBN een voordeel in geld of natura oplevert.



Jaarplan 2019/2020 – 2.3 Krachtig sportmerk

Positionering

☺ De website, Facebookpagina en Twitter-account van de SBN worden up-to-date ingezet als communicatiekanaal.

☺ De promotiepakketten voor WO’s zijn uitgebreid met nieuwe materialen.

☺ De SBN stelt bedrukt rood-wit lint beschikbaar dat door WO’s besteld kan worden tegen een voordelig tarief.

Bekendheid

☺ Survivalrun is minimaal viermaal op positieve wijze te zien geweest in landelijke media.

☺ Er is een pilot gestart voor de videoregistratie van survivalruns.


