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1.

Voorwoord

Tijdens het schrijven van dit voorwoord
realiseer ik me eens te meer dat ook dit
seizoen weer is omgevlogen. Terwijl juíst zo
werd gehunkerd naar fysieke ontmoetingen
en vooral uitdagingen, verliepen praktisch alle
contactmomenten afgelopen seizoen toch
weer ‘gewoon’ in een digitale omgeving.
Aanvang juli waren er dan toch nog twee
wedstrijden die coronaproof konden worden
uitgerold, maar voor de rest mag je seizoen
2020/2021 als een verloren wedstrijdjaar
betitelen. In organisatorische en bestuurlijke
zin werd er overigens zeker niet stil gezeten.
Zo hebben we een nieuw meerjarenbeleidsplan afgeleverd, vonden we nieuwe collegabestuurders, commissieleden, ambassadeurs
en namen we vanzelfsprekend ook afscheid
van enkele. Ook tekenden we bijvoorbeeld
nieuwe contracten met diverse stakeholders
en konden op het gebied van ICT,
verduurzaming, veiligheid en deskundigheid
wenselijke stappen zetten die onze sport, de
bond en haar leden ten goede komt.
Baten en lasten fluctueerden wel opvallend.
Een (nu nog) hogere eenmalige bijdrage van
het NOC*NSF versus veel lagere kosten, beide
grotendeels als gevolg van corona, is hiervan
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de reden. Tegenvallers op het ene gebied
werden dus meevallers op het andere. Dit
positieve resultaat willen we voornamelijk
inzetten om de Survivalrun Bond Nederland
(hierna: SBN) op lange termijn financieel
gezond te houden. De aangepaste
verdeelsleutel van het NOC*NSF leert ons
namelijk nu al, dat wij in de toekomst op fors
minder geld kunnen rekenen. Een serieus
nieuwe uitdaging voor de SBN.
De strijd tegen de elementen hebben wij dit
jaar zoals je misschien weet, aangevuld
met: veilig, deskundig én samen. Deze
kernwaarde zal gelden voor alle aspecten
binnen onze sport. Dit jaarverslag toont dat
met de toewijding van heel veel geweldige
vrijwilligers de SBN zich steeds kan blijven
ontwikkelen, ondanks COVID-19. Hartelijk
dank hiervoor.
En, TOT BUITEN natuurlijk, want daar komen
we elkaar altijd weer tegen.
TOT BUITEN!
André Gorter
voorzitter Survivalrun Bond Nederland
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2.

Survivalruns

2.1

Bijna lege wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender was aanvankelijk zeer goed gevuld met maar liefst 54 dagen waarop
survivalruns georganiseerd zouden worden. Helaas moest bijna alles afgelast worden vanwege
corona. Dat is een hard gelag voor deelnemers en wedstrijdorganisaties die met weemoed
terugdenken aan de jaarlijkse opwinding rondom hun evenement.
In de staart van het seizoen lukte het in Loil en Dinxperlo toch nog om in aangepaste vorm een
survivalrun te organiseren. Twee lichtpuntjes in een somber wedstrijdseizoen en complimenten aan
de organisaties voor hun flexibiliteit.
We weten inmiddels dat de invloed van corona bij de start van seizoen 2021/2022 nog niet is
uitgespeeld, maar we hebben goede hoop dat er veel meer mogelijk blijkt te zijn dan in het
afgelopen seizoen.
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3.

Ledenbestand

In dit coronaseizoen ontstonden er verschuivingen in de sportbeoefening in Nederland. Veel
evenementen werden afgelast en de ene sport had meer last van de geldende beperkingen dan de
andere. Survivalrun sprong er relatief gunstig uit, doordat het een buitensport is waarbij lichamelijk
contact redelijk goed te vermijden is. Daarnaast voelden nog meer mensen de behoefte om in de
buitenlucht aan hun gezondheid en weerbaarheid te werken.
Tevens hebben onze trainingsgroepen zich ingezet om binnen de geldende beperkingen veilige
trainingen aan te blijven bieden en is het aantal trainingsgroepen toegenomen. Dit heeft erin
geresulteerd dat het aantal SBN-leden weer is gegroeid.

3.1

Seizoensleden

De peildatum voor het tellen van het aantal leden is 31 augustus. 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 14.416 seizoensleden, dit zijn er 1.544 meer dan een
jaar eerder. Deze groei van 12% zorgt voor een stevigere basis van onze sport. Tegelijkertijd waren er
ruim 1000 afmelders, zij tellen nog wel mee in het totaalcijfer op 31 augustus, maar niet meer op 1
september van het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen start dus met een lager aantal en loopt vanaf
dan weer op.
Het aandeel van dames in het ledenbestand is licht toegenomen: van 32% in 2020 naar 33% in 2021.
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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 2020/2021 werden slechts twee survivalruns georganiseerd, hieraan hebben 819 dagleden
deelgenomen.

3.3

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.
Steeds meer trainingsgroepen maken gebruik van deze optie. In het afgelopen seizoen werden er
933 aspirant-lidmaatschappen afgesloten, bijna driemaal zoveel als het seizoen ervoor. De aspirantleden gingen bij 49 verschillende trainingsgroepen aan de slag.

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 2508 naar 2635 (+5%), het aantal jeugdleden met
een wedstrijdlicentie nam met 1 af van 833 naar 832. Jeugdlicentiehouders stroomden ‘automatisch’
door naar een volwassen licentie, instroom van jeugdlicenties was minimaal vanwege het gebrek aan
wedstrijden.
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3.5

Aangesloten organisaties

Het aantal aangesloten organisaties kwam in het seizoen 2020/2021 op 122, dit zijn er 7 meer dan
het seizoen ervoor. Het gaat om 41 wedstrijdorganisaties (WO’s), 78 trainingsgroepen (TG’s) en 3
gecombineerde WO/TG’s. De optie van een gecombineerde WO/TG vervalt per seizoen 2021/2022.
Nieuw aangesloten TG’s:
- Survivalrun Eindhoven
- Stichting Fitnust Survivalrun (Scherpenzeel)
- Stichting Survivalclub (Amsterdam)
- Stichting Move On Outdoor (Nieuwolda)
- Outdoor Winterswijk
- Stichting Survivalrun Training Groningen
- Overcoming Obstacles (Zwolle)
Nieuw aangesloten WO:
- Stichting Survivalrun Steenbergen (opsplitsing WO/TG)
Er waren dit seizoen geen opzeggingen.
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4.

Organisatieontwikkeling

4.1

Doelstelling

De SBN heeft als statutair doel het (doen) beoefenen van survivalrun in welke verschijningsvorm dan
ook. De missie die in het Meerjarenbeleidsplan is opgenomen luidt: “De SBN staat voor het
bevorderen van survivalrun voor een breed publiek, waarbij het draait om het afleggen van een veilig
parcours met natuurlijke en gebouwde hindernissen, gedurende het hele jaar.”

4.2

Organogram

Gedurende seizoen 2020/2021 werd de Commissie Financiële & Juridische Zaken opgeheven. De
taken van die commissie zijn elders belegd, binnen en buiten de SBN.

Jaarverslag seizoen 2020/2021

7

4.3

Bestuur

Tijdens de online najaars-ALV 2020 traden twee bestuursleden af: Teun de Laat (pr & communicatie)
na zes jaar en Carel Wolters (penningmeester) na vijf jaar. Beiden werden door de overige
bestuursleden verrast met het lidmaatschap van verdienste voor het vele werk dat zij binnen en
buiten het bestuur voor de SBN hebben verricht. Een jaar na zijn aftreden als voorzitter (2015-2019)
kreeg ook Mark Huizinga het lidmaatschap van verdienste uitgereikt.
Vervolgens stelden vier nieuwe kandidaat-bestuursleden zich via een video voor aan de leden. Ron
van Ommeren (ICT), Marco Stoute (penningmeester), Nynke de Jong (pr & communicatie) en
Lenneke van der Heide (algemeen) werden met grote meerderheid van stemmen toegelaten tot het
bestuur.
Het rooster van aftreden van het bestuur:
bestuurslid

rol

André Gorter
Huub Scharenborg
Marco Stoute
Nynke de Jong
Frank Koelewijn
Ron van Ommeren
Lenneke van der Heide

voorzitter
secretaris
penningmeester
pr & communicatie
juridische zaken
ICT
algemeen

aantreden

termijn

aftreden

herkiesbaar

2019
2019
2020
2020
2016
2020
2020

1
1
1
1
2
1
1

2021
2022
2023
2023
2022
2023
2023

nee
nee
ja
ja
nee
ja
ja

Opmerkingen:
- Een zittingstermijn duurt 3 jaar, het maximum aantal termijnen is 4.
- De ALV benoemt de bestuursleden, het bestuur bepaalt de rolverdeling.
- De termijnen van de voorzitter, secretaris en penningmeester lopen in een ander jaar af.
- André Gorter nam in 2019 de lopende tweede termijn over van Mark Huizinga.
Voorzitter André Gorter heeft aangegeven zich in de najaars-ALV van 2021 niet herkiesbaar te
stellen. Huub Scharenborg en Frank Koelewijn zullen in de najaars-ALV van 2022 aftreden.
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Het huidige bestuur bestaat uit de volgende zeven leden:

André Gorter
voorzitter

Huub Scharenborg
secretaris

Marco Stoute
penningmeester

Nynke de Jong
pr & communicatie

Frank Koelewijn
algemeen

Ron van Ommeren
ICT

Lenneke van der
Heide
algemeen

Jaarverslag seizoen 2020/2021

9

4.4

Vergaderingen

Het bestuur belegde in seizoen 2020/2021 12 bestuursvergaderingen, waarvan 11 online
plaatsvonden. Tweemaal was er een bijeenkomst met de regio-ambassadeurs en de voorzitters van
de commissies (één online, één fysiek). Daarnaast waren er twee online ALV’s, twee fysieke
vergaderingen over het Meerjarenbeleidsplan en een bestuursevaluatie.
Voorts kwamen bestuursleden regelmatig in kleiner verband (online) bijeen voor overleg met
commissies, regio’s, het bondsbureau, voor vergaderingen van het NOC*NSF of andere
bijeenkomsten in hun rol als bestuurslid.

4.5

Nevenfuncties

In het kader van goed en transparant sportbestuur, staan in het jaarverslag de nevenfuncties van de
bestuursleden.
bestuurslid
André Gorter

Huub Scharenborg

Marco Stoute
Frank Koelewijn
Nynke de Jong
Ron van Ommeren
Lenneke van der Heide

Nevenfuncties gedurende seizoen 2020/2021
Werkzaam bij Pelipal Benelux B.V. (bezoldigd)
Hoofdtrainer/Coördinator ASV Atletics Nijverdal (onbezoldigd)
Bestuursadviseur ASV Atletics Nijverdal (onbezoldigd)
Eigenaar Survivathlon (90% onbezoldigd)
Eigenaar Huub Scharenborg Advies B.V. (bezoldigd)
Penningmeester Stichting tot behoud Rekkense kerk (onbezoldigd)
Penningmeester Supporters Team Concordia (onbezoldigd)
Trainer Jeugd Stichting Survivalrun Beltrum (onbezoldigd)
Medewerker Shirtshop (vrijwilligersvergoeding)
Werkzaam bij ABN AMRO N.V. (bezoldigd)
Vakdocent MBO bij Landstede Zwolle (bezoldigd)
Trainer Survivalrun vereniging Dronten (onbezoldigd)
T/m april 2021: Manager Copini Buitensport (bezoldigd)
Vanaf mei 2021: Marketing- en Communicatieadviseur Zorggroep
Alliade (bezoldigd)
Projectleider NOC*NSF (bezoldigd)
Leerkracht basisonderwijs Stichting Ambion (bezoldigd)
Secretaris SV Pauwenburg (onbezoldigd)
Trainer SV Pauwenburg (onbezoldigd)
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4.6

Bestuursevaluatie

Het bestuur heeft op 12 juni 2021 haar
jaarlijkse evaluatie onder begeleiding van
een extern expert gehouden. In deze
evaluatie wordt het resultaat van de
organisatie en het functioneren van het
bestuur zelf onder de loep genomen. Het
bestuur kijkt terug op een bewogen jaar
door corona maar ziet ook positieve
ontwikkelingen. De professionaliteit van de
organisatie is versterkt wat de kwaliteit en
continuïteit van de dienstverlening ten
goede komt.
In haar reflectie vindt het bestuur dat er
vooruit gekeken mag worden naar een
volgende fase wat betreft organisatiemodel.
Dat houdt in dat er gekeken gaat worden
naar het besturingsmodel (de verhouding
tussen het bondsbureau, vrijwilligers en het
bestuur) en de mix van inkomstenbronnen.
Te veel leunen op subsidie maakt de
organisatie kwetsbaar op de lange termijn.
Belangrijke eerste stap in deze ontwikkeling
is de verdere ontwikkeling van
managementinformatie, waaronder
bijvoorbeeld ledentevredenheid.
Het huidige bestuur is relatief nieuw en
onervaren als bestuurder. Daarin wil het
bestuur zich structureel blijven ontwikkelen.
Ook wil het bestuur na de coronatijd weer
meer zichtbaar zijn en in contact met de
achterban treden. Communicatie naar de
leden en andere stakeholders over zaken als
missie en visie is daar onderdeel van. Deze
en andere actiepunten uit de evaluatie
worden opgevoerd op de lopende agenda
van het bestuur.
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4.7

Bondsbureau

De medewerkers van het bondsbureau hebben veruit de meeste werktijd vanuit huis verricht. In de
laatste maanden van het seizoen is er op vrijdagen weer gezamenlijk gewerkt op het eigen kantoor
op Papendal.
De werklast voor de organisatie groeit en verschuift daarnaast deels van vrijwillige functies naar het
bondsbureau. Het blijft uitdagend om de diversiteit aan taken tijdig rond te krijgen.
In de najaars-ALV 2020 hebben de leden ingestemd met een urenuitbreiding voor de directeur van
16 naar 24 uur per week. In 2021 is Marloes Boersma, de eerste medewerkers van de SBN,
overgegaan van ingehuurde zelfstandige naar een vast dienstverband. Daarbij heeft ze gekozen om
haar uren te halveren. Vlak voor het einde van het seizoen is Mareen Hennen als nieuwe
medewerker voor ledenadministratie en ICT-gerelateerde zaken in dienst getreden voor 16 uur per
week.

Mark Huizinga
directeur

Marloes Boersma

Jochem Schutten

Nicole Snijders

Mareen Hennen
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4.8

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 september 2020 is Robert-Jan Ritsema aangetreden als RA Noord. Ook in september 2020 zijn
Willem Warmerdam (regio Oost) en Marcel Jansen (regio Midden) teruggetreden als RA; zij hebben
respectievelijk zes en vier jaar deze functie vervuld. De ontstane vacatures zijn in 2021 ingevuld door
Anja Schutten (Oost) en Hayke Everwijn (Midden).
In 2021 kwam Bram Hurkmans (RA Zuid) terug van een lange wereldreis en kon hij Jesse van Oort en
Michelle van Grinsven bedanken voor het waarnemen van zijn taken. Bram is inmiddels zijn tweede
termijn ingegaan.
Het rooster van aftreden van de regio-ambassadeurs:
Regio

regio-ambassadeur

aantreden

termijn

aftreden

herkiesbaar

Noord
Oost
Midden
Zuid

Robert-Jan Ritsema
Anja Schutten
Hayke Everwijn
Bram Hurkmans

sept 2020
sept 2021
sept 2021
okt 2017

1
1
1
2

2023
2024
2024
2023

ja
ja
ja
ja

Net als bij het bestuur duurt een zittingstermijn 3 jaar en is het maximum aantal termijnen 4.
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4.9

Commissies

De commissies hebben binnen hun specialisme een onderzoekende en adviserende rol. Zij 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.
In 2021 is de Commissie Financiële & Juridische Zaken opgeheven. De taken die in het verleden door
de commissie werden verricht zijn nu anders belegd binnen en buiten de organisatie.
Hieronder staan beknopt de werkzaamheden van de commissies in seizoen 2020/2021.

4.9.1 Commissie Wedstrijdzaken
Voorzitter: Axel van Ruitenbeek
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft Axel van Ruitenbeek de rol van voorzitter
overgenomen van Theo Posthumus. Het grootste onderwerp binnen de commissie was de invoering
van de Basis Survivalrun (BSR). Deze nieuwe categorie moet de brug vormen tussen enerzijds de
bestaande wedstrijdcategorieën KSR/MSR/LSR en anderzijds de recreatieve categorieën. De
invoering is voorgelegd en goedgekeurd door de ALV, verwerkt in het Algemeen Reglement en
technisch geïmplementeerd in het Uitslagen Verwerkingssysteem. In seizoen 2021/2022 hebben 13
WO’s de BSR in hun survivalrun opgenomen.
Het ontwikkelen van de BSR kwam voort uit de resultaten van een enquête die is gehouden onder de
leden. Inmiddels werkt de commissie aan een volgende enquête om nieuwe wensen en behoeften
van de leden op het gebied van survivalruns in kaart te krijgen.
De commissie heeft een klein onderzoek gedaan naar het maken van een inschaling van alle
survivalruns op het gebied van lopen, klimmen en eventueel waterpassages. Dit zal verder
uitgewerkt worden.
Tijdens een regulier seizoen worden meer dan 40.000 nieuwe wedstrijdshirts ingezet. De commissie
heeft opties onderzocht of en hoe dit aantal te verminderen is en gaat dit in trainingssetting testen.
Hierover is inmiddels contact gelegd met de nieuw ingestelde werkgroep Duurzaamheid.
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4.9.2 Commissie Technische Zaken
Voorzitter: vacature
De Commissie Technische Zaken is in transformatie. De enige twee commissieleden Marcel Janssen
en Floris van Amerongen hebben zich in de afgelopen seizoenen steeds meer beziggehouden met
dienstverlening naar de aangesloten organisaties dan met beleidsadvies richting het bestuur. Dat is
enerzijds waardevol en nuttig voor de organisaties en anderzijds mist het bestuur nu de
deskundigheid om goed geïnformeerd besluiten te nemen die impact hebben op bouwtechnische
vraagstukken.
Het bestuur bespreekt momenteel met de commissieleden hoe er organisatorisch invulling gegeven
kan worden aan deze realiteit waarbij uitvoering en beleidsadvies beiden goed, maar wel gescheiden
kunnen worden ingevuld.

4.9.3 Commissie Deskundigheidsbevordering
Voorzitter: John Wiggerman
De commissie heeft veel verloop gehad; inmiddels is met drie nieuwe leden de bezetting weer op
vier gekomen.
Er is via mail en online meetings veel afstemming geweest met het bestuur, het bondsbureau en de
opleiders over het opleidingshuis. Er is een wervingstraject geweest voor vijf nieuwe examinatoren
en er zijn vrijstellingsverzoeken van kandidaten voor de opleiding BTS beoordeeld. Voor de toekomst
van het opleidingshuis denkt de commissie na over nieuw te ontwikkelen modules, het op peil
houden van kennis en kunde bij de opgeleide trainers, hoe om te gaan met TG’s die geen trainers
met BTS-certificaat hebben en het aanstellen van nieuwe bondsopleiders.
De commissie heeft tevens na een vooronderzoek een advies uitgebracht aan het bestuur om de
maximale klimhoogte te verlagen van 4 naar 3,5 m. De commissie zal dit advies samenvatten, zodat
de onderbouwing gedeeld kan worden met de achterban.
De commissie kijkt ook naar de belastbaarheid van jonge survivalrunners bij de overgang naar de
volwassen categorieën. Daarbij wordt ook het dragen van lasten en houthakken meegenomen.
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4.9.4 Commissie Pr & Communicatie
Voorzitter: Elske Idzenga
In het afgelopen seizoen is gestart met het plaatsen van videocontent dat gemaakt is in
samenwerking met Survivalruncoaches. Dit project zal dit seizoen voortgezet worden.
In december 2020 verscheen het bondsmagazine SURVIVALRUN, inmiddels wordt gewerkt aan de
laatste editie van het papieren magazine, een jubileumeditie in het kader van het 30-jarig bestaan.
Tegelijkertijd is een traject gestart met sportmarketingbureau Touché om te onderzoeken hoe de
SBN in de toekomst haar achterban optimaal kan bereiken.
Er is een pool van huisfotografen opgezet met als doel dat van elke survivalrun die op onze
wedstrijdkalender staat een fotoverslag beschikbaar zal worden gesteld op de SBN-website.
In de zomer heeft de commissie veel werk gestoken in de participatie van de SBN op het Olympic
Festival dat tijdens de Olympische Spelen plaatsvond op het strand van Scheveningen. Kort voor het
Festival liep het aantal coronabesmettingen landelijk hard op en werden de maatregelen vanuit de
overheid verscherpt. De combinatie van een verhoogd besmettingsrisico en een beperking van de
mogelijkheden tijdens het Olympic Festival heeft het bestuur doen besluiten om af te zien van
deelname.

4.9.5 Commissie ICT
Interim-voorzitter: Ron van Ommeren
De commissie houdt zich bezig met automatiseringsonderwerpen met als doel het ondersteunen en
vereenvoudigen van de taken voor leden, wedstrijdorganisaties en de SBN.
Sinds de instelling van de commissie zijn Gerko Weening en Alex Bossers belangrijke krachten
geweest. Zij hebben beiden inmiddels een vast dienstverband van 4 uur per week bij de SBN als
medewerker ICT. Dit betekent dat zij niet langer deel uitmaken van de commissie. Het
voorzitterschap van de commissie is overgenomen door bestuurslid ICT Ron van Ommeren.
Gerko en Alex hebben zich vooral beziggehouden met het doorlopend ontwikkelen van het Uitslagen
Verwerkingsprogramma (UVP). Zij vormen ook belangrijk schakels in de werkgroep die betrokken is
bij het ontwikkelen van het nieuwe ledenadministratiesysteem Unify door de externe partij
AllUnited.
De Commissie ICT heeft mankracht verloren. Versterking om als commissie het bestuur te adviseren
is gewenst. Voorzitter Ron plant wel maandelijks overleg tussen Gerko, Alex, het bondsbureau en
hemzelf om ICT-zaken te bespreken. Deze overleggroep heeft aan het bestuur voorgesteld om een
mobiel elektronisch tijdregistratiesysteem aan te schaffen. Dit systeem kan worden ingezet bij
survivalruns. De aanschaf heeft plaatsgevonden, het systeem kan in seizoen 2020/2021 getest
worden.

Jaarverslag seizoen 2020/2021
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4.10 Parcourscommissie
Voorzitter: Hans te Velthuis
Een reeds lang bestaand onderdeel van de
SBN is de Parcourscommissie. 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 brengt verslag uit aan het bestuur.
In het afgelopen seizoen waren er helaas maar
twee survivalruns te controleren. Ook de
fysieke keuringen van trainingsterreinen
hebben een periode stilgelegen vanwege
beperkingen in reizen en contacten; dit is
inmiddels hervat.

van start, maar het nog ontbrekende,
belangrijke deel hierin, de technische module,
zou door de commissie Technische Zaken
worden geschreven. Door capaciteitsgebrek
en een transitie van de Commissie Technische
Zaken is deze module helaas nog niet
opgeleverd.
Een ander punt van zorg is het teruglopend
aantal PC-leden, bij een toenemend aantal te
keuren organisaties. Dit zorgt voor een
complexere planning en bewaking hiervan. In
overleg met het bondsbureau is een
stappenplan opgesteld rondom de keuringen
voor trainingsterreinen. Dit stappenplan zal in
de najaars-ALV 2021 door het bestuur worden
voorgelegd aan de leden.

Een opzet voor een nieuwe opleiding voor PCleden is gemaakt. De PC wil hier graag mee

Jaarverslag seizoen 2020/2021
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4.11 Goed Sportbestuur

4.12 Meerjarenbeleidsplan

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
2020/2021 bleken deze niet noodzakelijk.

Dit seizoen is er een nieuw
Meerjarenbeleidsplan (MJBP) opgesteld voor
seizoen 2021/2022 tot en met seizoen
2025/2026. Hierin zijn de visie, missie,
ambities en doelstellingen opgenomen die de
rode draad zullen vormen in het beleid van de
komende jaren.

Het bestuur heeft een evaluatiesessie
gehouden met een externe begeleider, zie
paragraaf 4.4.
Alle bestuursleden hebben dit seizoen een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aangevraagd en overlegd voor de profielen die
passen bij taken en verantwoordelijkheden.
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Om de inhoud van het MJBP vast te stellen is
er uitvraag gedaan bij alle WO’s, TG’s,
commissies, RA’s en het bondsbureau. Een
externe kracht heeft het bestuur begeleid om
deze input, samen met de wensen van het
bestuur, tot een geheel te smeden. Het
bondsbureau heeft het MJBP visueel gemaakt.
In aanloop naar de voorjaars-ALV 2021 is het
MJBP voorgelegd aan de regio’s en vervolgens
is het ter stemming gebracht en aangenomen
in de ALV.
Per seizoen wordt er een Jaarplan ter
stemming voorgelegd aan de ALV. Dit Jaarplan
zal in lijn zijn met het MJBP.
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5.

Financiële ontwikkeling

5.1

Financiële ontwikkelingen in het boekjaar

De begroting voor seizoen 2020/2021 werd opgesteld in februari 2020 en vastgesteld door de leden
tijdens uitgestelde voorjaars-ALV op 17 juli 2020. Omdat toen nog ongewis was hoelang en in welke
mate de coronabeperkingen zouden gelden, is in de begroting uitgegaan van een normaal seizoen.
De beperkingen bleken gedurende het seizoen 2020/2021 vrijwel alle activiteiten in de weg te zitten.
Dit leidde ertoe dat er weinig werd uitgegeven terwijl de inkomsten grotendeels gelijk bleven. In
november 2020 besloot het NOC*NSF om haar coronanoodfonds te verdelen onder de bij hen
aangesloten sportbonden. Voor de SBN betekende dit een extra, onvoorziene bijdrage van €40.132
voor kalenderjaar 2021; hiervan wordt €26.755 toegerekend aan seizoen 2020/2021.
Dat we het seizoen zouden afsluiten met een (groot) positief resultaat was duidelijk. De hoogte ervan
werd kwam pas in het laatste kwartaal goed in kaart.

Jaarverslag seizoen 2020/2021
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5.2

Beleid vrij besteedbaar vermogen

Seizoen 2020/2021 is afgesloten met een ongekend hoog positief resultaat van €172.346.
Tegelijkertijd weten we dat de bijdrage van NOC*NSF in het kalenderjaar 2021 uitzonderlijk hoog
was (€223.670). Door een aanpassing in de verdeelsleutel van de collectieve middelen die NOC*NSF
beschikbaar stelt aan de aangesloten sportbonden vanaf 2022, weten wij dat wij in de komende
jaren een fors afnemende bijdrage zullen ontvangen, teruglopend tot naar schatting €100.000 in
seizoen 2024/2025.
Het bestuur stelt derhalve voor om het grootste deel van het positieve resultaat van seizoen
2020/2021 te gebruiken om een continuïteitsreserve aan te maken. Hieruit kan in de komende jaren
geput worden om de exploitatie op peil te houden bij een afnemende bijdrage van NOC*NSF. In de
grafiek hieronder is de bijdrage van NOC*NSF in de afgelopen en aankomende seizoenen te zien. De
blauwe kolommen zijn vastgesteld, de oranje kolommen zijn verwachtingen. Door nu een
continuïteitsreserve aan te maken, kunnen we ervoor zorgen dat we voor de komende seizoenen in
de begroting kunnen blijven rekenen met een NOC*NSF-bijdrage van €150.000, ook in seizoenen
waarin we de bijdrage feitelijk lager is.

Bijdrage NOC*NSF
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In de afgelopen seizoenen is de Algemene reserve gestaag toegenomen. Dit past bij de groeiende
organisatie. De SBN heeft vermogen nodig om ook bij eventuele teruglopende inkomsten te kunnen
voldoen aan financiële verplichtingen zoals het bondsbureau (personeel + huisvesting), eigen risico
bij verzekeringsclaims, continuïteit in de opleidingen en dienstverlening naar de leden (keuringen PC,
UVP, Unify).
De SBN heeft nog niet eerder goed in kaart gebracht welke omvang van een weerstandsreserve
verantwoord en wenselijk is. In seizoen 2021/2022 zal het bestuur aan de leden hierover een
onderbouwd verhaal voorleggen. Dit kan vervolgens meegenomen worden in het opmaken van de
begrotingen vanaf seizoen 2022/2023.
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2020/2021

In februari 2021 werd afscheid genomen van
de betaalde medewerker. Bij de zoektocht
naar een vervanger meldde secretaris Huub
Scharenborg dat hij de functie wil vervullen,
tegen een vrijwilligersvergoeding. Na
afstemming met het bestuur en de ALV is
Huub in juni 2021 van start gegaan.

Aantal geleverde shirts door Shirtshop

2019/2020

- 1032 katoenen shirts
- 5966 polyester shirts
- 291 jassen / sofshells en windjacks
- 32 tights
- 76 hesjes en hoodies
- 24 rollen SBN-lint á 500 meter
- 400 rugtasjes
- 36 sweaters
- 14 poloshirts
- 150 buffjes

De Shirtshop sloot het seizoen af met een
positief resultaat van €1253. Dit bedrag zal
naar rato gerestitueerd worden aan de
organisaties die kleding hebben besteld.

2018/2019

Waar seizoen 2019/2020 ongeveer voor de
helft werd geraakt door corona, gold dat voor
seizoen 2020/2021 vrijwel geheel. Dit vertaalt
zich uiteraard in veel lagere aantallen voor de
Shirtshop. Er werden geleverd:

2017/2018

SBN Shirtshop

2016/2017

6.1

2015/2016

Dienstverlening

2014/2015

6.
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6.2

Verzekeringen

De SBN heeft de verzekeringen voor haar leden ondergebracht bij Klap No Risk in Amsterdam. Zij zijn
nog steeds de grootste verzekeringsmakelaar in Nederland van evenementen en outdoor sporten.
Door regelmatig met hen te sparren zijn zij zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen
onze sport. We laten hen dan ook zien hoe onze werkwijze is bij de aangesloten trainingsgroepen en
wedstrijdorganisaties voor wat betreft keuringen locaties, opleiding trainers, parcoursvoorschriften
etc. Door deze samenwerking kunnen we elkaar versterken en zorgen voor een zo goed mogelijke
oplossing voor eventuele risico’s. Dit kan dan zowel preventief zijn als geregeld in een polis.
Het afgelopen seizoen werd helaas geheel overschaduwd door corona en hierdoor zijn er nauwelijks
wedstrijden geweest en komt er nu langzaamaan weer enige wedstrijd-activiteit op gang. De
trainingen hebben grotendeels doorgang kunnen vinden en veel mensen hebben onze sport
gevonden omdat buitensporten ondanks corona wel mogelijk waren. Doordat er nagenoeg geen
wedstrijden zijn geweest waren de risico’s voor de verzekeraars ook minder. Op grond hiervan zijn
we met de verzekeraar overeengekomen om de premies aan te passen voor de jaren 2021 en 2022.
Vanwege het nagenoeg ontbreken van dagleden hebben we over het jaar 2020 een premie-teruggaaf
van de aansprakelijkheidsverzekering weten te realiseren van ongeveer €58.000. De premies voor de
jaren 2021 en 2022 zijn op voorhand ook al verlaagd. We hopen echter dat we in 2022 weer volop
wedstrijden kunnen organiseren en dat hierdoor zowel de vaste leden als het aantal dagleden fors
zal toenemen, waardoor we ook weer meer premie zullen gaan betalen. Wij zullen continu de vinger
aan de pols houden en jaarlijks onderhandelen over onze contracten.
Zoals reeds benoemd proberen we met veel zorgvuldigheid om te gaan met onze sport, voor wat
betreft het bouwen van hindernissen, het onderhoud, de keuringen, de opleidingen van trainers e.d.
Hierdoor weten we nu al vele jaren het aantal claims tot een minimum te beperken en zo zijn er
afgelopen jaar nauwelijks meldingen geweest inzake ongevallen c.q. aansprakelijkheid. Een claim is
afgehandeld en er is nog een lopende zaak. Natuurlijk wensen we de betrokken sporters een spoedig
herstel toe. Door de intrede van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ontvangen we
recentelijk veel vragen over het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de
besturen van zowel de trainingsgroepen als de wedstrijdorganisaties. Wij zijn bezig om te kijken of
we jullie kunnen faciliteren op dit gebied door informatie hierover te verstrekken en de mogelijkheid
te geven indien gewenst hier ook een verzekering voor aan te gaan. Dit zal komend seizoen uitgerold
worden.
De populariteit van onze sport blijft nog steeds onverminderd doorgroeien en wij zullen dan ook alles
in het werk stellen om voor alle deelnemende partijen een zo mooi, gevarieerd en veilig mogelijk
sportklimaat te realiseren, waarbij niet uit het oog moet worden verloren dat een ieder ook zijn of
haar eigen verantwoordelijkheden heeft m.b.t. veiligheid en omgaan met deze prachtige sport. Strijd
tegen de elementen, veilig deskundig en samen.
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6.3

Ondersteuning in kader van corona

Het bondsbureau heeft extra acties ondernomen richting de aangesloten organisaties in het kader
van corona. De maatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn regelmatig aangepast; NOC*NSF zorgde
voor een verdere uitwerking hiervan voor de gehele sportsector. Het bondsbureau berichtte de
trainingsgroepen over deze maatregelen met speciale aandachtspunten voor de survivalrun. Tevens
is er onder de trainingsgroepen een inventarisatie gehouden naar de financiële impact van de
coronabeperkingen.
Het bondbureau heeft drie online bijeenkomsten georganiseerd voor trainingsgroepen waarbij
besproken werd hoe om te gaan met de (on)mogelijkheden bij trainingen binnen de dan geldende
maatregelen.
Om de impact op survivalruns goed in kaart te krijgen, heeft het bondsbureau een ‘werkgroep
corona’ ingesteld met vertegenwoordigers van wedstrijdorganisaties. Deze werkgroep heeft een
‘protocol verantwoord survivalruns organiseren’ opgesteld met richtlijnen, aandachtspunten en tips.
Daarnaast heeft het bondsbureau drie online bijeenkomsten georganiseerd voor de wedstrijdorganisaties om gezamenlijk de (on)mogelijkheden in het organiseren van survivalruns te bespreken.
De SBN heeft banners en hesjes aangeschaft met herinneringsteksten om 1,5 meter afstand te
bewaren. Deze materialen zijn gratis uitgeleverd aan wedstrijdorganisaties.

6.4

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 trad de nieuwe WBTR in werking. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden,
verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste
activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en
‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en
verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Dit betekent dat vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland aanpassingen moeten maken
in hun statuten en/of reglementen. Het bondsbureau heeft de aangesloten organisaties hierover
doorlopend geïnformeerd. Tevens heeft de SBN een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
WBTR.nl. Hierdoor kunnen alle trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties tegen gereduceerd tarief
gebruik maken van het stappenplan van WBTR.nl. De SBN heeft daarnaast aan alle organisaties
aangeboden om de helft van de gemaakte kosten bij WBTR.nl te vergoeden.
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7.

Vooruitblik seizoen 2021/2022

7.1

Jaarplan, ambities en doelstellingen

In de voorjaars-ALV 2021 (16 april 2021) is het Jaarplan 2021/2022 en de bijbehorende begroting
gepresenteerd en vastgesteld door de leden. Het Jaarplan is in lijn met het Meerjarenbeleidsplan en
bevat 47 concrete doelstellingen die verdeeld zijn over zeven ambities.
De opbouw van het Jaarplan is als volgt:

FUNDAMENT

missie

1
AMBITIES

opfmaal
sportaanbod

survivalrun
voor iedereen
+
deskundigheids bevordering

UITVOERING
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visie

2

eﬃciënte
organisafe

sterke bondsorganisafe
+
dienstverlening
+
ﬁnanciering

kernwaarde

3 posifonering
idenfteit & imago
+
zichtbaarheid

doelstellingen
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Optimaal sportaanbod > Survivalrun voor iedereen
De SBN wil een veilige en passende uitdaging bieden voor jong en oud, voor de recreanten,
wedstrijdatleten en toppers, zowel tijdens survivalruns als bij trainingen. Jeugd- en breedtesport
zullen hierin uitgebreid en separaat worden onderzocht.
Optimaal sportaanbod > Deskundigheidsbevordering
De SBN wil het expertisecentrum voor survivalrun zijn. Wij zetten in op het opleiden en bijscholen
van trainers, bestuursleden, commissieleden, medewerkers en vrijwilligers.
De essentie en noodzaak van opleiden is evident. Met de juiste deskundigheid op de juiste plaats
creëren we een krachtige en veilige survivalrun-omgeving.
Efficiënte organisatie > Sterke bondsorganisatie
De SBN wil werken met een bestuur dat op hoofdlijnen aanstuurt, met een goed bemand,
professioneel bondsbureau voor de operationele werkzaamheden. De commissies voorzien het
bestuur gevraagd en ongevraagd van deskundig advies. De regio-ambassadeurs zijn een
verlengstuk van het bestuur in de regio’s en zoeken daar de verbinding met de aangesloten
organisaties.
Efficiënte organisatie > Dienstverlening
Het dienstenaanbod van de SBN voor individuele leden, WO’s en TG’s sluit goed aan bij de
behoeften van deze doelgroepen.
Efficiënte organisatie > Financiering
De SBN wil een toekomstbestendige, financieel gezonde organisatie blijven. Naast de huidige
inkomstenbronnen zal er doorlopend gezocht worden naar andere/extra inkomsten.
Positionering > Identiteit & imago
De SBN wil het verschil tussen de identiteit (hoe wij survivalrun zien) en het imago (hoe anderen
survivalrun omschrijven) verkleinen. De SBN zal het unieke karakter van survivalrun bewaken en
daarbinnen de ontwikkeling van nieuwe hindernissen bevorderen.
Survivalrun is een ‘groene’ sport. Respectvol omgaan met de natuur is de taak en
verantwoordelijkheid van elke survivalrunner. De SBN zal haar leden hierin stimuleren en
faciliteren.
Positionering > Zichtbaarheid
Survivalrun is uitdagend om te doen, maar is ook een geweldige kijksport. De SBN zal zich inzetten
om survivalrun sterker te profileren in de (landelijke) media. De SBN zal haar online zichtbaarheid
vergroten en verbinding zoeken met partijen die ervaring hebben met het effectief promoten van
sport en evenementen.
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7.2

Begroting seizoen 2021/2022

De begroting om de doelstellingen van het jaarplan te realiseren is in dezelfde voorjaars-ALV 2021
goedgekeurd. Hieronder staat een gecomprimeerde versie van deze begroting:
Baten
Contributies
Bijdrage NOC*NSF
Omzet opleidingen
Sponsoring & overige
Omzet Shirtshop
Totale baten

Lasten
Verzekeringen
Bondsbureau & ondersteuning
Sportuitvoering
Opleidingshuis
Pr & communicatie
Groep bestuurlijk
Inkoop + kosten Shirtshop

€
€
€
€
€
€

400.300
196.915
20.263
15.565
253.000
886.043

200.975
234.802
82.460
46.642
31.905
42.825
243.000
882.609

Voor de Shirtshop is een ‘winstmarge’ van €10.000 begroot. Dit bedrag wordt naar rato gerestitueerd
aan de bij de SBN aangesloten afnemers. Dan resteert er per saldo een tekort van €6.566. Dit bedrag
wordt onttrokken aan de algemene reserve.
Resultaat
Baten
Lasten
Restitutie aan afnemers Shirtshop
Onttrekking aan Algemene reserve
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886.043
-882.609
-10.000
+6.566
0
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8.

Jaarrekening

8.1

Toelichting jaarrekening

Op advies van onze accountant hebben we een aantal aanpassingen gemaakt in onze verslaglegging.
Hoe de cijfers gepresenteerd worden, is gebaseerd op de grondslagen in paragraaf 8.4.

8.2

Staat van baten en lasten
Realisatie

Seizoen 2020/2021

2019/2020
14.195

Begroting
14.000

Realisatie
14.770

Verschil
+770

257.440

290.000

272.760

-17.240

28.005

62.500

4.095

-58.405

1.575

1.500

4.410

+2.910

B5 Wedstrijdlicenties

47.235

46.000

46.465

+465

B6 Inschrijfgeld trainersopleidingen

20.010

23.000

5.868

-17.132

B7 Bijdrage NOC*NSF

92.823

140.000

182.745

+42.745

0

10.000

1.250

-8.750

B9 Doorberekening PC-controle

2.100

4.000

0

-4.000

B10 Overig

2.174

1.000

-1.469

-2.469

B11 Shirtshop

139.674

263.000

46.760

-216.240

Totale baten

605.231

855.000

577.654

-277.346

Baten
B1 Contributie organisaties
B2 Contributie individuele leden
B3 Daglidmaatschappen
B4 Aspirant-lidmaatschappen

B8 Sponsoring
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Realisatie
Lasten
Bestuurlijk
L1

Bestuur en ALV’s

L2

Regio’s en commissies

Seizoen 2020/2021

2019/2020

Begroting

Realisatie

Verschil

13.907

16.500

11.951

-4.049

8.225

8.000

2.410

-5.590

22.132

24.500

14.361

-10.139

49.646

65.000

27.245

-37.755

Sportuitvoering
L3

Opleidingshuis

L4

Prijsuitreikingen ONK/klassementen

3.221

9.000

5.573

+3.427

L5

Vrijwilligers- en/of survivalrundag

4.687

10.000

0

-10.000

L6

Ondersteuning WO's/TG's

5.011

14.000

4.902

-9.098

L7

UVP

1.481

9.000

396

-8.604

L8

Afschrijving inventaris

-

-

748

+748

L9

Parcourscommissie

7.036

30.000

2.156

-27.844

71.082

137.000

41.020

-95.980

26.563

35.000

8.263

-26.737

L11 Bondsmagazine SURVIVALRUN

6.296

12.000

3.715

-8.285

L12 Website, internet, etc.

1.707

3.000

2.161

-839

-

-

2.424

+2.424

34.567

50.000

16.563

-33.438

120.470

136.000

139.236

+3.236

12.217

28.000

28.809

+809

L16 Technisch bureau

-

-

1.602

+1.602

L17 Bijdrage aan Nederland Sport (Unify)

-

24.500

121

-24.379

L18 Contributie NOC*NSF

4.502

6.000

4.990

-1.010

L19 Bankkosten en rente

2.696

4.000

2.835

-1.565

139.886

198.500

177.593

-21.307

162.017

203.000

109.012

-93.988

115.466

225.000

24.901

28.000

11.124

-17.045

0

10.000

1.084

-8.747

140.367

263.000

46.759 -216.241

570.051

876.000

405.308 -471.092

Pr & communicatie
L10 Promotie

L13 Olympic Festival
Bondsbureau & ondersteuning
L14 Bondsbureau
L15 Administratie

Verzekeringen
Shirtshop
L20 Inkoop
L21 Overige kosten
L22 Restitutie aan WO’s en TG’s
Totale lasten
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34.551 -190.449
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Realisatie
Resultaat
Baten
Lasten

2019/2020
605.231

Begroting
855.000

Realisatie
577.654

Verschil
-277.346

570.051

876.000

405.308

-471.092

35.180

-21.000

172.346

+193.346

Resultaat

8.3

Seizoen 2020/2021

Balans (voor resultaatbestemming)

ACTIVA
Vaste activa
A1 Materiële vaste activa
Totaal Vaste activa
Vlottende activa
A2 Voorraad Shirtshop
A3 Debiteuren
A4 Overige vorderingen & overlopende activa
A5 Liquide middelen
Totaal Vlottende activa
Totaal ACTIVA

31-8-2021

PASSIVA
Eigen vermogen
P1 Algemene reserve
P2 Bestemmingsreserve
P3 Onverdeeld resultaat
Totaal Eigen vermogen
Kortlopende schulden
P4 Crediteuren
P5 Belastingen en premies sociale verzekeringen
P6 Overige Schulden & Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden
Totaal PASSIVA

31-8-2021
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31-8-2020

14.213
14.213

0
0

17.050
3.139
63.157
414.035
497.381
511.593

14.848
2.293
91.427
200.090
308.657
308.657

31-8-2020

205.537
30.000
172.346
407.883

170.357
30.000
35.180
235.537

14.658
1.944
87.108
103.710
511.593

1.415
2.244
69.461
73.120
308.657
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8.4

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

8.4.1 Algemene toelichting
Activiteiten
De vereniging Survivalrun Bond Nederland (SBN) heeft als statutair doel het (doen) beoefenen van
survivalrun in welke verschijningsvorm dan ook. De SBN zal alles doen wat tot het voorgaande
bevorderlijk kan zijn.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit van de organisatie. Dit
betekent dat waardering en grondslagen zijn gebaseerd op basis van voornoemde veronderstelling.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijving handelsregister
Vereniging Survivalrun Bond Nederland is feitelijk gevestigd te Papendallaan 60, te Arnhem (statutair
te Oude IJsselstreek) en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 4012.4386.
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8.4.2 Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor
kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving
(RjK C1). De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Activa en passiva, met
uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij een
andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen
naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand seizoen
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande seizoen. De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor
vergelijkingsdoeleinden. De SBN kent een gebroken boekjaar dat loopt van 1 september tot en met
31 augustus. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen, is de Shirtshop nu integraal opgenomen in
de Staat van baten en lasten. In de toelichting in paragraaf 8.5.2 wordt het separate resultaat van de
Shirtshop onderscheiden.
Functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Door afrondingsverschillen achter de komma kunnen totalen
soms enkele euro’s afwijken.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de SBN zich
verschillende oordelen en schattingen die essentieel zijn voor de jaarrekening.

8.4.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek
van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend
met een eventuele restwaarde. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen
wordt rekening gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de volgende pagina.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, de vervolgwaardering is de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vordering.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De SBN beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa
niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De
liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan,
is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het
bestuur van de vereniging of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is
opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag
en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking
en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking
zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het
aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt
vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden
gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen. De
verplichtingen die pas na één jaar vervallen worden als langlopend gepresenteerd.
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8.4.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van
de lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.
Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Subsidies en bijdrage bestedingsplan
Subsidies en bijdrage bestedingsplan worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan
de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Contributies
De contributie wordt toegerekend aan het jaar waarin de begindatum van de contributieperiode valt.
Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Medewerkers van SBN zijn
aangesloten bij Pensioenfonds PFZW. De SBN heeft geen verplichtingen tot het doen van
aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt om deze reden als last verantwoord.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van een vast percentage
van de aanschaffingswaard, op basis van de verwachte economische levensduur.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
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8.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

Vanwege de beperkingen door corona is het in vele opzichten, ook financieel, een uitzonderlijk
seizoen geweest. Er was een resultaat van nihil begroot, maar we eindigden met een positief
resultaat €172.346. In de volgende twee paragrafen volgt een toelichting op de belangrijkste
afwijkingen ten opzichte van de begroting.

8.5.1 Baten (pagina 27)
Er waren nauwelijks daglidmaatschappen (B3), omdat deze afgenomen worden bij survivalruns,
waarvan er slechts twee georganiseerd zijn.
De groei van het aantal seizoensleden was conform verwachting. In de begroting was geen rekening
gehouden met de regel dat nieuwe leden in het laatste kwartaal van het seizoen geen contributie
betalen. Juist in het afgelopen seizoen was de groei in dat laatste kwartaal, toen er steeds meer
mocht, relatief groot. Dit tezamen resulteert in een lager dan begroot contributietotaal van onze
seizoensleden (B2).
Doordat er minder opleidingsdagen konden plaatsvinden, was het ontvangen inschrijfgeld van de
cursisten (B6) lager.
De bijdrage van NOC*NSF (B7) bleek hoger dan verwacht. Halverwege het seizoen werd tevens
bekendgemaakt dat alle sportbonden over kalenderjaar 2021 een extra bijdrage uit het corona
noodfonds van NOC*NSF krijgen. Voor de SBN betekent dit een extra bijdrage van €40.132, dat voor
8/12 meetelt in seizoen 2020/2021.
De Shirtshop had vanwege het wegvallen van bijna alle survivalruns een veel lagere omzet (B11).
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8.5.2 Lasten (pagina 28)
Bestuurlijk
Doordat veel activiteiten van de SBN niet of niet fysiek plaatsvonden, werden er minder kosten
gemaakt voor reizen, vergaderlocaties en bijkomende kosten als catering (L1 & L2).
Het bestuur is onbezoldigd.
Sportuitvoering
Doordat er minder opleidingsdagen mogelijk waren, werd er minder uitgegeven aan de opleiders en
drukwerk (L3).
Er waren prijsuitreikingen namens de SBN, maar er is aanschaf geweest van nieuwe (wissel)trofeeën
en medailles voor de komende jaren (L5). Deze zijn deels geactiveerd op de balans.
Er was geen vrijwilligers- of survivalrundag (L5).
Onder de ondersteuning van WO’s en TG’s (L6) vallen o.a. de incassokosten bij inschrijvingen voor
survivalruns. Die kosten vielen vrijwel geheel weg.
Voor het UVP (L7) is minder externe inhuur geweest. Daarnaast zijn de begrote kosten voor de
aanschaf van een elektronisch tijdregistratiesysteem geactiveerd op de balans.
De afschrijving inventaris (L8) heeft betrekking op het elektronisch tijdregistratiesysteem dat in 5 jaar
zal worden afgeschreven naar nul.
De Parcourscommissie (L9) heeft vrijwel geen survivalruns te keuren gehad en is ook weinig fysiek
samengekomen.
Pr & communicatie
Extra activiteiten/kosten in het kader van het 30-jarig bestaan van de SBN in 2021 bleken niet
uitvoerbaar (L10). Daarnaast heeft het bestuur besloten geen uitvoering te geven aan het plan om de
inzet van het promotiepakket bij survivalruns op eigen kosten en met eigen mensen te verzorgen
(L10).
De SBN was voornemens om in juli/augustus 2021 te participeren in het Olympic Festival in
Scheveningen, maar heeft hier kort van tevoren vanaf gezien toen de coronabesmettingscijfers in
Nederland hard opliepen. Er waren al wel kosten gemaakt voor het verblijf van onze mensen (L13).

Jaarverslag seizoen 2020/2021

35

Bondsbureau & ondersteuning (L14)
Gedurende de seizoenen is er fluctuatie in de capaciteit van het bondsbureau geweest.
Onderstaande tabel geeft de stand per 31 augustus weer van de medewerkers in loondienst:
31-8-2021 31-8-2020
2,5
2
7
6

FTE
Medewerkers
Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

102.664
20.237
7.978
130.879

91.561
19.472
8.656
119.690

Het bestuur heeft een deel van de operationele taken die door de leden van Commissie Technische
Zaken zijn uitgevoerd, geldelijk beloond (L16). De taken van deze commissie zullen in seizoen
2021/2022 anders ingericht worden.
Het nieuwe pakket voor ledenadministratie is nog niet opgeleverd door de ontwikkelaar. Hierdoor
zijn de gebruikskosten (L17) nog niet gemaakt.
Verzekeringen
We hebben vooral minder premie betaald door het lagere aantal daglidmaatschappen.
Shirtshop
De Shirtshop heeft weinig shirts ingekocht (L20), omdat er vrijwel geen survivalruns waren. De
overige kosten (L21) zijn afgenomen doordat er afscheid is genomen van een betaalde medewerker
en hier een vrijwilliger voor in de plaats is gekomen. Het positieve resultaat van de Shirtshop (€1.084)
wordt gerestitueerd (L22) aan de bij de SBN aangesloten afnemers.

8.5.3 Resultaat (pagina 29)
Het seizoen 2020/2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van €172.346. Het bestuur stelt
voor om een continuïteitsreserve aan te maken van €150.000. Het bestuur stelt tevens voor om het
restant van het positieve resultaat (€22.346) toe te voegen aan de algemene reserve.

8.6

Specificatie van bijdragen van NOC*NSF

Kalenderjaar

Bijdrage

2020

1.1 Basisfinanciering

2021

Bedrag op
jaarbasis

Periode

4 maanden
100.895
1.1 Basisfinanciering
8 maanden
223.670
Totaal verantwoord in jaarrekening 2020/2021
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Bedrag in
boekjaar
33.632
149.113
182.745
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8.7

Toelichting op de balans (pagina 29)

8.7.1 Activa
A1: Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Boekwaarde per 1 september
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 augustus
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

31-8-2021

31-8-2020

0
14.961
-748
14.213

0
0
0
0

17.623
-3.410
14.213

2.662
-2.662
0

De investering in de andere vaste bedrijfsmiddelen in het boekjaar bestaat uit de aanschaf van een
elektronisch tijdregistratiesysteem.
A2: Overige vorderingen & overlopende activa
Overige vorderingen
Restitutie verzekeringspremie
Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde verzekeringspremie
Overige vooruitbetaalde kosten

Totaal Overige vorderingen & overlopende activa
A3: Liquide middelen
Bankrekeningen
Spaarrekeningen

31-8-2021
0
4.341
4.341

7.570
100
7.670

50.316
8.500
58.816

81.234
2.523
83.757

63.157

91.427

31-8-2021
74.323
339.712
414.035

31-8-2020
7.568
192.522
200.090

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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8.7.2 Passiva
P1: Eigen vermogen

Saldo per 1 september
Resultaatbestemming
Resultaat boekjaar
Saldo per 31 augustus

2020/2021
2020/2021
Algemene
Bestemmingsreserve
reserve
170.357
30.000
35.180
0
0
0
205.537
30.000

2020/2021
Onverdeeld
resultaat
35.180
-35.180
172.346
172.346

Van de bestemmingsreserve opleidingen is geen gebruik gemaakt. Een toevoeging aan deze reserve
acht het bestuur niet noodzakelijk. Conform het besluit van de najaars-ALV 2020 is het resultaat over
seizoen 2019/2020 toegevoegd aan de algemene reserve.
P2: Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonbelasting

31-8-2021
146
1.798
1.944

31-8-2020
0
2.244
2.244

P3: Overige schulden & overlopende passiva
Overige schulden
Restitutie Shirtshop

31-8-2021

31-8-2020

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bijdrage NOC*NSF
Nog te betalen verzekeringspremies
Reservering vakantiegeld / -dagen / eindejaarsuitkering
Accountantskosten
Overige nog te betalen kosten

Totaal Overige schulden & overlopende passiva

1.084
1.084

4.402
4.402

18.639
46.728
7.419
10.890
2.348
86.024

8.408
49.827
3.147
0
3.676
65.059

87.108

69.461

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurovereenkomst voor de huur van een kantoorruimte te Papendal tot en met per 28 februari
2022. De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd (huurlast per jaar: €5.042).
Overeenkomst voor het voeren van de financiële administratie met een opzegtermijn van 2 maanden
(jaarlast: €13.503).
Overeenkomst voor de duur van 2 jaar voor de controle van de jaarrekening (jaarlast: €9.075)
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8.8

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

Solvabiliteit eigen vermogen / balanstotaal
Liquiditeit
vlottende activa / kort vreemd vermogen

Minimum
NOC*NSF
> 0,2
>1

31-08-2021

31-08-2020

0,80
4,80

0,76
4,22

De ratio’s bevinden zich ruim boven de minimumnormen die NOC*NSF hanteert.
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8.9

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Survivalrun Bond Nederland
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening over de periode 1 september
2020 tot en met 31 augustus 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 augustus 2021 van Survivalrun Bond
Nederland te Oude IJsselstreek gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Survivalrun Bond Nederland per 31 augustus 2021 en van het resultaat over de periode 1
september 2020 tot en met 31 augustus 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 Kleine organisaties
zonder winststreven (Rjk C1) en het Bestedingsplan en richtlijnen sportagenda 2017+ bestedingsjaar
2020 en 2021.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 augustus 2021;
2. de staat van baten en lasten over de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus
2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Survivalrun Bond Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 augustus 2020 is geen accountantscontrole
toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en
de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de
mutatieoverzichten niet gecontroleerd.
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B.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•
•

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 Kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1) is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 Kleine organisaties zonder winststreven
(Rjk C1) en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,
hoofdstuk C1 Kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1) en het Bestedingsplan en richtlijnen
sportagenda 2017+ bestedingsjaar 2020 en 2021 .
C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,
hoofdstuk C1 Kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1) en met het Bestedingsplan en
richtlijnen sportagenda 2017+ bestedingsjaar 2020 en 2021. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•

•

•
•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
ZOETERMEER, 15 oktober 2021
Astrium Accountants B.V.
J. Eikelenboom MSc RA
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9.

Ondertekening jaarverslag door bestuur

Was getekend, het bestuur van de Survivalrun Bond Nederland, op 15 oktober 2021:

André Gorter (voorzitter)

Huub Scharenborg (secretaris)

Marco Stoute (penningmeester)

Nynke de Jong (pr & communicatie)

Frank Koelewijn (algemeen)

Ron van Ommeren (ICT)

Lenneke van der Heide (algemeen)
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10.

Colofon

Dit jaarverslag is gepubliceerd in oktober 2021 ten behoeve van de Algemene
Ledenvergadering van de Survivalrun Bond Nederland op 29 oktober 2021 te Papendal,
Arnhem.
Teksten
Foto’s
Redactie

: bestuur, bondsbureau, SBN Shirtshop
: Aangeleverd door aangesloten trainingsgroepen
: Mark Huizinga (directeur)

Contact bondsbureau SBN

: bondsbureau@survivalrunbond.nl
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

Website SBN

: www.survivalrunbond.nl
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