
 

 

 

 

Samenvatting afstembijeenkomsten ALV-stukken per regio  
  

 

Op 13, 14, 15 en 16 september hebben we 4 digitale afstem bijeenkomsten georganiseerd 

voor resp. regio Midden, Oost, Zuid en Noord. Het doel van deze bijeenkomst was het 

afstemmen van de ALV-stukken per regio. We hebben een samenvatting gemaakt van de 

meest belangrijkste vragen en antwoorden. Alle aanwezigen waren positief over deze wijze 

van voorbereiding en opzet. 

 

1. Verslag van de commissies 

Commissie Pr & Communicatie seizoen 2020/2021 

             Krijgen de huisfotografen een vergoeding? De huisfotograaf krijgt een vrijwilligersvergoeding 

krijgt à €75 per dag dat zij actief zijn. De foto’s zijn kosteloos beschikbaar voor onze leden 

voor niet commerciële doeleinden en voorzien van een logo. Dit als promotie van de sport 

en dienstverlening naar de leden.  

 

Commissie Deskundigheidsbevordering seizoen 2020/2021 - uitgevoerd: 

Hoeveel mensen staan er nog op de lijst voor een PvB? 190 mensen hebben de opleiding 

gedaan en hebben nog geen PvB hebben afgelegd. Er is nog een forse achterstand weg te 

werken. 

 

Zijn er nog veel trainingsgroepen waarvan nog niemand de BTS heeft gedaan? Hebben jullie 

daar zicht op? Een aantal trainingsgroepen is nog niet BTS gecertificeerd en we moeten hier 

als bond uiteindelijk nog een standpunt over innemen. 

 

Accrediteren van alle opleidingen onder de ASK (Academie voor Sportkader) om de kwaliteit 

van de opleidingen op niveau te hebben en te houden. Ook hier is een subsidie aan 

verbonden.  

Maakt die subsidie onderscheid tussen stichtingen, verenigingen en bedrijven? Vanuit de 

NOC*NSF geldt dat de bond een vergoeding krijgt voor elk behaald certificaat en daarmee 

drukken we de kosten van de opleiding. Op dit moment is er vanuit het Nationaal Sport 

Akkoord een subsidieregeling voor de ATS cursus. Daarmee zijn de volledige 

opleidingskosten voor die cursusdag terug te krijgen.  

 

              Zijn er zaken die spelen die handig zijn om te weten als je een wedstrijd wilt organiseren? 

We hebben verschillende overleggen over de corona ontwikkelingen gehad. Bij de vorige 

ALV is vanuit de Cie WZ de BSR naar voren gekomen. Deze moet nog in de praktijk van start 



 

 

 

 

gaan. Een aantal organisaties heeft dit in de kalender opgenomen. Technisch is voor de 

inschrijving alles ingericht. In de uitvoering van het parcours moet dit nog blijken. We 

hebben geen nieuwe items van de Cie WZ vernomen. Bij het keuren van de trainingsgroepen 

speelt de capaciteit een rol. Er is een terugloop van de PC-leden, terwijl het aantal TG’s en 

het aantal wedstrijden toeneemt.  

 

             Wat verwachten wij van de BSR? Dat moet zich dit seizoen nog gaan bewijzen, er is nog geen 

enkele wedstrijd geweest in die klasse. Pas halverwege het seizoen krijgen we een beeld of 

dit gaat leven en of qua klassement een interne strijd ontstaat en of dit voor de organisaties 

bevalt. We moeten dit nog ervaren. In regio Zuid organiseert een aantal WO’s al een 

soortgelijke wedstrijd, echter nog niet onder de noemer van de BSR. 

 

Mededeling 3 van 5: Nieuw pakket ledenadministratie: Unify 

Hoeveel groepen maken gebruik van Conscribo Ledenadministratie & incasso software en zal 

er een import module komen om alle leden naar deze nieuwe te migreren? Unify kan 

gebruikt worden door de TG en WO met een koppeling tussen lidmaatschap van de TG en 

van de bond. Ook zaken als transitie moet goed worden opgepakt.  

 

Is het de bedoeling van de ledenadministratie een geïntegreerd systeem te maken, ook voor 

de TG? Er wordt voor de TG een pakket voor de leden aangeboden en hierin zit een 

koppeling van het lidmaatschap met de bond en het lidmaatschap van de vereniging. Dit is 

statutair vastgelegd.  

 

Waar ligt de verantwoordelijkheid v.w.b. de AVG? Dit wordt geautomatiseerd ingeregeld, 

met inachtneming van de AVG. Elke partij dient er voor te zorgen dat hij handelt volgens de 

juiste regelgeving. Het systeem wordt gratis aangeboden aan de TG en WO. In formele zin is 

de bond eigenaar, ook de TG’s kunnen hier functionaliteiten aan toevoegen. Uiteindelijk ligt 

de verantwoordelijkheid bij het lid.  

 

Mededeling 5 van 5: Aanpassingen vanwege corona voor seizoen 2021/2022 

T.a.v. de punten voor de nieuwe BSR zijn er nog wel wat vragen. Bij de puntentelling kwamen 

wij er achter dat de kwalificatie run zwaarder was dan de BSR. Een kwalificatie run is per 

definitie altijd en recreatieve survivalrun. Volgens het reglement moet deze lichter zijn dan 

de wedstrijd variant. Dit is niet precies gekwantificeerd en de WO’s maken hierin ook 

onderscheid. Er is een situatie waarin er nog wel mismatch is, daar ligt nog een uitdaging om 

hier kritisch naar te kijken. Dit is een punt van aandacht, waar we niet direct een oplossing 

voor hebben. We kunnen er wel op wijzen dat een recreatieve run lichter moet zijn dan een 

kwalificatie run.   



 

 

 

 

 

             Komt het voor dat een ATS cursus start met deelnemers zonder bandje? Dit komt voor. De lat 

ligt wel laag. Nieuwe TG’s willen ook mensen opleiden, maar er zijn geen runs. Op basis 

hiervan heeft het bestuur tot deze aanpassing van de eis besloten.   

 

              Faciliteert de bond als een WO de prijsuitreiking bij bijv. de ONK MSR niet aandurft? Het is 

de keuze van de WO om geen prijsuitreiking te organiseren en wij zorgen er voor dat zowel 

de medailles als het prijzengeld bij de prijswinnaars terecht komen. 

 

2. Highlights uit het jaarverslag seizoen 2020/2021 

Hebben we inzicht van ongelukken en zaken die niet goed zijn gegaan? Ja, tot op heden 

hebben we weinig tot geen claims gehad. We hebben gekozen voor een eigen risico van 

€20.000 per geval. We hebben hier voordeel van omdat we weinig claims hebben gehad.  

 

3. Samenvatting jaarrekening 

             In hoeverre ben je afhankelijk geworden van de bijdragen van de NOC*NSF? Onze 

belangrijkste inkomstenbron is de contributie en de bijdrage van het NOC*NSF. Tezamen 

vormen zij 90% van onze inkomsten.  We moeten zorgen dat we geen grote gaten hebben in 

onze begroting, we bespreken met onze accountant hoe we dit het beste boekhoudkundig 

kunnen verwerken zodat we hier de komende jaren profijt van hebben.  

             Hoe hebben wij dit in het verleden gedaan? Door de ledenstijging, meer dan begroot, gaf dit 

een positief resultaat.’ Ook hebben we nu meer mensen in dienst: de inkomsten stijgen, 

maar de uitgaven ook (opleidingen/bondsbureau).  

 

             Hadden we niet al een gezonde reserve? Dit klopt, onze financiële ratio’s waren heel goed, 

dus we hebben een buffer, in het gesprek met de accountant willen we vragen hoeveel 

buffer we nodig hebben. We hebben nu nog niet goed in kaart wat een gezonde 

weerstandsreserve is en dit we willen dit met onze accountant bespreken. Als blijkt dat dit 

verantwoord lager kan dan kunnen we dit geld weer inzetten voor mooie projecten.’ 

 

             Zijn er vanuit het NOC*NSF geen richtlijnen voor een gezonde buffer? We kennen minimum 

eisen voor financiële ratio’s en solvabiliteit- liquiditeitsratio. Daar zitten wij ruim boven, 

maar dit zijn de ondergrenzen die zij aangeven om te zorgen dat zij niet te maken krijgt met 

een bond in financiële nood. Als wij laten zien dat wij financieel gezond zijn hebben wij de 

eigen verantwoordelijkheid om te kiezen hoe wij met onze financiën omgaan. De 

verzekeringen zijn het grootste eigen risico. Hiervoor is €20.000 gereserveerd. De laatste 

jaren behoeven wij dit niet aan te spreken. De risicoanalyse nemen we dit mee in het 

gesprek met de accountant. 



 

 

 

 

               

             De opbrengsten van de baten: de contributies en de licenties, deze zijn ten opzichte van de 

begroting lager, terwijl er meer leden zijn bijgekomen?. Dit komt door de afname van de 

daglidmaatschappen van de niet-leden. Wij maken nu verlies op daglidmaatschappen, wij 

betalen meer premie aan verzekeringspremie. We hebben ervoor gekozen het 

daglidmaatschap niet duurder te maken, we zien dat als een investering in de hoop dat er 

mensen in onze sport instromen.  

 

              Een aantal jaren geleden was het daglidmaatschap voor het NOC*NSF verhoogd van €3 

naar €5. Op moment dat daglidmaatschappen niet meer meetellen, is er dan een plan of 

ambitie deze terug te draaien?’ Op dit moment is het daglidmaatschap €5. Inmiddels is de 

premie €7,70. Wij betalen voor 1 daglid meer premie dan voor een seizoenslid. Dit is een 

verzekeringskwestie gebaseerd op eigen risico.. We lijden verlies op de eigen dagleden, we 

proberen dit uit eigen middelen te dragen omdat we dit niet duurder willen maken. We 

hopen vanuit de dagleden dat er meer mensen instromen in onze sport.  

 

4. Voorstellen najaars-ALV 

             Voorstel 1 - Regels omtrent keuringen van trainingsterreinen 

             Is de verwachtingstermijn een tweerichtingsverkeer? De ervaring van Ian Geschiere is dat zij 

lang moeten wachten op terugkoppeling. Dit levert veel vertraging op. Bij het algemeen 

reglement is een bijlage toegevoegd in 1 A4 waarmee de stappen en termijnen transparant 

en inzichtelijk worden. Op dit moment ligt er niets vast. De regie ligt bij de PC en die 

probeert tot afspraken te komen.  

 

             Zijn er initiatieven of plannen m.b.t. gebruiksvriendelijkheid van de applicatie Eland? Dit is 

niet in dit stappenplan is opgenomen. Er wordt wel gesproken over een hindernis logboek, 

maar niet of dit Eland moet zijn. We moedigen de organisaties aan Eland te gebruiken, 

maar we willen dat niet alle organisatie opleggen. Alex voegt er aan toe dat het handig is 

een gebruiksvriendelijk systeem te hebben.  

 

              Voorstel 2 - Nieuwe wisseltrofeeën 

              Is het mogelijk is om zelf de naam in de trofee te typen omdat het deze soms foutief op het 

label wordt vermeld? De naam wordt bij de prijsuitreiking ter plaatse gelaserd zodat deze 

juist op de trofee komt te staan.  

 

             Krijgt degene die een wisseltrofee inlevert een herinnering? De winnaar ontvangt een 

blijvende herinnering in de vorm van een kleine trofee. Voor de ONK’s hebben we ook een 

luxere versie van de medailles laten maken.   


