(Digitale) Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2020
Verzorgd door ALV-online vanuit Dommerholtzaal Schouwburg Odeon te Zwolle, van 20.00
tot 22.20 uur

Aanwezig:
Bestuur
André Gorter (voorzitter)
Carel Wolters (penningmeester)
Frank Koelewijn (juridische zaken)
Huub Scharenborg (secretaris)
Teun de Laat (bestuurslid pr & communicatie)
Bondssecretariaat
Mark Huizinga (directeur)
Jochem Schutten
Marloes Boersma
Nicole Snijders (notulen)
Kandidaat-bestuursleden
Ron van Ommeren (kandidaat-bestuurslid)
Lenneke van der Heide (kandidaat-bestuurslid)
Marco Stoute (kandidaat-bestuurslid)
Nynke de Jong (kandidaat-bestuurslid)
Ereleden
Hans te Velthuis, tevens voorzitter PC
Eddy te Woerd, tevens beheerder Shirtshop
Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur:
Er waren 74 leden online aanwezig tijdens de ALV, zie aanmeldingenlijst.
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Agenda:
1. Opening en mededelingen door voorzitter (20.00u)
2.

Notulen ALV 17 juli 2020 in Postillon Hotel Arnhem

3. Jaarverslag 2019/2020
4. Verantwoording jaarplan 2019/2020
5. Verantwoording jaarrekening 2019/2020
6. Decharge bestuur over het financiële beleid
7. Decharge bestuur over het gevoerde beleid
8. Voorstel datumwijziging licentieopzegging
9. Voorstel invoering Basis Survivalrun (BSR)
10. Aftreden bestuursleden en nieuwe kandidaat bestuursleden
11. CV-kandidaat bestuurslid Lenneke van der Heide
12. CV-kandidaat bestuurslid Marco Stoute
13. CV-kandidaat bestuurslid Ron van Ommeren
14. CV-kandidaat bestuurslid Nynke de Jong
15. Rondvraag
16. Sluiting
Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze najaars-ALV zijn in te zien via onze website.
Alle chatvragen uit deze ALV zijn in een apart document geplaatst.
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1.
Opening en mededelingen door voorzitter
André opent de vergadering: ‘Iedereen van harte welkom op deze bijzondere en unieke
najaars-ALV live vanuit het Odeon in Zwolle. Wat fijn dat jullie zijn aangeschoven aan de
keukentafel, het bureau op zolder, via mobiel of laptop vanaf de bank. Een speciaal welkom
natuurlijk ook voor onze ereleden: Eddy te Woerd en Hans te Velthuis, onze regio
ambassadeurs, commissievoorzitters, de kascommissie en niet op de laatste plaats onze vier
kandidaat bestuursleden. We blikken terug op afgelopen seizoen en leggen verantwoording
hiervoor af. Zonder telkens het effect van corona te willen benoemen zal deze ALV
vanzelfsprekend en evengoed anders zijn dan een fysieke ALV. Er zijn flinke beperkingen in
bijvoorbeeld aanwezigen, sprekers en niet onbelangrijk interactie tussen leden en bestuur.
Het kan niet op de reguliere manier. Om een digitale ALV boeiend te houden hebben wij
gemeend deze korter en bondiger te houden dan gewend. Bovendien is de open discussie
die er ontstaat tijdens een fysieke ALV nu veel beperkter. Om het technisch overzichtelijk te
houden zijn er dus ook minder verschillende sprekers. Wij presenteren een compact
programma, zonder afbreuk te doen aan het statutaire of democratische gehalte, alles
zonder pauze, maar bijvoorbeeld ook zonder afscheid te kunnen nemen van vrijwilligers. Dit
schuiven we door naar de eerstvolgende fysieke ALV. Passend binnen de geldende corona
maatregelen hebben we dus gekozen voor uitsluitend een noodzakelijk bezetting, dat
betekent, onze huidige bestuursleden (Carel Wolters, Teun de Laat, Frank Koelewijn en Huub
Scharenborg) en als chat moderator onze directeur Mark Huizinga. Hij komt niet in beeld,
maar heeft een microfoon en kan inkomende vragen doorspelen. Dit kan tijdens/na elk
agendapunt. De leden thuis horen Mark de vraag stellen en zien de bestuursleden
antwoorden. Het bestuur beslist wie welke vraag beantwoordt. Huishoudelijk vul ik tevens
aan dat alle vragen die niet of niet direct beantwoord kunnen worden, achteraf schriftelijk
door het bestuur zullen worden beantwoord. Deze vragen en antwoorden worden als bijlage
aan de notulen toegevoegd, zodat geen vraag verloren gaat. Notulist is overigens Nicole
Snijders van het Bondsbureau, zij notuleert vanuit huis. De opname van de ALV en de inhoud
van de chatbox krijgen we na afloop van Online ALV (die dit alles mede mogelijk maakt), dus
er gaat geen info verloren. Wij hebben tevens besloten om de presentaties van de
commissievoorzitters te schrappen. De presentaties van de commissies zijn online
gepubliceerd en zijn in tekst samengevat in het Jaarverslag. Het Jaarverslag is ook
gepubliceerd en de highlights hieruit zullen, zoals gebruikelijk wel gepresenteerd worden.
Jullie zijn vooraf geïnformeerd en konden ook vooraf vragen mailen, maar natuurlijk kan er
desgewenst en nogmaals via de chat ook vragen gesteld worden. Mark zal deze met zorg
behandelen'.
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Hoe ziet de planning er verder vanavond uit:
• Welkom en inleiding;
• Notulen vorige ALV;
• Jaarverslag, Jaarplan en Jaarrekening 2019/2020;
• Verslag kascommissie;
• Decharge;
• Voorstellen;
• Bestuurswisselingen;
• Rondvraag.
2

Notulen ALV 17 juli 2020 in Postillion hotel Arnhem

André: ‘De notulen hebben jullie gelezen en aan de aanwezigen de vraag of zij inhoudelijk
op- en of aanmerkingen hebben op de notulen. Er zijn geen op- en of aanmerkingen en met
dank aan Nicole stellen we deze vast.
3.

Jaarverslag 2019/2020

André geeft het woord aan Huub. Huub neemt ons mee door het jaarverslag over seizoen
2019/2020. ‘Het jaarverslag is voor iedereen openbaar en te vinden op onze website. Ik haal
er een aantal highlights uit, om te beginnen met onze wedstrijdkalender’.
i.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. Het totaalaantal startplekken zakte naar 22.408, het jaar ervoor
waren het er ruim 40.000. We hopen dat we komend seizoen meer survivalruns kunnen
realiseren. 75% van de plekken werd opgevuld door seizoensleden en 25% door dagleden.
ii.Het ledenbestand kent een geringe toename van 90 personen. 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 seizoen 2018/2019 naar 32% in
2019/2020, hetgeen altijd een goede ontwikkeling is.
iii.Het aantal volwassen licentiehouders steeg van 2305 naar 2508 (+9%), dit is een forse
toename, het aantal jeugdleden met een wedstrijdlicentie steeg van 833 naar 902 (+8%).
iv.Het aantal daglidmaatschappen is aanzienlijk minder dan het jaar ervoor. Dit heeft uiteraard
te maken met het niet doorgaan van survivalruns door het coronavirus.
v.Begin 2020 werd het aspirant-lidmaatschap operationeel. Niet-SBN-leden die willen proeven
aan survivalrun bij één van de aangesloten trainingsgroepen, kunnen een aspirantlidmaatschap 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
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trainingsgroep. In dit eerste seizoen hebben 315 personen een aspirant-lidmaatschap
afgesloten.
vi.Daarnaast zien we dat het aantal WO’s en TG’s is toegenomen. Er zijn 16 nieuwe
organisaties aangesloten, dat is een goede trend.
vii.Huub legt het rooster van aftreden uit. ‘André zal volgend jaar opnieuw herkiesbaar zijn.
Carel en Teun treden vandaag af en Frank en ondergetekende nemen in ieder geval tot 2022
nog deel aan het bestuur’.
viii.Regio’s: rooster van aftreden regio-ambassadeurs: Regio Noord heeft een nieuwe regioambassadeur, Robert-Jan Ritsema en voor de regio’s Oost en Midden hebben we twee
vacatures. Huub vraagt met klem of er iemand bereid is de RA functie in Oost en Midden op
te vullen. In de regio Zuid nemen Jesse en Michelle waar, omdat Bram een wereldreis aan
het maken is.
ix.SBN Shirtshop: Door de afgelaste wedstrijden zijn er veel minder shirts uitgegeven, het
afgelopen seizoen heeft geresulteerd in een negatief resultaat. Carel zal dit straks in de
verantwoording jaarplan 2019/2020 nader toelichten. André bedankt Huub voor de
toelichting en overzichtelijke opmaak. Over dit onderwerp zijn er verder geen inhoudelijke
vragen.
Is de ALV akkoord met het jaarverslag 2019/2020?
Het voorstel wordt ter stemming gebracht en met meerderheid aan stemmen goedgekeurd.
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 1 stem, blanco: 7 stemmen.
4.
Verantwoording jaarplan 2019/2020
André neemt het woord. Het bestuur heeft het MJBP voor vier jaar vastgesteld. Uit de drie
pijlers halen we ieder jaar onze doelstelling en ambities die verwoord worden in een
jaarplan.
Bij het ‘Aantrekkelijk sportaanbod’ hebben wij de volgende punten helaas niet kunnen
realiseren: (Dubbelop tekst over de 24 doelstellingen; dit staat al in de afsluiting van deze
alinea)
i.Het aantal licentiewedstrijden is met 15% toegenomen t.o.v. seizoen 2018/2019 (werkelijk:
14,6%).
ii.Minimaal 60% van alle TG’s heeft minimaal één trainer gecertificeerd als ATS of BTS.
(werkelijk: 59%).
iii.Er is geen survivalrundag georganiseerd waar de leden kennis kunnen opdoen over
verschillende facetten van survivalrun. Dit is spijtig, maar hopelijk kunnen we volgend jaar
als we 30 jaar bestaan er in welke vorm dan ook aandacht aan geven.

5

Voor de pijler ‘Sterke organisatie: organisatiestructuur’ hebben we niet kunnen realiseren
dat de commissies met voldoende bezetting hebben kunnen functioneren en dat de vier
regio’s nog niet volledig functioneren met actieve inbreng van organisaties en
ambassadeurs. Deze punten zullen in ons toekomstig jaarplan terugkomen. We zoeken nog
steeds regio-ambassadeurs voor de regio’s Oost en Midden en we hopen dat dit stokje snel
wordt overgenomen.
Voor de overige aspecten ‘financiering, positionering en bekendheid’ hebben we aan alle
doelstellingen voldaan. Volgende week begint het bestuur aan een verkenning om te
komen tot een nieuw MJBP voor de komende 4 jaar. Deze zal op de volgende ALV aan de
leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Andre vat kort samen dat van de in totaal 24
doelstellingen er 19 zijn gerealiseerd, helaas 3 onderdelen niet en bij 2 waren we heel
dichtbij. Hier komen we op terug en we gaan deze in de toekomst proberen te realiseren.
5.
Verantwoording jaarrekening 2019/2020
André geeft voor de laatste maal en zeer graag ook het woord aan Carel om de jaarrekening
door te nemen. Deze bestaat uit de exploitatie van boekjaar 2019/2020, toelichting op het
exploitatieresultaat, balans per 31-08-2020 en 31-08-2019, verslag kascontrolecommissie
over de jaarrekening, voorstel bestemming van het exploitatieresultaat en de goedkeuring
van de jaarrekening.
Jaarrekening: het resultaat van het afgelopen jaar kwam exclusief het verlies van de
Shirtshop bij elkaar opgeteld uit op € 35.873. We hadden begroot op nul uit te komen. Het
hoger resultaat komt door € 84.316 minder lasten en € 48.000 minder baten. Carel vat de
resultaten in de volgende sheet samen.
i.De vermindering van het aantal daglidmaatschappen is een forse post.
ii.De aspirant-leden hebben wel €1.575 aan inkomsten opgebracht.
iii.Er is nog geen opbrengst geweest van sponsoring, terwijl € 10.000 in de begroting was
opgenomen.
iv.Minder contributie seizoensleden, maar meer licentieopbrengsten.
v.Hogere bijdrage NOC*NSF en hogere inschrijfgelden trainersopleiding. Hier staat tegenover
dat de lasten voor het opleidingshuis zijn toegenomen.
vi.De post verzekering: minder leden/minder verzekerden €-62.983.
vii.De kosten van de sportuitvoering zijn achtergebleven door het niet organiseren van een
survivalrundag, en vanwege de coronaperikelen minder wedstrijden en PC controles en
prijsuitreikingen en er is aan UVP minder uitbesteed omdat we overgaan op een
ledenadministratie via Nederland Sport.
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viii.Lagere kosten magazine SURVIVALRUN: we zijn fors digitaal gaan uitgeven. Daarnaast waren
er 4 edities begroot en zijn er 3 uitgegeven.
ix.Hogere kosten opleidingshuis: meer trainingen en meer lesmateriaal. Omdat we geen gelden
hiervoor uit de bestemmingsreserve hebben gehaald, drukt dat op de exploitatie.
Balans per 31-08-2020 en 31-08-2019:
i.Per 31 augustus hadden we bijna € 200.000 aan liquide middelen.
ii.De voorraad kleding is afgenomen, de post debiteuren is lager: de Shirtshop heeft minder
geleverd, dus minder opbrengsten.
iii.Te ontvangen restitutie verzekeringspremie 2019 € 7.570.
iv.Verzekeringspremie € 81.234: Deze wordt gerekend over een geheel jaar terwijl ons
boekjaar een deel van 2019 en een deel van 2020 beslaat. We krijgen nog wat terug in 2021.
Passiva kant:
Het eigen vermogen is per 31 augustus 2020 gegroeid naar € 235.537. Bij de overloop
passiva zien we ook de post verzekeringspremies. De te betalen verzekeringspremie gaat
over premies die we nog niet in rekening gebracht hebben gekregen. Al met al zien we bij de
balans een eigen vermogen van € 308.557. Dit is bijna helemaal aanwezig als kasgeld, dat
maakt het bedrijven van de business van SBN erg gemakkelijk zegt Carel. 76% is beschikbaar
in de balans voor eigen vermogen, onze liquiditeit is heel gezond (ruim 4x meer dan vereist).
Ook hier blijkt weer dat de bond financieel heel gezond is.
Kascommissie: Carel licht toe dat Theo Terpstra en Jacco Bontekoe voor volgend jaar zijn
benoemd maar het is de bedoeling dat we vanaf het volgend seizoen overgaan op een
accountantscontrole. Jacco licht toe dat de kascommissie steekproefsgewijs gekeken heeft
of de in- en uitgaven verantwoord waren gedaan. Hiervoor hebben zij een deel van de
notulen mogen inzien en op basis daarvan konden zij vragen stellen aan de penningmeester.
Het was veel werk. De kascommissie is zeer tevreden over het laatste werk van Carel en
nogmaals bedankt hiervoor. De kascommissie geeft het advies akkoord te gaan met het de
jaarrekening 2019/2020. Carel bedankt Jacco en Theo ook met de woorden ‘hartstikke fijn
dat jullie dit hebben willen doen’.
André bedankt Carel en Jacco ook voor het werk en de uitleg.
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Het resultaat van € 35.180 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 1 stem, blanco: 7 stemmen.
Daarmee is dit voorstel aangenomen.
Het positieve resultaat van de Shirtshop van seizoen 2018/2019 wordt uitgekeerd.
Akkoord: 51 stemmen, niet akkoord: 6 stemmen, blanco: 15 stemmen.
Het voorstel is hierbij aangenomen. Dit wordt berekend en daarna uitgekeerd aldus Carel.
Is de ALV akkoord met de jaarrekening boekjaar 2019/2020?
Akkoord: 69 stemmen, niet akkoord: 0 stemmen, blanco: 5 stemmen. Daarmee is dit
voorstel aangenomen.
Is de ALV akkoord met het jaarverslag seizoen 2019/2020?
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 1 stem, blanco: 7 stemmen. Daarmee is dit voorstel
aangenomen.
6.
Decharge aan het bestuur over het financiele beleid
Verleent de ALV decharge aan het bestuur over het financiële beleid?
Akkoord: 64 stemmen, niet akkoord: 1 stemmen, blanco: 6 stemmen. Daarmee is dit
voorstel aangenomen.
7.
Decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid
Verleent de ALV decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid?
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 0 stemmen, blanco: 7 stemmen. Daarmee is dit
voorstel aangenomen.
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8.

Voorstel datumwijziging licentie opzegging

André geeft Teun het woord. Teun licht toe dat er door de open licentiestructuur geen
licentiewijzigingen meer nodig zijn. In het AR wordt artikel 2.14 Aanvragen wedstrijdlicentie
gewijzigd met een datum, deze hing samen met de vroegere licentiewissels aan het einde
van een seizoen voor KSR, MSR en LSR. Datum 1 juli wordt 1 september. Licenties blijven
doorlopend geldig. Opzeggingen van de licentie worden per aankomende peildatum (1
september) geëffectueerd. De betalingsverplichting voor licentiekosten komt te vervallen
indien men vóór 1 september voor het komende seizoen opzegt.
Voorstel: In AR 2.14 wordt de datum voor opzeggen van een wedstrijdlicentie gesteld op
‘voor 1 september’.
Akkoord: 63 stemmen, niet akkoord: 0 stemmen, blanco: 8 stemmen.
Het voorstel is aangenomen.
9.

Voorstel invoering Basis Survivalrun (BSR)

We bellen in met Axel van Ruitenbeek, lid commissie Wedstrijdzaken. Axel: ‘De commissie
Wedstrijdzaken heeft het afgelopen seizoen op basis van input uit een enquête en feedback
van regio-overleggen en bestuur hard gewerkt aan de opzet van een nieuwe
wedstrijdcategorie, de Basis Survivalrun (BSR). Ik wil iets vertellen over de achtergrond, de
conclusies van de enquête en BSR algemeen/vormgeving en invulling. Uit de enquête in
2019 bleek dat er ontevredenheid was over de toenemende zwaarte in de KSR (en
recreatief) en er vraag is naar een klassement met toegankelijke zwaarte. Door de groei van
de sport worden de niveauverschillen tussen individuele atleten groter en is er behoefte
ontstaan aan competitie op maat. Er is behoefte aan een klassement dat voorziet in de groei
aan de onderkant van survivalrun en met een toegankelijk en ‘veilig’ podium voor de
fanatieke recreant en de KSR-loper die moeite heeft met de licentieruns. We willen een
laagdrempelig klassement aanbieden, maar wel de in- en uitstroom toestaan en de overgang
van recreatief naar wedstrijd vergemakkelijken. Op deze wijze streven wij ernaar een plek te
creëren voor survivalrunners die graag competitie willen lopen, maar voor wie de KSR te
zwaar is en de recreatieve survivalruns geen uitdaging meer bieden of het competitieve
element hier missen.
Een recreant moet 2 licentiepunten behalen om mee te kunnen doen aan de BSR.
Licentiepunten zijn te behalen met het volbrengen van een kwalificatierun. Er is gekozen
voor een lage instroomdrempel, zodat het klassement toegankelijk blijft voor de doelgroep.
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Er is bewust gekozen om geen vrije instroom voor recreanten te hebben om ongeoefende
lopers eerst via recreatieve runs kennis te laten maken met de sport.
Voor de BSR is dan ook geen wedstrijdlicentie nodig. De enige drempel zijn twee
kwalificatiepunten. Een SBN-lid moet een totaal van 6 licentiepunten bezitten om door te
kunnen stromen naar licentiewedstrijden (KSR, MSR, LSR). Ongeacht of hij/zij deelneemt aan
recreatieve wedstrijden of aan de BSR. Zowel met kwalificatieruns als met een BSR-runs zijn
punten te behalen. Een BSR-run levert 1 licentiepunt op. Een deelnemer aan de BSR kan dus
tegelijkertijd deelnemen aan het klassement en punten verzamelen voor een licentie.
Wisselen tussen BSR en een licentie kan tot 2x per seizoen. Deelname aan BSR of aan de
andere wedstrijdcategorieën zal dus een bewuste afweging zijn.
Met deze wisselbeperking streven wij ernaar de competitie te beschermen tegen
‘gelukszoekers’ uit de licentiewedstrijden. Het is een bewust keuze om deel te nemen in de
BSR óf in de licentiewedstrijden.
De zwaarte van de hindernissen in een BSR-wedstrijd moet passend zijn voor een
instapklassement en passend zijn bij het verwachtingspatroon van deelnemers aan de BSR.
Het niveau ligt dus lager dan het niveau van de KSR. Het parcours kan over dezelfde
afstand/route als een KSR afgelegd worden. Voor verdere toelichting verwijst Axel naar het
voorstel dat bij de stukken op de website staat.
Alle andere vragen worden later beantwoord. Andre: ‘Hartelijk dank voor je uitleg en
expertise binnen de commissie. Dank daarvoor, het onderwerp leeft enorm, de vragen in de
chat zullen we met jullie delen en die komen terug in de regio overleggen daar komen we
misschien ook wel op ideeën en aanvullingen. We komen hierop terug en dit voorstel zal dan
ingaan per seizoen 2021/2022.
Voorstel: Per seizoen 2021/2022 wordt de Basis Survivalrun toegevoegd als
wedstrijdcategorie.
Akkoord: 60 stemmen, niet akkoord: 4 stemmen en blanco: 9 stemmen.
Het voorstel is aangenomen.
10.
Aftreden bestuursleden en nieuwe kandidaat bestuursleden
Frank krijgt het woord: ‘Vandaag nemen twee bestuursleden afscheid. Ondanks deze
bijzondere ALV willen we daar toch aandacht aan besteden, te beginnen met Teun. Teun is
ons langstzittende bestuurslid, sinds 2014 gestart onder de bezielende leiding van Lia
Nummerdor en Jochem Bruggink, gediend onder 3 voorzitters. Van hoofdredacteur van
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SURVIVALRUN naar bestuursfunctie met de verantwoording als voorzitter vanuit de
commissie Pr & Communicatie voor alle oplagen van het bondsblad en later de grotendeels
digitale oplevering van het bondsmagazine. Teun is leidend geweest voor de oplevering van
het promopakket voor onze uitingen en het innoveren hiervan. Ondanks zijn werk in het
bestuur bleef hij vooral atleet en altijd midden in de sport aanwezig. Teun is altijd het
jongste bestuurslid geweest en gebleven, dus eigenlijk wel bijzonder. Hij heeft bijgedragen
aan de groei van de SBN, zichtbaar en onzichtbaar. Het is onze wens dat jij voor altijd aan
ons verbonden blijft als lid van verdienste en we houden op die manier een lijntje met jou’.
Teun ontvangt van Huub de penning en oorkonde en een mooie bos bloemen.
Carel is sinds 2015 jaar bestuurslid en sinds 2016 penningmeester en was daarvoor aspirantbestuurslid. Onder leiding van Carel zijn de financiën gegroeid naar een verantwoording van
€ 600.000 per jaar. Eigenlijk heeft Carel ervoor gezorgd dat waar alles in eerste instantie
handwerk was, dit nu is vervangen door een professionele financiële dienstverlening; we zijn
van een amateurorganisatie naar een professionele organisatie gegaan. Carel heeft hiervan
aan de wieg gestaan en de financiële afhandeling kunnen borgen en dat is zo goed als
foutloos gegaan. We danken Carel voor deze inzet in de afgelopen jaren. ‘We willen je
verbonden houden aan de bond als lid van verdienste’. Huub overhandigt de penning en
oorkonde en ook een mooie bos bloemen. Carel krijgt het woord: ‘Ik heb het graag gedaan
en heb het werken in het bestuur altijd prettig gevonden, ook de samenwerking met het
bondsbureau. De SBN is erg gegroeid en dat zal ook zo blijven doorgaan. Na 5 jaar
penningmeesterschap is het goed dat iemand het stokje overneemt. Het was leuk om te
doen en dank voor de steun’. Mark vult aan dat er vanuit de chat applaus en dank komt.
André: ‘Er is nog iemand die in hetzelfde bestuur actief was en er veel tijd en liefde heeft
gestopt en gelet daarop hebben wij ook gemeend dat wij de man die nu achter de digitale
schermen zit, naar voren willen hebben. Niet alleen Teun en Carel maar ook Mark Huizinga
heeft zich 4 jaar zeer verdienstelijk gemaakt bij deze prachtige bond want ook jou Mark gaan
we in het zonnetje zetten. Je hebt mede gezorgd voor de aansluiting bij NOC*NSF.
Daarnaast heb je ook tal van andere zaken op je genomen en is er onder jouw leiding een
flinke slag gemaakt op het gebied van professionalisering en daarom vinden we je ook een
kanjer. We danken je zeer hartelijk dat je eerst als vrijwilliger en nu als directeur onze
belangen behartigt en hier de nodige tijd aan besteedt en daarom deze blijk van waardering.
Ook Mark ontvangt uit de handen van André een speld en oorkonde behorende bij het
lidmaatschap van verdienste en bloemen.
‘We verliezen veel kennis en ervaring en we zijn blij met de vier nieuwe kandidaatbestuursleden. Jullie hebben allemaal de cv’s en achtergronden kunnen bestuderen. De
survivalruncoaches hebben de 4 kandidaten heel mooi in beeld gebracht. We gaan nu kijken
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naar een filmpje met de 4 kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld als bestuurslid
voor de SBN’. De filmpjes worden getoond.
André: ‘Met dank aan de survivalruncoaches. We gaan dit ter nu ter stemming brengen.’
Mag Ron van Ommeren toetreden tot het bestuur
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 1 stem, blanco: 4 stemmen
Mag Lenneke van der Heide toetreden tot het bestuur?
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 2 stemmen, blanco: 4 stemmen
Mag Marco Stoute toetreden tot het bestuur?
Akkoord: 65 stemmen, niet akkoord: 2 stemmen, blanco: 3 stemmen
Mag Nynke de Jong toetreden tot het bestuur?
Akkoord: 66 stemmen, niet akkoord: 2 stemmen, blanco: 4 stemmen
‘Daarmee kunnen wij alle 4 kandidaten feliciteren en wij danken hen voor het enthousiasme
en de ambitie zich tenminste voor de komende drie jaar vrijwillig in te zetten. Welkom aan
boord! Gezien het bijzondere karakter van deze ALV komt er wellicht nog een ander moment
elkaar te danken en te spreken. Nogmaals hartelijk dank voor het stemmen. Wij gaan over
naar de rondvraag via de chat’.
11.

Rondvraag

Mark Huizinga moderator: Vragen kunnen gesteld blijven worden. Antwoorden volgen. De
vragen in de rondvraag zijn meegenomen in een aparte bijlage.
12.
Sluiting
André: ‘We zijn aan het einde gekomen. Hartelijk dank allen voor de moeite aanwezig te zijn,
blijf gezond en we hopen binnen afzienbare tijd op een normale manier weer wedstrijd te
kunnen en mogen organiseren. Dank nogmaals Carel en Teun voor de jaren van inzet en
zeker ook waardering voor Mark. Bedankt Odeon. Er is een unieke avond georganiseerd met
het toetreden van vier nieuwe bestuursleden. Vooral tot heel snel buiten. Ik sluit hiermee
deze vergadering’
Onze voorjaars-ALV wordt gehouden op vrijdag 16 april 2021
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Vragen gesteld in de chat tijdens de ALV
Verantwoording jaarplan 2019/2020
Hayke Everwijn - TG Fit Zeist
Wat gebeurt er als zich geen kandidaat meldt als regio-ambassadeur?
André antwoordt dat de locatie waar een overleg zou plaatsvinden wellicht als waarnemend
dagvoorzitter operationeel kan blijven. Bij Noord hebben we via het bondsbureau het RA
Noord overleg tijdelijk zelf aangestuurd. Maar hopelijk neemt de regio de verantwoording.
Misschien wil Hayke RA worden vraagt André.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld
Hoe wordt de regio dan vertegenwoordigd in het bestuur?
André: ‘De notulen worden hopelijk vanuit de regio georganiseerd, als dit niet kan zou het
bondsbureau dit kunnen opvangen. Op deze wijze vernemen wij wel de geluiden vanuit de
regio.’
Verantwoording jaarrekening 2019/2020
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld
Waar komen de lagere kosten van de prijsuitreikingen vandaan? Is dit prijzengeld of huur
van materiaal? ‘Dit zijn puur de kosten voor prijsuitreikingen.’
Bart de Vries - Storm Outdoor
Blijft er budget beschikbaar voor de cursus (BTS) training, vooral nu het aantal BTS’ ers in de
TG’s lager is dan verwacht. Concrete vraag blijft de korting voor BTS van kracht?
Carel geeft in zijn functie vandaag aan dat er gezien de cijfers korting mogelijk blijft. Hiervoor
is geld beschikbaar, omdat wij nog steeds beschikken over een bestemmingsreserve.
Stefan van der Wal - Survivalrun Trajectum
Hoeveel wil het bestuur als eigen vermogen houden om te kunnen blijven draaien en ook
risico's op te kunnen vangen? Antwoord Carel. Het is goed dat we financieel gezond zijn,
zeker omdat we de eventuele financiële gevolgen van corona hiermee op kunnen vangen. Het
is echter geen doel om winst te maken.
Bart de Vries - Storm Outdoor
Fijn om te zien dat de bond nog steeds gezond is. Idd zelfde vraag als John, wat is het hogere
doel van z’n groot vermogen? Wil men investeren of...?
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Carel antwoordt dat er nog geen plannen zijn. Het hogere resultaat is geen doel op zich,
maar opgebouwd vanuit kleinere opbrengsten. We zien het als een reserve, voor de toekomst
van de SBN.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld
Is er vreemd vermogen binnen de bond, of is het puur eigen vermogen?
Carel antwoordt dat het vreemd vermogen aan de verzekeraarskant te vinden is, verder is
alles eigen vermogen.
Tom Janssen – Tartaros
Waar komen de hogere kosten van de trainersopleidingen vandaan als het doel van 60% van
de TG's die ATS of BTS heeft niet behaald is?
Frank antwoordt namens Carel: Omdat er toch meer trainingen zijn gegeven dan begroot.
Niet alle deelnemers die de cursus hebben gedaan zijn al gecertificeerd. En daarnaast is het
zo dat er veel nieuwe TG’s zijn bijgekomen wat het percentage beïnvloedt.
Alfred van Geijn
Waarom wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve en niet uitgekeerd als
restitutie contributie?
Er is gekozen geen restitutie op de contributie te geven, gekozen is voor een buffer dit
coronaseizoen. We kunnen misschien een contributieverlaging toepassen als
tegemoetkoming volgend seizoen. Want een deel terugbetalen aan 12.000 leden is erg veel
werk en onhandig. Een korting in een later seizoen is praktischer.
Voorstel invoering Basis Survivalrun (BSR)
Hayke Everwijn - TG Fit Zeist
Om deel te nemen aan een BSR run heb je twee licentiepunten nodig. Met wat voor soort
runs haal je dan licentiepunten? Met BSR runs kun je ook licentiepunten verdienen. Het lijkt
een cirkelverwijzing (met BSR runs haal je licentiepunten, waarvan je er twee nodig hebt
om in de BSR te kunnen starten). Of is het de bedoeling dat WO's zowel een categorie BSR
als een categorie recreatieve licentierun organiseren?
Mark Huizinga moderator: dat laatste Hayke.
Je kunt licentiepunten halen in recreatieve survivalruns en in de BSR.
Tom Wagemans - Survival Groep Wesepe
Komt er ook een eindklassement voor de BSR?
Er komt er ook een eindklassement voor de BSR.
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Arnold Timmer - St. Survivalrun Neede
Zijn jullie niet bang dat hierdoor een extra wedstrijdcategorie ontstaat?
Er komt een extra wedstrijdcategorie, maar het is geen licentiewedstrijd.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld
Waarom dan niet voor alle wedstrijdklassen zo’n "opstapniveau?
De vraag naar een lichtere MSR of LSR is ons nog niet gesteld geeft Axel aan.
Tom Wagemans - Survival Groep Wesepe
Kun je met een BSR meer licentiepunten behalen, dan met een recreatieve run?
Nee, een BSR survivalrun levert 1 punt op.
Mike Bottinga - Ropes & Running
Lijkt mij organisatorisch vrij veel werk (o.a. andere inschrijving, shirts/ herkenbaarheid/
puntentelling?). Axel licht toe dat de software hetzelfde werkt voor de andere klassementen.
En de moeite met betrekking tot shirts en dergelijke gelijk is aan iedere andere categorie.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld
Wie gaat de extra kosten van de verschillende shirts dragen?
Er zijn geen extra kosten voor shirts. Als je als WO nu 1.000 startplekken te vergeven hebt en
je voegt de BSR toe wil dat niet perse zeggen dat je in één keer 1.200 startplekken aan moet
bieden. Daarnaast betaalt men om deel te nemen, waarin de kosten van de shirts
opgenomen kunnen worden.
Marco Leeflang
Gaat een BSR optioneel worden voor een WO?
Er is ook onder de WO’s gepeild en zij hebben ook zin in dit klassement. We gaan dit niet
verplichten.
Marc Stuurman
De niet passende hindernissen kom ik regelmatig tegen in recreatieve wedstrijden, is dit dan
geen stap terug? Dat denken wij niet. Wij rekenen er op dat WO’s een duidelijk onderscheid
maken tussen wat wel of niet in een BSR past. Hiervoor hebben wij ook een aantal richtlijnen
opgesteld.
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Jacco de Broekert - Atlas Outdoor
Verwacht de SBN dat lopers met licentie over gaan stappen naar de BSR of is het alleen
vanaf de recreatieve kant? Beiden. Er zijn deelnemers aan de KSR die liever deelnemen aan
een wat eenvoudigere survivalrun. Maar ook vanuit de recreatieve kant verwachten wij
instroom.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld
Is het niet makkelijker om de eisen aan recreatieve runs aan te passen? Het gaat er niet over
dat het te zwaar is, maar ook om het klassement, geeft Axel aan, en de groep
gelijkgestemden die zich met elkaar willen meten.
Henk-Jan Schuver - TG Fit Zeist
De KSR/MSR/LSR wedstrijden zijn alleen voor SBN leden - zou het niet mooier zijn om de
drempel voor BSR op 0 licentiepunten te houden? Een SBN lid is over het algemeen lid van
een TG en kan prima zo’n run moeten kunnen volbrengen. Voor 0 licentiepunten is niet
gekozen om wildgroei te voorkomen. 2 punten is laagdrempelig genoeg om voldoende
ruimte te bieden, zegt Axel.
Hayke Everwijn - TG Fit Zeist
Ik heb begrepen dat een kwalificatierun ongeveer gelijk moet zijn aan KSR wat betreft
zwaarte. Nu wordt BSR duidelijk makkelijker dan KSR. Worden daarmee ook de eisen aan
kwalificatieruns lager? Vooralsnog zijn wij niet voornemens de eisen hieraan lager te maken.
Sabine van het Bolscher – Survivalteam
Mag je als wedstrijdlicentierunner (KSR/MSR/LSR) ook meedoen in de BSR? Zoals in het
voorstel omschreven mag je alleen deelnemen zonder wedstrijdlicentie. Deze kan je
tweemaal per seizoen aan en uit zetten. Je kan dus deelnemen alleen daarvoor dien je de
wedstrijdlicentie uit te zetten.
Arnold Timmer - St. Survivalrun Neede
Veel extra werk voor de WO. meer groepen, betekent wel minder recreatieve lopers/
klassen.
Hayke Everwijn - TG Fit Zeist
Komt er ook een senioren klassement in de BSR? En moet WO daar ook prijsuitreiking voor
doen?
Ja er komt een veteranen klassement. Met prijsuitreikingen.

16

Sabine van het Bolscher - Survivalteam
Ook niet eenmalig meedoen in de BSR? als licentierunner, met vrienden o.i.d.?
Dat kan als de licentie uitgeschakeld wordt. Er kan tweemaal per seizoen gewisseld worden.
Bart Dinkelman
Is BSR een aparte run of worden de posten nog meer belast om uitleg te geven hoe de
hindernis te nemen?
Uiteraard zal een jurypost ook hiervoor specifieke instructies moeten verzorgen.
Willy te Selle - Cie DB
Zou er ook een 60 + klasse kunne komen? Gezien de leeftijd van deelnemers steeds ouder
is?
Dit staat vooralsnog niet op de planning.
Marcel Copini
Mooi voorstel! Hierdoor waarschijnlijk minder achterblijvers binnen de KSR.
Melcher van Eerde
Complimenten voor het voorstel. Ik denk dat dit de sport beter toegankelijk maakt.
Martine Heinen-Brinkmann - St. Survival Dinxperlo
Ook namens mij complimenten voor het voorstel. Ik denk dat dit een goed idee is!
Rondvraag:
Stefan van der Wal - Survivalrun Trajectum: Wat is de toegevoegde waarde van een regiooverleg en het voor bespreken van de ALV?
‘Via het regio-overleg heb je inspraak in het beleid voordat dit ter stemming wordt gebracht
en invloed op de ontwikkeling van onze sport. We kunnen op die manier de mening
meenemen en democratisch zo goed mogelijk tot uiting laten komen. Daarnaast is het regiooverleg ook een plek om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen.’
Jacco de Broekert - Atlas Outdoor: Hoe staat het met aanstellen van nieuwe examinatoren
voor het afnemen van PVB's. Frank antwoord dat er een selectieprocedure is geweest en dat
de komende twee weken gesprekken gepland zijn.
Marco Leeflang: Neemt het bestuur een standpunt in m.b.t. doorgang wedstrijden in deze
tijd of laat men dit over aan de WO's. André: ‘Er is nu veel onzeker en over een poos is er
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wellicht meer duidelijkheid. De situatie rond de corona fluctueert enorm en we kunnen geen
stelling nemen op iets waar we geen invloed op hebben. Een WO bepaalt zelf of zij kans zien
een survivalrun te organiseren. Wij ondersteunen waar mogelijk.

Martine Heinen-Brinkmann - St. Survival Dinxperlo: Wat is precies de functie van de regioambassadeur en hoeveel tijd gaat daar inzitten? Frank antwoordt: ‘Een regio-ambassadeur is
onze schakel richting de regio. Tweemaal per seizoen vergaderen wij met de regioambassadeurs waarin wij plannen doorspreken en vernemen wat er leeft in de regio. De taak
van de regio-ambassadeur is om de ideeën en plannen die leven in het bestuur en de
commissies in de regio te brengen. De reacties die hierop komen geeft deze weer door aan
het bestuur. Daarnaast is de regio-ambassadeur ook de voorvechter voor de belangen van de
regio, deze verzamelt de ‘geluiden’ en geeft dit door aan het bestuur.’
Hayke Everwijn - TG Fit Zeist: Heeft de bond contact gehad met bijv. mudruns / OCR runs
over hun 'lessons learned' over het organiseren van een evenement in corona-tijd? Of hoort
dit thuis in een ander overleg?
Andre: wij hebben geen contact gehad met OCR organisaties. Rectificatie na de ALV: er is
contact geweest met Mud Masters en Strong Viking over het organiseren van een evenement
in corona-tijd.
Bert Pennings - SAF Udenhout: Word SAF Udenhout ook nog gefeliciteerd met hun 25 jarig
jubileum on 2019. Dit is tijdens de voorjaars ALV namelijk vergeten? André: ‘Dit is een
terechte vraag en ook al gesteld in de vorige ALV’. Mark vult aan dat voor deze ALV is
gekozen om alle bedankjes te doen als er een weer een live versie is en dit persoonlijk te
doen. We zijn het zeker niet vergeten’.
Petra Schram: Komt er een 60+ klasse. Als bijna 60 jarige een belangrijke vraag.
André antwoordt dat hier nog niet over gesproken is. Maar we nemen dit graag mee.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld: hoe gaan jullie om met de ONK's welke afgelast zijn
omtrent de corona perikelen dit seizoen? André: ‘We zijn hierover in gesprek met de WO’s.
Er zijn WO’s die een ONK willen overnemen, dit onderwerp ligt ter tafel en bij een volgende
vergadering komen we hierop terug’.
Bart de Vries - Storm Outdoor: Deze vraag staat een beetje los van de vergadering maar wil
ik namens onze vereniging wel graag inbrengen. Zijn er ideeën van andere TG’s hoe we
looppaden beloopbaar kunnen houden tijdens het winterseizoen? We maken nu gebruik van
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houtsnippers, maar dit kost jaarlijks veel geld en dienen elk jaar opnieuw aangebracht te
worden. Heeft de bond hier ervaring mee of kunnen andere TG’s ervaringen delen?
Yorick Klein Gunnewiek - St. Survivalrun Beltrum: @Bart, ik zou voor een grindbaan gaan.
John Wiggerman - Survivalgroep Wesepe: Ja, geel zand opbrengen.
Alfred van Geijn:
Worden kosten voor licenties of andere kosten gerestitueerd als er helemaal geen
wedstrijden kunnen plaatsvinden door de coronacrisis?
Daar hebben we nog geen pasklaar antwoord op geeft André aan. We nemen dit mee naar
een latere fase na coronatijd en als er weer competitie is’.
Jacco de Broekert - Atlas Outdoor: Gaat het aspirantlidmaatschap in de huidige vorm nog
aangepast worden? Heb in het regio overleg aangegeven dat het voor als TG niet praktisch
is. Als verbetering zou hier bijvoorbeeld een soort van blauwe nummerplaat (zoals bij
garages) Als TG zou je dan bijvoorbeeld 4 plekken kunnen hebben voor aspirantleden zonder
dat zij zichzelf eerst moeten inschrijven.
Vooralsnog zijn er geen plannen het aspirantlidmaatschap aan te passen. Echter nemen we
deze input mee.
Mark Eekelder - Survivalrun Harreveld: Er werd aan gegeven dat er geen contact is geweest
met organisaties van mud runs, maar is dit bewust niet gedaan?
Tijdens de ALV is aangegeven dat er geen contact was. Dit was een misvatting. Bondsbureau
heeft wel degelijk contact gehad.
Gert-Jan Vliem - Jan in ’t Touw: Wanneer worden de keuringen van trainingslocaties hervat?
Wij streven ernaar in december de keuringen weer op te pakken.
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