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1. Secretaris Huub Scharenborg naar Shirtshop
Onlangs heeft de SBN afscheid genomen van Bas Hooglugt als medewerker Shirtshop, zijn
huidige contract eindigde op 28 februari 2021. In overleg met de beheerder Shirtshop Eddy te
Woerd is besloten om niet direct een vervanger te werven; vanwege de evenementenstop is
er momenteel weinig werk voor de Shirtshop. Uiteraard hopen we dat binnen afzienbare tijd
de Shirtshop weer druk zal zijn met de verwerking van wedstrijdshirts. We zetten nu in op
inwerken van een nieuwe medewerker in de zomermaanden. Tot die tijd lukt het Eddy om de
werkzaamheden alleen te verrichten, ook als er nog enkele survivalruns in dit lopende seizoen
plaatsvinden.
Nadat deze opzet met Eddy was afgestemd, heeft secretaris Huub van Scharenborg te kennen
gegeven de rol van medewerker Shirtshop in te willen vullen. Hij wil dit doen zonder salaris,
een vrijwilligersvergoeding volstaat voor hem. Tevens heeft Huub voor ogen om op termijn
Eddy op te volgen als beheerder Shirtshop. Eddy had al eerder aangegeven binnen een aantal
jaren te stoppen als beheerder van de Shirtshop.
Eddy is blij met de komst van Huub als medewerker en over een aantal jaren als opvolger. Het
bestuur ondersteunt deze gang van zaken en wijst op de voordelen: een versterking van de
Shirtshop, een goede opvolging, continuïteit en een voorlopige kostenbesparing van circa
€15.000 per seizoen, wat de verkoopprijs van shirts ten goede komt. Win-win-win.
Huub zal secretaris blijven tot het einde van zijn termijn in 2022. Zijn vrijwilligersvergoeding is
alleen voor zijn werk als medeweker Shirtshop, het bestuurswerk is onbezoldigd. Als het
bestuur besluiten moet nemen aangaande de Shirtshop zal Huub niet meebeslissen.

2. Opheffing Commissie Financiële & Juridische Zaken (Cie FJZ)
Het bestuur heeft, na overleg met de Cie FJZ, besloten deze commissie op te heffen. Door
ontwikkelingen binnen de SBN zijn de werkzaamheden die de commissie uitvoerde inmiddels
anders binnen de organisatie belegd.
Alle financiële vraagstukken (inclusief begroting en jaarrekening) worden behandeld door de
directeur, penningmeester en accountant. Alle verzekeringskwesties worden beheerd door
het bestuurslid met portefeuille verzekeringen, secretaris Huub Scharenborg.
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