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Dit Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2021+ volgt op het MJBP 2016+ en loopt tot het einde van 
seizoen 2024/2025. Elk seizoen zal er een Jaarplan met gewenste tussenresultaten worden 
opgesteld.

In het FUNDAMENT van het MJBP 2021+ staan de vaste uitgangspunten die weinig aan 
verandering onderhevig zijn. De missie en visie vormen het bestaansrecht van de SBN. De 
kernwaarden zijn het moreel kompas bij bestuursbesluiten.

De AMBITIES geven aan waar de SBN zich gedurende de periode van dit MJBP hard voor zal 
maken. Binnen de drie ambities zijn onderwerpen gedefinieerd die richting geven aan de 
activiteiten van de SBN.

In de UITVOERING zijn concrete resultaten (doelstellingen) benoemd. Dit zijn de opdrachten 
die de SBN zichzelf stelt en waarover de SBN zich aan het einde van de vier seizoenen zal 
verantwoorden aan haar leden. Deze doelstellingen geven ook richting aan de Jaarplannen 
die jaarlijks aan de voorjaars-ALV worden voorgelegd.
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missie 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.

visie De SBN staat voor de belangen van individuele survivalrunners, trainingsgroepen en 
wedstrijdorganisaties. Hierbij staat de ontwikkeling van survivalrun centraal. Deze groeiende sport moet 
voor zowel jong als oud en voor zowel recreatieve als wedstrijdsporters toegankelijk en uitdagend blijven.

Dit betekent dat we ons inzetten voor een breed sportaanbod, met deskundige begeleiding in een veilige 
omgeving. ‘We’ zijn de gepassioneerde vrijwilligers en professionals die onze trainingsgroepen, 
wedstrijdorganisaties en individuele leden actief ondersteunen en faciliteren.

We promoten en positioneren survivalrun en onderhouden duurzame relaties met onze leden en andere 
relevante partijen.

kernwaarde Strijd tegen de elementen, 
veilig, deskundig én samen.

HET FUNDAMENT
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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.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ Het aantal TG’s is gestegen van 81 (2021) naar 95.
▪ Het aantal WO’s is gestegen van 46 (2021) naar 54.
▪ Ieder seizoen bezoekt de Parcourscommissie alle trainingsgroepen en 

wedstrijdorganisaties voor een parcourskeuring.
▪ 70% van de TG’s maakt gebruik van het aspirant-lidmaatschap.
▪ De BSR wordt door 20 WO’s georganiseerd.
▪ De implementatie van de BSR is geëvalueerd en waar nodig zijn er aanpassingen 

gedaan.
▪ Er is een herziene versie van het boek ‘Jeugdtraining’
▪ Er is een online platform waarop TG’s trainingsvormen en -schema’s kunnen 

uitwisselen.
▪ De wijze van afstands- en tijdsbepaling van wedstrijdcategorieën is geëvalueerd 

en waar nodig herzien.
▪ De zwaarte van JSR-categorieën onderling en t.o.v. volwassen categorieën is 

geëvalueerd en waar nodig zijn er aanpassingen gedaan.
▪ De mogelijkheid om clinics van externe doelgroepen bij TG’s onder auspiciën van 

de SBN te laten plaatsvinden is verkend.

1.1 optimaal
sportaanbod

AMBITIE UITVOERING
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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.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ De opleidingsmodules Jeugd Trainer Survivalrun en Wedstrijd Trainer 

Survivalrun zijn ontwikkeld.
▪ De SBN biedt doorlopende scholing aan voor gecertificeerde trainers.
▪ Alle PC-leden hebben de vernieuwde PC-opleiding doorlopen.
▪ Er is een opleidingsmodule voor terreinbeheerders ontwikkeld.
▪ Er is een doorlopend tevredenheids- en kwaliteitsonderzoek onder de 

cursisten van de opleidingen. 
▪ De trainersopleidingen van de SBN zijn getoetst en geaccrediteerd door de 

Academie voor Sportkader.
▪ Elke training bij een TG vindt plaats onder toezicht van een trainer met 

BTS-certificaat.
▪ Er is een opleidingsbudget voor bestuur, commissies, medewerkers en 

vrijwilligers.

1.2 optimaal
sportaanbod

AMBITIE UITVOERING
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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.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ De taken en verantwoordelijkheden per orgaan/functie zijn omschreven in 

een herzien besturingsmodel.
▪ De uitvoerende taken zijn verder verschoven van bestuur naar 

bondsbureau.
▪ De regio’s werken als klankbord voor het bestuur. Daarnaast creëert de 

RA, ondersteund door het bondsbureau, meerwaarde voor de organisaties 
in de regio.

▪ De SBN heeft een vrijwilligersbeleid opgezet.
▪ De commissies informeren en betrekken elkaar bij overlappende 

onderwerpen. 
▪ Elke commissievoorzitter heeft binnen het bestuur een contactpersoon. Zij 

hebben regelmatig contact over lopende zaken en bestuursbesluiten.

2.1 efficiënte
organisatie

AMBITIE UITVOERING
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Dienstverlening

Het dienstenaanbod van de SBN voor 
individuele leden, WO’s en TG’s sluit 
goed aan bij de behoeften van deze 
doelgroepen.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ De SBN heeft een online kenniscentrum gevuld met relevantie informatie 

voor haar leden.
▪ De SBN heeft een onderzoek onder de leden gedaan naar de ervaringen 

met de dienstverlening.
▪ Aan de hand van feedback en evaluatiemomenten heeft de SBN haar 

dienstenaanbod aangepast en uitgebreid.
▪ De SBN Shirtshop heeft de levering van bedrukte shirts gecontinueerd; 

tijdig, van goede kwaliteit en tegen kostprijs.
▪ De SBN heeft een aanvullende ongevallenverzekering voor haar 

individuele leden gecontinueerd.
▪ De SBN heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor TG’s & WO’s 

gecontinueerd.
▪ De verzekeringspolisvoorwaarden zijn helder uitgelegd en op de SBN-

website beschikbaar voor alle leden.
▪ De SBN biedt de aangesloten organisaties kosteloos een systeem voor 

ledenadministratie aan (Unify).
▪ Het bondsbureau is adviseur en vraagbaak voor WO’s en TG’s en helpt 

partijen die ambitie hebben om zich als WO of TG aan te sluiten bij de 
SBN.

2.2 efficiënte
organisatie

AMBITIE UITVOERING
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Financiering

De SBN wil een toekomstbestendige, 
financieel gezonde organisatie blijven. 
Naast de huidige inkomstenbronnen zal 
er doorlopend gezocht worden naar 
andere/extra inkomsten.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ De SBN heeft een extra inkomstenstroom ontwikkeld.
▪ De SBN werkt jaarlijks samen met een accountant om bestuurlijke en 

financiële processen te monitoren en te verbeteren.
▪ De SBN ontvangt jaarlijks een substantiële financiële bijdrage van 

NOC*NSF. De SBN koestert en onderhoudt de duurzame relatie met 
NOC*NSF in diverse overlegstructuren.

▪ De SBN voldoet jaarlijks aan de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF.
▪ De financiële ratio’s voor solvabiliteit en liquiditeit voldoen aan de normen 

van NOC*NSF. 
▪ In het ledenadministratiesysteem Unify is het lidmaatschap bij TG en SBN 

gekoppeld.

2.3 efficiënte
organisatie

AMBITIE UITVOERING
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Identiteit & imago

De SBN streeft naar overeenstemming 
tussen de identiteit (hoe wij survivalrun 
zien) en het imago (hoe anderen 
survivalrun omschrijven). 

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.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ De SBN heeft kaders gesteld voor wat wel en niet in survivalrun 

thuishoort.
▪ De SBN heeft het unieke karakter van survivalrun geformuleerd.
▪ ‘Strijd tegen de elementen’ is het credo in de communicatie van de SBN.
▪ De SBN biedt duurzame shirts aan via de Shirtshop. 
▪ De SBN informeert en inspireert haar leden elk seizoen over 

mogelijkheden om te verduurzamen.
▪ De SBN heeft een gedragscode van survivalrun opgesteld, met daarin o.a. 

aandacht voor natuur en fair play.

3.1 positionering

AMBITIE UITVOERING
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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.

Doelstellingen voor einde seizoen 2024/2025:
▪ SBN is een samenwerking aangegaan met een hoofdsponsor waarmee een 

campagne is opgezet om de zichtbaarheid van survivalrun te vergoten.
▪ Survivalrun is elk seizoen zichtbaar in landelijke media.
▪ De SBN heeft de menskracht voor structurele content creatie vergroot.
▪ Leden van de SBN ontvangen 3x per seizoen een online nieuwsbrief.
▪ Het promopakket van de SBN wordt bij de meeste survivalruns ingezet (in 

seizoen 2019/2020 was het bij 20%).
▪ De SBN publiceert van elke survivalrun een online fotoreportage door de 

inzet van eigen bondsfotografen.

3.2 positionering

AMBITIE UITVOERING

MEERJARENBELEIDSPLAN 2021+


