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Van  : Bestuur  
Aan  : leden SBN t.b.v. voorjaars-ALV 2021 
Datum  : 19 maart 2021 
Betreft  : Vragen & antwoorden 4 regionale afstembijeenkomsten ALV-stukken 
 
 
In de eerste week van maart zijn er voor elke regio digitale afstembijeenkomsten 
georganiseerd. In de deze bijeenkomsten hebben het bestuur en het bondsbureau de 
voorgenomen ALV-stukken voor de voorjaars-ALV 2021 gepresenteerd en toegelicht. De 
aanwezige leden konden vragen stellen en feedback geven. 
 
Alle vragen en antwoorden uit die vier bijeenkomsten zijn hieronder opgesomd. 
 
 
(Regio Oost) Mark Eekelder vraagt: ‘Is er al een nieuwe regio-ambassadeur Oost voor het regio 
overleg? 

Mark: ‘Nog niet, we komen hier aan het einde de avond op terug’. Huub: ‘Als er mensen zijn 
die zich willen kandideren, heel graag, we zijn nog steeds op zoek naar een ambassadeur voor 
de regio Oost.  
 

 

1. Voorgenomen voorstellen voorjaars-ALV 2021 
 

Voorstel 1. Verlies van kwalificatiepunten bij onderbreking van lidmaatschap 

(Regio Oost) Tom Janssen vraagt: ‘Het lijkt me dat dit voorstel tegen het idee van de 
kwalificatiepunten ingaat.’ Tom licht zijn vraag toe: ‘De kwalificatiepunten zijn er natuurlijk 
om minder ervaren leden niet in de wedstrijd te hebben, maar deze zijn al ervaren en die laat 
je alsnog niet toe. Wat is het voordeel?’ Mark: ‘Het is ook een administratief probleem. Op het 
moment dat de mensen hun lidmaatschap opzeggen en ze worden naderhand weer opnieuw 
lid dan zijn de gegevens niet meer aan elkaar gekoppeld. Vanwege AVG moeten we hen ook 
uit de administratie uitschrijven. Het is administratief heel lastig als mensen met verschillende 
lidnummers hun lidmaatschap opzeggen. Dit is ook een ‘waarschuwing’: wil je je 
kwalificatiepunten behouden, behoud dan ook je lidmaatschap.’ 
 

(Regio Oost) Koen Kirsten Buijs: ‘Krijg je als lid eerst nog een melding van ‘geen betaling’, 
mocht dit niet bekend zijn bij de desbetreffende of word je direct uitgeschreven?’  
Huub: ‘Natuurlijk komt er eerst een aanmaning en zal er een controle plaatsvinden.’ 
 

(Regio Oost) Jeroen Schuurman: ‘Kan er nog een verkorte route komen voor het verzamelen 
van de punten?’ Jeroen licht zijn vraag toe: ‘Als iemand heel lang uit roulatie is, kost dit 
punten. Is er niet een zijstraat mogelijk via een verkorte route, tip of optie zodat hij toch in 
hetzelfde seizoen kan deelnemen?’ Mark: ‘Als je op 0 begint kun je met 2 kwalificatiepunten 
aan de BSR meedoen en met 6 kwalificatiepunten aan de KSR/MSR/of LSR. Behoud je het 
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bandje bij het lopen van een recreatieve middellange afstand dan zijn dit al 2 punten, loop je 
een lange afstand recreatief dan heb je 3 punten. In de top-5 heren en top-3 dames 
verdubbelt het aantal punten. Het is geen hoge drempel om je kwalificatiepunten te behalen. 
Je kunt deze relatief snel bij elkaar sprokkelen.’  
  

(Regio Zuid) Michael de Cooman van survivalrun Meetjesland merkt op dat soms Belgische 
leden niet goed geïncasseerd kunnen worden. Hij wil graag zeker weten dat Belgische leden 
niet zomaar worden uitgeschreven. Marloes licht toe dat we te allen tijde met leden waarbij 
sprake is van een “bankfout” contact zoeken om een oplossing te vinden. Marloes vult aan dat 
deze regel met name in het leven is geroepen om duidelijker te kunnen zijn naar leden die 
telkens bewust storneren en/of herhaaldelijk saldotekorten hebben. 
 

Voorstel 2. Nieuwe functie bij het bondsbureau 

(Regio Oost) Margriet Egges: ‘Hoeveel uur gaat Marloes Boersma minder werken? 

Huub: ‘Het zal ongeveer gehalveerd worden, de inschatting is dat Marloes naar 12 uur per 
week gaat’. 
 

(Regio Noord) Vraag: ‘Heeft dit impact op onze contributie of is er nog genoeg in kas om dit te 
betalen?‘ Lenneke: ‘In eerste instantie staat dit in de begroting en komt er geen 
contributieverhoging. Maar als deze trend zich doorzet, kan dit uiteindelijk wel het geval zijn. 
In eerste instantie is het dit jaar nog gewoon dragend, zoals Mark straks in de begroting laat 
zien.’ 
 

Voorstel 3: Uitbreiding uren van directeur 

(Regio Oost) John Wiggerman: ‘Waarom liggen deze zaken niet meer bij de penningmeester? 

Huub: ‘Het takenpakket van Carel was voor een nieuwe penningmeester veel te uitgebreid. 
Een deel hiervan is overgenomen door het bondsbureau.’ 
 

(Regio Oost) Mark Eekelder: ‘Zijn die geraamde kosten alleen de kosten voor de extra uren van 
Mark of zijn daar ook andere kosten in geraamd? Huub: ‘Nee dat zijn de kosten voor de extra 
uren en de afdracht voor de sociale lasten.’  
 

(Regio Oost) Jeroen Schuurman: ‘Als we een normaal seizoen draaien brengt dit dan nog extra 
werkdruk met zich mee?’ Huub: ‘Op het moment dat er weer wedstrijden zijn, verwachten wij 
extra werkdruk. Jeroen vraagt of er dan nog een uitbreiding komt?’ Huub: ‘In eerste instantie 
niet, maar als de groei doorzet is dit niet uitgesloten’ Jeroen meent dat het handig is dit in de 
ALV toe te lichten als de leden met deze vragen komen. Marco voegt toe dat door de groei 
van de organisatie een verschuiving plaatsvindt van de bestuurlijke taken, de uitvoerende 
taken gaan meer naar het bondsbureau met als consequentie dat het bondsbureau meer 
werk krijgt.  
 

(Regio Oost) Margriet Egges: ‘Heeft dit invloed op de contributie? Huub: ‘Nee, in eerste 
instantie niet.’  
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(Regio Oost) Mark Eekelder: ‘Voor een verhoging van de personeelskosten a €33.000,- heb je 
toch een grote groei van deelnemers nodig? Hoe denkt men die kosten te verantwoorden?’ 
Mark antwoordt dat dit bij de presentatie van de begroting aan de orde komt. Antwoord 
Marco: ‘Het klinkt logisch en zou een optie kunnen zijn, alleen daar hebben we niet voor 
gekozen, omdat we de groei ook kunnen opvangen uit de bijdrage van NOC*NSF. De formele 
toekenning van NOC*NSF voor kalenderjaar 2022 zal medio mei plaatsvinden.’ 
 

 

2. MJBP2021+ 
 

Ambitie - positionering: identiteit en imago  
(Regio Noord) Rein Folkertsma vraagt:  
‘Als er steeds meer wedstrijdorganisaties bijkomen dan loopt de wedstrijdkalender op een 
gegeven moment wel vol. Hoe willen daar mee omgaan?  
Mark formuleert de vraag: ‘Is het een probleem als we steeds meer survivalruns op de 
kalender krijgen?’ 
Lenneke: ‘Dit is geen probleem, er is al wel sprake van een clustering in de regio Noord en 
Zuid,  het loopt wel vol, maar dit is nog niet zodanig dat het storm loopt. Het is een 
aandachtspunt van de Cie WZ. Er zijn wel ontwikkelingen m.b.t het clusteren, maar nog niet in 
de nabije toekomst.’  
 

(Regio Midden) Ries de Jongh van Fit Zeist vraagt: zal er ook een duidelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen survivalrun en OCR? 

Mark licht toe dat dit juist een van de thema’s is waar wij mee aan de slag gaan. Wij gaan 
zoeken naar waar we de kaders kunnen leggen, hoe kunnen wij survivalrun definiëren, wat 
‘hoort’ er wel in een survivalrun en wat niet. Waar zijn de verschillen ten opzichte van OCR en 
die ook benoemen. Om op deze wijze duidelijker het verschil te kunnen benoemen en 
uitdragen naar buiten. 
 

(Regio Midden) Ines Roessink van Trajectum vraagt: Wat bedoelen jullie met 'duurzame shirts? 
Als in; wat is er duurzaam aan? 

(Regio Zuid) Stefke Teunisse: ‘Ik begrijp dat het zo goedkoop mogelijk ingekocht wordt, maar 
tegelijkertijd heeft de bond een aardige reserve. Is het niet mogelijk om met wat meer geld 
duurzamere shirts aan te kopen?’.  
Mark legt uit dat er zeker over wordt nagedacht, er worden al jaren vragen over gesteld. Aan 
veel scenario’s kleefden uitdagingen en is het nog niet tot een oplossing gekomen.  
Het is wel een terechte vraag en we zoeken naar een oplossing. Wij voelen ook met het 
groeien van de sport de verantwoordelijkheid hiervoor. Want willen we wel voor eenmalig 
gebruik 40.000 shirts per seizoen inzetten? 

Mark geeft aan dat de Shirtshop momenteel een optie aan het verkennen is om shirts van 
gerecycled materiaal in te kopen. Dit zijn shirts die volledig van gerecycled polyester gemaakt 
zijn. Komend seizoen gaan wij kijken of WO’s deze willen gebruiken, er zitten namelijk twee 
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nadelen aan: bij een survivalrun van bijvoorbeeld 1000 shirts hebben de shirts een meerprijs 
van €0,68 ten opzichte van de niet-duurzame variant. Daarnaast kunnen wij ze alleen per 
25.000 bestellen. Om deze aantallen te bereiken moeten er wel een aantal WO’s zijn die hier 
oren naar hebben.  
Daarnaast is de Commissie Wedstrijdzaken voornemens testen te gaan doen met 
wedstrijdhesjes en losse startnummers ter vervanging van shirts.  
Jacco (Regio Zuid) vult aan ze ook heel goed fungeren als trainingsshirt en bijna niet stuk te 
krijgen zijn. Andre bevestigt dit, de shirts worden door velen langdurig ingezet als 
trainingsshirt. We hebben overigens ook shirts gedoneerd aan ziekenhuizen bijvoorbeeld. 
Maar je geeft een terecht signaal af. ‘Begrijp me niet verkeerd, ik ben enorm trots op mijn 
shirtjes, maar mijn duurzaamheidshart vindt het minder’, sluit Stefke af. 
 

(Regio Zuid) Stefke Teunisse meldt dat ze ontzettend veel waarde hecht aan de opzet van 
survivalruns met vrijwilligers en inzet van natuurlijke materialen van hout/touw, ze ziet niks in 
een ninja warrior-achtige toestand met stalen frames/toestellen. 
Andre komt terug op haar angst. Deze hindernissen worden soms al ingezet bij en 
gecombineerd bij onze TG’s en WO’s. Maar we hebben ook kritische bedenkingen bij zulke 
hindernissen, we vragen ons af ze toegelaten kunnen blijven qua materiaalopbouw, 
krachtenspel en veiligheid. En passen ze bij wat wij willen uitstralen als survivalrun? Wij zien 
en herkennen ook samen met onze commissies kansen die er liggen vanuit de ninja warrior-
kant. Deze type hindernissen zullen het niet overnemen, alhoewel heel veel jeugd ze 
fantastisch vinden. We verkennen als bond wel, we blijven ons doorontwikkelen en proberen 
een mix te vinden. Andre licht toe dat we nog altijd hout en touw prefereren, maar we 
kunnen nieuwe type hindernissen niet uitsluiten.  
 

Ambitie - efficiënte organisatie – financiering 

(Regio Oost) Jeroen Schuurman: ‘Zit er een automatische incasso voor de leden van de eigen 
vereniging in verwerkt? Mark: ‘Dat verwacht ik wel, maar ik weet hier niet het fijne van. 
Gerko, Alex en Jochem zitten in een projectgroep samen met AllUnited om al die 
functionaliteiten te finetunen. We nemen dit mee en ik zorg dat dit bij Jochem komt.’ 
  

(Regio Oost) Yorick Klein Gunnewiek vult aan op de vraag van Jeroen: ‘Verneem net in m'n 
SBN ict-contacten dat Unify een export mogelijkheid heeft die je dan in je bank kunt inladen. 
En dat er ook 'facturen' naar je leden verstuurd > dat zou wel vanuit Unify gebeuren 
(geautomatiseerd > net als dat je nu als SBN-lid krijgt).  
  

Ambitie – optimaal sportaanbod – survivalrun voor iedereen 

(Regio Midden) Demetri Otten van SUOMI vraagt: Kan er aan het online platform met 
trainingsvormen prio worden gegeven? 

Mark antwoordt dat dit in het jaarplan voor het volgende seizoen reeds opgenomen is. Hier 
gaat dus vlot invulling aan gegeven worden. 
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(Regio Zuid) Michael de Cooman van survivalrun Meetjesland vraagt: Is er aandacht voor (de 
behoeften) van Belgische leden?  
Andre antwoordt dat het signaal dat jij afgeeft in de regio-overleggen ook de regio raakt. 
Eigenlijk dient het daar herhaaldelijk en structureel op tafel te komen. België is even 
belangrijk als Nederland, we zijn allen survivalrunners en ‘een’. 
‘Kom maar op met plannen’, geeft Andre aan. We hebben vooralsnog moeite om in Nederland 
de sport te promoten en het is een uitdaging om survivalrun in Nederland zichtbaar te maken. 
‘Het is geen veldrijden waarbij we iedere zaterdag iets kunnen laten zien’. ‘Misschien kun jij 
potten breken in België?’, vraagt Andre. We helpen je er graag mee! De zichtbaarheid wordt 
een belangrijke pijler. Er liggen mogelijkheden, als je zelf ideeën hebt kom ermee. Het sterkt 
Michael te vernemen dat het ook in Nederland moeilijk is om uitbreiding te krijgen, We willen 
graag bijdragen en de koppen bij elkaar steken.  
 

(Regio Zuid) Stefke Teunisse vraagt kritisch: Zijn wij niet bang dat als de sport enorm 
gepromoot wordt, het veel moeilijker wordt om survivalruns soepel te laten verlopen?  
Andre antwoordt hierop en denkt bijvoorbeeld aan opstoppingen bij hindernissen. Anders dan 
bij mudruns vergt onze sport veel meer technische kunde en touwkennis. Opstoppingen zijn 
er bij sommige hindernissen, de Parcourscommissie neemt dit voortdurend onder de loep en 
zal WO’s hierover blijven adviseren. Misschien wel door of mede dankzij mudruns en OCR 
hebben we veel leden gewonnen. Wanneer het genoeg is weten we niet. ‘Hoe meer 
wedstrijden erbij komen, hoe meer keuze er zal zijn en hoe meer sporters we kunnen 
toelaten’, geeft Andre aan. 
 

Ambitie – optimaal sportaanbod – deskundigheidsbevordering 

(Regio Midden) Ines Roessink van Trajectum vraagt: Misschien niet een vraag voor nu/ 
gerelateerd aan het meerjarenplan. Maar wel onder de noemer deskundigheidsbevordering. Is 
er al nagedacht om de subsidie op de BTS cursus te verlengen i.v.m. Corona? 

Mark geeft aan dat voor seizoen 2021/2022 deze subsidie nog verstrekt wordt. 
 

  

3. Jaarplan 2021/2022 
 

Ambitie – optimaal sportaanbod – deskundigheidbevordering 

(Regio Oost) Mark Eekelder: ‘Is er voor de nieuwe instapcategorie BSR bij de WO’s voldoende 
animo? Mark: ‘Er hebben zich 6 WO’s aangemeld om het komend seizoen een BSR te 
organiseren, een aantal (4) WO’s twijfelen nog, we zijn met hen in overleg. Een aantal van 8 
BSR’s per seizoen geeft body voor een klassement. Iedereen die een licentie heeft kan ervoor 
kiezen direct uit te komen in de BSR.  
  

Ambitie – efficiënte organisatie – sterke bondsorganisatie 

We zien graag dat alle geledingen weer op volle sterkte functioneren. Dit verbetert de 
communicatie tussen de regio’s en bestuur. We zijn op zoek naar twee RA’s waarvan de 
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functie vacant is, in Oost en Midden. Ook ontbreekt bij een aantal commissies een voorzitter. 
Het blijft een aandachtspunt in de commissies voldoende slagkracht te houden.  
  

(Regio Oost) Stef Beunk draagt Willy te Selle voor. Mark antwoordt dat we al heel blij zijn dat 
Willy dit seizoen is aangesloten bij de Cie DB, maar dat we elke kandidatuur verwelkomen.  
  

(Regio Oost) Martine Heinen-Brinkmann: ‘Is de vacature van regio ambassadeur al eens via 
een mail aan de leden gecommuniceerd?’ Mark: ‘Er is een mail uitgegaan met alle vacatures 
die er zijn, ook is dit in de ALV en regio- en corona overleg ter sprake gekomen en gedeeld op 
de website en Facebook en door de scheidende RA’s.   
  

(Regio Oost) Martine Heinen-Brinkmann: ‘Misschien kan dit nog eens herhaald worden. 
Binnen de overleggen is deze vacature wel bekend, maar we hebben natuurlijk veel meer 
leden.’ Mark antwoord bevestigend, we hebben het nu over de vacature van een RA, maar we 
hebben ook vacatures bij commissie zonder voorzitter. We nemen dit mee en we bekijken hoe 
wij dit opnieuw onder de aandacht kunnen brengen. 
  

Ambitie – efficiënte organisatie – dienstverlening 

(Regio Oost) Jeroen Schuurman: ‘Natuur en duurzame shirts, hoe gaat dat in de praktijk? Zijn 
daar plannen voor?’ Mark antwoord dat er al jaren verschillende ideeën zijn, er worden elke 
keer weer suggesties gedaan en zaken onderzocht. Tot op heden heeft dit nog niet tot een 
verbetering geleid. De Cie WZ gaat het komend seizoen starten met een pilot (met 
bijvoorbeeld verschillende versies van hesjes en opdrukken). Ook de Shirtshop heeft gekeken 
bij de leveranciers. Er is een optie om shirts te krijgen van gerecycled materiaal. Daar hangt 
een bepaald keurmerk aan, maar deze zijn wel iets duurder (voor een run van 1000 shirts = € 
0,68 per shirt meer).  We gaan eerst bij de WO’s polsen of daar belangstelling voor is. De 
minimale afname van deze shirts is 25000 stuks en dit zorgt tegelijkertijd ook voor logistieke 
uitdagingen.’ 
  

(Regio Midden) Ries de Jongh van Fit Zeist vraagt: Dat ondersteunen/adviseren van 
“opstartende” WO's & TG's is een goed idee - ik denk dat bestaande verenigingen en 
stichtingen er ook baat bij kunnen hebben. Bijvoorbeeld hoe je netjes je statuten inricht. 
Mark licht toe dat de SBN zeker als een belangrijke taak ziet. Het bondsbureau staat dan ook 
altijd voor jullie klaar. 
 

Ambitie: optimaal sportaanbod – survivalrun voor iedereen 

(Regio Noord) Ydo de Vries vraagt: ‘Mark, je geeft aan dat er bij het opstellen rekening is 
gehouden met de corona perikelen, maar kun je ook aangeven welke invloed het op huidige 
jaar heeft gehad?’ 
Mark: ‘De invloed van het huidige jaar vertellen we in de najaars-ALV, dan blikken we 
terug.  In het jaarplan kijken we vanaf 1 september 2020/2021. We zullen dit ook terugzien in 
de begroting, hier zien we het effect van het lopende jaar.’  
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(Regio Midden) Demetri Otten van SUOMI vraagt: Klopt het dat er achterstand is in 
parcourskeuringen? 

Dat klopt. Corona heeft ervoor gezorgd dat de keuringen een tijdlang stil hebben gelegen. Nu 
zijn deze weer opgepakt (sinds 1 december 2020). Daarnaast hebben wij ook de tijd genomen 
om de toetsing en toelating van koppelstukken af te ronden.  
 

(Regio Zuid) Jacco Nohlmans van survivalrun Eindhoven vraagt: Wat bedoel je dat een TG 
gebruik kan maken van het aspirant-lidmaatschap? 

Mark legt uit dat dit voor TG’s is opgestart (sinds voorjaar 2020) vanuit de behoefte van 
dekking voor aspirant-leden die met de sport willen kennismaken. Daarmee kunnen 
nieuwkomers kijken of de sport ze bevalt en daarna kunnen ze, als dit bevalt, volwaardig 
seizoenslid worden. Het is optioneel voor de TG om hieraan deel te nemen. 
 

(Regio Zuid) Jacco de Broekert van Atlas Outdoor vraagt aanvullend: Om bijvoorbeeld een 
schoolklas uit te nodigen om kennis te maken met survivalrun wordt een duur en 
administratief uitdagend plaatje. Komt SBN nog met mogelijkheden om groepen te ontvangen 
om zo de sport te promoten? Andre vult aan dat dit onderwerp aandacht heeft in het MJBP bij 
uitvoering doelstelling/optimaal sportaanbod (De mogelijkheid om clinics van externe 
doelgroepen bij TG’s onder auspiciën van de SBN te laten plaatsvinden is verkend). Wildgroei 
kunnen we niet toestaan en het belangrijkste aspect veiligheid wordt momenteel door 
bestuurslid Huub met portefeuille Verzekeringen verkend met de verzekeraar. Hier hebben 
we nog geen pasklaar antwoord op. Een vraag bijvoorbeeld is of bij scholen het commerciële 
of sportieve belang geldt? Personen kun je een disclaimer laten tekenen om aansprakelijkheid 
zoveel mogelijk uit te sluiten. In de tussentijd is het een optie en ook ons advies een persoon 
lid te maken via het aspirant-lidmaatschap, zodat er sprake is van dekking. 
 

Ambitie: efficiënte organisatie – financiering 

(Regio Noord) Peter Bakker: ‘In de vorige vergadering is er gesproken over de verzekeringen. 
De verenigingen zouden daar meer informatie over toegestuurd krijgen. Is daar al meer 
duidelijkheid over?’ Mark: ‘In januari hebben we een TG overleg gehad en daarin kwam ter 
sprake wanneer er dekking is voor de ziektekostenverzekering en wanneer dekking voor de 
aansprakelijkheidsverzekering. Die twee lopen niet helemaal gelijk. Het is niet specifiek een 
ALV-stuk, het hoeft niet ter stemming in de ALV gebracht te worden, maar ik kan op dit 
moment niet zeggen of er al meer duidelijkheid over is. We hebben een mondelinge 
toezegging van onze verzekeringsmakelaar, maar we hebben dit nog niet schriftelijk (dit was 
een verruiming van de voorwaarden waaraan een TG moet voldoen tijdens de trainingen). We 
wachten op een definitieve bevestiging van de verzekeringsmakelaar voordat we dit 
communiceren naar de TG’s.  
  

(Regio Zuid) Jacco de Broekert van Atlas Outdoor en Jan van Gelder van Niersdal survivalrun 
vragen: Was Sportlink in plaats van Unify geen optie voor de SBN om mee samen te werken? 

Markt antwoordt dat de aangeboden dienstverlening door AllUnited (Unify) zal worden 
uitgevoerd in opdracht van Nederland Sport. Nederland Sport is de Shared Service Organisatie 
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voor sportbonden opgericht via het NOC*NSF. Nederland Sport is opgericht om bonden te 
ondersteunen door zaken gezamenlijk op te pakken. Voor het ontwikklelen en aanbieden van 
een CRM-systeem heeft Nederland Sport verschillende aanbieders uitgevraagd waaronder 
ook Sportlink en is er uiteindelijk gekozen voor AllUnited. Voor de ontwikkeling van het 
ledenadministratiesysteem hebben we via NOC*NSF € 75.000 subsidie gehad die gelijk 
doorgesluisd werd naar Stichting Nederland Sport.  
 

 

 

4. Begroting 2021/2022 
(Regio Oost) Mark Eekelder: ‘Kijkend naar de begrote kosten t.b.v. de extra in te zetten uren 
van Mark had ik nog een vraag omtrent het verschil in loonkosten. In de CAO sport van 2020 is 
in de ALV vorig jaar aangegeven dat op basis van 16 uur dit een bruto salaris inhoudt van € 
22.935 tot € 32.037, hoe is dan nu te verklaren dat dit voor 8 uur € 18.000 is? Zit hier ook de 
afdracht van de verzekeringen en pensioen of is dit op basis van het brutoloon? 

Mark antwoordt dat dit inclusief de werkgeverslasten is, het brutoloon is ongeveer 30% lager. 
Martine Heinen-Brinkmann bevestigt dit via de chat. 
  

(Regio Oost) Martine Heinen-Brinkmann: ‘Hebben jullie al een idee hoe het resultaat over 
seizoen 2020/2021 eruit komt te zien? Hoe groot verwachten jullie het verlies door Corona? 
Marco: ‘Het is maar de vraag of we een verlies gaan presenteren, we hebben ook veel zaken 
begroot die door corona niet uitgevoerd zijn. Per saldo zou het me niet verbazen als we in dit 
seizoen wat geld over zouden houden. We kunnen nu niet nauwkeurig voorspellen waar we 
op uit gaan komen. Binnenkort gaan we halfjaarcijfers bespreken met BONDcenter, maar ik 
denk dat het verlies meevalt. Mark: ‘We hebben in het vorige seizoen gezien dat we meer 
overhielden, corona heeft effect gehad, maar aan de inkomstenkant is niet veel veranderd, de 
twee inkomstenbronnen: de bijdrage van het NOC*NSF en de contributie blijven nagenoeg 
intact. We hadden minder dagleden waar we minder verzekeringspremie voor betaalden. 
Corona heeft ons financieel op de korte termijn nog niet hard geraakt. De verminderde groei 
van de seizoensleden en met name het wegvallen van dagleden kan op termijn doorwerken in 
de bijdrage van het NOC*NSF. Deze bekijkt momenteel wel hoe dit te verwerken vanwege de 
impact van de corona (ledenaantallen) bij veel bonden.’   
  

(Regio Oost) John Wiggerman: ‘Vanwaar de hoge bedragen voor Technische Zaken in 2021? 
Marco: ‘De commissies hebben plannen ingediend. De druk neemt toe en er moet technische 
kennis ingehuurd gaan worden. Mark vult aan dat de Cie TZ (Marcel Jansen en Floris van 
Amerongen), ooit begonnen als adviesorgaan, in het afgelopen jaar meer is uitgegroeid naar 
een servicebureau voor technische vraagstukken. Hieraan zijn ze steeds meer uren kwijt, dus 
geen beleidsfunctie meer naar het bestuur maar dienstverlening naar de aangesloten 
organisaties. We zijn aan het onderzoeken in welke vorm we dit kunnen gieten met een 
scheiding in belangen in beleids- en adviserend, en vrijwilligers-, en operationeel werk. In 
welke vorm dan ook, het vergt een investering om dit operationele deel overeind te houden. 
Wellicht kunnen we in de najaars-ALV een concreet voorstel inbrengen met de 
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verantwoordelijkheden en belangen tussen bestuur en commissie/bondsbureau en een 
eventueel een nieuw uitvoerend orgaan. Marco vult aan dat dit voor een deel te wijten is 
aan  het steeds lastiger werven/vinden van vrijwilligers.  
  

(Regio Oost) Yorick Klein Gunnewiek: ‘Is er nog een voordeel te halen bij de verzekeraar? > 
geen runs > lagere verzekeringspremie? Huub antwoordt dat de premies al naar beneden zijn 
aangepast vanwege het verminderd aantal dagleden en survivalruns.   
  

(Regio Oost) Margriet Egges: ‘Duurzame shirts: ‘Is er nagedacht om shirts bijvoorbeeld te 
koppelen aan lidnummer en dat leden verschillende soorten shirts kunnen bestellen voor de 
diverse categorieën. Het is natuurlijk belachelijk dat je bij elke wedstrijd een nieuw shirt nodig 
hebt. De Shirtshop zou dan geen verdienmodel moeten zijn.’ Mark: ‘Er wordt bij Cie WZ over 
de verschillende opties nagedacht. Er zijn voor -en nadelen. Je hebt bijvoorbeeld te maken 
met de startnummers en de lokale sponsors op de shirts. Suggesties zijn altijd welkom, we 
willen er sowieso iets mee. Terugkomend op de laatste opmerking: De Shirtshop levert tegen 
kostprijs. We proberen zo goedkoop mogelijk te leveren en alles wat er overblijft wordt aan 
de bestellende organisaties teruggegeven. We werken nu kostenneutraal.’  
  

(Regio Oost) John Wiggerman: ‘Heel lang geleden had het koppel circuit een vast shirt voor 
meerdere wedstrijden. Dit shirt werd voor de bond beschikbaar gesteld. Ik begrijp wel dat de 
bezwaren die Mark net noemt hier ook voor gelden. Marco:’ Het is een mooie sport waarin 
duurzaamheid goed past. We blijven hiermee bezig.’  
  

(Regio Noord) Kasper Schutten vraagt: ‘De jeugdleden daling komt vooral door 'uitgroei' 
richting volwassen licentie?’ Mark: ‘We hebben best wel een daling gehad in het lopende 
seizoen. We verwachten dat dit wel weer zal bijtrekken. Het zou kunnen dat dit een ‘uitgroei’ 
is naar de volwassen licentie of dat er meer mensen uit de JSR 15-17 zijn uitgestroomd dan 
aan de onderkant zijn bijgekomen.’ 
 

(Regio Noord) Rein Folkertsma vraagt: ‘Wat is het verschil tussen dagleden en 
daglidmaatschappen?’ 
Mark: ‘Een daglid is een persoon, en 1 daglid zou bijv. per jaar 2 daglidmaatschappen kunnen 
afnemen. Iemand die geen lid is van de bond doet 2 keer aan een survivalrun mee en betaalt 
twee keer een daglidmaatschap. Vandaar dat het aantal daglidmaatschappen altijd iets hoger 
ligt dan het aantal dagleden. We zien dat ongeveer 90% van de daglidmaatschappen wordt 
gebruikt door mensen die maar 1 keer per jaar aan een survivalrun meedoen, in de overige 
10% zitten mensen die 2 of meer keer aan een survivalrun meedoen. Een daglidmaatschap 
kost €5 en een seizoenslidmaatschap €20. Wij betalen aan de verzekeraar per 
daglidmaatschap een premie van ongeveer €6,70 (dit blijkt inmiddels €7,32 te zijn). Bij 
NOC*NSF krijgen we per daglid uiteindelijk twee jaar later een vergoeding van ongeveer €7,-.’ 
  

(Regio Noord) Kasper Schutten vraagt: ‘Vanwaar onttrekking aan de reserves, juist nu het 
seizoen zo onzeker gaat zijn? Mark: ‘Het vorig seizoen hebben we fors in de plus afgesloten 
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met €35.000 en toegevoegd aan de algemene reserve. We hebben in het coronaseizoen 
gemerkt dat onze uitgaven ook flink zakken en we financieel gezien nog niet zo sterk geraakt 
worden omdat de contributie en de bijdrage van het NOC*NSF intact blijven; onze 
verzekeringspremies dalen omdat we geen dagleden hebben waarvoor we geen premie 
behoeven te betalen en andere projecten liggen stil. We verwachten niet dat dit een grote 
financiële strop zal zijn, we durven wel te begroten op iets meer uitgaven dan inkomsten. Ook 
omdat we weten dat we in de afgelopen jaren de algemene reserve flink gespekt hebben. Dit 
jaar gaan we met een accountant werken en dan zullen we bespreken hoe groot de algemene 
reserve moet zijn om een gezond weerstandsvermogen te hebben.’ 
  

(Regio Noord) Rein Folkertsma vraagt: ‘In vier jaar is de begroting verdubbeld. Wat is de lange 
termijn verwachting? Mark licht deze vraag namens het bestuur toe. ‘We hebben 2 
belangrijke inkomstenbronnen op dit moment: de contributie en de bijdrage van het 
NOC*NSF. De sterke groei van de ledenaantallen van 10 tot 20 % per jaar stagneert. Misschien 
komt er een na de corona periode een inhaalslag, maar deze groeicijfers worden steeds 
onwaarschijnlijker. We zien nog steeds nieuw aangesloten organisaties, en vanuit die 
organisaties sluiten nieuwe leden zich aan bij de bond. De bijdrage van NOC*NSF hangt 
hiermee samen. 4 jaar geleden kregen we €13.000, inmiddels zitten we op bijna €200.000. Dit 
komt omdat we nu volledig onze dagleden kunnen meetellen. De bijdrage van NOC*NSF zal 
niet meer zo hard groeien.’ 
  

(Regio Midden) Arjan de Kater van Stichting Survivalstrijd vraagt: Klopt het dat er verwacht 
wordt dat het aantal TG en WO afneemt? Het totaal met de gecombineerde TG+WO wordt 
namelijk lager. 
Mark geeft aan dat dit niet het geval is. Het combitarief vervalt, daarmee vervalt ook de 
TG+WO. We verwachten geen daling, de aantallen staan nu al, deels, weergeven in de totalen 
van TG en WO. Wij zullen dit nog duidelijker weer gaan geven, dank voor de opmerking!  
  

(Regio Zuid) Jan van Gelder van Niersdal survivalrun geeft aan dat hij bang is voor lagere 
deelnemersaantallen het nieuwe seizoen i.v.m. corona en dat dit praktisch natuurlijk niet 
werkt qua financiering en bereidheid voor vrijwilligers om een parcours op te bouwen. 
Zijn er subsidiemogelijkheden voor een WO vanuit de SBN?, vraagt Jan. 
Mark vraagt om een toelichting. Jan licht mondeling toe dat de Niersdal survivalrun normaal 
2000 deelnemers kent. Hij stelt zich voor dat wanneer het maximumaantal deelnemers met 
nieuwe regelgeving misschien wordt gesteld op 200/300 deelnemers ze dan niet uitkomen 
qua inkomsten. Andre snapt de vraag en gevoelens hierin. Andre vult aan, ‘stel dat je van jouw 
scenario uitgaat, dan zal je zelf als WO moeten afwegen of het rendabel is om alles op te 
tuigen’. ‘Ga ik meer deelnemersgeld innen of meer sponsorgeld?’. De SBN kan deze inkomens-
gap in aantallen niet dichten. Jan vraagt of er misschien subsidies voor zijn? Je zou mogelijk 
een corona sportpakket kunnen ontvangen voor corona jeugd tot en met 27 binnen een 
gemeente, vult Andre aan. Je zou de sport/wedstrijd ermee kunnen promoten, zelfs als 
binnen de gemeentevoorwaarden alleen lokale deelnemers uit de buurt zijn toestaan zou je 
dit kunnen overwegen. De SBN kan eventueel ondersteunen met het inschrijvingsprogramma 
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UVP. Andre geeft Jan van Gelder aan dat er voor Gennep ook een subsidieregeling bestaat, 
voor 1 april zou deze ingediend moeten zijn. Andre deelt de link tijdens deze vergadering. 
 

(Regio Zuid) Jacco Nohlmans vraagt wat UVP is. Mark antwoordt dat dit een zelfbouwsysteem 
is van de SBN, het Uitslagen Verwerkings Programma genaamd. Een systeem waar alle 
inschrijvingen, de uitslagen en de ledenadministratie in worden verwerkt. 
 

(Regio Zuid) Jan van Gelder geeft aan dat hij nieuwsgierig is naar Commissie Technische Zaken, 
wat is exact de functie van deze commissie? Andre geeft aan dat de werkzaamheden binnen 
deze commissie inmiddels veelomvattend zijn. Zij maken beleid, beantwoorden wekelijks 
vragen van TG’s en WO’s over krachtenberekeningen en zijn ook actief met het 
uitwerken/schrijven van de technische opleidingskant voor de PC. Ik ben beslist nog een vijf- 
tot tiental onderwerpen vergeten vult Andre aan. Hij vraagt of Jan zou willen deelnemen aan 
deze commissie. Als je een technische achtergrond hebt, welke onontbeerlijk is, dan vragen 
we je zeker contact op te nemen met de heren van deze commissie. Ze zijn niet overvraagd in 
kennis, wel in capaciteit en tijd. Jan vertelt dat hij traint bij TG Gennep van Joey Bakker en 
voorzitter is bij WO Gennep, hij vindt dat zaken makkelijker moeten kunnen. Wellicht kunnen 
jullie elkaar vinden vult Andre aan. De factor vrijwilligheid is voor velen niet meer te 
behappen, de meesten van jullie zijn sporter en trainer/bestuurslid bij een organisatie. Jan 
gaat een mail naar de commissie sturen. 
  

Afsluiting 

Mark: ‘We hebben dit voor het eerst op deze manier gedaan met als doel het verlichten van 
een regio-overleg en verminderen van de ruis in de communicatielijnen RA en regio en 
bestuur. Bijkomend voordeel is dat we jullie feedback direct mee kunnen nemen. Nu biedt het 
ook de ruimte bij het regio-overleg om te sparren over andere onderwerpen. 
Is deze vorm van afstemming prettig voor jullie?’ Velen uit alle regio’s reageren positief via de 
chat.  
  

(Regio Oost) Yorick Klein Gunnewiek: ‘Een fysiek regio-overleg in persoon is beter, dan komt er 
meer discussie, dus extra feedback. Misschien moeten we dit wel van tevoren strakker 
plannen.’ Mark: ‘Dit is geen vervanging van het regio-overleg, maar om het ambtelijke stuk 
daaruit weg te nemen om juist in het regio-overleg meer ruimte te creëren voor andere 
onderwerpen/discussie. De bedoeling is er dat er 2 keer per jaar een regio-overleg blijft 
bestaan, het liefst live, maar we bekijken wat op dat moment het beste past.’ 
  

(Regio Noord) Kasper Schutten voegt toe dat het overleg op deze wijze efficiënt is. ‘Nu is er 
weinig 'discussie' doordat de onderwerpen niet heel veel discussie vragen.’ Mark: ‘Er waren 
niet veel omstreden voorstellen’. Het is wellicht ook een goed teken dat er niet veel discussie 
is, het bestuur heeft waarschijnlijk goed aangevoeld waar de behoefte lag van de achterban.’ 
  

(Regio Oost) Martine Heinen-Brinkmann: ‘Ik ben benieuwd naar hoe ver andere WO/TG's zijn 
met de invoering van de WBTR. Is dat ook iets voor het regio-overleg van 18 maart? Mark 
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antwoordt dat dit een mooi onderwerp is om met elkaar van gedachten te wisselen. Alle 
organisaties hebben hier ook een mail over gekregen over het aanbod om goedkoop het 
stappenplan af te nemen.’ 
  

 

  
 


