
 
 

 
 

Voorzitter Commissie Technische Zaken (m/v) 
 
Ben jij de survivalrunliefhebber met affiniteit voor techniek en veiligheid en ben je bereid onze sport 
naar een hoger niveau te brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Door de inventiviteit van onze 
trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties zien we steeds vaker mooie en uitdagende hindernissen 
ontworpen worden die ook veilig moeten zijn voor onze sporters. Je moet denkbeeldig twee 
werelden aan elkaar kunnen knopen; technische vraagstukken kunnen ook juridische aspecten 
hebben. Om dit allemaal goed te stroomlijnen en hierin handvatten te kunnen geven, hebben wij jou 
nodig om dit samen met een team op te pakken. De verslaglegging van de commissie-
werkzaamheden en deze begrijpelijk toelichten aan het bestuur en de leden zijn belangrijk om begrip 
en draagvlak te creëren voor de noodzaak van gewenste maatregelen. 
 
Als voorzitter van deze commissie ben je de verbinder in jouw team en stuur je de andere teamleden 
aan. Je hebt ook regelmatig overleg met de voorzitter van de Parcourscommissie, omdat er veel 
zaken zijn die tegen elkaar schuren en derhalve voor beide partijen van belang zijn. Samen kunnen 
jullie ook het bestuur beter van adviezen voorzien.  
 
Tijdsbesteding: 

• Wekelijks mail- telefoon-voorbereiding-reactie-onderzoek-uitwerking en overleg met PC en 
bondsbureau 0,5 tot 2 uur; 

• Maandelijks commissieoverleg fysiek/digitaal en voorbereidingen 1 tot 3 uur; 
• Halfjaarlijks (april + oktober) bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 3 uur per ALV;   
• Halfjaarlijks (februari + september) samenkomst met commissievoorzitters en regio-

ambassadeurs incl. voorbereidingen-verslaglegging activiteiten-schrijven plan van aanpak en 
budgettering totaal 8 tot 12 uur 
 

De ideale kandidaat:  
• Is geboeid door technische ontwikkelingen binnen survivalrun;  
• Heeft kennis van het (bouw)technische vraagstukken binnen survivalrun;  
• Wordt blij van aanpakken, analyseren en het zoeken naar oplossingen; 
• Heeft een HBO werk- en denkniveau; 
• Is een verbinder in het team en weet meer enthousiastelingen aan te trekken. 

 
In ruil zorgen wij voor een: 

• Uitdagende functie binnen een groeiende organisatie; 
• Scholingsmogelijkheden; 
• Vergoeding voor reis- en vergaderkosten; 
• Enthousiaste doelgroep en collega’s. 

 
Ben jij die pragmatische aanpakker en wil je het team van Survivalrun Bond Nederland versterken, 
dan nodigen we je graag uit om contact met het bondsbureau op te nemen. We staan voor je klaar 
met al je vragen via bondsbureau@survivalrunbond.nl! 
Meld je ook gerust als je nog twijfelt ;-) 


