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3. Mededelingen in najaars-ALV
4. Verantwoording Jaarplan
5. Highlights uit jaarverslag
6. Samenvatting jaarrekening
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Doel: afstemming ALV-stukken

• Deze week tweemaal presentatie van ALV-stukken.

• Vragen en feedback zijn zeer welkom!

• Het bestuur kan o.b.v. feedback de ALV-stukken aanpassen.

• Dit is geen vervanging van het reguliere regio-overleg.



Verslag van de commissies
over seizoen 2021/2022
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Werkgroep Duurzaamheid seizoen 2021/2022

Naast theoretische omkadering en brainstormen zijn onderstaande activiteiten ondernomen:

• Shirts:
- binnen werkgroep textielstickers en wedstrijdhesjes geprobeerd
- Pilot in SurviFELrun met armbanden
- Pilot in Harreveld met stickers

• Belinting: Pilot in SurviFELrun met krijtspray

• Bekers: Pilot met opvouwbare bekers in Steenbergen

• Carpoolen: verdere uitwerking afhankelijk van ledenenquête

• Afval op parcours: plan van aanpak om dit te verminderen is verzonden naar 
bondsbureau/bestuur

• Schade aan natuur door hindernissen: theoretisch
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Commissie ICT seizoen 2021/2022

• Kennismaking

• Doorstart commissie

• Vaststellen doelen commissie

• Ad hoc advisering (pro-actief/reactief) over ICT-onderwerpen aan bestuur 
en bondsbureau

• Ondersteunen/opleiden ICT-applicaties TG’s en WO’s
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Commissie Wedstrijdzaken seizoen 2021/2022

• Invoering BSR

• Ledenenquête (voorjaar 2022)

• Schalen van zwaarte survivalruns (o.b.v. klimmen, lopen en water)

• Verkenning duurzame opties wedstrijdshirts (i.s.m. Werkgroep 
Duurzaamheid)

• Vacature commissielid ☺
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Commissie Parcourscommissie seizoen 2021/2022

Opleiding nieuwe Parcourscommissieleden

Diverse knooptechnieken en theoretische kennis reglementen en Parcoursvoorschriften.
Cursus onder leiding van knoopinstructeur Erik Rietberg, aan 8 nieuwe PC-leden.
Deze PC-leden hebben met succes deze opleiding volbracht: uitbreiding PC met 8 personen.
Op dit moment 2 nieuwe aspirant-PC-leden, deze zullen t.z.t nog deze opleiding moeten doen.

Berekeningen dynamische breeksterktes balken

Inmiddels contact gehad met een externe partij (studenten TU Delft), zij willen ondersteunen.
Eerste bespreking heeft 6 september plaatsgevonden.
Meer informatie volgt t.z.t.
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Commissie Pr & Communicatie seizoen 2021/2022

• Voorstel Spreekbeurtpakket richting bondsbureau
• Interview voedingsdeskundige [ligt op de plank]
• Voortzetting social media communicatie omtrent nieuwe survivalruns + 

foto's erna
• Survivalrundag [input vanuit commissie + Elske in voorbereiding]
• Nieuwe video content ontwikkeld [loopt door]
• Communicatiestrategie toegepast [loopt door]
• Nieuwe medewerker pr & communicatie bondsbureau zal meer sturing 

gaan geven [aangetreden]
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Commissie Deskundigheidsbevordering seizoen 2021/2022

• Voorstel voor hoogte aanpassing van 4 naar 3,5 meter gedaan aan bestuur. Nog niet 
ingebracht in ALV, wordt vervolgd.

• Veel vrijstellingsverzoeken beoordeeld voor de cursus BTS, dit was mogelijk tot 31-3-2022.
• Nieuwe toelatings- en vrijstellingseisen voor ATS en BTS opleiding vastgesteld i.s.m. SBN.
• Voorbereiding nieuw op te zetten cursussen: Dit staat on hold vanwege het feit dat we als 

SBN eerst geaccrediteerd willen zijn volgens de KSS (Kwalificatie Structuur Sport)
• Veiligheid van trainingslocaties en opleiding Terrein beheerder: Nog niets aan gedaan.
• Opzet Kwartaalbijeenkomst met Examinatoren, Opleiders, Cie DB en Bondsbureau. 

Voltooid.
• Inventarisatie van het aandeel BTS’ers bij alle TG’s. Voltooid. Vervolg in seizoen 2022/2023.
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Commissie Technische Zaken seizoen 2021/2022

• De twee resterende leden (Marcel Janssen en Floris van Amerongen) hebben alleen 
lopende operationele zaken afgehandeld: toelatingsverzoeken van koppelstukken en 
technische adviezen aan TG’s en WO’s.

• Vanaf seizoen 2022/2023 gaan zij verder in de constructie van het technisch subsidieloket.

• De Cie TZ zal met nieuwe leden worden ingevuld. Wij zoeken nog leden!



Mededelingen in ALV
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Mededeling 1 van 7 vanuit bestuur

Aftreden bestuursleden

• Najaars-ALV 2022: Huub Scharenborg en Frank Koelewijn treden af
> Vacature secretaris en algemeen bestuurslid
> Nog geen nieuwe kandidaten om voor te dragen in de ALV
> Bestuur kan verder met minimumbezetting van 5, maar heeft 

dan wel een vacante post voor secretaris
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Mededeling 2 van 7 vanuit bestuur

Nieuw pakket ledenadministratie: Unify

• Pakket voor SBN en voor aangesloten organisaties
• Implementatie is niet van de grond gekomen,

de gebruiksvriendelijkheid is onvoldoende. 
• Binnenkort besluit over voortzetting of beëindiging
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Mededeling 3 van 7 vanuit bestuur

Projectgroep ‘Wat is survivalrun?’ is gestart

• Jul 2022 : projectgroep gestart
• Okt 2022 : volgen vragensessies met doelgroepen
• Dec 2022 : tussenrapportage aan bestuur
• Begin 2023 : enquête onder leden
• Jul 2023 : oplevering advies aan bestuur
• Aug 2023 : bestuur besluit of en hoe er een ALV-voorstel komt
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Mededeling 4 van 7 vanuit bestuur

Projectgroep Hoogte in hindernissen

Een projectgroep zal in december 2022 een advies opleveren aan het 
bestuur over hoe om te gaan met de maximale hoogte. Het bestuur zal 
vervolgens bepalen of en met welke inhoud er een voorstel richting de 
voorjaars-ALV gebracht zal worden.
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Mededeling 5 van 7 vanuit bestuur

Bezwaarcommissie is ingesteld

N.a.v besluit in voorjaars-ALV 2022 zijn er kandidaten gepolst en 
geworven. Het bestuur heeft tot commissieleden benoemd:
- Carel Wolters (voorzitter)
- Teun de Laat
- Willem Warmerdam
- Gerrit Harsevoort

Het bestuur zoekt nog één commissielid.
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Mededeling 6 van 7 vanuit bestuur

Survivalrundag

Afgelopen 3 september was de eerste Survivalrundag.
Clinics, challenges, kennisuitwisseling, klassementsuitreikingen.
Ca. 360 bezoekers in Utrecht.

Alle facetten (organisatie, locatie, datum, inhoud, bezoekerservaringen) 
zullen worden geëvalueerd.

Intentie is om er een terugkerend evenement van te maken.
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Mededeling 7 van 7 vanuit bestuur

Rookvrije Sport

Middels NOC*NSF heeft de SBN zich gecommitteerd aan het actieplan 
Rookvrije Sport. Het ambitie is dat in 2025 alle sportverenigingen en 
rookvrij zijn. Dit zal gefaseerd worden ingevoerd. De SBN zal aanhaken 
en acties ondernemen.



Verantwoording
Jaarplan 2021/2022



Verantwoording Jaarplan 2021/2022

• Jaarplan 2021/2022 is gepresenteerd in voorjaars-ALV 2021

• Onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan 2021+

• Jaarplan 2021/2022 bevat 49 doelstellingen in 3 ambities

• 27 doelstellingen zijn behaald, 22 doelstelling niet (geheel)



1.1 Optimaal sportaanbod > Survivalrun voor iedereen



1.2 Optimaal sportaanbod > Deskundigheidsbevordering



2.1 Efficiënte organisatie > Sterke bondsorganisatie



2.2 Efficiënte organisatie > Dienstverlening



2.3 Efficiënte organisatie > Financiering



3.1 Positionering > Identiteit & imago



3.2 Positionering > Zichtbaarheid



Highlights uit
jaarverslag 2021/2022



33

Jaarverslag seizoen 2021/2022

Aantallen

• 23 survivalruns georganiseerd, 19 survivalruns zijn afgelast
• 15.156 seizoensleden (= +742 = +5%)
• 5.435 dagleden
• 845 aspirant-leden
• 3.381 licentiehouders (= +20 = +0,6%)
• 124 aangesloten organisaties (1 nieuwe TG)

(aantallen bij benadering, wordt nog gecheckt)
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Jaarverslag seizoen 2021/2022

Ontwikkeling bondsbureau

• Jochem Schutten van 20u naar 28u/week
• Nieuwe functie medewerker pr & communicatie: Emily Legtenberg (20u/week)
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Jaarverslag seizoen 2021/2022

SBN Shirtshop

• 26.336 stuks polyester shirts
• 3.001 stuks katoenen shirts
• Daarnaast ca. 2000 andere kledingstukken geleverd
• Door incomplete wedstrijdkalender niet goed vergelijkbaar met andere 

seizoenen
• Positief resultaat van ca. €5.884 wordt gerestitueerd aan SBN-afnemers
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Jaarverslag seizoen 2021/2022

Verzekeringen

• Alle verzekeringen over naar verzekeringsmakelaar Everion
• No-claim korting van ca. €20K ontvangen vanwege drie jaar zonder 

toegewezen claims



Samenvatting jaarrekening
seizoen 2021/2022
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Samenvatting Jaarrekening seizoen 2021/2022

• Deze maand volgt accountantscontrole
• 30 sept: publicatie complete jaarrekening inclusief controleverklaring
• Huidige cijfers kunnen nog wijzigen door nagekomen posten of door 

aanbevelingen van accountant
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Samenvatting Jaarrekening seizoen 2021/2022

BATEN EXCL. SHIRTSHOP
Realisatie 

2020/2021

Begroting 

2021/2022

Realisatie 

2021/2022

Verschil t.o.v. 

begroting

Contributies + licenties € 342.500 € 400.300 € 391.790 € -8.510

Omzet trainersopleidingen € 5.868 € 20.263 € 14.403 € -5.860

Bijdrage NOC*NSF € 182.745 € 196.915 € 188.935 € -7.980

Sponsoring + overige € -219 € 15.565 € 6.358 € -9.207

€ 530.894 € 633.043 € 601.485 € -31.558
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Samenvatting Jaarrekening seizoen 2021/2022

LASTEN EXCL. SHIRTSHOP
Realisatie 

2020/2021

Begroting 

2021/2022

Realisatie 

2021/2022

Verschil t.o.v. 

begroting

Bestuur + ALV’s + regio’s + cie’s € 14.361 € 42.825 € 15.881 € -26.944

Trainersopleidingen € 27.245 € 46.642 € 32.355 € -14.287

Prijsuitreikingen + evenementen € 5.573 € 29.455 € 13.284 € -16.171

Ondersteuning WO & TG + UVP + afschr. € 6.046 € 19.950 € 4.597 € -15.353

Parcourscommissie € 2.156 € 33.055 € 12.438 € -20.617

Pr & communicatie € 16.563 € 31.905 € 33.189 € +1.284

Bondsbureau + administratie, etc. € 177.593 € 234.802 € 211.114 € -23.688

Verzekeringen € 109.012 € 200.975 € 149.198 € -51.777

€ 358.549 € 639.609 € 478.214 € 167.553
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Samenvatting Jaarrekening seizoen 2021/2022

RESULTAAT EXCL. SHIRTSHOP
Realisatie 

2020/2021

Begroting 

2021/2022

Realisatie 

2021/2022

Verschil t.o.v. 

begroting

Baten € 530.894 € 633.043 € 601.485 € -31.558

Lasten € 358.549 € 639.609 € 478.214 € +161.395

Resultaat € 172.345 € -6.566 € 123.271 € +129.837

SHIRTSHOP
Realisatie 

2020/2021

Begroting 

2021/2022

Realisatie 

2021/2022

Verschil t.o.v. 

begroting

Baten € 46.760 € 253.000 € 180.840 € -72.160

Lasten € 45.675 € 243.000 € 143.868 € -99.132

Restitutie aan WO’s & TG’s € 1.085 € 10.000 € 6.973 € -3.027

Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0
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Samenvatting Jaarrekening seizoen 2021/2022

RESULTAAT INCL. SHIRTSHOP
Realisatie 

2020/2021

Begroting 

2021/2022

Realisatie 

2021/2022

Verschil t.o.v. 

begroting

Baten € 577.654 € 886.043 € 752.326 € -133.717

Lasten € 405.309 € 892.609 € 629.054 € -263.555

Resultaat € 172.345 € -6.566 € 123.272 € -129.838
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Waardoor is er (weer) een groot positief resultaat?

Dit komt o.a. door:
• De ledengroei was groter dan begroot
• Door (onzekerheid van) coronabeperkingen minder survivalruns, opleidingen en 

bijeenkomsten = minder kosten gemaakt.
• Daglidmaatschappen kosten de SBN aan premie meer dan de €5 die een daglid betaalt.

Minder survivalruns = minder dagleden = per saldo meer geld over
• Unify nog niet operationeel: geen gebruikskosten, wel begroot (€30K)
• De Survivalrundag 2022 valt formeel in seizoen 2022/2023. Het begrote budget voor 

2021/2022 (€15K) wordt niet benut.
• Er is een voorziening voor verzekeringspremie uit 2016 vrijgevallen (€18K).
• Er was €15K begroot voor Cie TZ. Hier is slechts een klein deel van benut, er is gekozen 

voor instelling van een Technisch Bureau in seizoen 2022/2023 (ALV-besluit).
• De PC heeft minder kosten gehad aan opleiden dan begroot.
• Het promotiepakket is in beheer genomen door de Shirtshop: minder kosten.
• Het budget voor ‘contentcreatie’ (€7,5K) is niet benut. 
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Wat gaat er met het resultaat gebeuren?

Na overleg met de accountant zal het bestuur een voorstel aan de ALV doen over 
de bestemming van het resultaat.

Waarschijnlijk:

- Ca. €18K labelen voor afrekening van de Survivalrundag 2022
- Rest toevoegen aan de Algemene Reserve

Komende begrotingen: interen op Algemene Reserve conform vastgesteld beleid



Tijdspad najaars-ALV 2022
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Tijdpad aanloop najaars-ALV 2022

Regio-overleg Oost is net geweest. Midden, Noord en Zuid volgen binnenkort.

27 september : bestuursvergadering
30 september : publicatie ALV-stukken op onze website
12 oktober : deadline reacties op ALV-stukken
18 oktober : bestuursvergadering
28 oktober : najaars-ALV 2022



Rondvraag
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Bedankt voor jullie 
aanwezigheid en input!
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