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: Vragen en antwoorden bij gepubliceerde ALV-stukken

VRAAG 1:
Goedemiddag,
Heb zojuist het jaarverslag doorgelezen.
Wat daarbij opviel dat in hoofdstuk 2.3 wel een vermelding staat dat de BSR erbij gekomen is
als wedstrijdcategorie maar er geen overzicht is van de klassementswinnaars terwijl ook zij
gehuldigd zijn tijdens de survivalrundag.
Wat ik ook opmerkelijk vind is dat er gezegd wordt dat er geen ONK 8-9 jaar was maar bij de
uitslagen van Zeist deze categorie wel aangemerkt wordt als nk.
Verder een mooi verslag en alvast succes met de ALV.

Antwoord bestuur:
Inderdaad mist BSR abusievelijk in het overzicht met klassementswinnaars. Dit is aangepast in
het jaarverslag.
De JSR 8-9 kent geen ONK. Op de uitslagenpagina (uvp) van de survivalrun Zeist is dit
aangepast.
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VRAAG 2:
Goedemiddag,
wanneer kunnen we de complete stukken ter voorbereiding op de ALV tegemoet zien of online
raadplegen?
ik heb een voorstel ten aanzien van de besteding/reservering van 'algemene reserve' van de
bond.
kunnen we niet een eigen risico van bv 100K onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij.
stel de bond staat garant/draagt een eigen risico van 100.000,= bij een ongeval. de premie zal
daarmee mij inziens fors omlaag kunnen. hetgeen alle atleten ten goede komt (besparen op
inschrijfbedrag per run).

Antwoord bestuur:
Dank voor jouw meedenken inzake een mogelijke verlaging premie ongevallenverzekering.
Het is evenwel niet mogelijk om op een ongevallenverzekering een eigen risico te nemen. Het
eigen risico welke wij momenteel dragen geldt voor de aansprakelijkheidsverzekering en niet
voor de ongevallenverzekering. Een ongevallenverzekering is een verzekering welke uitkeert
bij een ongeval waarbij letsel wordt opgelopen c.q. iemand zou komen te overlijden. Hiervoor
geldt geen eigen risico en dit is ook niet mogelijk bij een zogenaamde sommenverzekering.
We kunnen dit niet beïnvloeden, het enige wat wij kunnen doen is door preventie en goede
voorlichting proberen het aantal ongevallen te beperken zodat een verzekeraar op basis van
goede schadecijfers (lees: weinig meldingen en geringe bedragen) overgaat tot een algehele
premieverlaging. Dan kunnen we dit doorgeven aan onze wedstrijdorganisaties.
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