Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2021
van 19.45 – 22.10 uur te Papendal

Aanwezig:
Bestuur
André Gorter (voorzitter)
Frank Koelewijn (juridische zaken)
Huub Scharenborg (secretaris)
Marco Stoute (penningmeester)
Nynke de Jong (pr & communicatie)
Afwezig:
Lenneke van der Heide (algemeen bestuurslid)
Ron van Ommeren (ICT)
Bondsbureau
Mark Huizinga (directeur)
Jochem Schutten
Nicole Snijders (notulen)
Ereleden
Stef Beunk
Eddy te Woerd, tevens beheerder Shirtshop
Afmelding Ereleden
Hans te Velthuis, tevens voorzitter PC
Aanwezige SBN-leden in totaal inclusief bestuur:
Er waren 47 leden aanwezig tijdens de ALV, zie aanmeldingenlijst.
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Agenda:
1. Opening en mededelingen door voorzitter
2. Notulen online ALV 16 april 2021
3. Mededelingen voorjaars-ALV 2021
a. Overlijden Aad van Kleef
b. Opheffing Commissie Financiële & Juridische Zaken (Cie FJZ)
c. Kampioenen uit 30 jaar SBN
d. Trainersopleidingen
e. Nieuw pakket ledenadministratie: Unify
f. Nieuw: Werkgroep Duurzaamheid
g. Aanpassingen vanwege corona voor seizoen 2021/2022
4. Verslag van de commissies:
a. Commissie Pr & Communicatie
b. Commissie Wedstrijdzaken
5. Verantwoording Jaarplan seizoen 2020/2021
6. Verantwoording Jaarverslag seizoen 2020/2021
7. Samenvatting Jaarrekening seizoen 2020/2021
a. Voorstel resultaat uitkeren resultaat Shirtshop 2020/2021
b. Voorstel bestemming van het resultaat
c. Goedkeuring van de jaarrekening boekjaar
2020/2021
d. Goedkeuring van het jaarverslag seizoen 2020/2021
e. Decharge over het gevoerde beleid
f. Decharge over het financiële beleid
8. Bestuurswisseling
a. Aftreden voorzitter
b. Bestuursverkiezing
9. Voorstellen reglementswijziging
a. Voorstel aanpassing Algemeen Reglement 6.8 & 6.9
b. Voorstel aanpassing Algemeen Reglement 7.10
10. Afscheid van vrijwilligers & jubilea organisaties
11. Rondvraag
12. Sluiting
Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze najaars-ALV zijn in te zien via onze website.
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1. Opening en mededelingen door voorzitter
André opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom in deze fysieke ALV waarin
we elkaar weer kunnen ontmoeten. We hebben de laatste drie keer een digitale ALV
gehad, waarvan eenmaal een hybride overleg in Zwolle. André heet de aanwezige
ereleden, Eddy te Woerd en Stef Beunk, de RA’s, commissievoorzitters en de
afgevaardigden daarvan van harte welkom, evenals het bestuur (Ron van Ommeren en
Lenneke van der Heide zijn met kennisgeving afwezig) en het bondsbureau. We kijken
terug op het afgelopen seizoen en leggen verantwoording af aan de leden.
André feliciteert de aanwezigen met het 30-jarig bestaan van de SBN. Corona is een
spelbreker geweest en helaas kon dit jubileum niet gevierd worden zoals gewenst. André
benoemt de rol van de vrijwilligers. We hebben 14.000 leden en vanavond zijn er zo’n 50
leden aanwezig. Dit is een afspiegeling van onze vereniging. We willen graag de zaken
lopende houden, maar daarvoor zijn ook vrijwilligers nodig. André benoemt als laatste
de planning van de avond. In het kader van het 30-jarig jubileum ontvangen alle
aanwezigen een T-shirt.
2. Notulen online ALV 16 april 2021
De notulen stonden online gepubliceerd en eenieder heeft deze kunnen doornemen. Er
zijn geen op- en aanmerkingen en we stellen deze met dank aan Nicole vast.
3. Mededelingen voorjaars-ALV 2021
a. Aad van Kleef, Lid Commissie Financiële & Juridische Zaken en penningmeester
WO Leeuwarden is 18 oktober jl. overleden. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte toe. We vinden het gepast even te gaan staan uit respect voor zijn inzet
voor alle zaken die hij heeft gedaan voor Leeuwarden en voor de sport.
b. Opheffing Commissie Financiële & Juridische Zaken (Cie FJZ): Dit is in de vorige
ALV gemeld. Om recht te doen aan de leden van commissie willen we hen
hiermee nogmaals danken. André noemt de commissieleden: Aad van Kleef, Carel
Wolters, Eddy te Woerd, Frank Koelewijn, Marrigje Hartman en dankt hen
hartelijk voor de inzet.
c. Kampioenen uit 30 jaar SBN: Voorafgaand aan de vergadering hebben we
gedineerd met kampioenen uit 30 jaar SBN. We hebben de historische
klassementen van de afgelopen 30 jaar uitgeplozen zodat we per decennium
onze ultieme kampioenen op basis van alle klassementen die ze hebben gelopen
kunnen eren: in het eerste decennium Didier d’Hondt & Marlies van der Linde, in
het 2e decennium Kerst Wind & Lia Nummerdor en in het laatste decennium
(wederom) Kerst Wind & Lenneke van der Heide.
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d.

e.

f.

g.

André benoemt dat één van de partners van de twee winnaars die hier vanavond
aanwezig is, geen lid is van de bond en vraagt hiervoor formeel toestemming aan
de ALV. Uiteraard gaat iedereen hier mee akkoord.
Trainersopleidingen: De afspraken met de huidige bondsopleiders zijn beter
vastgelegd. Er zijn vijf nieuwe examinatoren aangesteld, die een inhaalslag gaan
doen van de PvB’s die door corona niet konden worden afgenomen. We zijn hier
heel content mee. In het komende seizoen willen we PVB-dagen organiseren en
twee extra bondsopleiders werven en we zijn bezig met het ontwikkelen van de
module Jeugd Trainer Survivalrun (JTS).
Nieuw pakket ledenadministratie Unify: Dit is een pakket voor de SBN en voor
aangesloten organisaties, de ontwikkeling verloopt traag. Het streven is
ingebruikname in seizoen 2021/2022 en deze zal gratis aan de organisaties
worden verstrekt.
Werkgroep Duurzaamheid: Dit is een initiatief van Lotte van Ruitenbeek en Stan
de Lange. Het bestuur, WO’s en TG’s hebben het signaal afgegeven dat
duurzaamheid echt een thema moet zijn in het MJBP. Voorbeelden hiervan zijn:
wedstrijdshirts, bekertjes bij survivalruns en bewustwording.
Aanpassingen vanwege corona voor seizoen 2021/2022:
• Kwalificatiepunten voor een wedstrijdlicentie van 3 seizoenen i.p.v. 2
seizoenen tellen mee. Dit blijft tijdens het lopende seizoen gelden. Mocht
blijken dat we dit door een nieuwe coronagolf weer moeten aanpassen, dan
zullen we ons hierover buigen nadat we dit hebben geëvalueerd.
• Een wedstrijdlicentie aanvragen mag met 4 i.p.v. 6 kwalificatiepunten.
• Om een eindklassement op te maken, moeten er minstens 4 survivalruns van
die categorie georganiseerd zijn.
• Aangepaste eis voor deelname aan trainersopleidingen:
- ATS: deelname mag zonder bandje, certificaat volgt na 1 bandje
- BTS: deelname mag na 3 bandjes, certificaat volgt na 5 bandjes
• Als een WO geen prijsuitreiking organiseert voor een wedstrijdcategorie,
verzorgt de SBN de uitbetaling van het prijzengeld aan de top-3. De SBN
factureert het prijzengeld aan de WO.
• De inschrijving voor een survivalrun moet 8 i.p.v. 12 weken van tevoren
geopend zijn.
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4. Verslag van de commissies:
a. Commissie Pr & Communicatie: Nynke krijgt het woord. Er is nieuwe videocontent
aangeboden i.s.m. Survivalruncoaches (bijvoorbeeld: Potje klimmen bij...), die het ook
goed doet in de kijkcijfers. In december 2020 is een editie van ons magazine
SURVIVALRUN uitgebracht. We hebben een communicatiestrategie ontwikkeld in
samenwerking met Touché (met o.a. Hootsuite en een content kalender) gebaseerd op
een onderzoek bij de leden in het vorige seizoen. Het 30-jarige jubileum is niet gelukt
i.v.m. corona, maar de voorbereidingen op een coronavrij seizoen (met o.a. 30 jaar SBN)
zijn in volle gang.
We hebben een huisfotografenproject opgezet waardoor er van elke run professionele
foto’s beschikbaar zijn op onze website. De cijfers op de website laten zien dat er veel
gebruik van wordt gemaakt. Vanwege het oplopend aantal besmettingen hebben we
besloten niet aanwezig te zijn op het Olympic Festival. We hebben er veel van geleerd en
we hopen over 4 jaar wel vertegenwoordigd te zijn. Tot slot roept Nynke namens de
commissie op voor het aanleveren van content van TG’s en WO’s voor onze website &
social media kanalen.
b. Commissie Wedstrijdzaken: Axel van Ruitenbeek krijgt het woord. Ook wij hebben
niet veel gedaan in het afgelopen jaar en hebben veel zaken uitgesteld. De invoering
van de BSR heeft wel doorgang gevonden. Dit is al twee jaar in ontwikkeling en is
inmiddels ook geïmplementeerd. 13 WO’s hebben de BSR op het programma staan.
De BSR is een product dat voortkomt uit de ledenenquête. Begin 2022 zal er weer
een ledenenquête worden opgezet. Daarnaast is de commissie bezig geweest met
het schalen van zwaarte van survivalruns, dus het type survivalrun o.b.v. de opties
klimmen, lopen en water. De commissie bekijkt nog hoe zij dit wil gaan vormgeven.
De eerste ideeën zijn hoopvol. De commissie gaat samen met de werkgroep
duurzaamheid de verkenning van duurzame opties zoals wedstrijdshirts oppakken.
Dit is nog een pilot met een aantal alternatieven zoals hesjes e.d. De commissie heeft
helaas afscheid moeten nemen van 2 commissieleden, er is nu een vacature voor een
commissielid.
Vraag uit de zaal: Kathy Oudenaller: Alle vragen uit de ledenenquête waren op de
volwassenen toegespitst. De jeugd (15-17 jaar) is niet meegenomen in de vraag over
de zwaarte van de hindernissen, terwijl dit bij deze categorie wel speelt. Axel
antwoordt dat zij deze opmerking in de evaluatie hebben opgepakt en hier zal in de
volgende enquête rekening mee worden gehouden.
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Vraag uit de zaal: Marco Leeflang Ligt er een tijdslijn vast of zijn er afspraken
gemaakt wanneer iemand overgaat van de KSR naar de BSR? Bij een van de
deelnemers in Vollenhove zijn hier vragen over. Jochem antwoordt dat een
deelnemer binnen het eigen profiel twee keer mag switchen gedurende het seizoen.
In het profiel is een wisselcount aangemaakt en wij kunnen zien of iemand 2x wisselt
binnen het seizoen. De datum van de survivalrun is leidend. We gaan deze kwestie
verder uitzoeken en via het lidnummer bekijken wat de precieze situatie is. Er is
bewust voor gekozen om van de BSR een beschermde categorie te maken en dit een
eigen podium te geven.
Vraag uit de zaal: Bart Dinkelman: Is er voldoende animo voor inschrijving voor de
BSR? Dit is nog moeilijk te peilen, antwoordt Axel. Het moet zich in het komend jaar
nog vormen zowel bij organisaties als bij TG’s. Jochem vult aan dat er 150 personen
zijn die in hun account de BSR hebben geactiveerd. Er is steeds meer vraag naar BSR
nu de deelnemer de kwalificatiepunten verzameld hebben en we zien dat het aantal
BSR-runs boven verwachting toeneemt.
Vraag uit de zaal: Bart Dinkelman: Gebeurt het schalen van de zwaarte van de runs
achteraf? Axel antwoordt dat dit vooraf gebeurt i.o.m. met de organisatie, maar dat
dit per jaar kan verschillen. De commissie denkt nog na over de invulling.
5. Verantwoording Jaarplan seizoen 2020/2021
André legt kort uit dat we praten over het oude MJBP. Er zijn 17 doelstellingen en 3 pijlers
en de meeste daarvan zijn niet of niet volledig behaald. André licht de doelstellingen die
oranje of rood zijn toe.
2.1 Aantrekkelijk sportaanbod
☹Alle TG’s hebben minimaal één trainer gecertificeerd als BTS.
Niet behaald. De opleidingen hebben tijdelijk stilgelegen i.v.m. corona, daarnaast hebben
wij nog ruim 140 mensen op een wachtlijst voor een PvB staan. We zitten nu ruim boven de
75%, afgelopen seizoen zijn er geen gerichte acties geweest om de TG’s zonder BTS-er te
motiveren en activeren.
☹Er is een survivalrundag georganiseerd waar de leden kennis kunnen opdoen over
verschillende facetten van survivalrun. Corona maakte dit helaas onmogelijk.
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2.2 Sterke organisatie/organisatiestructuur
 De commissies hebben met voldoende bezetting kunnen functioneren. Een groot deel
van de commissies heeft naar behoren kunnen functioneren. Echter zien wij gelijktijdig dat
bezetting een uitdaging blijft.
 De vier regio’s functioneren volledig met actieve inbreng van ambassadeurs,
organisaties en individuele leden. In seizoen 2020/2021 hadden wij geen RA in regio’s
Midden & Oost. Wel is er gewerkt aan de aanstelling van nieuwe RA’s. Met succes! Begin
seizoen 2021/2022 hebben wij twee nieuwe RA’s kunnen aanstellen.
☹ De SBN biedt aan startende TG’s en WO’s een regeling waarmee zij voordelig
(bouwmaterialen voor) hindernissen kunnen aanschaffen of huren. Deze doelstelling is
naar de achtergrond verschoven door andere prioriteiten. De ambitie en de plannen zijn er
nog steeds.
☹ Via de ‘shared services’ van NOC*NSF werkt de SBN met een nieuwe geautomatiseerde
ledenadministratie voor de SBN en haar leden-organisaties. Zoals in de mededelingen al
toegelicht zijn wij nog altijd in het ontwikkelproces van Unify. De ambitie is om Unify in het
huidige seizoen live te laten gaan.
☹ De SBN heeft minimaal één sponsorcontract getekend wat de SBN een voordeel in geld
of natura oplevert. De SBN heeft één sponsor: Inov-8. De ambitie om hier afgelopen seizoen
een extra sponsor bij te werven is niet geslaagd. Het blijft een uitdaging om tot een
interessante propositie te komen voor bedrijven die affiniteit hebben met onze sport.
Vraag uit de zaal: Mark Eekelder: Is er inzichtelijk wat wij de sponsor kunnen bieden?
André geeft aan dat er i.s.m. Bureau Touché verschillenden pakketten zijn samengesteld.
Maar ook dan is het nog lastig.
2.3 Krachtig sportmerk/ Positionering
 De website, Facebookpagina van de SBN worden up-to-date ingezet als
communicatiekanaal. De communicatie verloopt oké, er is echter nog ruimte voor
verbetering. De ambities om meer gestructureerde ‘waardevolle’ content te creëren is niet
behaald. Hier is nog ruimte voor verbetering.
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☹ De promotiepakketten worden voor WO’s makkelijker en effectiever ingezet. Afgelopen
seizoen zijn de promotiepakketten in beheer gekomen van de Shirtshop. Het streven was
om op deze wijze te zien of de promotiepakketten makkelijk en effectiever ingezet konden
worden, corona gooide echter roet in het eten. Hierdoor heeft er nog geen verbeterslag
plaatsgevonden in dit proces, wel zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen door Eddy en
Huub.
☹ De SBN bereikt haar leden beter en effectiever door de inzet van een nieuw
communicatiemiddel. Er is geen nieuw communicatiemiddel opgezet. Aan de uitrol van
Unify zit een bondsapp gekoppeld; zodra wij gaan werken met Unify zal er een nieuw
communicatiekanaal zijn.
Bekendheid
☹ Survivalrun is minimaal tweemaal op positieve wijze te zien geweest in landelijke
media. Onze grootste bron van aandacht zijn de survivalruns. Met het wegvallen van de
survivalruns valt, helaas, ook de media aandacht weg.
Vooral corona heeft het realiseren van de meeste niet-behaalde doelstellingen in de weg
gezeten. Maar er is evengoed reden om kritisch te zijn, volgend seizoen moeten we beter
scoren.
Toevoeging Kathy Oudenaller: Het Johan Cruyff College heeft tegenwoordig ruimte voor
survivalrunners en getalenteerde jeugd, waarbij aandacht voor professionalisering en
aandacht vanuit diverse sporten.
André sluit dit agendapunt af met de woorden: ‘We hebben aan enkele ambities kunnen
voldoen maar we moeten op een aantal punten de verbetering gaan inzetten. We blijven
kritisch op onszelf we hopen bij een volgende ALV beter nieuws te kunnen presenteren.’
6. Verantwoording Jaarverslag seizoen 2020/2021
Huub presenteert het jaarverslag. Alle aanwezigen hebben een jaarverslag inclusief
jaarrekening bij binnenkomst uitgereikt gekregen. Ditzelfde jaarverslag stond ook bij de
online gepubliceerde stukken, iedereen heeft het dus kunnen inzien. Een leuke
bijkomstigheid is dat we de TG’s hebben benaderd foto’s hiervoor aan te leveren!
Huub benoemt in een paar slides de highlights.
Er zijn op de valreep nog twee wedstrijden geweest in het vorige seizoen: Dinxperlo en
Loil. Het aantal seizoensleden is ondanks (of dankzij) corona stevig gestegen met 12%.
Tegelijkertijd waren er veel afmeldingen. Deze blijven automatisch lid tot 31 augustus en
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worden dan uitgeschreven. Zij zijn dus nog wel meegeteld in de 14.416, maar een dag
later (1 september) stond de teller ongeveer 1000 lager. Vanaf dat niveau groeien we
weer verder. Op dit moment zitten we op 13.800 leden. Ondanks corona zien wij een
stijging van 12% in ledental. Ook zien wij een sterke toename van het aspirant-leden
systeem, dit wordt reeds ingezet bij 49 TG’s in totaal goed voor ruim 900 aspirant-leden
en er zijn 3467 licentiehouders.
Vraag uit de zaal: Marcel Janssen: Hoe zit het dan met de andere TG’s die geen
aspirant-leden hebben? Mark antwoordt dat niet elke TG het aspirant-lidmaatschap
aanbiedt voor zijn nieuwe leden. Dat kan en mag, het is een optionele service.
André zal vanavond aftreden, Huub en Frank zullen dat volgend jaar doen. Mocht je
iemand kennen of iemand zijn die interesse heeft in bestuurszaken, laat dat dan weten
aan bestuur of bondsbureau. We vertellen je er graag meer over. Gelukkig hebben we
weer vier RA’s. Voor Oost Anja Schutten en Midden Hayke Everwijn. Het bondsbureau is
uitgebreid met Mareen Hennen voor de ledenadministratie en ICT-zaken.
Huub benoemt de opvallende zaken waar het bestuur en/of bondsbureau mee bezig zijn
geweest afgelopen seizoen. Het bestuur heeft het MJBP uitgewerkt i.s.m. een externe
begeleider. Het MJBP is dor de ALV aangenomen en vormt een mooie richtlijn voor de
komende jaren. In het kader van de ondersteuning tijdens corona zijn er 6 extra online
bijeenkomsten geweest. Er is er een corona werkgroep opgericht die zich bezig heeft
gehouden met de doorlopende vertaling van landelijk beleid naar survivalrun. Deze
werkgroep heeft tevens het protocol verantwoord survivalruns organiseren opgesteld.
Voor de WBTR is een eigen werkgroep voor de implementatie van WBTR bij de SBN zelf
aangesteld. Het bestuur heeft de evaluatiesessie doorlopen met een externe begeleider,
deze dienen wij elk seizoen (elk jaar een evaluatiesessie en om het jaar met een externe
begeleider), uit te voeren om te voldoen aan de lidmaatschapseisen van NOC*NSF.
Dit jaar hebben wij ook voor het eerst een accountantscontrole doorlopen. Het heeft
even wat tijd en moeite gekost, maar wij hebben een positieve accountantsverklaring
gekregen.
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7. Samenvatting Jaarrekening seizoen 2020/2021
Marco licht deze toe. ‘Aan mij de eer jullie mee te nemen door de jaarrekening.’ Ook de
jaarrekening staat gedetailleerd in het jaarverslag dat iedereen in handen heeft en
vooraf online heeft kunnen lezen. De wijze van presenteren wijkt wat af van voorgaande
seizoeneb. Dit is gedaan op aanwijzing van de accountant. Zo is de Shirtshop nu integraal
opgenomen in de staat van baten en lasten; vroeger presenteerden we dit apart. Het
positieve resultaat van het Shirtshopdeel wordt nog wel zoals voorheen gerestitueerd
aan de afnemers. De exploitatie is €277.000 lager uitgevallen, mede door de weinige
wedstrijden. De terugval in de baten wordt gecompenseerd door een meevaller van het
NOC*NSF, een extra bijdrage uit het coronanoodfonds van NOC*NSF.
Lasten: De sportuitvoering is aanmerkelijk lager omdat er minder wedstrijden zijn
geweest. Hetzelfde geldt voor de verzekeringen en de Shirtshop.
Met betrekking tot de fluctuaties in de bijdragen van de NOC*NSF zien we in 2017/2018
een mooie stijging en daarna een terugloop. NOC*NSF heeft vanaf 2022 een nieuwe
verdeelsleutel vastgesteld, waarbij we helaas als snel groeiende bond hard worden
getroffen omdat ze verder terug gaan kijken in het verleden en we de
daglidmaatschappen (in de toekomst) niet meer mee mogen tellen. Om die daling op te
vangen komen we later in deze vergadering met een voorstel om het resultaat van dit
jaar te reserveren.
We hebben een MyLaps tijdsregistratiesysteem aangeschaft en die willen we dit seizoen
gaan testen in het kader van het verder professionaliseren van de sport.
Onze financiële ratio’s zijn zeer goed. Richting de voorjaars-ALV 2022 zullen we met een
verhaal komen over welke norm we voor onszelf gaan aanhouden. We willen voldoende
reserve hebben om tegenvallers op te vangen, maar we willen ook niet onnodig veel geld
vasthouden. We zullen dit onderzoeken en toelichten. We kunnen hier dan rekening mee
houden in onze komende begrotingen. We gaan het resultaat grotendeels aanwenden
voor een continuïteitsreserve omdat we nu al weten dat de bijdrage van het NOC*NSF
terug gaat lopen. Ervan uitgaande dat we een normaal seizoen hebben, verwachten we
qua exploitatie neutraal te eindigen.
a. Voorstel resultaat uitkeren resultaat Shirtshop 2020/2021
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Net als in voorgaande jaren leggen we aan de ALV voor om het resultaat van de
Shirtshop (€1.084) te restitueren aan de bij de SBN aangesloten afnemers.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Eddy te Woerd stelt de vraag of de uitkering doorgeschoven mag worden naar het einde
van het volgende seizoen. Mark geeft aan dat we op een later moment bekijken wanneer
er uitgekeerd wordt, maar dat het geld de organisaties toekomt.
b. Voorstel bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor om een continuïteitsreserve aan te maken van € 150.000.
Hiermee kan in de komende seizoenen de terugloop in NOC*NSF-bijdrage worden
opgevangen. Het bestuur stelt voor het restant van het positieve resultaat (€ 22.346)
toe te voegen aan de algemene reserve.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Marcel Janssen vraagt: Waarom voeg je € 22.000 toe aan algemene reserve en niet aan de
continuïteitsreserve? Marco antwoordt dat wij hiervoor gekozen hebben zodat we
bestedingsvrijheid houden binnen de algemene reserve met ‘ongelabeld’ geld. Marcel Janssen
vraagt of een ongelabelde post van deze omvang geen fiscaal nadeel heeft? Marco antwoordt
dat de accountant heeft aangegeven dat hier geen extra kosten mee gemoeid zijn.
c. Goedkeuring van de jaarrekening boekjaar 2020/2021
Marco vraagt conform de statuten of wij goedkeuring willen verlenen aan de
jaarrekening boekjaar 2020/2021. De ALV stemt hiermee in.
d. Goedkeuring van het jaarverslag seizoen 2020/2021
Marco vraagt conform de statuten goedkeuring voor het jaarverslag seizoen
2020/2021. De ALV stemt hiermee in met een ruime meerderheid.
e. Decharge over het gevoerde beleid
Verwijzend naar artikel 19 van de statuten vraagt het bestuur aan de ALV om
decharge voor het gevoerde beleid. De ALV verleent decharge.
f. Decharge over het financiële beleid
Verwijzend naar artikel 19 van de statuten vraagt het bestuur aan de ALV
om decharge voor het gevoerde financiële beleid. De ALV verleent decharge.
Bart Dinkelman vraagt wat decharge is? Marco Stoute antwoord ‘vrijstelling’, jullie
verlenen het bestuur vrijstelling; je geeft akkoord op het gevoerde beleid en het
financiële beleid. Frank Koelewijn vult aan dat de aanwezigen de
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verantwoordelijkheid van het bestuur over het beleid hiermee wegnemen. De ALV
neemt deze als het ware ‘over’.
8. Bestuurswisseling
a. Aftreden voorzitter
Nu de verantwoording over het afgelopen seizoen is afgelegd, kan er afscheid
genomen worden. Frank neemt namens het bestuur het woord. ‘Vandaag
kregen wij nog een appje van André met een dankwoord, met het idee dat wij
het dan wellicht ook kort zouden houden. Maar dat doen wij niet. André
heeft de termijn van Mark twee jaar geleden overgenomen, gewikt en
gewogen en lang gewacht met het besluit zijn functie na 2 jaar neer te leggen.
In jouw twee jaar is er veel gebeurd. We hebben als bestuur en bond veel
besluiten en acties ad hoc moeten nemen. André heeft het bestuur echt
verbonden, bij zijn aantreden waren wij met een heel klein clubje, nu zijn wij
weer een goed gevuld bestuur, een mooi uitgangspunt voor de nieuwe
voorzitter. Dank hiervoor.’ Het bestuur benoemt André tot lid van verdienste
met een speld en een houten souvenir met een persoonlijke boodschap.
André geeft aan dat hij onder de indruk is van deze verrassing. ‘Ik dank graag
jullie als leden, maar ook het bestuur en het bondsbureau. We hebben elkaar
versterkt, soms met een kritische noot. In januari 2019 ben ik benaderd om
toe te treden. Ik heb hier toch even over na moeten denken, het is qua
werklast niet niks. Ik heb dit afgewogen en toch ja gezegd. Ik heb na deze
keuze niet getwijfeld en genoten van mijn bestuursjaren. Ik ga nu wat anders
doen. Gelukkig hebben wij in heel korte tijd een nieuwe kandidaat kunnen
vinden. Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet in commissies, regio’s en bij
de survivalruns. Ik dank jullie hartelijk, tot BUITEN!’ André laat zijn
voorzittershamer achter en neemt plaats in de zaal.
a. Bestuursverkiezing
Frank gaat verder met de bestuursverkiezing: het introduceren van kandidaat
Mark Ribbers. Alle leden hebben zijn CV + motivatie kunnen lezen en hebben
bij binnenkomst een stembriefje ontvangen. We houden een pauze waarin zij
dit briefje kunnen invullen. Voordat iedereen gaat stemmen, vragen we of
iemand uit de zaal wil meekijken bij het tellen van de stemmen. Nadat iemand
hiervoor gekozen is, voegt Frank toe dat iedereen die ook wil meekijken
welkom is. In de pauze wordt er gestemd en worden de stemmen geteld. Na
de pauze wordt de uitslag bekendgemaakt.
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Met 44 stemmen voor en 2 blanco stemmen wordt Mark Ribbers toegelaten
tot het bestuur.
Mark Ribbers wordt uitgenodigd naar voren te komen en de voorzittershamer
te aanvaarden. Mark: ‘Dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Voordat ik
iets ga vertellen over de toekomst wil ik graag André danken voor het
‘voorwerk’ en de tijd die hij heeft gestoken in mijn inburgering. Het is
allemaal vrij vlot gegaan. De komende tijd wil ik dan ook tijd en energie
steken in het goed inwerken en kennis opdoen van de SBN. De basis ligt er,
maar er zijn nog voldoende uitdagingen. Ik heb er ontzettend veel zin in om
samen met het bestuur aan de slag te gaan met onze mooie sport.’
9. Voorstellen reglementswijziging
We hebben in deze ALV voornamelijk teruggeblikt, maar we kijken ook een beetje vooruit
met twee voorstellen. Deze zijn gepubliceerd en besproken in de digitale afstemsessies
per regio. Nynke licht deze toe:
a. Voorstel aanpassing Algemeen Reglement 6.8 & 6.9
Het hele stappenplan staat beschreven in het concept AR dat gepubliceerd is.
Naar aanleiding van de ontvangen feedback is het voorstel licht aangepast.
Het stappenplan is met een maand ingekort. Deze aanpassing is vooraf
gepubliceerd en alle leden hebben hierover een mail ontvangen.
Bert Pennings vraagt of het mogelijk bij de verslagen die de organisaties insturen
de actuele contactgegevens toe te voegen? Nynke geeft aan dat het een goede
aanvulling is die we mee zullen nemen.
Jos Mathot geeft aan dat het erg tijdrovend is om alle hindernissen in te voeren
en te verwerken in het Hindernis Logboek, het vraagt een intensieve
administratie. Jochem vult aan dat het de eerste keer veel werk is om alle
hindernissen toe te voegen, daarna zal het digitale Hindernis Logboek juist
ontzorgen. Jochem adviseert hier vooral mee te gaan werken omdat het houvast
geeft.
b. Reglementswijziging art. 2.16. De TG’s hebben een mail gekregen dat de
logboeken voor 1 september moeten worden aangeleverd, dit was eerst 1
maart. Mark vult aan dat er voor zover bekend zijn er geen wijzigingen in de
datum zijn geweest. Jochem voegt toe dat we, als eenieder hiermee kan
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instemmen, deze wijziging van het aanleveren van de logboeken van 1 maart
naar 1 september en inhoudende dat we per seizoen keuren en niet meer
jaar, in deze vergadering inbrengen. De termijn van keuring is opgerekt zodat
de PC-leden meer tijd hebben om te keuren. Het huidige keuringseizoen
wordt al uitgevoerd als zijnde per 1 september. Dit was nog niet formeel
vastgelegd.
Het stappenplan gaat in per 1 september 2022.
De ALV stemt unaniem in met dit voorstel.
c. Voorstel aanpassing Algemeen Reglement 7.10
Nynke verwijst naar de uitgestalde trofeeën. Op de achterkant staan alle
voorgaande klassementswinnaars van de betreffende wedstrijdcategorie. Dit
willen we tot in lengte van dagen aanvullen, dus we willen de trofeeën koesteren
en in eigendom houden. De winnaars tekenen een bruikleenovereenkomst.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Vraag uit de zaal: Krijgen de prijswinnaars bij het inleveren van de trofee een
herinnering? Mark antwoordt dat de winnaars (nr. 1, 2 en 3) bij de prijsuitreiking
een kleine trofee krijgen, dus ook in de toekomst.
10. Afscheid van vrijwilligers & jubilea organisaties
Nynke vervolgt met het volgende agendapunt: het jubileum en het afscheid van de
vrijwilligers. Eenmaal hebben we het 25-jarig jubileum van Udenhout over het hoofd
gezien en daarna was er geen fysieke ALV om dit goed te maken. Nu eindelijk wel: een
welverdiend proficiat aan de Stichting Survive and Feelgood, die inmiddels onlangs de 26 e
editie heeft georganiseerd. Udenhout is vanavond vertegenwoordigd en krijgt uit handen
van Nynke een cheque met daarop het bedrag van €500.
Omdat we al een paar keer geen afscheidsmoment hebben gehad in een fysieke ALV,
hebben we veel scheidende PC-leden te vermelden (Erik Rietberg, Eric Gubbels, Floris van
Amerongen, Sipke Hazenberg, Iosja Gielen, Willem de Craene, Rudy van Durne, Rob
Salomons, Gerrit te Grotenhuis, Alex Vrombaut, Martijn Lasonder). Helaas is geen van hen
aanwezig. Zij krijgen het geschenkje nagestuurd.
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11. Rondvraag
• Bart Dinkelman vraagt wat voor invloed corona zou kunnen hebben? Nynke
antwoordt dat dit een lastige vraag is om te beantwoorden. We hebben niet in
beeld wat er qua maatregelen volgt.
• Jos Mathot zegt dat zij de survivalrun Grootebroek hebben afgelast mede door de
verschillen/onduidelijkheid vanuit de gemeente en veiligheidsregio. Dit was vrij
kort dag, vier weken voor de survivalrun. WO’s doen ontzettend hun best om
hierop te anticiperen om toch een survivalrun te kunnen en mogen organiseren.
Marco Stoute antwoordt dat we hierin de maatregelen van de overheid en het
advies van het NOC*NSF volgen en dit direct doorvertalen naar de leden. De
gemeente volgt deze landelijke richtlijnen of past deze enigszins aan.
• Arnold Timmer: Afgelopen weekend hebben wij in Neede een mooie survivalrun
neergezet. We zien dat er last-minute uitvallers zijn waardoor we 50 plekken
eigenlijk ‘leeg’ verkopen. Dit vind ik zonde. Hoe kunnen wij daar als organisatie
mee omgaan? Jochem antwoordt dat dit een stukje bewustwording is waar wij
wellicht op in kunnen zetten als bond.
• Tom Wagemans: Wat gaat er gebeuren met de oude wisselbekers? Marco Stoute
antwoordt dat de laatste winnaars van de bekers bericht krijgen dat ze deze
mogen houden.
• Patrick Ros: Is het een idee om wellicht wat te doen met de wintergames als
vervanging van het ‘Olympic Festival. Elske Idzenga: het Olympic Festival is een
initiatief van het NOC*NSF alleen bij de zomerspelen. Mark Huizinga: dat klopt.
Voor de winterspelen is er geen festival. Het NOC*NSF organiseert het festival
waarschijnlijk weer bij de zomerspelen van Parijs in 2024. Kathy Oudenaller:
Hadden jullie voldoende aanmeldingen voor vrijwilligers?’ Mark antwoordt:
Zeker! We hadden in vrij korte tijd voldoende aanmeldingen.
12. Sluiting
Einde vergadering om 22.10 uur.
Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze najaars-ALV zijn in te zien via onze
website.
_______________________________________________________________________
Onze voorjaars-ALV wordt gehouden op vrijdag 22 april 2022
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