Afstem bijeenkomst ALV stukken regio Noord
28 februari 2021 19.30-20.49 uur via Google Meet
In blauw notulen Marloes op 1 maart
Afstembijeenkomst ALV stukken regio Oost 2 maart
In groen notulen Mareen
Afstembijeenkomst ALV stukken regio Zuid 3 maart
Aanwezig in dit overleg:
Uit regio Noord:
Namens bestuur:
Lenneke van der Heide (algemeen bestuurslid)
Marco Stoute (penningmeester)
Namens bondsbureau:
Mark Huizinga (directeur)
Nicole Snijders (notulist)
Er hebben zich vanuit Noord 24 personen aangemeld, Mark heet iedereen namens bestuur
en bondsbureau welkom.
Uit regio Oost:
Namens bestuur:
Huub Stoute (secretaris)
Namens bondsbureau:
Mark Huizinga (directeur)
Marloes Boersma (notulist)
Er hebben zich voor vanavond 10 personen aangemeld, om 19.34u gaan we van start met 5
aanmelders.
Uit regio Zuid:
Namens bestuur:
Mark Ribbers (bestuur)
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Namens bondsbureau:
Mark Huizinga (directeur)
Mareen Hennen (notulist)
Er hebben zich voor vanavond 8 personen aangemeld, er zijn 4 prs aanwezig (Bram
Hurkmans RA-Zuid, Guus Bauwens- All Terrain, Arjan de Kater- Slopend Delft en Ruud
Nijenhuis- RUIG, vanuit regio Midden). Mark heet iedereen namens bestuur en bondsbureau
welkom.

1. Doel van dit overleg
Deze week presenteren we per regio de ALV-stukken in aanloop naar de ALV. Vragen en
feedback en input zijn zeer welkom, we nemen jullie graag mee in het proces! Het is
geen inrichtingsverkeer, de waarde zit ‘m in de feedback van jullie als leden en daar kan
het bestuur iets mee. Het bestuur kan o.b.v. feedback de ALV-stukken aanpassen. Dit is
geen vervanging van het reguliere regio-overleg. Zuid heeft onlangs het regio-overleg
gehad.
2. Mededelingen van het bestuur
Hierover hoeft in de ALV niet gestemd te worden.
- Instellen werkgroep ‘Wat is survivalrun?’
In het MJBP staan twee doelstellingen:
• De SBN heeft kaders gesteld voor wat wel en niet in survivalrun thuishoort.
• De SBN heeft het unieke karakter van survivalrun geformuleerd.
Er is nu een projectplan opgesteld om een werkgroep hierover een advies uit te laten
brengen aan het bestuur. Op basis van het advies kan het bestuur besluiten wat het aan de
najaars-ALV 2023 voorlegt.
- Verloop bestuursleden: in de najaars-ALV 2022 treden Huub Scharenborg en Frank
Koelewijn af. Er zijn vacatures voor een secretaris en algemeen bestuurslid. We
nodigen belangstellenden uit contact met ons op te nemen ook voor een verkennend
informatief gesprek. Schroom niet om contact op te nemen om hierover te sparren
met het bondsbureau.
Regio Noord - Myrthe van den Hoed: Het is me nog niet helemaal duidelijk wat de werkgroep
'wat is survival?' gaat bepalen. Gaan er hindernissen verboden worden als deze niet
'survivalachtig' genoeg worden geacht? En worden er andersom wellicht hindernissen
verplicht omdat deze essentieel voor een run zouden zijn? Ik vraag me voornamelijk af in
hoeverre de vrijheid van wedstrijdorganisaties om nieuwe, creatieve hindernissen te
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implementeren hierdoor zal worden verminderd. Terwijl deze vrijheid en diversiteit juist zo
kenmerkend is voor de sport.
We willen via een aantal kaders naar buiten uitdragen wat survival is. We willen met elkaar
kijken wat we hierin willen definiëren. Het is niet de bedoeling tot een hele strikte
omschrijving te komen. Er zal altijd ruimte zijn voor creativiteit en variatie.
Regio Noord – Ayla van den Hoed, SV Leeuwarden: Bij dat projectplan had ik ook mijn
vraagtekens staan. Hoe wordt er gewaarborgd dat er ruimte blijft voor innovatie en
experimenten?
Ruud Nijenhuis – Ruig (vanuit regio Midden); benieuwd wat het idee is waarom dit gedaan
wordt? Is het om de marketing van de sport te verbreden/ondersteunen? Elke run, parcours
is anders en heeft zijn eigen charmes. Wat is het doel om dit zo goed mogelijk te gaan
omschrijven?
Mark H; wij zijn de SBN maar kunnen niet exact aangeven wat survivalrun is. Dit is best gek.
Er is idd veel variatie en we kunnen het ook nooit exact omschrijven. We zijn de
vertegenwoordiging van de sport waarvan we vinden dat het een uniek karakter heeft. We
willen dit bewaken en uitdragen. Nu is er niks vastgelegd, dus wat is dit unieke karakter?
Wanneer is iets survivalruns? Waarom zou je een pure obstacle run op de kalender
weigeren, op grond waarvan? Omdat ze geen touwen/netten gebruiken? Waar staat
omschreven dat dit in een survivalrun moet zitten? Nergens staat omschreven wat er
wel/niet in een survivalrun hoort. De USR is al een ‘vreemde eend’ in de bijt.

3. Voorgenomen ALV voorstellen
Voorstel 1: Minimale grootte eerste startgroep: Voorstel: punt 2 op pagina 2 van bijlage
3 bij het AR wijzigen in: In de eerste startgroep zitten mannelijke deelnemers op volgorde
van hun positie op de startanking. De minimale grootte van de eerste startgroep is 10
deelnemers. Het advies voor de grootte van de eerste startgroep is 20 deelnemers.
NB. Voor de dames is dit al vastgelegd.
Hierover zijn geen opmerkingen.
Voorstel 2: Samenstartverzoeken: In punt 5 op de 2e pagina van bijlage 3 bij het AR
staat nu: Samenstartverzoeken van twee deelnemers mogen door de WO gehonoreerd
worden. Hierbij geldt dat de laagste gerankte deelnemer bepalend is voor de startpositie.
Het bestuur stelt voor deze regel te schrappen. Samenstartverzoeken zijn daarmee niet
meer mogelijk bij wedstrijdcategorieën (JSR/BSR/KSR/MSR/LSR).
Hierover zijn geen opmerkingen.
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Voorstel 3: Minimumaantal survivalruns om een eindklassement op te maken: Aan
artikel 8.5 van het AR wordt de volgende passage toegevoegd: Voor het opmaken van
een eindklassement van een wedstrijdcategorie dienen in die betreffende categorie
minimaal 4 survivalruns in het seizoen georganiseerd te zijn. Bij 4 georganiseerde
survivalruns tellen 3 resultaten mee voor het eindklassement.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis, ValtjeMet, Westerbork vraagt wat er gebeurt bij 7
georganiseerde runs? Mark antwoordt dat bij 7 runs er 4 meetellen. Kasper Schutten
berekent dit als volgt: 7/2 = 3,5 +1 = 4,5. Dus 4 runs tellen mee.
Voorstel 4: Keuringen van parcoursen door PC: Voorstel: in het AR wordt artikel 2.9
aangepast naar: Het trainingsparcours wordt eenmaal per seizoen gecontroleerd door de
PC, waardoor: - trainingen onder auspiciën van de SBN vallen; - alle leden van de groep
(die verplicht lid zijn van SBN) verzekerd zijn voor aanvullende ziektekosten door
ongevallen tijdens de trainingen op dit parcours; - de TG’s verzekerd zijn voor
aansprakelijkheid (zaakschade en opzichtschade).
Hierover zijn geen opmerkingen.
Voorstel 4: Aanpassing maximale hoogte bij survivalrun voor het volgend seizoen:
Mark schetst kort het voortraject. Begonnen met advies aan het bestuur van de
commissie DB om de hoogte aan te passen van max 4 naar 3,5m. Bestuur heeft dit
overgenomen, positief over geoordeeld maar wilde dit graag voorleggen aan de
achterban om te horen hoe hierover gedacht werd bij de TG’s/WO’s en welke impact dit
zou hebben. In december 2021 is er een online bijeenkomst geweest met alle
belangstellenden (circa 45 deelnemers) waarbij de Cie DB het voorstel heeft toegelicht.
De notulen van dit overleg waarin veel discussie plaatsvond is naar iedereen gestuurd
inclusief een enquête specifiek over dit ontwerp met de vraag wat de TG/WO van het
voorstel vonden en de impact voor de run/hindernisterrein.
Op basis van de uitkomsten hiervan heeft het bestuur besloten om het voorstel ter
stemming te brengen in de komende ALV. Het betreft in dit geval alleen de aanpassing in
hoogte voor de WO’s. Voor de TG’s wordt er nu nog niets gewijzigd. Er is echter een
voornemen van het bestuur om dit in de voorjaars-ALV 2023 in te brengen. Met een
overgangsregeling/coulance regeling om tot uitvoering te komen.
Voorafgaand aan dit voorstel hebben veel discussiemomenten plaatsgevonden om tot
dit voorstel te komen. In artikel 1.5 van de Parcoursvoorschriften worden de eerste twee
zinnen vervangen door de volgende tekst:
Tijdens survivalruns gelden de volgende maximale hoogtes:
- Voor deelnemers tot en met 14 jaar 2,5 meter boven land en 3,5 meter boven water
- Voor deelnemers vanaf 15 jaar 3,5 meter boven land en 3,5 meter boven water
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Tijdens trainingen gelden de volgende maximale hoogtes:
- Voor leden tot en met 14 jaar 2,5 meter boven land en 4 meter boven water
- Voor leden vanaf 15 jaar 4 meter boven land en 4 meter boven water
Bij de volgende voorjaars ALV 2023 zal ook een voorstel worden ingebracht om bij de
trainingen die aanpassing te maken met een uitgewerkte overgangsregeling.

Regio Noord – onbekend persoon: Er moet toch wel een BTS-er aanwezig zijn op een baan
voor de verzekering of is dat niet nodig? Op dit moment is nog geen vereiste, er zijn zelfs nog
verenigingen die geen BTS gecertifieerde trainers hebben. Die verenigingen zijn wel
verzekerd. Op dit moment is dit nog geen harde eis, maar dit moet wel iemand zijn die door
de vereniging is aangewezen als trainer.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis, ValtjeMet, Westerbork: ValtjeMet heeft in 2020 een nieuwe
baan gebouwd, een investering van ca. €20.000,-. Hierin zitten nog 4 meter hindernissen.
Wij hebben bewust gekozen voor valgrind en uit onderzoek van Niki Pruis blijkt dat valgrind
zoveel beter is dan bijv. gras. De voorgestelde aanpassing van de baan brengt weer kosten
met zich mee.
Lenneke zegt dat ze dan graag het onderzoek van Niki Pruis wil zien.
Mark antwoordt dat het onderzoek van de verschillende ondergronden reeds was
toegevoegd aan het advies van de commissie en aan het bestuur is gepresenteerd, het is ook
nu terug te vinden bij de stukken van dit overleg.
Johan Scholte vraagt de valgrind als beheersmaatregel bij hoge en gevaarlijke hindernissen
te onderzoeken. Marco voegt toe dat het om de maximale hoogte gaat: een optie is het
verhogen van de ondergrond zonder de hindernis te verlagen.
Regio Noord - Ayla van den Hoed, SV Leeuwarden voegt toe: In de notulen van de online
bijeenkomst betreffende de maximale hoogte op 16 december wordt een opmerking tussen
het onderscheid van Trainingsgroepen en Wedstrijdorganisaties totaal in de wind geslagen.
John doet het af met de woorden: "Het onderscheid heeft geen toegevoegde waarde." Dit is
natuurlijk niet het geval. Bij een training zit dit natuurlijk anders. Sporters dagen zichzelf uit,
maar letten goed op hun grens. Schatten gevaren zelf in en krijgen hierin ondersteuning van
trainingsmaatjes en trainers. Bij de jeugd en de beginners wordt er extra gefocust op het
inschatten van het eigen kunnen. Het veilig nemen van een hindernis. En aangepaste
technieken wanneer je net wat minder kracht hebt, of de balk nat, glad, hoog of dikker is.
Myrthe van den Hoed: In de enquête zag ik ook veel mensen die de hoogteregel te algemeen
vonden. Aangezien elke hindernis specifieke gevaren en obstakels met zich meebrengt. Een
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algemene regel voor het verlagen van de maximale hoogte kan deze nuance moeilijk
waarborgen lijkt me.
Regio Noord - Johan Scholte, Bakkeveen: ter verduidelijking. Die hoogte gaat over de
wedstrijden en nog niet over trainingslocaties.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis ValtjeMet, Westerbork: Toch klopt het niet hoe het gaat met de
hindernis hoogte, dit voelt als er doordrukken.
Regio Oost – Hans te Velthuis namens de PC vraagt hoe WO’s om moeten gaan met de
hoogte wanneer ze het wedstrijdparcours deels over het TG terrein laten plaatsvinden.
Mark: Bij instemming van het voorstel zal dan vanaf volgend seizoen per 1 september voor
deze hindernissen in het wedstrijdparcours de maximumhoogte van 3,5m gelden.
Regio Oost - Niek Heijink Stichting Survivalrun Dinxperlo:
Voor ons als SSD gaat dit wel veel tijd kosten, we hebben een combi die we graag inzetten
die op 3.75m hebben gebouwd, ook de start- en finishhindernissen zijn dan te hoog. Niek
kan de aanleiding niet vinden om deze hoogte te verlagen.
Mark: Cie DB heeft het advies uitgebracht, het argument is de veiligheid op 3,5m hoogte
i.p.v. 4m.
Dat klinkt voor Niek als een mening, niet als statistische onderbouwing.
Mark: “Dit signaal is ook veelvuldig gegeven. Er is vaker gevraagd of de bond data of
statistieken heeft om dit de ondersteunen waarbij het antwoord nee is”.
Niek vindt de ruimte om tot 4m te bouwen prettig, ook al wordt vaker op 3,5m gebouwd.
Verder wil Niek het hierbij laten.
Mark vult aan: “Het is aan de leden om een oordeel te vellen over dit voorstel, de informatie
zoals gedeeld met de leden is ook alle informatie die het bestuur heeft ontvangen”.
Ruud Nijenhuis – Ruig (vanuit regio Midden); moet de coulanceregeling voor de TG’s nog
uitgewerkt worden? (Mark H., ja dit is stap 2. Nu geldt alleen voor WO als stap 1)
Bram Hurkmans – RA Zuid; heeft geïnventariseerd in zijn regio en voor de TG’s van Zuid is
stap 2 geen probleem. De TG’s die aanwezig waren in het overleg hebben de hindernissen
op max. 3.5m. Alleen Meetjesland heeft een probleem in de wedstrijd met de oversteek van
het kanaal en kan niet op exact alle punten die 3,5m boven water garanderen. Ze willen
graag meewerken aan deze nieuwe regel, maar deze specifieke hindernis is niet anders te
bouwen. Bram vraagt of er niet een toevoeging kan komen in het voorstel dat een PC een
uitzondering hierop kan maken als een hindernis niet anders gebouwd kan worden. Zoals in
het geval van het kanaal van Adegem. Mark H. geeft aan dat het bestuur hierover moet
beslissen, of ze deze toevoeging willen.
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Mark R. denkt dat met creatieve oplossingen veel hindernissen aan de eis van 3.5m kunnen
voldoen. Bram geeft nogmaals aan dat Adegem met dit voorstel in ‘de maag’ zit, ze hebben
de hindernis al aangepast met lianen/korte touwtjes. De vraag is dan ook wat is het effect
voor het doorgaan van de run als hier de hoogte 3.8m is? Mark H. geeft aan dat er in
principe aan de eis voldaan moet worden, anders hoef je de regel niet in te voeren. De PC
beslist echter uiteindelijk ter plekke hierover.
Mark R. geeft ook het voorbeeld van Beltrum en de bok en de creatieve oplossingen die
hiervoor verzonnen worden. Hij geeft aan dit tzt aan de PC voor te leggen.
Ruud Nijenhuis – Ruig (vanuit regio Midden); vraagt wat de verzekeraar van dergelijke
uitzonderingen vindt. Mark H. geeft aan dat op dit moment de verzekeraar geen probleem
maakt van hindernissen op 4m.
Mark H. benadrukt nogmaals dat het een voorstel van het bestuur zal zijn, maar dat de ALV
(de leden) uiteindelijk beslist.

Voorstel 6: Nieuwe medewerker pr & communicatie: Het bestuur wil het bondsbureau
uitbreiden met een medewerker pr & communicatie voor 20u per week. De kosten
hiervan zijn circa €27.500 per seizoen. Deze kosten zijn opgenomen in de totale
begroting voor seizoen 2022/2023.
Hierover zijn geen opmerkingen.
Bram Hurkmans – RA Zuid; vanuit de regio erg positief gereageerd op dit voorstel
Voorstel 7: Instellen bezwaarcommissie: Het instellen van een bezwaarcommissie die
onafhankelijk uitspraak kan doen bij een geschil over de uitslag van een survivalrun.
We gaan dit voorstel bij instemming opnemen in het reglement.
Hierover zijn geen opmerkingen.
Bram Hurkmans – RA Zuid; wat als de WO een rode (of 2x gele) kaart krijgt van bestuur.
Geldt de bezwaarcommissie hier ook voor? Nu moet dit, in het sporadische geval dat het
voorkomt, door de andere regio’s worden beoordeeld en opgelost. Is vaak een situatie
waarmee men niet bekend is of expertise heeft. Een vastere groep met meer ervaring is
wellicht wenselijk in deze.
Het instellen van deze bezwaarcommissie is in principe opgezet voor de atleet, maar kan
ook van toepassing zijn voor het bezwaar van een WO. Mark H. geeft aan dat dit een
goede suggestie is en dit mee te nemen naar het bestuur.
Arjan de Kater – Slopend Delft; kan de benadeelde (bv degene die van plek 1 toch 2e
geworden) bezwaar indienen tegen de uitkomst? Mark H. geeft aan dat de
bezwaarcommissie in principe alle betrokkenen moet horen en situaties moet
meenemen in het te nemen besluit.
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Voorstel 8: Standaardisatie inschrijftermijn: Voorstel tot aanpassing van AR 3.11 en
3.16: De inschrijving voor de wedstrijdcategorieën opent exact X weken voor de
survivalrun en sluit exact 5 weken voor de survivalrun. Zeker bij survivalruns waar druk
op de inschrijvingen zit is dit wel zo fair voor de deelnemers.
Mark H. geeft aan dat dit voorstel als concept zo’n 2 jaar geleden ook is behandeld, maar
destijds nooit in de ALV is gekomen. In de tussentijd wel regelmatig contact met WO’s
over de onrust die de flexibiliteit van de openstelling en sluiting met zich meebrengt.
Daarom nu opnieuw ingebracht.
Vraag aan de leden: Wat is passend voor X? Is dat bijvoorbeeld 12, 14, 16 of 18 weken?
Mark meldt dat vanuit Noord de vraag is gesteld “Wat mogen WO’s als het minimum
aantal startplekken bij een wedstrijdklassement bereikt is?”
Het volgende voorstel zou dan passen: Dan mag je de inschrijving voor die categorie
meteen ook sluiten zodat je de resterende plekken kan vrijgeven voor de recreatieve
categorieën”.
Bovenstaande wordt meegenomen naar het bestuur om nog iets van te vinden geeft
Mark aan (actie bestuur).
Bram Hurkmans – RA Zuid; organisatoren van recreatieve runs waar WO’s vaak mee
beginnen, hebben meer flexibiliteit nodig en dus ruimer van tevoren open willen stellen.
De inschrijvingen hiervan gaan langzamer. De runs met wedstrijdcategorieën hebben al
naamsbekendheid en deze categorieën vullen zich vaak vanzelf.
Arjan de Kater – Slopend Delft; geeft aan dat bij hun recreatief sneller vol zit dan
wedstrijd. Hoe belangrijk is het dan dat een wedstrijdcategorie op een bepaald moment
opengaat? Sluiten is duidelijk, maar waarom ook openen?
Guus Bauwens (Alle Terrain); wat als je dit zo exact wilt vastleggen. Dan ook een precies
tijdstip? En wat als een run 2 dagen betreft? Mark H. geeft aan dat het tijdstip ook een
vaststaand item kan worden. En over het 1 of 2 dagen openstellen van de inschrijving bij
meerdaagse runs moet nog worden bepaald.
Mark H. geeft nog aan dat de exacte termijn voor het bondsbureau niet belangrijk is,
maar wel dat het wel prettig is als er duidelijkheid is wanneer openen/sluiten is. Dit in
contact met de WO’s.
Regio Noord - Niki Pruis voegt toe dat bij de run in Westerbork een sluitingstermijn van 5
weken vaak krap is met het bestellen van de shirts. Er zit dan namelijk nog een kerstvakantie
tussen.
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Regio Noord - Jurien Entius vraagt of “topatleten” nog voorrang hebben op “recreatievere”
deelnemers? Dit geldt voor de inschrijving van alle deelnemers aan de wedstrijdcategorieën.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis ValtjeMet, Westerbork:
Bij een sluiting van de inschrijving op 5 weken is het misschien niet meer mogelijk de
recreatieve plaatsen te verruimen. De wedstrijd categorieën mag je pas 6 weken van te
voren sluiten, gezien het minimum aantal startplekken dat je voor deze categorie moet
reserveren. Na het passeren van de 6 weken mag je deze startplekken ook toekennen aan de
deelnemers van de recreatieve categorie, zegt Mark. Suggesties over de plekken van de ‘x’
zijn welkom!
Regio Noord - Dolf Dijkhuis ValtjeMet, Westerbork:
De regels van openen en sluiten is alleen voor de wedstrijdcategorieën, recreatieven kunnen
na die 5 weken nog wel open blijven? Dan moet je alleen een gok nemen qua bestellen
shirts (wat je eventueel met een wachtlijst deels kunt opvangen)
Regio Noord - Kasper Schutten Havelte meent dat, met het bekend zijn van de
inschrijfdatum, de inschrijftermijn niet heel veel uitmaakt.
Regio Noord - Sander Bosch vraagt voor Leeuwarden graag een zo vroeg / ruim mogelijke
inschrijftermijn, omdat er een zomervakantie van ruim 6 weken tussen zit waarbij de atleten
vaak niet bezig zijn met wedstrijden!
Regio Midden (via afstembijeenkomst Oost) - Bert Oortgijsen, AV Suomi geeft aan dat hij
namens de TG zich hier niet echt een beeld van kan worden. Zijn de wedstrijden altijd op
dezelfde dag?, vraagt Bert?
Er zijn survivalruns die over 2 dagen verdeeld de survivalrun houden, antwoordt Mark.
Goede vraag vindt Mark. Het lijkt logischer om de inschrijving open te laten gaan vanaf de
eerste dag van de survivalrun. Mark: Laten we dit vastleggen om onduidelijkheid te
voorkomen, deze vraag nemen we mee (actie bestuur).
Regio Oost - Anja Schutten, Neede (en tevens RA Midden) geeft aan dat zij met een termijn
van 12 weken prima kunnen werken. In het huidige AR staat toevallig minimaal 12 weken
geeft Mark aan, maar we willen dit graag preciezer vastleggen.

Voorstel 9: Technisch subsidieloket: Voor de periode van ten minste één seizoen biedt
de SBN een subsidievorm aan voor advies bij bouwtechnische vraagstukken.
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Bij complexe of arbeidsintensieve vraagstukken van TG’s en WO’s verwijst de SBN naar
erkende technisch adviseurs. Deze adviseurs verlenen hun diensten tegen een tarief van
€40 per uur exclusief btw. Na facturatie vergoedt de SBN de helft van het aantal
geleverde uren aan de TG/WO, met een maximum van 6 uur per TG/WO per seizoen.
Voor seizoen 2022/2023 stelt de SBN een maximum van 200 uur vergoeding
beschikbaar.
Arjan de Kater - Slopend Delft; wat is nu een typisch vraagstuk wat bij deze TSL terecht
komt? Mark H. geeft aan dat vragen vaak mbt constructie, krachtmeting, overspanningen
zijn.
Bram Hurkmans – RA Zuid; het zijn interessante vraagstukken, maar kosten heel veel tijd om
het uit te werken.
Mark H. geeft aan dat vers bloed als sparring partners belangrijk is.
Arjan de Kater - Slopend Delft; is zo’n subsidieloket ook van toepassing voor berekeningen
van kraan hindernissen? Mark H. geeft aan dat we hopelijk met de invullingen van de Techn.
Zaken Cie een goed advies orgaan gaan creëren waar alle vragen neergelegd kunnen
worden, zonder dat bij elke vraag een externe partij bevraagd moet worden.
Regio Noord – onbekend persoon: Neemt men ook verantwoordelijkheid voor de adviezen
of is het meer bemiddeling? Dit is de afspraak die de adviseurs maken met de TG/WO’s, de
SBN staat hier buiten. Voor de vraag/issue kun je op dit moment terecht bij Floris en Marcel.
Inhoudelijk kijkt de SBN daar niet naar, ook niet achteraf (wel een factuur).
Regio Noord - Johan Scholte Bakkeveen vraagt wie in aanmerking komt voor deze functie en
wie bepaalt dat? Mark: Dit zijn in eerste instantie de erkende zelfstandig technisch adviseurs
Floris van Amerongen en Marcel Janssen. We werven op dit moment voor de commissie TZ.
We missen hier mensen die ons hier over kunnen adviseren. We stellen deze constructie voor
1 seizoen vast en we hopen op termijn een bezetting te hebben binnen de commissie TZ met
de juiste kennis van zaken hierover.
Regio Noord – onbekend persoon: Let op dat de bond dan geen ontwerpverantwoording
naar zich toe trekt, hiervoor is de bond niet verzekerd!! De bond gaat zich inhoudelijk hier
niet meer bemoeien en dit is inhoudelijk geen verantwoordelijkheid van de SBN. De
genoemde adviseurs leveren de diensten aan de TG/WO en factureren aan de TG/WO.
Regio Noord - Johan Scholte, Bakkeveen geeft aan dat de bond wel aangeeft dat Floris en
Marcel de adviseurs zijn. De bond draagt ze wel aan en wil daarvoor geen
verantwoordelijkheid dragen. Mark antwoordt dat dit zelfstandig adviseurs zijn die zelf de
factuur regelt met de TG/WO. We hopen dat er vanuit de commissie TZ snel vulling zal
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komen die ons hierover verder kan adviseren. Het bestuur heeft bepaald dat Floris en Marcel
hierop zijn ingewerkt vanuit de commissie en op deze manier gaan starten.
4. Jaarplan seizoen 2022/2023
Dit Jaarplan hoort bij het tweede seizoen van het Meerjarenbeleidsplan 2021+ (MJBP).
Het FUNDAMENT en de AMBITIES uit het MJBP staan ongewijzigd in dit Jaarplan.
Bij de UITVOERING van dit Jaarplan staan specifieke doelstellingen die de SBN
gerealiseerd wil hebben aan het einde van seizoen 2022/2023.
Bram Hurkmans – RA Zuid het puntje ‘dienstverlening’ wordt in zijn regio gewaardeerd.
Voorbeeld hiervan is een opfriscursus/avond voor de systemen die gebruikt worden. Nu
doet Yorick dit voor het UVP maar dit is een persoonlijke initiatief. Mark H. neemt deze
vraag mee in het ICT-overleg om dit bij Gerko & Alex neer te leggen. Of dit een landelijk punt
kan worden. Bv. 2x per jaar een vragenuur vanuit de WO’s.
Regio Midden (via afstembijeenkomst Oost) – Bert Oortgijsen, AV Suomi vraagt of er een
trainingshuis staat? Hij is pas sinds 1 januari dit jaar actief.
Mark legt uit dat hiermee 4 jaar geleden is gestart, het Opleidingshuis is toen voor het eerst
toegelicht op maart 2018. Op dit moment verzorgen we 2 cursussen, de ATS en BTS. Meer
modules volgen in de toekomst. Er zijn nog steeds zaken aan te ontwikkelen. Prio nu is om de
opleidingen te laten voldoen aan de KSS (Kwalificatiestructuur Sport) via het NOC*NSF. De
huidige ATS en BTS opleidingen zijn volledig zelf ontwikkelde opleidingen en willen we op een
meer professioneel niveau krijgen. Een nieuw lesboek of een nieuwe lesmodule samenstellen
vergt veel tijd.
Bert vraagt naar de JTS opleiding.
Mark: Deze opleiding is nog niet klaar, de KSS vraagt om meer focus en een hoger niveau,
daardoor schuift de lancering van de JTS vooruit.
Bert vraagt of de huidige toelatingseisen meer vrijgelaten kunnen worden en het
bijvoorbeeld aan te laten komen op de PvB. Bij zijn vereniging is er Intern de discussie
geweest dat iemand in een rolstoel nog wel heel goed zou kunnen begeleiden, bijvoorbeeld
coach Jac Orie.
Mark: Maar die heeft vroeger wel veel wedstrijden geschaatst, dat si relevant voor zijn sport.
Als hij survivalruncoach wil worden, vinden wij het beter dat hij ervaart wat een survivalrun
is. Mark geeft aan dat vanuit de huidige toetsing we het belangrijk vinden dat iemand weet
wat een survivalrun is en inhoudt en deze ook zelf gelopen moet hebben.
Bert: Andersom kan ook, een goede sporter hoeft geen goede trainer te zijn. Als iemand
toevallig een criteria niet beheerst, dan is de vraag eigenlijk hier vanuit toetsing hier niet
blind overheen te stappen.
Mark: Er zijn ook makkelijke recreatieve runs die meetellen om uit te lopen met bandje, dat
legt de drempel ook laag.
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Efficiënte organisatie: Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
In het ledenadministratiesysteem Unify is het lidmaatschap bij TG en SBN gekoppeld. Het is
een pakket wat TGWO gratis tot hun beschikking krijgt.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis ValtjeMet, Westerbork:
Ik zie hier een ander systeem voor ledenadministratie dan Conscribo klopt dat? Unify is een
nieuw ledenadministratiesysteem. Dit is een zeer stroef ontwikkelproces met de ontwikkelaar
AllUnited en de SBN. Vanuit het bondsbureau wordt gewerkt om het op maat te krijgen voor
de SBN en dit proces verloopt langzaam en stroef. Een aantal functionaliteiten komt niet
goed uit de verf en blijkt moeilijk te implementeren. We willen het pas in gebruik gaan
nemen als dit systeem voldoet geeft Mark aan..
Gaan er dan ook dingen gekoppeld worden dus lid SBN en lid club en innen lidmaatschaps
geld, zoals bij voetbal? Ja zegt Mark. Een belangrijke functionaliteit is het lidmaatschap van
de TG koppelen aan dat van de SBN.
Regio Midden (via afstembijeenkomst Oost) - Bert Oortgijsen, AV Suomi: wij zijn aangesloten
bij een AV (Atletiekvereniging) en hoe zit het dan? Wordt het dan een verplichting of een
optionele koppeling.
Mark geeft aan dat het ideaalbeeld is dat alle aangesloten organisaties met hetzelfde
systeem werken. Dan zou er ook oog moeten zijn voor multisportvereniging zoals bij een AV.
Uiteindelijk moet een organisatie er een stap mee vooruit zetten als win/win, we willen onze
leden-organisaties er niet mee belasten. Het huidige systeem is nog niet gebruiksvriendelijk
genoeg, we willen dat ook organisaties die maar 2x per maand ermee zouden werken er fijn
mee kunnen werken.
Regio Oost - Anja Schutten, Neede (en tevens RA Midden): Zijn we de NOC*NSF subsidie
kwijt als we als bond niet met Unify gaan samenwerken?
Mark: Ja, de subsidie is via een Stichting Nederland Sport als ontwikkeltraject samen met
andere bonden betaald aan Unify. We hadden als bond niet de mogelijkheid om deze
subsidie te besteden aan een andere ledenadministratiepartij.
Regio Midden (via afstembijeenkomst Oost) - Bert Oortgijsen, AV Suomi: Ik ben een
beginnend iemand. Wat is nou precies het verschil tussen een obstaclerun (OCR) en
survivalrun? Mark: Wij als ingewijden hebben daar een gevoel bij, maar nieuwkomers
hebben dit gevoel nog niet. Mark geeft een gecharcheerd voorbeeld: stel er komt een OCR
naar ons toe met de vraag om te mogen aansluiten als lid. Dan zeggen wij jullie zijn geen
survivalrun. Echter we zijn bekend met verschillende OCR-achtige hindernissen in onze
parcoursen, bijv. monkeybars, draaiende wielen. Nergens in onze voorschriften staat dat een
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survivalrun niet gehouden mag worden zonder touw, terwijl iedere survivalrunner zal
beamen dat het zonder touw geen survivalrun is.. Bij andere sporten ligt de sport exact vast,
zoals de hoogte van het net bij tennis. We willen onze sport niet exact vastleggen en ruimte
houden voor het creatieve, maar wel kaders schetsen zodat we beter kunnen laten zien wie
we zijn.

5. Begroting seizoen 2022/2023: Marco ligt deze toe op de maandagavond bij Noord. In de
afgelopen jaren hebben we flink reserves opgebouwd. Aan het eind van dit seizoen
verwachten we in totaal €400.000 aan reserves opgebouwd te hebben. Een groot deel
van deze reserves hebben we in het verleden al toegewezen aan specifieke risico’s. In de
volgende ALV willen we een voorstel doen over deze algemene reserves. We willen
hiervoor een absoluut minimum aanhouden van €50.000,-. Met het opnemen van deze
bepaling kunnen we in de komende jaren extra reserves aanwenden ten behoeve van de
sport. We zien ook dat de bijdrage van het NOC*NSF terugloopt, deze is dan voor een
aantal jaren gecompenseerd.I
De begroting voor seizoen 2022/2023 heeft als uitgangspunt dat alles door kan gaan
zonder coronabeperkingen. Mocht het anders uitpakken, dan lopen we hiermee geen
financieel risico.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis ValtjeMet, Westerbork: Wat is het maximum van de reserves
dat er moet blijven staan? We hanteren een absoluut minimum van €50.000.
Regio Midden (via afstembijeenkomst Oost) - Bert Oortgijsen, AV Suomi: We komen dus
wel netjes uit, maar de begroting die 25k in de min is, wordt gecompenseerd door met
25k per seizoen in te teren. Komen we hierdoor in de problemen vraagt Bert?
We willen niet teveel buffer hebben geeft Mark aan, maar ook ruimte hebben om
mogelijke financiële tegenvallers op te kunnen vangen. We hebben uitgezocht hoe we de
balans kunnen vinden. We zijn een non-profit organisatie. De 25k min is niet te linken aan
een specifieke uitgavenpost. In 4 seizoenen tijd denken we € 100.000 te kunnen interen.
Mark zegt bedoeld te hebben dat we ons niet 4 jaar lang rijk gerekend hebben. Met vele
variabelen kunnen we dit niet voorzien. Net als de huidige begroting van €928.000
hadden we niet kunnen voorzien een aantal jaren geleden.

Uitgangspunten in aantallen bij de begroting: Overall verwachten we een lichte stijging
van het aantal leden, dagleden, aspirant-lidmaatschappen en wedstrijdlicenties. De
bijdrage van het NOC*NSF zal afnemen vanwege de nieuwe verdeelsleutel. Het tekort
vangen we op in de algemene reserves. Bij de lasten is de meest opvallende stijging de
ondersteuning van het bondsbureau door de extra aan te nemen medewerker en de
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uitbreiding van uren van Jochem. De lagere kosten van het van het opleidingshuis zijn
het gevolg van de nieuwe afspraken met de opleiders en examinatoren.
Werkgroep duurzaamheid: de lasten die voorheen op de commissie TZ werden geboekt
gaan in het nieuwe boekjaar opnieuw worden belast. Voor de Shirtshop zijn er geen
bijzonderheden. Marco concludeert dat je in de cijfers de forse groei van onze
organisatie terugziet.
Bram Hurkmans – RA Zuid; denkt dat de SBN inmiddels bedrijfsmatig zo gegroeid, dat de
cijfers voor de gemiddelde leek niet meer te bevatten zijn.
Guus Bauwens (Alle Terrain); geeft als tip om niet alleen getallen te tonen, maar dat een
grafiek meer tot de verbeelding spreekt. Mark H. kan zich hierin vinden maar geeft aan dat
transparantie belangrijk is en we de verplichting hebben statutair gezien.
Regio Noord - Johan Scholte Bakkeveen vraagt of we een deel van de reserves ook kunnen
gebruiken om de sport op technisch vlak te professionaliseren? Bijvoorbeeld voor een aantal
algemene technische berekeningen van hindernisconstructies. Daar is vanuit de TO en WO
wel vraag naar. Bijvoorbeeld steigerconstructies, balkdiktes, etc. Hier heeft het Technisch
Subsidieloket een rol. Hier begroten we €10.000 voor. Mark is te weinig thuis in deze materie.
Ook daarvoor zouden we graag te zijner tijd advies krijgen van de commissie TZ.
Regio Noord - Niki Pruis vraagt of de financiën nu ook door een accountant worden
doorgenomen? Met deze bedragen is het niet meer een simpele kascommissieklus. Sinds
vorig jaar hebben we een accountant aangetrokken met halverwege het jaar een interim
controle. Dit is ook een verplichting van NOC*NSF op het moment dat we het subsidiebedrag
van €150.000,- overschrijden.
Regio Noord - Johan Scholte Bakkeveen vraagt m.b.t. de verzekeringen. In het vorig seizoen
was deze €190.000,- en voor aankomend seizoen begroot op €220.000,-, heeft de
verzekeraar i.v.m. corona en het aantal wedstrijden hier rekening mee gehouden?
Mark: Ja, het beperkt aantal wedstrijden en geen dagleden is hierop van invloed. En
daarnaast hebben wij een bedrag terugontvangen, omdat we de laatste drie jaar geen
schadegevallen gemeld hebben. We betalen per daglid meer verzekeringspremie dan de
prijs van een daglidmaatschap. In dat seizoen 2020/2021 is er veel minder binnengekomen,
maar ook veel minder premie betaald. In deze begroting zijn we uitgegaan van een volledig
operationeel seizoen zonder coronabeperkingen.
We hebben een eigen risico van €20.000. en een bestemmingsreserve voor 1 eigen
risicogeval.
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Regio Midden (via afstembijeenkomst Oost) - Bert Oortgijsen, AV Suomi heeft een vraag
over de uiitgangspunten in aantallen bij de begroting. Wat is het verschil tussen een daglid
en daglidmaatschap?
Mark: Een daglid is een persoon en kan in een seizoen meerdere dagidmaatschappen
afnemen. We weten bijvoorbeeld dat ong. 90% van de dagleden maar 1survivalrun per
seizoen loopt.
6. Tijdpad voorjaars-ALV
8 maart: bestuursvergadering / 25 maart: publicatie ALV-stukken /8 april: deadline
reactie op ALV-stukken / 22 april: voorjaars-ALV (er staat in de presentatie nog per abuis
najaars-ALV)
Mark: De ervaring leert dat er na publicatie nauwelijks nog gereageerd wordt op de
stukken, maar we geven alle leden nog de kans te reageren op de voorstellen. Kom naar
de ALV om te laten blijken dat je het eens of niet eens bent met de voorstellen. De leden
bepalen de koers door wel of geen instemming te geven op voorstellen.
7. Rondvraag
Zijn er nog vragen vraagt Mark, zijn er nog dingen die jullie kwijt willen? Weet dat we
altijd bereikbaar zijn op het bondsbureau via email of telefoon.
Regio Noord - Ayla: Er waren nog veel tegengeluiden te horen m.b.t. het voorstel om de
hindernishoogte (bij TO's) te verlagen naar 3,5 m. Na het doorlezen van de documenten
en met name de reacties in de gehouden enquête lijkt een groot aandeel van de leden
niet achter het voorstel van verlaging te staan. Ook wordt daar in opgemerkt dat het lijkt
of het besluit al vaststaat. Hoe gaat de verdere besluitvorming hierover nu verlopen?
Mark: Iets staat pas vast als het in de ALV is geweest en de leden hierover gestemd
hebben. Het bestuur doet een voorstel, maar de leden hebben uiteindelijk het laatste
woord via een stemming.
Arjan de Kater - Slopend Delft; wordt er gekeken of er meer in het engels gedaan moet
worden? Zoals inschrijvingen lidmaatschap en wedstrijden, nieuwsbrieven, website.
Guus Bauwens (Alle Terrain); geeft aan dat hun communicatie standaard in het engels is.
Google translate is een goede vriend.
Bram Hurkmans – RA Zuid; geeft aan dat het (uvp) systeem te verouderd is om het te updaten in engels. En het werk dat erin gestoken zou moeten worden staat niet in
verhouding van buitenlandse leden t.o.v. totaal aantal leden.
Bram Hurkmans – RA Zuid; wil graag weten wie er aangemeld zijn en niet zijn komen
opdagen. Hij ontvangt hiervan een lijstje van het BB.
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Guus Bauwens (Alle Terrain); bij te weinig aanmeldingen voor dergelijke bijeenkomsten
eventueel regio’s samenvoegen.

Regio Noord - Robert-Jan Ritsema, RA Noord: De uitnodiging voor de regiobijeenkomst
Noord volgt komende week: noteer alvast 1 april , locatie zal waarschijnlijk Vollenhove
zijn.
Regio Noord - Dolf Dijkhuis ValtjeMet, Westerbork: Het probleem met de ALV is dat er
makkelijk voorgestemd kan worden en de gevolgen niet te overzien zijn.
Mark antwoord dat we zo transparant mogelijk te laten zien wat het bestuur voornemens
is te doen. Belangrijk is je stem te laten horen!
Regio Oost - Anja Schutten, Neede (en tevens RA Midden): De meeste input vanuit Oost
is al gebriefd naar het bondsbureau via de notulen van het regio-overleg.
Mark: we zijn hiervan op de hoogte en het bondsbureau werkt dit samen met het bestuur
verder uit.
Er zijn verder geen vragen vanuit Oost.

Regio Noord - Mark sluit de vergadering af om 20.49u en dankt iedereen voor de input!
Regio Oost - Mark sluit de vergadering af om 20.56u en dankt iedereen voor de input!
Regio Zuid - Mark sluit de vergadering af om 21.23u en dankt iedereen voor de input!
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Er waren geen chatvragen bij Oost
CHATVRAGEN NOORD
Inducon BV Zwembadtechniek
19:43

wat dan als er 7 runs zijn
hoeveel tellen er dan
klinkt als vreemd
Kasper Schutten
19:44

7/2 = 3,5 +1 = 4,5. DUs 4 runs tellen
Inducon BV Zwembadtechniek
19:47

hier wil ik wel wat over zeggen
Onbekend
19:48

er moet toch wel een BTS er aanwezig zijn op een baan voor de verzekering of is dat niet nodig.
betreft trainen buiten trainingstijden
Inducon BV Zwembadtechniek
19:50

over de max hoogte wil ik wel wat zeggen of vragen en opmerkingen maken
Johan Scholte
19:52

ik wil hier wel wat over zeggen
Tim Nieland
19:52

Als wij de hindernissen moeten verlagen kunnen wij de boel wel sluiten omdat we dat financieel niet redden.
myrthe van den Hoed
19:52

Uit de grafieken die gemaakt zijn op basis van de enquête lijken de meningen erg verdeeld over dit voorstel. Uit
de zesde grafiek lijkt ook op te maken dat de meerderheid van de participanten tegen het voorstel zijn om de
maximale hindernishoogte te verlagen. Op basis waarvan is dit voorstel dan gemaakt?
Niki Pruis
19:54

Meet resultaten zijn destijds naar John Wiggerman gestuurd
Inducon BV Zwembadtechniek
19:56

begrijp ons niet verkeerd veiligheid is heel belangrijk maar wij hebben hier heel erg overnagedacht en dus
bewust gekozen voor de ondergrond te veranderen
Ayla
19:57

In de notulen van de online bijeenkomst betreffende de maximale hoogte op 16 december wordt een
opmerking tussen het onderscheid van Trainingsgroepen en Wedstrijdorganisaties totaal in de wind geslagen.
John doet het af met de woorden: "Het onderscheid heeft geen toegevoegde waarde." Dit is natuurlijk niet het
geval.
Ayla
20:01
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Tijdens een wedstrijd is de sporter competitief. Gaat net dat stapje verder. Is mogelijk al uitgeput maar wil toch
nog die hindernis halen. Daarnaast zijn er meestal geen trainingsmaatjes om hem heen en is ook de trainer uit
het zicht. Bij een training zit dit natuurlijk anders. Sporters dagen zichzelf uit, maar letten goed op hun grens.
Schatten gevaren zelf in en krijgen hierin ondersteuning van trainingsmaatjes en trainers.
Bij de jeugd en de beginners wordt er extra gefocust op het inschatten van het eigen kunnen. Het veilig nemen
van een hindernis. En aangepaste technieken wanneer je net wat minder kracht hebt, of de balk nat, glad, hoog
of dikker is.
Niki Pruis
20:03

Bij de run in Westerbork is 5 weken voor de tijd vaak krap met het bestellen van de shirts. Er zit dan namelijk
nog een kerstvakantie tussen.
Jurien Entius
20:04

Hebben “top atleten” nog voorrang op “recreatievere” deelnemers?
Inducon BV Zwembadtechniek
20:05

vaak hangen deze 2 wel samen. heb je minder wedstrijdlopers kun je meer recreatief toe laten
Kasper Schutten
20:06

Ik denk dat, met het bekend zijn van de inschrijfdatum, de inschrijftermijn niet heel veel uitmaakt.
Sander Bosch
20:07

Voor Leeuwarden graag zo vroeg / ruim mogelijk, omdat er een zomervakantie van ruim 6 weken tussen zit
waarbij de atletenvaak niet bezig zijn met wedstrijden!
myrthe van den Hoed
20:08

In de enquête zag ik ook veel mensen die de hoogteregel te algemeen vonden. Aangezien elke hindernis
specifieke gevaren en obstakels met zich meebrengt. Een algemene regel voor het verlagen van de maximale
hoogte kan deze nuance moeilijk waarborgen lijkt me.
Inducon BV Zwembadtechniek
20:08

klopt maar moet niet veranderen dat ditniet meer mogelij is
Kasper Schutten
20:09

@ Inducon, de regels van openen en sluiten is alleen voor de wedstrijdcategorieën, recreatieven kunnen na die
5 weken nog wel open blijven. Dan moet je alleen een gok nemen qua bestellen shirts (wat je eventueel met
een wachtlijst deels kunt opvangen)
Onbekend
20:11

neemt men ook verantwoordelijkheid voor de adviezen of is het meer bemiddeling?
Johan Scholte
20:12

wie komt in aanmerking voor deze functie: erkende zelfstandig technisch adviseur. En wie bepaalt dat?
Onbekend
20:13

let op dat de bond dan geen ontwerpverantwoording naar zich toe trekt, hier voor is de bond niet verzekerd!!
myrthe van den Hoed
20:17
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Het is me nog niet helemaal duidelijk wat de werkgroep 'wat is survival?' gaat bepalen. Gaan er hindernissen
verboden worden als deze niet 'survivalachtig' genoeg worden geacht? En worden er andersom wellicht
hindernissen verplicht omdat deze essentieel voor een run zouden zijn? Ik vraag me voornamelijk af in
hoeverre de vrijheid van wedstrijdsorganisaties om nieuwe, creatieve hindernissen te implementeren hierdoor
zal worden verminderd.
Terwijl deze vrijheid en diversiteit juist zo kenmerkend is voor de sport
Ayla
20:21

Bij dat projectplan had ik ook mijn vraagtekens staan. Hoe wordt er gewaarborgd dat er ruimte blijft voor
innovatie en experimentatie?
Inducon BV Zwembadtechniek
20:22

ik zie hier dat er een ander systeem voor leden admin is dan conscribo klopt dat
Inducon BV Zwembadtechniek
20:23

gaan er dan ook dingen gekoppeld worden dus lid sbn en lid club en innen lidmaatschap geld zoals bij voetbal
klinkt wel heel goed
Inducon BV Zwembadtechniek
20:29

wat is het max van de reserves dat er moet blijven staan
lijkt mij ook niet nodig dat er 500k in kas blijft hangen
Johan Scholte
20:34

je zou ook een deel van de reserves kunnen gebruiken om de sport op technisch vlak te professionaliseren.
Bijvoorbeeld voor een aantal algemene technische berekeningen van hindernisconstructies. Daar is vanuit de
TO en WO wel vraag naar. Bijvoorbeeld steigerconstructies, balkdiktes, etc.
Niki Pruis
20:35

Worden de financien nu ook door een accountant doorgenomen? Met deze bedragen is het niet meer een
simpele kascommissie klus.
Inducon BV Zwembadtechniek
20:41

dus kun je zeggen dat we met zijn allen wel al goed bezig zijn met de veiligheid.
klopt
Inducon BV Zwembadtechniek
20:44

22 April is voorjaar neem ik aan
Ayla
20:46

Er waren nog veel tegengeluiden te horen m.b.t. het voorstel om de hindernishoogte (bij TO's) te verlagen naar
3,5 m. Na het doorlezen van de documenten en met name de reacties in de gehouden enquete lijkt een groot
aandeel van de leden niet achter het voorstel van verlaging te staan. Ook wordt daar in opgemerkt dat het lijkt
of het besluit al vaststaat.
Hoe gaat de verdere besluitvorming hierover nu verlopen?
Robert-Jan Ritsema
20:46

De uitnodiging voor de regiobijeenkomst Noord volgt komende week: noteer alvast 1 april , locatie zal
waarschijnlijk Vollenhove zijn.
Kasper Schutten

19

20:47

+ trainen vooraf Robert-Jan? ;)
Inducon BV Zwembadtechniek
20:47

probleem met de ALV is dat er makkelijk voor gestelmd kan worden en de gevolgen niet te overzien zijn
Robert-Jan Ritsema
20:47

Jazeker!
Johan Scholte
20:47

ter verduidelijking. die hoogte gaat over de wedstrijden en nog niet over trainingslocaties
Inducon BV Zwembadtechniek
20:48

toch klopt het niet hoe het gaat met de hindernis hoogte
dit voelt als er doordrukken
20:49
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