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We erkennen dat de SBN niet de technische expertise in huis heeft om mee te denken over 
duurzame constructies en de technische taal niet spreekt om met inzet van ingenieursbureaus cases 
logisch en efficiënt te benaderen. Ook is deze ondersteuning voor Cie TZ en PC wenselijk. Bij het 
ontwerpen van constructies met andere elementen dan houten palen en touw, gebeurt het nu 
regelmatig dat het niet duidelijk is of een constructie voldoende veilig is. Berekeningen voldoen niet 
altijd en er kan alleen worden gekeken of een degelijke controle is uitgevoerd maar niet of de 
controle inhoudelijk juist is gedaan. De rekenregels moeten kloppen. De belangrijkste oorzaken zijn 
de onbekendheid van een ingenieursbureau met onze sport, de onwennige aansturing met een 
ingenieursbureau en het ontbreken van specifiek voor deze toepassing bedoelde normen. 
 
We willen ondersteuning bieden door een subsidieloket te openen voor technische duiding en 
specialistische vraagstukken bij constructies voor leden-organisaties. Het is een startpunt van waaruit 
dienstverlening plaatsvindt met als naam “Technisch subsidieloket SBN”. We starten een eenjarige 
werkvorm voor seizoen 2022/2023 met ingang van 1 september 2022 en eindigend op 31 augustus 
2023. Er is voor seizoen 2022/2023 200 uur in de subsidiepot opgenomen. 
 
Om als TG of WO voor subsidie in aanmerking te komen, verwijzen we door naar door de SBN 
erkende zelfstandige technisch adviseurs, waar we een subsidiestroom voor toekennen. Deze 
bedrijven zijn geen onderdeel van de SBN, je krijgt subsidie voor een samenwerking met een bij de 
SBN geregistreerde technisch adviseur. Een technisch adviseur is een voorkeursleverancier en werkt 
met een vastgesteld tarief á € 40,00 per uur excl. BTW (€48,40 incl. BTW). De SBN stelt een 
partnercontract met de voorkeursleveranciers op. Een TG of WO kan de rekening van een 
voorkeursleverancier bij het technisch subsidie loket declareren. De rekening(en) word(en)t tot de 
helft vergoed met een maximum van 6 uur per seizoen per TG of WO. Reiskosten zijn voor rekening 
van de TG/WO en worden niet door de SBN vergoed. 
 
Voorlopig bestaat het team van erkende zelfstandige technische adviseurs uit Floris van Amerongen 
en Marcel Janssen. Bedrijven die ook hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich melden 
nadat nieuwe bemanning van Cie TZ een advies hierover heeft uitgebracht. In de voorjaars-ALV van 
2023 zal dit onderwerp aan bod komen. 
 
Voor de Cie TZ zoeken we een nestor als voorzitter met daarnaast een aantal enthousiaste 
commissieleden, zodat de werklast acceptabel blijft. Cie TZ leden zijn actief in een commissie die zich 
verbindt met onze leden-organisaties en de PC en beleidsmatig adviseert aan het bestuur. Vanuit het 
oogpunt van good governance willen we geen betaalde krachten in deze commissie. Cie TZ leden 
zullen meer eenvoudige technische vragen van aangesloten organisaties zelf beantwoorden en 
advies kunnen geven. 



 
 

 
 

 
Factuur- en declaratiestructuur 
Subsidie declaratieverzoek TG/WO aan SBN: TG/WO stuurt het bondsbureau per mail een 
kopiefactuur van geleverde diensten om voor subsidie in aanmerking te komen. Het aantal uren op 
deze kopiefactuur wordt 1:1 genoteerd en bepaalt het subsidiebedrag met een maximum van 6 uur 
per seizoen voor een TG/WO. 
Voorbeeld: WO X declareert een factuur van in totaal 8 uur, dan wordt 4 uur vergoed. 
Voorbeeld: TG Y declareert 14 uur, dan wordt (het maximum van) 6 uur vergoed. 
 


