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We zien dat er in het afgelopen seizoen meermaals een protest is aangetekend wat niet tot vrede
van de betrokken partijen behandeld werd. De deelnemer heeft een beperkte rechten en is daarmee
overgeleverd aan de welwillendheid van de WO en de WO mist een optie om de melding te
verleggen naar een neutrale partij. Een verbetering van het protestproces neemt deze zaken weg.

Huidige procedure bij een protest
Art. 4.21 Protesten
De WO dient tijdig ingediende protesten (aangeleverd binnen een uur na binnenkomst van de
deelnemer die protest aantekent) in behandeling te nemen. De WO zal zich inspannen om op de dag
van het protest een oordeel te geven aan de deelnemer. De WO kan hiervoor overleggen met de PC
en eventueel, indien mogelijk, met een RA of SBN-bestuurslid.

Kader van een protest
Een deelnemer aan een survivalrun kan een protest indienen als hij/zij het niet eens is met de uitslag
van de categorie waaraan hij/zij heeft deelgenomen. Is de deelnemer minderjarig, dan dient een
ouder/verzorger het protest in.

Voorstel voor stappenplan bij protest
Er zijn voor een deelnemer twee momenten om in protest te gaan bij de WO: stap 1a en/of stap 1b.
Stap 1a: protest indienen op wedstrijddag
Op de wedstrijddag kan een deelnemer een protest indienen bij de WO. De WO dient op de dezelfde
dag nog een oordeel te vellen over het protest en de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen.
Mocht de WO in gebreke blijven of het protest op de wedstrijddag niet toegekend worden kan de
deelnemer middels stap 1b nogmaals protest indienen. Een WO kan besluiten deze direct niet toe te
kennen óf nogmaals in overweging te nemen.
Stap 1b: protest indienen na publicatie van uitslagen
Een deelnemer kan tot en met de derde dag na publicatie van de uitslagen op de website van de SBN
protest aantekenen tegen de uitslag. Een protest dient altijd via het online protestformulier van de
SBN gemeld te worden.
Stap 2: protest in behandeling
De WO heeft na het indienen van het protest (alleen bij protest na publicatie van uitslagen, anders
geldt dezelfde dag) zeven dagen om een oordeel te vellen over het protest en de deelnemer hiervan

op de hoogte te stellen. De WO kan hiervoor eventueel overleggen met de PC, het bondsbureau, een
RA of een SBN-bestuurslid.
Stap 3: oordeel protest
Uiterlijk zeven dagen na het indienen van het protest geeft de WO haar gemotiveerde oordeel door
aan de deelnemer. Het oordeel wordt per mail naar de deelnemer en het bondsbureau gezonden.
Een WO moet tijdig met een gemotiveerd oordeel komen. Zo niet, dan is het protest toegewezen.

Voorstel stappenplan bij bezwaar
Stap 1: bezwaar aantekenen
De deelnemer kan in bezwaar gaan tegen het oordeel van de WO inzake het protest. Het bezwaar
dient uiterlijk drie dagen na ontvangst van het oordeel op het protest ingezonden te worden naar het
bondsbureau. Bezwaar aantekenen verloopt via het bezwaarformulier op de SBN site.
Stap 2: opstart bezwaarcommissie
Het bondsbureau checkt het bezwaar op volledigheid en tijdigheid en zet het bezwaar door naar de
voorzitter van de bezwaarcommissie.
Stap 3: onderzoek door bezwaarcommissie
De voorzitter van de bezwaarcommissie heeft drie weken om een uitspraak op te leveren. Hiertoe zal
de voorzitter eerst drie commissieleden selecteren. Deze commissie van vier onderneemt vervolgens
minimaal de volgende acties alvorens tot een uitspraak te komen:
- Hoort de deelnemer die bezwaar ingediend heeft;
- Hoort de WO in kwestie;
- Neemt contact op met het bondsbureau voor de volgende zaken:
o Toetsing bezwaar aan reglementen;
o Overdracht randinformatie casus die reeds bij bondsbureau bekend kan zijn.
Naast bovenstaande acties mag de bezwaarcommissie ook:
- Getuigen horen;
- Aanvullend bewijsmateriaal verzamelen (bijvoorbeeld: video’s en foto’s.)
Van alle gesprekken legt de bezwaarcommissie een gespreksverslag vast.
Stap 4: uitspraak bezwaarcommissie
De drie commissieleden (exclusief voorzitter) bepalen de uitspraak. De voorzitter verstuurt de
uitspraak aan de deelnemer, de WO en bondsbureau.
Stap 5: verwerking uitspraak
Als de uitspraak van de bezwaarcommissie effect heeft op de uitslag van de survivalrun, dan zal de
WO uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de uitspraak de uitslagen aanpassen en de aangepaste
uitslagen opsturen naar uitslagen@survivalrunbond.nl.

Als de aanpassing van de uitslagen invloed heeft op meer deelnemers dan alleen de deelnemer die
bezwaar heeft aangetekend, dan dient de WO deze deelnemers op de hoogte te brengen van de
aanpassing.
Ter illustratie een casus:
Een hindernis is tijdens de survivalrun in uitvoering aangepast. Een deelnemer heeft hiertegen
(na een afgewezen protest bij de WO) bezwaar gemaakt. De bezwaarcommissie kan besluiten
dat alle ingenomen bandjes bij deze hindernis nietig zijn. Alle andere deelnemers die hier het
bandje ingeleverd hebben, ontvangen dan het bandje ook retour in de uitslag.

Samenstelling bezwaarcommissie
De bezwaarcommissie bestaat uit negen personen, te weten:
- Een commissievoorzitter;
- Twee oud-wedstrijdatleten (survivalrunners die deel hebben genomen aan de competities
maar nu niet meer, deze zijn ook niet meer in het bezit van een licentie);
- Twee oud-bestuurders van een WO, TG of de SBN;
- En de vier RA’s.
Bij de opstart van een bezwaarprocedure selecteert de commissievoorzitter drie commissieleden om
het bezwaar in behandeling te nemen:
- Eén oud-wedstrijdatleet
- Eén oud-bestuurder
- Eén regio-ambassadeur.
De volgende randvoorwaarden gelden hierbij:
- Leden van de bezwaarcommissie mogen alleen deelnemen aan een procedure als zij geen
persoonlijke banden hebben met de deelnemer of WO;
- De RA die toegevoegd wordt aan de commissie komt niet uit de regio van de WO of de
deelnemer.
Leden van de bezwaarcommissie worden benoemd door het bestuur. Er geldt een zittingstermijn van
3 seizoenen met een maximum van 3 termijnen. Zitting in de bezwaarcommissie is niet verenigbaar
met:
- Bestuurslid zijn bij de SBN;
- Medewerker zijn bij de SBN;
- Bestuurslid zijn bij een WO/TG
Bij iedere najaars-ALV doet de bezwaarcommissie verslag van haar activiteiten en stelt aan de hand
van een rooster van aftreden de algemene ledenvergadering op de hoogte van eventuele vacatures.

Rol commissievoorzitter
De commissievoorzitter bewaakt het proces, maar heeft geen stem in het eindoordeel van de
bezwaarcommissie.
Taken
-

Selecteren van commissieleden die een bezwaar in behandeling nemen;
Proces bewaken van bezwaarprocedure;
Eerste aanspreekpunt richting bondsbureau en andere betrokken partijen in het bezwaar;
Tijdig en volledig de uitspraak van de bezwaarcommissie mailen aan de deelnemer, WO en
het bondsbureau.

Bevoegdheid bezwaarcommissie
Een uitspraak van de bezwaarcommissie is bindend en kan door niemand worden aangevochten. Als
de WO of de deelnemer een uitspraak niet opvolgt, dan kan het bestuur de WO of de deelnemer
sanctioneren.
De bezwaarcommissie is vrij in haar keuze van consequenties om tot een in haar ogen
gerechtvaardigde uitspraak te komen. Voorbeelden van middelen: tijdscompensatie, ingenomen
bandje terug uitkeren, plaats in uitslag aanpassen, bandje afnemen, diskwalificatie, etc.
Ter illustratie een casus:
Jantje komt als eerste man bij hindernis 12 aan. De hindernis blijk lastig; Jantje probeert deze
twee keer, maar komt er niet door. Jantje denkt ‘als ik deze al niet haal, dan lukt niemand
dat. Ik lever mijn bandje in en ga snel door’.
Piet komt bijna tegelijk bij hindernis 12 aan. Piet lukt het ook niet in één keer en blijft de
hindernis proberen en proberen. Piet ziet dat Jantje zijn bandje inlevert. Dit sterkt Piet in zijn
geloof om het te blijven proberen en proberen. Na 10 pogingen lukt het Piet de hindernis te
slechten! Inmiddels loopt Piet wel zo’n 15 minuten achter op Jantje.
De wedstrijdleiding realiseert zich dat de hindernis te zwaar is en voor problemen gaat
zorgen. Nadat Jantje en Piet gepasseerd zijn, past de WO de uitvoering aan. Om Jantje te
compenseren besluiten ze het ingenomen bandje terug uit te keren.
Jantje komt als eerste over de finish en krijgt zijn bandje terug dus wordt nummer één. Piet
wordt nummer twee. Piet is het hier niet mee eens; hij heeft alle hindernissen geklommen en
heeft veel tijd verloren bij hindernis 12 waar Jantje na twee pogingen zijn bandje ingeleverd
heeft. Piet tekent protest aan. De WO wijst het protest af.
Piet kan zich daar niet in vinden en tekent protest aan bij de WO. Deze geeft aan geen
oordeel te kunnen vellen. Hierna tekent Piet bezwaar aan. Het bezwaar komt binnen bij het
bondsbureau.. Het bondsbureau licht de voorzitter van de bezwaarcommissie in en deze gaat
aan de slag. Na drie weken volgt de uitspraak van de bezwaarcommissie.
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