
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.
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Survivalrun voor iedereen

De SBN wil een veilige en passende 
uitdaging bieden voor jong en oud, voor 
de recreanten, wedstrijdatleten en 
toppers, zowel tijdens survivalruns als 
bij trainingen. Jeugd- en breedtesport 
zullen hierin uitgebreid en separaat 
worden onderzocht.

Doelstellingen die net als voorgaande seizoenen gelden:
▪ De Parcourscommissie heeft alle trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties 

bezocht voor een parcourskeuring.1.1 optimaal
sportaanbod

AMBITIE UITVOERING
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Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ Het aantal TG’s is met 4 toegenomen t.o.v. het voorgaande seizoen.
▪ Het aantal WO’s is minimaal gelijk aan het aantal van het voorgaande seizoen.
▪ 40% van de TG’s maakt gebruik van het aspirant-lidmaatschap.
▪ De BSR wordt door minimaal 14 WO’s georganiseerd.
▪ Er is een online platform waarop TG’s trainingsvormen en -schema’s kunnen 

uitwisselen.



Deskundigheidsbevordering

De SBN wil het expertisecentrum voor 
survivalrun zijn. Wij zetten in op het 
opleiden en bijscholen van trainers, 
bestuursleden, commissieleden, 
medewerkers en vrijwilligers. 

De essentie en noodzaak van opleiden 
is evident. Met de juiste deskundigheid 
op de juiste plaats creëren we een 
krachtige en veilige survivalrun-
omgeving.

Doelstellingen die net als voorgaande seizoenen gelden:
▪ Alle TG’s hebben minimaal één trainer gecertificeerd als BTS.
▪ Er is een survivalrundag georganiseerd waar de leden kennis kunnen 

opdoen over verschillende facetten van survivalrun.

1.2 optimaal
sportaanbod

AMBITIE UITVOERING
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Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ De SBN heeft vier bondsopleiders.
▪ De SBN houdt elke maand een PvB-dag voor 8 kandidaten.
▪ De trainersopleidingen voldoen aan de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 

en hebben een positieve audit gehad.
▪ De vernieuwde PC-opleiding is operationeel.
▪ 60 cursisten hebben de opleiding ATS gevolgd.
▪ 100 cursisten hebben de opleiding BTS gevolgd.
▪ 96 kandidaten hebben een PvB voor de opleiding BTS afgelegd.



Sterke bondsorganisatie

De SBN wil werken met een bestuur dat 
op hoofdlijnen aanstuurt, met een goed 
bemand, professioneel bondsbureau 
voor de operationele werkzaamheden.

De commissies voorzien het bestuur 
gevraagd en ongevraagd van deskundig 
advies. De regio-ambassadeurs zijn een 
verlengstuk van het bestuur in de 
regio’s en zoeken daar de verbinding 
met de aangesloten organisaties.

Doelstellingen die net als voorgaande seizoenen gelden:
▪ Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen (statutair minimum).
▪ Elke regio heeft een regio-ambassadeur. 
▪ Elke commissie heeft een voorzitter en deze heeft binnen het bestuur een 

vast contactpersoon.
▪ Elke commissie heeft voldoende bezetting om effectief te kunnen 

functioneren.

2.1 efficiënte
organisatie
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Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ Het bondsbureau is uitgebreid met een medewerker pr & communicatie.
▪ De SBN zorgt als aantrekkelijke werkgever goed voor haar medewerkers.



Dienstverlening

Het dienstenaanbod van de SBN voor 
individuele leden, WO’s en TG’s sluit 
goed aan bij de behoeften van deze 
doelgroepen.

Doelstellingen die net als voorgaande seizoenen gelden:
▪ De SBN Shirtshop heeft de levering van bedrukte shirts gecontinueerd; 

tijdig, van goede kwaliteit en tegen kostprijs.
▪ De SBN heeft de lopende verzekeringen gecontinueerd.
▪ Het bondsbureau is adviseur en vraagbaak voor WO’s en TG’s en helpt 

partijen die ambitie hebben om zich als WO of TG aan te sluiten bij de 
SBN.

2.2 efficiënte
organisatie
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Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ De SBN biedt de aangesloten organisaties kosteloos een systeem voor 

ledenadministratie aan (Unify).
▪ De SBN biedt individuele leden kosteloos een mobiele app, gekoppeld aan 

Unify.
▪ De SBN is een samenwerking gestart met partijen die tegen gereduceerde 

prijzen bouwmaterialen kunnen leveren aan jonge TG’s/WO’s.
▪ De SBN biedt aan WO’s en TG’s een gesubsidieerde vorm van technisch 

advies bij (bouw)technische vraagstukken.
▪ Waar nodig en waar mogelijk zal de SBN haar leden voorlichten, adviseren 

en ondersteunen indien er beperkingen zijn vanwege corona.



Financiering

De SBN wil een toekomstbestendige, 
financieel gezonde organisatie blijven. 
Naast de huidige inkomstenbronnen zal 
er doorlopend gezocht worden naar 
andere/extra inkomsten.

Doelstellingen voor einde seizoen 2022/2023:
▪ Een accountant heeft een controleverklaring afgegeven over de 

jaarrekening over seizoen 2021/2022.
▪ De SBN koestert en onderhoudt de duurzame relatie met NOC*NSF in 

diverse overlegstructuren.
▪ De SBN voldoet aan de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF.

2.3 efficiënte
organisatie
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Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ In het ledenadministratiesysteem Unify is het lidmaatschap bij TG en SBN 

gekoppeld.
▪ De SBN heeft minimaal één nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

getekend wat de SBN een voordeel in geld of natura oplevert.
▪ Een werkgroep ‘financiële basis’ heeft een advies uitgebracht aan het 

bestuur om meer diversiteit en balans in de inkomsten te creëren.



Identiteit & imago

De SBN wil het verschil tussen de 
identiteit (hoe wij survivalrun zien) en 
het imago (hoe anderen survivalrun 
omschrijven) verkleinen. 

De SBN zal het unieke karakter van 
survivalrun bewaken en daarbinnen de 
ontwikkeling van nieuwe hindernissen 
bevorderen.

Survivalrun is een ‘groene’ sport. 
Respectvol omgaan met de natuur is de 
taak en verantwoordelijkheid van elke 
survivalrunner. De SBN zal haar leden 
hierin stimuleren en faciliteren.

Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ De SBN heeft haar leden geïnformeerd over mogelijkheden om te 

verduurzamen.
▪ De SBN heeft een gedragscode van survivalrun opgesteld, met daarin o.a. 

aandacht voor natuur en fair play.
▪ De SBN heeft vastgesteld wat het unieke karakter van survivalrun is. 

Tevens zijn kaders beschreven van wat wel en niet in survivalrun 
thuishoort.

3.1 positionering
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Zichtbaarheid

Survivalrun is uitdagend om te doen, 
maar is ook een geweldige kijksport. De 
SBN zal zich inzetten om survivalrun 
sterker te profileren in de (landelijke) 
media.

De SBN zal haar online zichtbaarheid 
vergroten en verbinding zoeken met 
partijen die ervaring hebben met het 
effectief promoten van sport en 
evenementen.

Doelstellingen die net als voorgaande seizoenen gelden:
▪ Survivalrun is zichtbaar geweest in landelijke media.
▪ De SBN zorgt voor regelmatige online video content.
▪ Leden van de SBN ontvangen 3x per seizoen een online nieuwsbrief.
▪ De SBN publiceert van elke survivalrun een online fotoreportage door de 

inzet van eigen bondsfotografen.

3.2 positionering

AMBITIE UITVOERING

JAARPLAN SEIZOEN 2022/2023

Nieuwe, nog te realiseren doelstellingen voor seizoen 2022/2023:
▪ De SBN heeft de menskracht voor structurele content creatie vergroot.
▪ Het promopakket van de SBN wordt bij 35% van de survivalruns ingezet.


