
 

Commissies van de SBN 
De commissies ondersteunen het bestuur bij de uitvoering van het beleid. Binnen de commissies 
worden plannen opgesteld en uitgewerkt om onze sport naar een nog hoger niveau te brengen. 
 
De zes commissies van de SBN hebben allen een eigen profiel. Heb je interesse om een steentje bij te 
dragen aan onze mooie sport? Commissie werk is hier een uitstekende manier voor. 
 
Interesse in één van de zeven commissies? Stuur dan de voorzitter van de commissie vrijblijvend een 
mail. 
 

Parcourscommissie 
Veiligheid binnen de survivalrunsport staat voorop en daarom is er de Parcourscommissie 
(PC). De PC bestaat uit PC-leden die de keuringen van trainings- en wedstrijdparcoursen 
uitvoeren. Tevens waken de PC-leden tijdens de survivalruns namens de SBN over de 
veiligheid en een ordelijk en reglementair verloop, altijd in nauw overleg met de betreffende 
wedstrijdorganisatie. De Parcourscommissie stelt de richtlijnen op en toetst deze in de 
praktijk. 
 
Voor meer informatie neem contact op met de commissievoorzitter Hans te Velthuis: 
parcourscommissie@survivalrunbond.nl 
 
Commissie Wedstrijdzaken 
Wie start waar in de startlijst? Wat is de ideale verdeling van survivalruns over een seizoen? 
De commissie wedstrijdzaken houdt zich bezig met het (door)ontwikkelen van de opzet van 
survivalruns. Van licentiestructuur tot tijdsregistratie.  
 
Voor meer informatie neem contact op met de commissievoorzitter Theo Posthumus: 
wedstrijd.com@survivalrunbond.nl 
 
Commissie Technische Zaken 
De technische kant van survivalrun. Vraagstukken met betrekking tot hoe sterk hindernissen 
zijn, wat zijn de zwakke punten binnen constructies en hoe kunnen we de veiligheid van 
hindernissen waarborgen, komen aanbod binnen de commissie technische zaken. 
De commissie technische zaken doet onderzoek naar hoe TG’s en WO’s zo veilig en 
verantwoord mogelijk een survivalrunparcours kunnen bouwen. Daarmee schept deze 
commissie de randvoorwaarden voor een veilige sportbeoefening. 
 
Naast commissieleden is ook de functie van commissievoorzitter in deze commissie vacant. 
Heb jij de technische kennis en passie voor survivalrun om deze uitdaging aan te gaan? Neem 
dan contact op met het bondsbureau: bondsbureau@survivalrunbond.nl 
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Commissie Pr & Communicatie 
Communicatie via de diverse kanalen van de SBN staat centraal binnen deze commissie. 
Vanuit een communicatieplan wordt er gewerkt aan de operationele uitvoering en de 
doorontwikkeling van het communicatiebeleid van de SBN, zowel intern als extern. Andere 
onderwerpen die aan bod komen zijn het werven van sponsoren, opstellen van 
nieuwsberichten en de ontwikkeling en inzet van promotie en Pr-materialen. 
 
Voor meer informatie neem contact op met de commissievoorzitter Elske Idzenga: 
pr.com@survivalrunbond.nl  
 
Commissie ICT 
Een onmisbare tak binnen onze sport uitoefening. De commissie ICT draagt zorg voor het 
UVP (de software waarmee de ledenadministratie plaatsvindt), maar ook uitslagen, 
klassementen en licenties worden verwerkt. 
Een commissie die altijd in beweging is om de ontwikkelingen van survivalrun in goede banen 
te leiden.  
 
Voor meer informatie neem contact op met de commissievoorzitter Ron van Ommeren: 
automatisering.com@survivalrunbond.nl  
 
Commissie Deskundigheidsbevordering  
Deze commissie draagt zorg voor de kennisontwikkeling binnen survivalrun. Het 
opleidingshuis en de doorontwikkeling daarvan is een actueel onderwerp waar de commissie 
haar tijd aan besteedt.   
 
Voor meer informatie neem contact op met de commissievoorzitter John Wiggerman: 
deskundigheid.com@survivalrunbond.nl  
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Taakomschrijving en functieprofiel voor een commissielid van de Survivalrun 
Bond Nederland. 
 
Het commissielid van de Survivalrun Bond Nederland is verantwoordelijk voor het: 

 
• Deskundig en accuraat oppakken van aangedragen onderwerpen samen met de gehele 

commissie; 
• Het opleveren van een degelijk onderzoeksrapport naar het aangedragen onderwerp samen 

met de gehele commissie. 

 
De aan te stellen kandidaat: 

 
• Heeft affiniteit met de survivalsport; 
• Heeft kennis van het desbetreffende vakgebied van de commissie; 
• Heeft bij voorkeur een relatie met de regio; 
• Is gewend projectmatig te werken; 
• Is actief in het monitoren van ontwikkelingen in de survivalsport; 
• is goed in samenwerken met andere teamleden. 

 
Tijdsinvestering: 

 
• Wekelijks: problemen onderzoeken en voorstellen uitwerken 0,5 tot 1 uur; 
• Twee keer per jaar: bijeenkomst met de commissie 2,5 uur. 

 
 


