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Aanmeldprotocol cursus Assistent Trainer Survivalrun (ATS)  
 
Dit protocol geldt vanaf 1 maart 2022. Alle voorgaande eisen of regelingen rondom de 
cursus ATS komen daarmee te vervallen. 
 
Voor aanmeldingen die compleet zijn ingediend vóór 1 maart 2022 gelden nog de oude eisen 
en regelingen. 
 
 

1. Vrijstelling voor certificaat ATS 

 
Het is niet mogelijk het certificaat ATS te verkrijgen zonder deel te nemen aan de cursus ATS. 
 
 

2. Toelatingseisen cursus ATS 
 
Onderstaande toelatingseisen verwijzen naar de genummerde ruiten in het stroomschema 
op pagina 4. 
 

1. Ben je 16 jaar of ouder? 
Op de dag van aanmelding voor de cursus ATS moet je 16 jaar of ouder zijn.  
 

2. Ben je SBN-lid? 
Op de dag van aanmelding en tijdens de cursus ATS moet je seizoenslid van de SBN zijn. 
 

3. Heb je VOG code 12 + 84? 
Bij de aanmelding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen die is 
afgegeven voor de screeningsprofielen 12 (Met gevoelige/vertrouwelijk informatie omgaan) 
en 84 (Belast zijn met de zorg voor minderjarigen). Deze VOG mag op de dag van aanmelding 
maximaal 2 jaar oud zijn. 
 

4. Heb je 1 survivalrun met bandje? 
Je moet minimaal eenmaal als seizoenslid van de SBN een survivalrun onder auspiciën van 
de SBN in een individuele categorie met behoud polsbandje hebben uitgelopen. Op het 
aanmeldformulier vul je de details van deze survivalrun in. 
 
Als je voldoet aan eis 1 t/m 4, dan kun je je aanmelden voor de cursus ATS. 
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3. Tarieven 
 
De SBN geeft korting op het tarief voor de cursus ATS voor leden die reeds als assistent-
trainer actief zijn, of op korte termijn gaan zijn, bij een bij de SBN aangesloten 
trainingsgroep. Voor overige leden geldt het normale tarief. De kortingsregeling geldt in 
ieder geval tot en met 31 augustus 2023. 
 
Om voor de korting in aanmerking te komen, is een verklaring nodig van de voorzitter van de 
trainingsgroep waar de assistent-trainer actief is of gaat zijn. 
 

 Duur Aantal 
deelnemers 

Met 
korting 

Normaal 
tarief 

Cursus ATS 1 x 7 uur 8 tot 15 €  47,50 € 95,00 

 
 

4. Aanmelding 
 
Alle formulieren voor aanmelding staan op de website van de SBN onder KENNISCENTRUM > 
OPLEIDINGSHUIS. Als een aanmelding compleet is, zal een cursist door het bondsbureau 
ingedeeld worden voor de cursusdag of, in afwachting van een geschikte datum en locatie, 
op een wachtlijst geplaatst worden. 
 
Een aanmelding voor de cursus ATS is compleet als: 
- het aanmeldformulier volledig en correct is ingevuld 
- aan alle toelatingseisen is voldaan 
- alle benodigde documenten zijn aangeleverd 
- de betaling is voldaan 
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5. Data en locaties 
 
Het bondsbureau heeft de regie over de planning van de cursusdagen. Hierbij zal worden 
afgestemd met de beschikbare locaties, deelnemers en bondsopleiders. Heb je suggesties of 
vragen voor data en locaties, richt deze dan aan het bondsbureau (zie artikel 7 van dit 
protocol). 
 
 

6. Toetsing op voldoen aan toelatingseisen 
 
Het bondsbureau verwerkt de aanmeldingen. Bij twijfel, vragen of verzoeken omtrent de 
toelatingseisen, kan het bondsbureau de toetsingscommissie om een oordeel vragen. De 
toetsingscommissie bestaat uit leden van de Commissie Deskundigheidsbevordering. 
 
 

7. Vragen 
 
Verzoeken, suggesties en vragen kunnen gericht worden aan: 
 
Nicole Snijders 
E-mail: bondsbureau@survivalrunbond.nl 
Telefoon: 026-22 22 100 (maandag van 9.00 - 12.00 uur en donderdag van 18.00 - 21.00 uur)  



 
 

Aanmeldprotocol cursus Assistent Trainer Survivalrun - pagina 4 van 4 
 

Bijlage 1: stroomschema toelatingseisen cursus ATS 

 
 
 
 
 


