Algemene Ledenvergadering 21 april 2017
Papendal Arnhem - van 19:45 tot 23:00 uur
Aanwezig:
Bestuur
Mark Huizinga (Voorzitter)
Henk Bos (Secretaris)
Carel Wolters (Penningmeester)
Hans te Velthuis (Parcourscommissie)
Teun de Laat (PR & Communicatie)
Frank Koelewijn (Verzekeringen)
Simon in’t Veld (Algemeen bestuurslid)
Bondssecretariaat
Marloes van Groningen (Bondsbureau)
Regio Ambassadeurs
Willem Warmerdam (RA Oost)
Marcel Janssen (RA Midden)
Bert Pennings (RA Zuid)
Commissiesprekers:
Carel Wolters (Financiële Commissie)
Teun de Laat (PR & Communicatie)
Frank Koelewijn (Voorzitter Juridische Commissie)
Wim Meilink (Voorzitter Technische Commissie)
Gerko Weening (Automatiseringscommissie)
Afwezig:
Sytze Jonker (RA Noord)
Leden totaal inclusief bestuur: zie presentielijst als separate bijlage (52 personen)
Agenda:
1. Opening en mededelingen door voorzitter en notulen vorige seizoen
2. Punten Parcourscommissie voor komend seizoen door Hans te Velthuis
3. Plan van Aanpak voor komend jaar door de voorzitters van de verschillende
commissies:
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4. Evaluatie wedstrijdregels
5. Voorstel reglementswijzigingen Deelnemers Reglement, Algemeen Reglement en
Huishoudelijk Reglement
6. Informatie over Lid van Verdienste en Erelid
7. Jaarplan 2017/2018 door voorzitter
8. Begroting 2017/2018 door penningmeester
9. Positionering Survivalrun
10. Afscheid vrijwilligers
11. Rondvraag
Alle gepubliceerde stukken behorende bij deze ALV zijn vindbaar en te downloaden via onze
site en menu Downloads/“Voorjaars-ALV 21-04-2017”.
**************************************************************************
1. Opening & mededelingen door voorzitter
Mark Huizinga heet iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering.
i.
We openen met een video over survivalrun, dit is een promotievideo gemaakt door
een externe partij. Jochem Schutten en Teun de Laat hebben daar de regie over
gevoerd. Hiermee kunnen we laten zien wie we zijn en wat we doen, deze film laat
alle elementen zien.
ii.
Vandaag is ook ons nieuwe logo plus bijbehorende huisstijl duidelijk aanwezig. Bij
binnenkomst zie je de beachvlaggen, een dranghekbanner en pull-up banners met
foto’s. We hebben dit laten ontwerpen door een extern bureau en in verschillende
fases mede in overleg met onze regio ambassadeurs zijn we gekomen tot dit
resultaat. We gaan er stap voor stap naar toe werken om alles in de nieuwe stijl te
tonen.
iii.
Dit is onze voorjaars-ALV, hierin behandelen we voorafgaand aan het nieuwe seizoen
een vooruitblik en begroting voor het nieuwe seizoen. In de najaars-ALV laten we
zien wat er gedaan is en bespreken hoe dit heeft uitgepakt. Onze verkiezingen zijn
verplaatst naar het najaar.
iv.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van onze najaars-ALV gehouden in
november 2016.
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2. Punten Parcourscommissie voor komend seizoen door Hans te Velthuis
Hans en Frank krijgen het woord. Hans licht de sheets toe.
i.
Aan de knoopcursus in het voorjaar doen 48 leden mee.
ii.
Er hebben zich een aantal nieuwe personen aangemeld voor de Parcourscommissie.
iii.
De juryinstructies worden onderdeel van het draaiboek. Heb je aanvullingen,
schroom dan niet te deze door te geven, ze zijn van harte welkom.
iv.
Parcourscommissie voorschriften hebben een praktische kant. Frank licht toe dat
onze voorschriften ook zijn gedeponeerd bij de verzekeraar.
v. Daarnaast is de mogelijkheid toegevoegd om als WO bij uitzondering een eigen
bouwconstructie toe te passen die 6 weken vooraf bij de Parcourscommissie moet
worden aangegeven, zodat deze constructie vooraf toetsbaar is.
vi.
We willen ervoor zorgen dat alle trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties goed
bouwen door zoveel mogelijke constructies te borgen in de bouwvoorschriften.
vii.
Ook dienen de constructies te voldoen aan de ARBO wet- en regelgeving op basis van
een taak en risico analyse. Zo dient een steigerconstructie te zijn voorzien van een
groen goedkeuringslabel afgegeven door een deskundige. Er komt een vraag over
verantwoordelijkheden. Is de steigerbouwer verantwoordelijk? En kan de
constructeur een groen label afgeven als de constructie niet bedoeld is voor organiek
gebruik? Frank legt uit dat het om borging van veiligheid gaat. Als de verzekeraar
vindt dat de constructeur aansprakelijk is dan wordt dat tussen hen uitgevochten.
We houden een vinger aan de pols en blijven ons verdiepen in deze materie.
viii.
Een vraag luidt of bij het gebruik van een kasbouwconstructies een
constructieberekening van het geheel of alleen van het kasdeel voldoende is. Het
antwoord luidt dat een krachtenberekening volstaat.
ix.
Er wordt uitgesproken dat voor een houtconstructie een berekening niet verplicht is.
x. De koppelstukken van Rougoor en Bruggink mogen ingezet worde. Deze ontvangen
een keurmerk van de SBN. Je bent niet verplicht deze koppelstukken deze te
gebruiken, maar indien je andere koppelstukken wenst te gebruiken dienen deze
eerst te worden aangeboden bij de technische Commissie om een keurmerk te
ontvangen.
xi.
Deze uitwerkingen worden in de nieuwe PC voorschriften voor seizoen 2017-2018
meegenomen.
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3. Plan van Aanpak voor komend jaar door de voorzitters van de verschillende commissies:
a. Financiële Commissie (Fcie)
De sheets van de Financiële Commissie komen aan bod, Carel Wolters presenteert dit als
voorzitter van deze commissie
i.
Carel legt uit dat de doelstelling van het draaiboek is dat werkzaamheden kunnen
worden overgenomen.
ii.
Er is zorgvuldig gesproken met 2 externe bureaus welke onze financiële administratie
kunnen ondersteunen en deels kunnen overnemen. We gaan in zee met BONDcenter
met ingang van het nieuwe leden- en boekjaar per 1 september 2017. Zij werkt reeds
voor meerdere sportbonden. Er is vanwege financiële redenen niet gekozen voor de
andere partij genaamd Tax Tigers.
iii.
De nieuwe onderwerpen Begeleiding invoering uitbestede SBN administratie Verzekeringen en Sponsoring getoond in de sheet 2 liggen niet primair bij deze
commissie, maar de financiële commissie kan deze wel ondersteunen.
b. Technische Commissie (TCie)
Wim Meilink is voorzitter van deze commissie.
i.
Wim licht toe dat deze commissie als doel heeft te faciliteren. Met name om de
veiligheid groter te maken, niet om zaken moeilijker te maken.
ii.
Daar waar organisaties niet gewend zijn met constructies te werken, is de intentie
om workshops te organiseren. Er wordt t.z.t. een middag besteed met de
eindhindernis van Kootstertille als case.
iii.
Een van de risico’s tijdens een run betreft de krachtenberekening voor de horizontale
delen in een hindernis. De TCie gaat hiermee aan de slag.
c. PR & Communicatie (PRCie)
Teun de Laat is voorzitter van de PR & Communicatie Commissie
i.
Teun begint met een oproep voor nieuwe leden voor deze commissie, heb je tijd en
mogelijkheden schroom dan niet te reageren.
ii.
Teun vertelt dat de doelstelling is dat onze nieuwe website met de nieuwe huisstijl
deze zomer live gaat. Een exacte datum is nog niet bekend.
iii.
Het sponsorplan wordt opgepakt met een betaalde partij. Hier gaat de PRcie mee aan
de slag in seizoen 2017-2018. Uitgangspunt is hiermee een financieel voordeel te
behalen.
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d. Juridische Commissie (Jcie)
Frank Koelewijn is voorzitter van deze kleine commissie.
i.
Deze commissie heeft een flinke onderbezetting geeft Frank aan. Ellen, de 2e persoon
actief in deze commissie is momenteel met zwangerschapsverlof. We zoeken mensen
met kennis van juridische zaken, dus voel je welkom!
ii.
Als er vragen zijn omtrent juridische zaken zal de Jcie dit uitwerken, zodat het
bestuur een beslissing kan nemen over lastige zaken.
iii.
N.a.v. een vraag uit het publiek geeft Frank aan dat een verzekeringsmelding altijd
aan het secretariaat gedaan kan worden via secretaris@survivalrunbond.nl.
iv.
Frank licht ook toe dat als er sprake is van een ongeval met letsel, een verzekeraar
een reservering hiervoor zal maken. De ongevallenmeldingen bij de SBN zijn gering,
en de aansprakelijkheidsmeldingen zijn bijna nihil. Denk hierbij aan schade bij
landeigenaren of schade aan vrijwilligers.
v. Zodra de onderhandelingen met de verzekeraar zijn afgerond komt er een FAQ lijst
en met de komst van de nieuwe website zullen we verzekeringsinformatie op een
duidelijke wijze weergeven.
e. Wedstrijd Commissie (Wcie)
Voorzitter Theo Posthumus licht de sheets toe.
i.
De kwalificatieruns zijn een mooi vangnet om met KSR te kunnen starten. Wel willen
we de recreanten vrijwaren van te zware recreatieve runs. In ons reglement staat dat
er een verschil in zwaarte moet zijn tussen een recreatieve- en een wedstrijdrun. Er
ontstaat een kleine discussie, en er wordt o.a. een handvat gevraagd voor zwaarte
hindernissen bij circuits en voor recreanten. De Wcie neemt dit mee als nieuw te
behandelen punt.
ii.
Ook wordt fraude aangehaald. Formeel is het niet toegestaan om onder andermans
naam deel te nemen aan een run. Mocht dit toch worden geconstateerd dan is
diskwalificatie op zijn plaats en wordt een melding aan het secretariaat via
secretaris@survivalrunbond.nl op prijs gesteld.
iii.
Marcel Janssen, Regio Ambassadeur Midden, stelt een vraag over de mogelijkheid
om meerdere licenties tijdens een seizoen door elkaar heen te gebruiken. Dit zou in
het voordeel kunnen zijn voor het behoudt van de Lange Survivalrun afstand (LSR).
De Wcie gaat zich hierin vastbijten.
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Daarna volgen 15 min. pauze
f. Automatiseringscommissie (Autcie)
Gerko Weening is voorzitter van deze commissie.
i.
Gerko legt e.e.a. uit over de start-en finishkoffer sets. Als SBN geven we een set aan
mee voor de uitslagregistratie. Inmiddels is een 2 e set aangeschaft welke vanaf het
nieuwe seizoen 2017-2018 beschikbaar zal zijn.
ii.
De grootste uitdagingen vormen het up to date houden van het UVP4j (offline
beheer en registratie looptijden deelnemers) en UVPonline (online
inschrijvingen/uitslagen), evenals de verwerking van de wedstrijdregels, de nieuwe
huisstijl en het koppelen van het UVP aan het systeem van het BONDcenter.
iii.
Daarnaast is de commissie druk met ondersteuning naar de wedstrijdorganisaties
(WO’s) m.b.t. reservelijsten en betalingen.
iv.
En eveneens met toekomstige uitwisselingsmogelijkheden van startbewijzen en hoe
dit kan worden vormgegeven worden ter ondersteuning van de WO’s.
v. Een webapplicatie genaamd “Hindernislogboek” gemaakt door Gerko kan ook
ingezet worden - er is een testomgeving beschikbaar. Bij interesse dit graag melden
aan Gerko via automatisering.com@survivalrunbond.nl. Deze webapplicatie is
bedoeld voor survivalrunverenigingen. Zij kunnen hiermee een logboek bijhouden
van de controles die ze uitvoeren op hun hindernissen.
vi.
Op de vraag vanuit de zaal of de ledenadministratie van een trainingsvereniging kan
worden gekoppeld aan die van de SBN luidt het antwoord ontkennend. Wellicht op
termijn. Maar dit item staat vooralsnog niet op de prioriteitenlijst van de Autcie.
vii.
Er wordt positief geantwoord op een vraag of de resultaten van een
tijdsregistratieleverancier in UVP4j kunnen worden ingelezen. In de huidige versie
van UVP4j is bijvoorbeeld een import functie beschikbaar om de uitslagen van
Mylaps in te lezen. Meer informatie hierover is ook te vinden op wiki.uvponline.nl.
Gerko kan bij vragen en/of problemen ondersteunen.
viii.
Met betrekking tot de 2 “Start- en finishkoffers sets” zal het secretariaat zal deze
zomer een mailing aan de WO’s versturen over het logistieke proces en daarmee ook
de aanvragen inventariseren voor de start- en finishkoffers.
g. Commissie Deskundigheidsbevordering
Henk Bos licht als secretaris de stand van zaken bij deze commissie omtrent de
trainersopleidingen toe.
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i.
ii.

iii.
iv.

We kunnen nog geen concreet plan tonen en nemen de tijd na deze voorjaars-ALV
om dit plan het beste vorm te geven.
Er is sterk behoefte aan een trainersopleiding, de materie is echter complex. We
willen fundamenteel in kaart brengen hoe we de opleidingen gaan invullen en
kunnen financieren. Dit doen we in samenspraak met het Academie voor Sportkader
als onderdeel van het NOC*NSF.
Een exact tijdsplan kunnen we nog niet geven, de doelstelling is dat we later dit jaar
informatie hierover delen.
Het opleidingstraject van alle trainers gaat meerdere jaren in beslag nemen.

4. Evaluatie nieuwe wedstrijdregels
Henk Bos legt uit dat 21 verenigingen zijn ondervraagd via een online enquêteformulier. De
uitwerking hiervan licht Henk toe. Vervolgens wordt door de ALV ingestemd met enkele uit
de enquête voorgekomen. Deze punten worden tevens opgenomen in het Algemeen
Reglement.
i.
De JSC-D pilot blijft bestaan en was ten tijde van de enquete 3x gehouden, de JSC-D
survivalrun in Zeist vond na de evaluatie plaats. De JSC-D (naam in seizoen 2017-2018
“JSR 8-9”) is bedoeld om plezier te kweken bij de jeugd zonder competitiestrijd. Er
wordt geen druk gelegd op deze jonge kinderen. Deelnemers in deze klasse hebben
geen wedstrijdlicentie nodig, een SBN lidmaatschap is voldoende. Er worden
dagprijzen uitgereikt, maar er zal geen eindklassement worden opgemaakt.
ii.
De WO’s dienen ook de prijsuitreiking voor de veteranenklasse 50+ in het
programma op te nemen.
iii.
Invoering kwalificatieruns; in het UVP worden deze zomer de kwalificatieruns in de
wedstrijdkalender zichtbaar gemaakt voor het komende seizoen. Graag ook verzoek
om dit intern vanuit de TR/WO te melden aan leden. Daarnaast mogen de 5
kwalificatieruns worden uitgesmeerd over 2 seizoenen en kun je direct na je
voltooiing van de 5 runs een licentie aanvragen.
iv.
Invoering Topklasse: Topklassers hebben tot 6 weken voor de run een gegarandeerde
inschrijving. Vanuit het secretariaat ontvang je een mail als je Topklasser bent
geworden na het behalen van een top 5 plek in de wedstrijdklasse. We noemen dit
een zogenaamde wildcard. Bij dames wordt ingestemd met het invoeren van een
wildcard na een top 3 klassering gezien de relatief grote uitbreiding van de topklasse
bij de dames door top 5 instromers. In ons 2016-2017 reglement stond een omissie
m.b.t. de topklasse, we zullen in het nieuwe reglement de verwoording “het
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v.

vi.

vii.

viii.

tussenklassement 2-weken voor de run aanhouden” eruit halen, dit is niet haalbaar
en dient 6 weken te zijn.
Startplekken en vervallen inschrijfgarantie: Gezien het aantal conceptielicenties voor
het komende seizoen, blijven de vastgestelde aantallen wedstrijdatleten per
categorie ongewijzigd.
Voor de JSR hebben we dit aantal vastgesteld op 95 plekken per leeftijdsgroep.
Topklasse maatshirts, opgave vanuit UVP: deze functionaliteit is beschikbaar en
werkt. Eddy te Woerd van de Shirtshop heeft veel vragen van WO’s hieromtrent
beantwoord. Ongeveer een kwart van de atleten heeft nog geen maat opgegeven in
zijn of haar profiel. Deze personen wordt alsnog verzocht hun profiel aan te vullen en
ontvangen anders standaard een shirt met maat L.
Invoering herkenbaarheid wedstrijdcategorieën: we willen geen recreanten zien in de
kleuren van de wedstrijdruns zoals getoond in de presentatie. De kleur paars vervalt
als wedstrijdkleur en mag worden ingezet als kleur bij recreatieve runs. De kleur
zwart is ook een vraagstuk, fotografen vinden de kleur zwart niet prettig. We leggen
tijdens deze ALV voor of zwart de kleur van de LSR moet blijven en met een nipte
voorsprong 16 (zwart houden) tegen 14 (zwart is geen kleur om in te zetten) houden
we zwart als kleur voor de LSR.
Startvolgorde Open NK: het UVP voorziet inmiddels in een juiste startvolgorde na
enkele opstartproblemen.

5. Voorstel reglementswijzigingen Deelnemers Reglement, Algemeen Reglement en
Huishoudelijk Reglement
Algemeen Reglement
Tijdens deze ALV wordt met alle 8 punten in rode tekst ingestemd in het document “8.
evaluatie wedstrijdregels en wijzigingen reglementen”.
i.
WO’s kunnen zelf bepalen of zij JSR 8-9 aan hun Jeugd Survivalruns willen toevoegen.
Als SBN geven we hiervoor een positief advies, maar we hebben niet per se 17x JSR
8-9 nodig.
ii.
Deelnemers hebben geen wedstrijdlicentie nodig, wel een lidmaatschap van de
SBN.
iii.
Er zijn alleen daguitslagen, in ons UVP, op de website, etc. Er wordt in het UVP geen
seizoensklassement bijgehouden, er is geen bekeruitreiking 8-9 jaar aan het einde
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iv.
v.

vi.
vii.

viii.

van het seizoen en er is geen officieel NK. Als er op een NK Jeugd Survivalrun een
wedstrijd voor 8-9 jaar gelopen wordt, dan is de winnaar van JSR 8-9 geen
Nederlands kampioen.
In UVP aangeven welke recreatieve runs als kwalificatierun in aanmerking. Dit is altijd
gelieerd aan een organisatie die ook een licentierun organiseert.
Vanaf het afgelopen wedstrijdseizoen 2016/2017 kan het lopen van de 5 recreatieve
runs verdeeld over twee seizoenen plaatsvinden, en kan men direct een licentie
aanvragen na het voldoen aan de norm van 5 gelopen representatieve runs met
behoud van bandje (je hoeft dus niet te wachten tot het seizoen 2018/2019)
Inschrijvingen dienen 12 weken voorafgaande aan de run open te zijn gesteld, zodat
er voldoende tijd is om in te schrijven
Gezien de relatief grote uitbreiding van de Topklasse bij de dames is het voorstel om
tussentijdse promotie voor de dames te beperken tot de eerste drie in de
wedstrijdklasse.
Topklasse atleet dient zelf maat shirt aan te geven via zijn account op de website. Zo
niet, krijgt hij een maat toegewezen door de wedstrijdorganisatie.

Deelnemers Reglement
Er zijn een drietal wijzigingen waarmee tijdens deze ALV wordt ingestemd. Alle drie punten
zijn akkoord.
i.
Een nieuw artikel wordt opgenomen waarin wordt vermeld dat de deelnemer tijdens
inschrijving in het UVP de disclaimer dient te accorderen door middel van het
plaatsen van een vinkje. Indien de deelnemer dit vinkje niet plaatst, kan men zich
niet inschrijven. Bij de disclaimer kwam er een vraag tijdens de ALV vanuit Beltrum
om de disclaimer aan te vullen met eigen survivalrun voorwaarden. Dit wordt nader
besproken deze zomer.
ii.
Er wordt een nieuw artikel geplaatst betreffende het portretrecht met als tekst: “De
deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor
openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en
beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is zonder daarvoor een
vergoeding te claimen”.
iii.
Aanvulling op punt 1.14 (gemarkeerde lasten) en dit geldt ook voor recreatieve runs.
De huidige tekst luidt: “Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen,
geen lasten slepen en niet houthakken.”
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Huishoudelijk reglement
Er wordt ingestemd met de wijzigingen in rode tekst in verwijzing naar het document “
wijzigingen huishoudelijk reglement volledig” zoals gepubliceerd op Downloads/“VoorjaarsALV 21-04-2017”. Samengevat omvat dit:
i.
Diverse kleine (met name tekstuele) aanpassingen
ii.
Artikel14: was leeg, nummering doorgeschoven
iii.
Artikel17: verwijzingen naar huidige statuten
iv.
Artikel21: nieuw m.b.t. Erelid en Lid van Verdienste
v. Artikel22: nieuw m.b.t. Regio Ambassadeurs
vi.
Artikel23: nieuw m.b.t. commissies

6. Informatie over Lid van Verdienste en Erelid
Teun de Laat licht e.e.a. toe over dit onderwerp. Lid van Verdienste en Erelid was per abuis
niet bij de publicatiestukken geplaatst. Dit stuk wordt alsnog gepubliceerd op de website.
i.
De Lid van Verdienste kan door het bestuur worden toegekend, een Erelid wordt
door het bestuur voorgedragen aan de ALV.
ii.
Wat is het verschil tussen een aanvraag en een voordracht? Een aanvraag kan door
iedereen gedaan worden en is van toepassing bij een Lid van Verdienste. Bij een
voordracht, deze is alleen van toepassing bij ereleden, kan het bestuur aan de ALV
een voordracht doen.
iii.
Er komt een vraag uit de zaal of er een commissie nodig om de aanvragen voor Leden
van Verdienste te beoordelen. Mark antwoord dat er 3 referenties gegeven moeten
worden om de aanvraag te beoordelen.
7. Jaarplan 2017-2018 door voorzitter
Mark licht het 1e plaatje uit de presentatie toe, deze omvat de missie met de 3 pijlers
waarop we ons richten. Er wordt ingestemd met het Jaarplan.
i.
De 1e pijler is een Aantrekkelijk sportaanbod. We streven naar uitbreiding van
trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties en startende organisaties ook
ondersteunen.
ii.
De pijler Sterke Organisatie.
Als gevolg van onze aansluiting bij NOC*NSF kunnen we onze activiteiten spiegelen
met andere bonden en met de gespecialiseerde Bondsbureaus. De opkomst bij het
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iii.

regio-overleg is wisselend benoemt Mark, hierin zien we graag verbetering.
Nogmaals komt er een verzoek uit de zaal om de integratie van ledenadministraties
van verenigingen te koppelen aan de SBN. Dit kunnen we als punt nog niet opnemen
in het jaarplan, maar we nemen het wel mee voor verder onderzoek.
Dan sluiten we af met de pijler Krachtig sportmerk. We hebben een nieuwe huisstijl
en onze nieuwe website zal deze zomer online gaan. De promotie voor
survivalrunsport blijven we continueren.

8. Positionering Survivalrun
De positionering en promotie van survivalrun staat uitgebreid omschreven in de presentatie
op Downloads/“Positionering Survivalruns”. Mark vat het kort samen:
i.
We willen als bond ondersteunen en faciliteren.
ii.
We hebben geen actieve ledenwerving en als we nog harder groeien worden we
slachtoffer van ons eigen succes. We willen groeien zodat aanbod en vraag in
evenwicht blijft. We hebben onze handen vol.
iii.
Lokale sponsoring willen we niet in de weg zitten, ook niet verdringen legt Mark
verder uit. De aanschaf van het geplande promotiepakket is niet zozeer de uitdaging,
wel is de logistieke planning en uitleenprocedure hiervan tussen de runs een
uitdaging. Touché, een sportmarketingbureau uit Eindhoven heeft ons hierbij
geholpen en we werken dit deze zomer verder uit. Onze ambities liggen nog wel
groter, maar we willen eerst het komende seizoen weten hoe dit in de praktijk gaat
werken vanuit een vrijwillige basis. Het snel retour brengen van de spullen na de run
is wel een verplichting. Als basis starten we met 2 uitgiftepunten, mogelijk komt er
een 3e uitgiftepunt bij.
iv.
Internationalisering is momenteel geen prio. We willen groeien als een sport met een
eigen karakter en willen daarom ook geen vermenging met Obstacle- en/of Mudruns.
v. Het UVP mag niet voor inschrijvingen anders dan survivalruns gebruikt worden.
vi.
We willen deze zomer een schrijfwijzer maken van alle klassementen, er is nog geen
eenduidige lijn in de schrijfwijze van alle termen. KSR wordt soms nog KSA genoemd,
of MSR of LSR respectievelijk MSA of LSA, de A moet een R zijn. Een vraag uit de zaal
wordt beantwoord dat organisaties dit seizoen nog niet worden verplicht om het
woord survival op hun websites naar survivalrun om te zetten.
vii.
SBN medailles zijn aangeschaft voor seizoen 2017-2018 en worden per (O)NK
gegraveerd met de titel van de wedstrijdklasse.
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viii.

Er komt een vraag uit de zaal om SBN vlaggen uit te geven aan iedere WO. Mark
geeft aan dat we dit ter overweging mee zullen nemen.

9. Begroting 2017-2018 door de penningmeester
Carel Wolters licht de begroting 2017-2018 toe. Zie Downloads/”Begroting seizoen 20172018”. Iedereen stemt in met de begroting.
i.
We laten de begroting voor het komende jaar zien welke loopt van 1 september tot
en met 31 augustus 2017. Een uitgangspunt is dat we verwachten dat ons
ledenbestand groeit naar 9000 leden.
ii.
Een belangrijke post is het doorberekenen van de verzekeringsbijdrage van elk nietlid dat deelneemt aan een run.
iii.
De kosten van het bondsbureau en de financiële administratie zijn iets verhoogd.
Een opmerking vanuit de zaal gaat over het bondsblad, deze kosten bedragen zo’n
10% van onze begroting. Carel legt uit dat het bondsblad een belangrijk
communicatiemiddel naar alle leden toe is en we willen hiervoor geen extra
vergoeding vragen.
iv.
Een andere vraag uit de zaal wordt gesteld over inkomsten van een (nog)
‘ontbrekende’ sponsor, “mist deze niet in deze begroting” wordt gevraagd? Hierop
legt Carel uit dat we geen risico nemen. Zolang we geen sponsor hebben gevonden
nemen we deze niet post niet mee in deze begroting. We kunnen geen geld uitgeven
dat er niet is.
v. De uitgaven per commissie worden getoond op de 2e bladzijde.
vi.
Op de 3e sheet zijn overige uitgaven zichtbaar. Hier worden de begrootte bedragen
voor het promotiepakket voor WO’s en het spreekbeurtpakket voor de jeugd
getoond evenals de begroting voor een Survivalrundag. Dit wordt een dag in de
zomer van 2018 zoals de nationale budodag van de Judobond waarbij clinics,
workshops en trainingen worden aangeboden. Het wordt een dag om te inspireren.
vii.
We hebben ook een stelpost opgenomen voor geplande SBN trainersopleidingen.
viii.
De omzet voor de Shirtshop neemt fors toe met een lage marge, we verwachten niet
dat hier veel winst op komt. Carel geeft ook uitleg over de uitvoeringskosten: dit
omvat kosten de beheerder van de shirtshop, verzekeringskosten, de opslag van de
shirts en de Shirtshop aanhanger.
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10. Afscheid Vrijwilligers:
i.
We nemen afscheid van Martijn Rikkerink, hij heeft de huidige website ontworpen en
als webmaster vele jaren trouw dienst verleend. Martijn zal tot en met de komst van
de nieuwe website beschikbaar blijven. Er is een vacature voor een nieuwe
webmaster uitgezet.
ii.
Mirjam van Burgel kan er vanavond helaas niet bij zijn, zij neemt afscheid als hoofd
redactie van het bondsblad “Survivalrun”.
iii.
Rense de Wind en Peter van Aartsen nemen afscheid als PC-lid, zij zijn er ook helaas
niet bij vanavond.
iv.
Een afscheidscadeau zal worden toegestuurd.
11. Rondvraag:
Vragen per open brief 20 maart namens Raoul Kluivert van De Voshaar te Eibergen
1. Zorgen over te zware hindernissen (op armkracht)
In algemene zin: pittige hindernissen, ook op armkracht, horen bij survivalrun. Mede
daarin is survivalrun onderscheidend van andersoortige hindernislopen.
Wel staat in Algemeen Reglement 4.3: “Een recreatieve survivalrun dient in zwaarte
en moeilijkheidsgraad lichter te zijn dan de wedstrijdcategorie op dezelfde afstand.”
Bij een goede toepassing hiervan door een WO worden er verschillende
moeilijkheidsgraden aangeboden.
2. Hindernissen op armkracht zorgen voor blessures
Wij hebben deze klacht niet van andere lopers of TG’n ontvangen. Ik herken het in
mijn omgeving ook niet. Volgens mij ligt hier de taak van de trainers en TG’n om hier
de juiste training bij aan te bieden.
3. Stelling: de korte run is voor ‘beginners’, deelnemers die zwaarder willen, moeten
overstappen naar middellange en daarna lange run.
Misschien is die opvatting er vroeger geweest. Wij promoten nu dat elke afstand een
volwaardige wedstrijdcategorie is. De ene atleet komt beter tot zijn recht op of houdt
meer van de korte afstand, de ander heeft dat met de lange afstand. Driemaal per
seizoen kunnen de atleten van de drie afstanden hun degens kruisen op de ONK’s.
4. Wedstrijdkalender: Teveel wedstrijden dicht op elkaar
Er zijn inderdaad veel wedstrijden op de kalender en daar zijn wij blij mee. De vraag
is nog altijd groter dan het aanbod. Als SBN hebben wij maar een beperkte invloed
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op de dag waarop een WO een run wil/kan organiseren. Een ideaal ingedeelde
wedstrijdkalender zal er niet komen, maar wedstrijdatleten kunnen (bij voorkeur in
overleg met hun trainers) ruim van tevoren hun jaarplanning en periodisering maken.
Geen enkele wedstrijd is verplicht.
5. TG zouden ook buiten keuring en verzekering van de SBN lid moeten kunnen zijn van
de SBN
Daar gaan wij niet in mee. Elke parcours, voor training en wedstrijd, moet worden
gekeurd door de parcourscommissie. Wij zijn een vereniging waarin we met elkaar
afspraken maken die voor iedereen gelden. Daarmee waarborgen we eenheid,
herkenbaarheid en veiligheid naar onze leden en naar externe partijen.
6. Bij elke trainingsgroepen moet minimaal de hoofdtrainer goed opgeleid/
gecertificeerd zijn voor zijn taak
Dit vinden wij ook en wij zijn samen met Commissie Deskundigheidsbevordering
bezig om hier de juiste vorm in te vinden.
Vragen per mail van Joris Klein Gunnewiek op 10 april 2017
1. Zwart is geen goede kleur voor LSR
We zijn dit seizoen gestart met vaste kleuren om eenheid en herkenbaarheid van de
wedstrijdcategorieën te creëren. Dit seizoen is dat wennen, elk jaar zal die
herkenbaarheid groeien. Als we nu kleuren verwisselen, blijft het langer onduidelijk.
Wij begrijpen dat een felle kleur meer opvalt, maar wij vinden dat het handhaven van
de ingestelde kleuren zwaarder weegt.
2. Geef de vaste wedstrijdkleuren vrij voor recreanten als een WO die betreffende
wedstrijdcategorie niet aanbiedt
Dit gaat ten koste van de eenduidigheid en herkenbaarheid, voor ingewijden en
externen. De kleuren moeten ingeburgerd raken, dat lukt alleen bij het consequent
hanteren ervan.
3. Vaste kleuren hebben geen meerwaarde voor insiders, want zij kennen de verschillen
toch wel
Ook de insiders zijn gebaat bij vaste kleuren. Blauw, rood en zwart hebben voorrang
op recreanten, dit geldt overal. Dit is herkenbaar voor deelnemers en vaste volgers
(die anders bij elke run met een andere reeks kleuren te maken hebben) en voor
juryleden (jaar na jaar).
4. Vaste kleuren hebben geen meerwaarde voor de buitenwereld, want die volgen
survivalrun toch niet
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Als je niet de stappen zet om jezelf te verkopen, zul je jezelf niet verkopen. Wij zullen
van binnenuit onze sport herkenbaar en begrijpelijk moeten maken om de drempel
voor media en andere externe partijen te verlagen.
5. Lichte kleuren zijn geen survivalrunkleuren en zijn niet goed schoon te wassen
De shirts zijn primair bedoeld als wedstrijdshirt en daarbij werken licht kleuren
prima.
6. Twee veteranencategorieën is teveel, één categorie van 45+ volstaat
In de afgelopen jaren kwam juist het verzoek voor een klasse 50+. We zien hierin juist
waardering naar de oudere atleten en dit nieuwe klassement geeft een extra prikkel
voor de 50+’ers. De top-10 (14% veteraan) en top-20 (16% veteraan) van de huidige
tussenklassementen worden gemiddeld genomen gedomineerd door ‘jonge’ atleten.
Vragen per mail van Jan van Willigen - BOSSO (Bestuurlijk Overkoepelend Studenten
Survival Orgaan) van 19 april 2017
1. Het benodigd aantal runs zou van 8 naar 7 of 6 moeten, omdat niet iedereen naar
voldoende runs kan
Het aantal wedstrijdruns is gegroeid, dit biedt voldoende mogelijkheden.
2. Het aantal benodigde kwalificatieruns voor een wedstrijdlicentie is lastig te halen
voor mensen die halverwege het seizoen starten
Dit is ondervangen met een voorstel tot reglementswijziging. Twee seizoenen tellen
mee en direct na behalen van de kwalificatienorm kun je een wedstrijdlicentie
aanvragen.
3. Ook recreatieve runs bij survivalruns die geen wedstrijdcategorie aanbieden zouden
als kwalificatierun moeten kunnen gelden, zoals de studentenruns
We gaan in het UVP duidelijk aangeven welke runs als kwalificatierun gelden. Het
criterium dat er ook een wedstrijdcategorie moet zijn, is gekozen om enigszins te
waarborgen dat een run voldoende niveau heeft. Wij nemen jullie punt mee ter
overweging.
4. Niet bij de SBN aangesloten runs zouden moeten kunnen meetellen als
kwalificatierun
Wij werken alleen met runs die zijn aangesloten bij de SBN, op andere runs hebben
wij geen zicht, zeggenschap of verantwoordelijkheid. Wij trachten die runs aan boord
te krijgen, maar het blijft een keuze van de WO zelf.
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Analyse indeling leeftijden jeugdcategorieën door Gerko Weening (mail 7 april 2017)
Gerko heeft een uitgebreid rapport van 19 pagina’s gemaakt. Te kort voorafgaand aan deze
ALV om daar eventueel beleid op te maken. Het rapport is behoorlijk complex en nog niet af.
Wij gaan Gerko uitnodigen om zijn onderzoek nader aan ons toe te lichten en dan kunnen
we daarna overwegen of dat tot een voorstel tot leeftijdswijziging zal leiden.

Vragen/opmerkingen tijdens ALV:
5. Jochem Schutten, voorzitter namens RUIG A’dam:
Jochem vraagt of de overgang m.b.t. de financiële administratie van de SBN van BONDcenter
naar Conscribo ervoor zorgt dat het onderbrengen van de ledenadministratie van een TR bij
Conscribo komt te vervallen?
Dit is niet het geval meldt Carel. Het lidmaatschap van een TR bij Conscribo staat los van de
overgang van de SBN naar BONDcenter.
6. Theo Posthumus van Kootstertille en voorzitter van de Wcie heeft een opmerking over
survivalrun prijzen.
In het algemeen reglement staat beschreven dat niet opgehaalde prijzen aan de bron
vervallen.
7. Mark vraagt iedereen om gedurende het jaar input te blijven geven, we hebben inbreng
in commissies hard nodig. Juist door te participeren blijf je op de hoogte en kun je helpen
meesturen in wat op een ALV ter stemming kan komen. We krijgen steeds meer contacten
intern en extern en dat vraag meer tijd. Met jullie hulp gaat dat lukken.
8. Tot slot vraagt Mark aandacht voor 2 nieuwe vrijwilligers vacatures bij de SBN.
Het gaat de vacature voor een webmaster en voor een hoofdredacteur/-redactrice voor het
bondsblad. Beide vacatures zijn op de website en Facebook geplaatst.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur en dankt allen hartelijk voor zijn/haar komst.
Iedereen is welkom voor een drankje in de bar.
Onze volgende najaars-ALV is gepland op 10 november 2017
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