
Notulen SurvivAlkmaar Jaarvergadering 2016 
 
Aanwezig: Jeffrey, Chantal, Suzanne, Friso, Roos, Martijn, Sander, Jurgen, Stephan, Yvonne 
Afwezig met bericht: Marlijn, André, Vered, Ralph, Nico 
 
Start 19.00 Verenigingsruimte Hoornse Vaart 
 
1. Opening 
Stephan vraagt ieder lid om aan te geven of de huidige trainingsdagen en tijden aansluiten bij ieders 
wensen en mogelijkheden. Hieruit komt naar voren dat voor de meeste aanwezigen 19.30 een prettigere 
starttijd zou zijn in verband met voornamelijk werkgerelateerde tijdsdruk. Bestuur overweegt sterk om hier 
actie op te ondernemen omdat bij het bestuur dit gevoel al heerste. 
 
2. Terugblik 
Korte reflectie op het eerste jaar vanaf april 2016. Contract met Alkmaarsport voor de huur van de 
accomodatie is rond. De financiële details komen verderop langs. 
 
3. Financieel verslag (zie ook bijlage onderaan) 
Iedere aanwezige heeft een pagina gekregen met het financieel verslag en de eerste begroting van het 
eerste volledige jaar 2016-2017. 
 
Penningmeester geeft aan de kosten van het bankcontract te willen verlagen. De kosten bij de rabobank 
bedragen nu 12,15 per maand en dus ruim 140 per jaar. De meerwaarde van een contract bij een 
traditionele bank voor de vereniging lijkt beperkt. Bij relatief nieuwe bank Bunq kost een zakelijke rekening 
1 euro per maand. Ofwel 12 per jaar. Net als bij een reguliere bank betaal je hier wel ook transactiekosten 
maar met de hoeveelheid transacties van de vereniging loopt dat niet hoog op. 
 
Huur accomodatie. Het huurbedrag is met 2988 euro niet gering. Dit betekent dat bij de huidige contributie 
de eerste 19 leden de huur betalen. Een andere locatie kiezen is mogelijk maar de huidige plek biedt veel 
potentie voor de toekomst zeker nu alkmaarsport er een obstaclerun park wil creëren. Besloten is dan ook 
dat we alle aandacht richten op voldoende groei aan leden om de huur te bekostigen. 
– Jurgen vraagt of de vereniging met AlkmaarSport een intentieverklaring heeft voor een verblijf van 
meerdere jaren. Hier wordt negatief op geantwoord. Voorzitter noteert dit als actiepunt voor het volgende 
overleg met AlkmaarSport 
 
Kostenpost scholing op de begroting is leeg gelaten. Toelichting is de mogelijkheid dat de vereniging in de 
nabije toekomst met jeugd zal starten. Hiervoor dienen echter wel trainers te zijn die ook voldoende kennis 
hebben om deze groep te begeleiden. Dit zou mogelijk tot scholingskosten kunnen leiden. 
 
Nieuwe hindernissen. Voorzitter bedankt Friso voor zijn inspanningen om sponsoren te vinden die ruim 
3000 euro hebben opgeleverd. Er volgt een verdiend applaus. Chantal doneert uit eigen beurs ook een 
substantieel bedrag voor dit doel. Wederom een verdiend applaus. De spullen zijn besteld. Het is nu 
afwachten op de levering. 
 
Inkomsten vanuit clinics. Nu nog 10 euro per persoon, straks 15 per persoon. Enige verbazing over de lage 
prijs volgt. Er wordt uitgelegd dat we een vereniging willen blijven en geen bedrijf worden. Het is niet het 
doel om geld te verdienen maar om sport te bevorderen. 
 
Stephan vraagt of het idee om zo nu en dan een lezing te organiseren in goede aarde valt. Er wordt positief 
op gereageerd. Bestuur zal hierin dus actief blijven. 
 
Externe groepen. Opmerking dat we een promotieslag willen slaan op 21 januari op de sportmarkt van de 
geestmerambachtloop 
 



wedstrijden. Meer bedoeld voor in de toekomst maar wel iets waarover wordt nagedacht. Jeffrey is hier 
rustig aan mee bezig. Details volgen. 
 
5. Bestuursverkiezingen 
André maakt plaats voor Stephan die officieel de functie van voorzitter zal overnemen. Alle leden stemmen 
hier mee in. 
Jeffrey zal plaatsnemen als algemeen bestuurslid met portefeuille wedstrijden nu en jeugd in de toekomst. 
Alle leden stemmen hier mee in. 
Suzanne zal plaatsnemen als algemeen bestuurslid. Alle leden stemmen hier mee in. 
Ralph zal plaatsnemen als algemeen bestuurslid met voorlopiuge ontheffing van al te veel taken vanwege 
recent verworven ouderschap. Alle leden stemmen hier mee in. 
 
Hiermee treden Jeffrey, Suzanne en Ralph toe tot het bestuur. Welkom! 
 
Jurgen biedt zich aan om mee te denken over PR. Bestuur stelt Jurgen aan als extern adviseur PR 
 
6. SBN 
Stephan en Jeffrey waren 4 november op de jaarvergadering van de SBN. Daar werden de nieuwe 
wedstrijdregels nog even kort benoemd. Ook is de SBN sinds kort toegtreden tot de NOC NSF als kandidaat 
lid. 
 
Voor de professionalisering van de bond zijn verschillende commissies opgericht. Bij de commisies PR en 
Financiën is nog een vacature open. 
 
Op dit moment bestaat er geen officiele trainerscursus voor survivalrun. Officieus geld de cursus van Jesper 
Hommes op dit moment als benchmark. De SBN is wel bezig om dit op te zetten en dat zou in het komende 
jaar meer vorm moeten krijgen. 
 
Iedere vereniging behoort eigenlijk iemand beschikbaar te hebben voor de parcourscommissie (PC) deze 
controleren trainingsbanen en bij wedstrijden. Maar daarvoor dient diegene wel eerst een knoopcursus van 
de SBN gevolgd te hebben. In samenwerking met RUIG proberen we om de cursus hierheen te krijgen zodat 
de reisafstand niet een grote barriére zal zijn. Van elke vereniging dienen twee mensen deze cursus gehad 
te hebben om zo ook toe te kunnen zien op de veiligheid van de baan door het jaar heen. 
 
7. Rondvraag 
Jurgen: Er zouden vaker van dit soort sessies moeten zijn. Er komen nu ook alweer leuke ideeën over tafel 
– Sowieso heeft ieder lid het recht om een ledenvergadering aan te vragen. Het bestuur dient daar ook 
gehoor aan te geven. Misschien zijn er ook wel gronden om inderdaad enkele keren per jaar een 
brainstormsessie te organiseren. Het bestuur zal hier over nadenken. 
– Verder zal Jurgen zijn facebook groep die voor dit doel is opgericht bij meer leden onder de aandacht 
willen brengen. Alle leden stemmen hier mee in. 
 
Jurgen: Niet iedereen wil volledig lid worden. Is er niet iets als een strippenkaart mogelijkheden 
– Daar kleven juridisch wat moeilijkheden aan. Als er wel iets gebeurd is die persoon niet verzekerd. Het 
zou wel kunnen dat er voor SBN leden iets dergelijks in het leven wordt geroepen als een beperkt 
lidmaatschap. Waar dan ook minder kosten aan verbonden zijn. Op basis van de voorwaarden zou ook een 
OCRA lidmaatschap voldoende ongevallen dekking moeten bieden. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. 
Voor hen die geen van beide lidmaatschappen hebben is het de vraag of deze constructie doenbaar is. Dit 
zou juridisch uitgezocht kunnen worden. Waar het dan om gaat is als er wel iets gebeurt de vereniging 
nooit de kosten van een proces zou kunnen dragen. 
 
Een volgende overweging die afwijkt is om een proeflidmaatschap tegen betaling te creëren van 
bijvoorbeeld een vast aantal trainingen te gebruiken in twee maanden. Waarna bij volledig lidmaatschap 
deze kosten in mindering worden gebracht op de contributie. Of iets soortgelijks maar dan als 



introductielessen op vaste dagen en tijden. Welke kosten bij volledig lidmaatschap ook in mindering 
worden gebracht op de contributie. 
 
Roos: 160 per jaar is erg weinig waarom niet verhogen. 
– Omdat we graag een vereniging willen blijven en er niemand van hoeft te leven. Natuurlijk zou het fijn 
zijn als we in de toekomst trainers een vergoeding kunnen bieden voor hun tijd. Maar ook dat zou met deze 
contributie en voldoende leden mogelijk moeten zijn. De absolute bovenkant in het land betreffende 
contributiebedragen ligt op zo’n 220 euro per jaar. De meeste verenigingen zitten echter ook rond de 160 
tot 180 dus daarmee zijn we in lijn met veel anderen. Eventuele contributieverhoging kan volgend jaar 
weer op de agenda komen. 
 
Martijn: Is er iets te zeggen over planning voor de bouw 
– Helaas niet echt. Ga er van uit dat we de komende zaterdagen meestal aan het bouwen zijn. Zodra 
bekend is wanneer de palen en touwen geleverd gaan worden plannen we een echt grote bouwdag. Vlak 
daarvoor wil stephan graag 1 of 2 geinteresseerden nog een introductie geven in knopen zodat meer 
mensen dat tegelijkertijd kunnen doen. 
 
Roos: Is er een communicatieplan 
– Hier wordt as we speak aan gewerkt 
 
Chantal: Verwijderd worden als facebook beheerder. 
– Is geregeld 
 
Roos: Optimalisatie website 
– Het optimaliseren van de website voor zoekmachines is best een lastig karwei waar nu niet genoeg kennis 
van voorhanden is. Dit staat zonder meer hoog op het lijstje. Net als overigens algemene optimalisatie van 
de website om deze meer te stroomlijnen. 
 
8. Afsluiting 
Yvonne spreekt nog een dankwoord uit naar alle leden en de overtuiging dat we op deze manier met zijn 
allen heel ver kunnen komen. 
 
  



Bijlage: Financiën 2015-2016 
Toelichting: Bovenste bedrag was het saldo op de rekening per 31-8-2016. Materialen doe aamgeschaft zijn 
betreft bijvoorbeeld de grasmaaier, opspantakel en eigen risico borden. Vervolgens de netto inkomsten uit 
contributies. Post overig betreft hier website hosting en benzine voor het ophalen van de grasmaaier. 
 

Rabobank NL77RABO 0194 3126 58                            -                        433,29                      433,29  

Aanschaf Grote Materialen                            -                          70,00                        70,00  

Aanschaf kleine materialen                            -                        122,59                      122,59  

Activiteiten voor leden extern vereniging                            -                          15,00                        15,00  

Activiteiten voor leden intern vereniging                            -                               -                               -    

Clubcompetitie                            -                               -                               -    

Kassaldo                            -                               -                               -    

Contributies incasso                             -    
                  
(615,00) 

                  
(615,00) 

Contributies alternatief                            -    
                  
(105,00) 

                  
(105,00) 

Huur accommodatie                            -                               -                               -    

Betaald overig                            -                          45,40                        45,40  

Ontvangen overig                            -                               -                               -    

Afdracht SBN                            -                          95,00                        95,00  

Sponsoring                            -                               -                               -    

Giften                            -                               -                               -    

Subsidies                            -                               -                               -    

Privé stortingen                            -    
                  
(115,00) 

                  
(115,00) 

Kosten bank                            -                          53,72                        53,72  

 
Begroting 
 

Uitgaven   

Huur €2988,7 Voor AlkmaarSport 

Website €43,56 Hosting 

Website beveiliging €15,39 Hackbeveiliging 

Lezingen €60 Huur ruimte hoornse vaart (zeer grove schatting) 

SBN €95 Contributie Survivalrunbond 

Rabobank €140  

Scholing  Voor het geval we mensen een cursus training geven willen 
bieden voor jeugd 

Overig €250 Onvoorzien 

 €4142.65  

   

Inkomsten   

Contributie 3200 Bij 20 volle leden 

Clinics 450 Bij 3 clinics van 10 personen 

   

 €3650  

   

Balans -€491,35  

   

 


