
13 november 2018 

Notulen SurvivAlkmaar 
Locatie: Verenigingsruimte zwembad Hoornse Vaart 
Aanwezig: Roy, Jurgen, Ron, Nico, Suzanne, Sander, Martijn, Andre, Annemiek, 
Joost, Ashley, Sharona, Jessie, Jeffrey, Yvonne, Stephan 
 

1. Opening en mededelingen 
Yvonne opent de vergadering om 20.00 en heet ons allen welkom. Zij zal de ALV 
leiden, Stephan zal waar nodig aanvullen, Jeffrey zal notuleren. 
Bob heeft zich officieel afgemeld. Hij heeft wel wat punten via de mail ingebracht. 
Mike stopt bij Alkmaarsport. Het is afwachten wie zijn vervanger is en hoe deze 
tegenover SurvivAlkmaar staat.  
 

2. Jaarverslag voorzitter 
In het kort schetst Yvonne waar we vorig jaar stonden en welke vorderingen we 
hebben gemaakt in een jaar tijd; de jeugdafdeling is opgezet, de baan is aangepast 
en uitgebouwd. Het ledenaantal is stabiel. 
We hebben de eerste SAR gehad. 

 
2a.  ALV SBN 

Het ledenbestand van de SBN is zo’n 20% gestegen naar 11.000 leden. Er zijn 
momenteel 60 trainingsgroepen in Nederland en er worden 38 door de SBN erkende 
wedstrijden georganiseerd. Men is gestart met de trainersopleidingen Assistent 
Trainer Survivalrun (ATS) en Basis Trainer Survivalrun (BTS).  
 
Namens onze vereniging nemen Nico en Jeffrey deel aan de BTS en Suzanne aan 
de ATS. Het voorstel is om Annerieke als ze 16 is geworden (de minimale leeftijd 
waarop de ATS gegeven wordt) de ATS gaat volgen en de jeugd gaat trainen. Dit 
voorstel is unaniem aangenomen. 
 

3. Kascommissie 2016-2017 
Sander en Jeffrey hebben de kas doorgenomen. Hierbij zijn geen discrepanties 
aangetroffen. 
 

4. Verslag penningmeester 2017-2018  
Stephan legt uit waar de kosten van de vereniging uit bestaan. De grootste 
kostenpost betrof de uitbereiding en renovatie van de baan (4000,-) met kort 
daarachter de baanhuur (3100,-). 
De opbrengst was iets minder dan de totale kosten; 7240,-. Aangezien we aan het 
begin van het boekjaar 1200,- euro in de plus stonden konden wij dit ingecalculeerde 
verschil opvangen. De balans na het boekjaar 2017-2018 is 383,- euro in de plus. 



 
5. Benoeming kascommissie 2017-2018 

De kascommissie over boekjaar 2017-2018 zal bestaan uit Andre, Martijn en Roy. 
 

6. Begroting 2018-2019 en vooruitzicht 
De verwachting is dat de inkomsten en uitgaven van de vereniging ongeveer gelijk 
zullen blijven.  
 
Met dank aan Suzanne hebben we een nieuwe sponsor: Smit verzekerd. 
Zij zullen ons dit jaar voor 200,- euro aan materialen sponsoren.  
We zijn met Smit verzekerd in onderhandeling of zij ook de SAR 2019 gaan 
sponsoren. 
 
De huur van de baan is voor 2019 is op dit moment 3100,- euro. Stephan gaat in 
gesprek met Alkmaarsport of verlaging bespreekbaar is. Helemaal omdat wij het 
onderhoud/grasmaaien nu zelf doen ipv dat zij daar iemand voor moeten laten 
komen. 
 
Jessie vraagt of er een kostenpost “onvoorziene zaken” is. Die is er op dit moment 
niet omdat de kosten op dit moment overzichtelijk zijn.  
Jurgen vraagt of er mogelijkheden zijn om te investeren in de verlichting. Dezen 
vraag staat uit bij Alkmaarsport. Gezien de snelheid waarmee het obstaclepark de 
verlichting heeft gekregen, heeft 2 jaar geduurd terwijl de lantaarnpalen klaar lagen, 
gaat dit even duren. 
Nico vraagt of het mogelijk is om de huidige lampen te vervangen voor sterkere 
lampen? Die mogelijkheid is er op dit moment niet, mede vanwege voorgaande 
antwoord op de vraag van Jurgen. 
 

7. Verslag SAR 2018 en vooruitblik op de SAR 2019 
We zijn dit jaar begonnen met het organiseren van de SAR. We zijn kleinschalig 
begonnen en hebben hier heel veel van geleerd. Zoals het eerder bekend maken en 
eerder beginnen met de voorbereiding.  
 
Friso en Christy (team Fristy) zijn de organisatie komen versterken. Yvonne heeft de 
organisatie SAR 2019 verlaten. De organisatie bestaat uit: 

- Leon 
- Stephan 
- Friso 
- Christy 
- Jeffrey 



In 2019 gaan we de routes van de jeugd en de volwassenen splitsen. De jeugd gaat 
weer richting Heerhugowaard. De volwassenen gaan richting de duinen. Dit heeft oa 
te maken met de af te leggen afstand.  
 
Deelnemers per team 
Volwassenen: 2 
Jeugd: 4 (waarvan minimaal 2 volwassenen) 
 
 

8. Voorstellen kandidaten bestuursverkiezingen 
Stephan stelt zijn functie als voorzitter officieel ter beschikking omdat hij aan zijn 
termijn van 3 jaar zit.  
Yvonne treedt terug als vice-voorzitter/secretaris. Yvonne wil zich gaan toeleggen op 
de functie van bestuurslid trainingszaken. Jeffrey treedt naar voren voor de functie 
van vieze voorzitter / secretaris. 
Mede omdat Ralph op dit moment door omstandigheden slapend bestuurslid is 
hebben Nico en Roy zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Beiden zijn unaniem 
aangenomen. 
 
Joost vraagt of er is nagedacht over een meerjarenplan van het bestuur. Hier is 
inderdaad over nagedacht en er is zelfs een begin mee gemaakt, echter was de 
vereniging op dit moment zo klein dat we dit hebben laten rusten en ons hebben 
geconcentreerd op de nabije problematiek. Dit zullen wij, het bestuur, moeten gaan 
oppakken.  
 

9. Stemming bestuursverkiezingen 
- Stephan wordt unaniem verkozen als voorzitter voor de komende 2 jaar, ipv 3. 

Sander en Joost geven aan in de toekomst mogelijk interesse te hebben in de 
functie van voorzitter. 

- Stephan blijft aan in de functie van penningmeester en zal daarmee ook de 
komende 2 jaar een dubbelrol vervullen.  

- Yvonne wordt unaniem verkozen tot bestuurslid trainingszaken.  
- Jeffrey wordt unaniem verkozen voor de functie van vieze voorzitter / 

secretaris. 
- Nico en Roy zijn unaniem aangenomen als bestuursleden algemene zaken. 

 
10.Rondvraag 
- Jeffrey geeft aan dat de jeugdafdeling met een pilot bezig is om kinderen 

vanaf 8 jaar mee te laten trainen. Dit vergt wel meer van de trainers merkt 
Nico op, aangezien de jonge kinderen intensiever moeten worden getraind. 
Daarom het verzoek of er meer mensen zijn die willen aansluiten bij 
jeugdtrainingen. Suzanne geeft aan dat ze dit wil doen. 



- Bob had aangegeven of er animo is om op meer momenten de baan te 
openen. Hier is wel animo voor maar op dit moment kan dit niet in verband 
met afspraken met Alkmaarsport. Wij kopen uren ipv dat we de baan huren. 
We beschikken dus niet altijd over onze eigen baan tenzij wij hiervoor betalen 
en daarvoor zijn de financiële middelen er nu niet. We gaan dit punt 
bespreken met Alkmaarsport. 

- Yvonne geeft aan dat SSV Grootebroek gaat opruimen. Spullen die wel goed 
zijn maar voor hun niet bruikbaar krijgen wij. Wij hoeven deze goederen enkel 
op te halen in Grootebroek. Er is veel animo voor om hierbij te helpen. Yvonne 
houdt het eea in de gaten.  

- Yvonne geeft aan dat één van de trainers van SSV in de kerstvakantie een 
gastraining wil komen geven. 

- Martijn vraagt of er een sponsorcommissie is. Er is geen commissie, Suzanne 
heeft zich toegelegd en 1 sponsor aangetrokken.  

Er was een overeenkomst met de Geestmerambachtrun om een obstakel neer te 
zetten. Dit is op het laatste moment niet doorgegaan omdat de 
Geestmerambachtrun zich terugtrok. 

- Vraag van Sander of we kleinschalig willen blijven of groter willen worden. Het 
bestuur geeft aan dat zij willen groeien, mede vanuit financieel oogpunt. 

- Ron vraagt of we meer moeten doen op sociale media. Suzanne en vooral 
Jeffrey hebben zich hierop toegelegd. Er komen tips als posten op de 
survivalpagina op facebook, oa de SAR 2019. 

- Is het interessant om een introtraining te geven aan vrienden/familie van leden 
+ een 1e training? We gaan met dit idee aan de slag. We hebben het 
afgelopen jaar zo’n 200 personen gehad die survivalrun geprobeerd hebben 
maar er niet mee doorgingen. Dit koste de trainers veel tijd. 

- Joost vraagt of we feedback hebben gehad van de bovenstaande 200 
personen. Dat was nagenoeg niet het geval. Een aantal gaf aan dat 
survivalrun te zwaar was voor ze.  

- Jessie vraagt of er een splitsing is tussen beginners en gevorderden tijdens de 
trainingen. Ja, dat is er op dinsdag. Yvonne geeft dan de beginners training en 
Stephan de gevorderden. 

- Jessie vraagt of het een idee is om 4x gratis trainingen aan te bieden ipv 1 
gratis les zodat nieuwe mensen echt kennis kunnen maken met de sport. Op 
dit moment zijn hier te weinig trainers voor en dienen deze mensen ten alle 
tijde lid te worden van de SBN ivm de verzekering. Als we dit niet doen zijn we 
zelf verantwoordelijk en dat willen we niet. 

- Martijn vraagt of, in het kader van de feestdagen, een cadeaukaart met daarop 
trainingen een optie is. Zie vorige antwoord met betrekking tot verzekering. 

- Jessie vraagt of er uitwisselingen plaatsvinden met andere verenigingen zoals 
de kanovereniging, triatlon etc. Nee dat niet maar wel met andere 



survivalrunverenigingen in de buurt. Dit gaan we ook dit jaar weer oppakken 
voor ons jaarlijkse uitje. 

 
Tijd voor Yvonnes emomomentje: 
Yvonne zet hierbij alle aanwezigen stuk voor stuk in het zonnetje. 
 
Yvonne sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 
 
 


