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Voorwoord 
 

Survivalrun Vereniging Dronten groeit nog steeds. In oktober 2017 passeerden we de 200 leden grens. Best 

een bijzonder moment. Toen het trainingsterrein aan de Lage Vaart in gebruik genomen werd, in 2012, waren 

er rond de 100 leden. Een forse groei dus. 

 

Als we naar landelijke trends kijken zien we dat het ledenaantal van de Survivalrun Bond Nederland fors 

groeit. In januari 2018 is de 10.000 ledengrens gepasseerd. Survivalrun staat landelijk flink in de  

belangstelling als sport. Dat merken we ook als vereniging. In de winter krimpt het ledenaantal altijd iets, 

maar in de winter 2017/2018 zijn we niet onder de 200 leden grens gekomen. In april 2018 telde de vereni-

ging 202 leden. 

 

In 2017 namen we afscheid van vrijwilligers en kwamen en vrijwilligers bij. Afscheid nemen is nooit leuk, wel 

is het goed te zien dat vrijwilligers en bestuursleden verbonden blijven aan de vereniging en taken doorgeven 

aan de nieuwe bestuursleden en TC-leden. We mochten afscheid nemen van Vennie Palts als bestuurslid. Wij 

weten niet hoe lang zij ons als bestuurslid heeft geholpen. Inmiddels is haar lege plaats gevuld door Martine 

van Daele (januari 2018). Age-Jan Schrijer trad af als penningmeester na 5 jaar trouwe dienst. Age-Jan heeft 

er voor gezorgd dat de financiële huishouding van de vereniging naar een volgend niveau is getild. Een rol die 

Martijn Brouwer in april 2017 heeft overgenomen. Johan Rasenberg nam afscheid als secretaris, een rol die is 

overgenomen door Gerjan van Wijhe.  

 

Ook namen diverse trainers afscheid in verband met studie en/of andere verplaatsingen. Ook daar is vervan-

ging voor gevonden. Maar trainers kunnen we nog goed gebruiken.  

 

Ook zijn er mooie resultaten behaald door onze leden, Niet altijd zichtbaar in de uitslagenlijsten, maar door 

grenzen te verleggen, runs uit te lopen met bandje, een ander circuit te kiezen aan het ook te kunnen halen. 

Zichtbaar waren onze dames Elisa Mul, tweede plaats in de categorie JSR 12/14 en Sanne de Jonge, 7e mid-

dellange survivalrun. Rik Mul behaalde een keurige 10e plaats binnen de JSR 12/14.  

 

De vereniging, het terrein, de trainingen en alle activiteiten worden gedragen door een sterkte groep vrijwil-

ligers. Sommige zijn een paar keer per jaar actief, heel veel maandelijks en zelfs wekelijks. Zonder deze hulp, 

geen survivalrun in Dronten. 

Namens alle leden wil ik dan ook mijn dank uitspreken naar iedereen die in 2017, in welke vorm dan ook, 

heeft bijgedragen aan Survivalrun Vereniging Dronten. 

 

 

Frank Koelewijn 

Voorzitter Survivalrun Vereniging Dronten  



1. Leden 
 

In dit eerste jaarverslag willen wij de groei van het afgelopen jaar laten zien. In een volgend jaarverslag wil-

len wij een breder perspectief gaan bieden hoe de leukste sport van Nederland in Dronten groeit. 
 

Ledenstand per 1 april  
 

Op 1 april 2017 bestond de vereniging uit 189 actieve leden. 

Op 1 april 2018 was het ledenbestand gegroeid naar 202 leden, een bescheiden groei van 6%.  
 

Verwachtingen 
 

Als bestuur hebben we afgelopen jaar een kleine groei waargenomen, lager dan de landelijke groei en trend. 

We zien ons ledental groeien in het voorjaar en weer teruglopen in de winterperiode. Ondanks deze golfbe-

weging tussen de seizoenen is  in de winter van 2017/218 het ledental boven de 200 gebleven.  

Landelijk groeit de sport fors door. Inmiddels zijn er landelijk meer dan 55 trainingsgroepen en worden meer 

dan 33 wedstrijden georganiseerd. 

 

Het komende jaar verwachten wij weer een beperkte groei. Heel veel groeien is best ingewikkeld. Voor een 

groter ledenaantal is meer creativiteit nodig. Als vereniging willen we aandacht geven aan alle sportende le-

den. Dit betekend dat groepen niet te groot mogen worden. Soms wordt er met een trainer en assistent trai-

ner op een groep gewerkt, dat vraag veel capaciteit. 

Toch verwachten we meer en betere trainingen aan te bieden. Meer differentiatie binnen de groepen zodat 

iedereen, jongere en volwassene op eigen niveau kan trainen en doelen kan blijven halen. 



2. Organisatie en ontwikkeling 
 

Groei vraagt om een stevige vereniging. Het ledenaantal vraagt om aandacht. De leden hebben recht op 

goed bestuur, transparant handelen en goede verantwoording, ook financieel. Momenteel heeft de  

vereniging een vijfkoppig bestuur. Een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende mensen: 

 

 Voorzitter   Frank Koelewijn  Sinds december 2013 

 Penningmeester  Martijn Brouwer  Sinds april 2017 

 Secretaris   Gerjan van Wijhe  Sinds april 2017 

 Algemeen lid  Martine van Daele Sinds januari 2018 

 Algemeen lid  Petra de Jonge  Sinds mei 2014 
 

Commissies 
Survivalrun Vereniging Dronten werkt momenteel met drie commissies, de Activiteitencommissie, de Techni-

sche commissie en de Bouwcommissie. 

 

De Activiteitencommissie regelt en organiseert alle activiteiten zoals het diplomasurvival, survivalweekend, 

de spokentocht en verschillende thematrainingen door het jaar heen. Inge Palts is het aanspreekpunt van de  

Activiteitencommissie. 

 

De Technische commissie onder leiding van Wouter Halberstadt is verantwoordelijk voor de aansturing van 

de trainers binnen de vereniging. De TC zorgt voor het op peil houden van het kennisniveau van de trainers. 

Hiervoor organiseert de TC 4 keer per jaar een verplichte kennissessie voor de trainers. 

 

De Bouwcommissie is in het voorjaar van 2016 in het leven geroepen om onder voorzitterschap van Jaap Ro-

sier de  bouwplannen van Survivalrun Vereniging Dronten handen en voeten te geven. 
 

Trainingen 
Vanaf 2017 werkt de vereniging samen met Zwaan Buitensport (Knooplaan 1). Dit betekend dat op woens-

dagavond op de locatie van Zwaan Buitensport getraind kan worden. Op deze avond is het terrein een de-

pendance van Survivalrun Vereniging Dronten. Dit om verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden goed te 

borgen conform de voorwaarden van de SBN. 

 

Dit betekend dat er op de volgende momenten getraind kan worden: 

Maandag 19:30 tot 21:00 Volwassenen De Breijebarg 

Dinsdag 18:30 tot 21:00 Jeugd   De Breijebarg 

Woensdag 18:30 tot 21:00 Jeugd   De Breijebarg 

Woensdag 20:00 tot 21:30 Volwassenen Zwaan Buitensport 

Donderdag 19:30 tot 21:00 Volwassenen De Breijebarg 

Vrijdag 19:00  tot 21:00 Vrije training onder voorwaarden 

Zaterdag 09:00 tot 12:00 Jeugd   De Breijebarg 

Zondag 09:00 tot 10:30 Volwassenen De Breijebarg 

Zondag  09:30 tot 12:00 Vrije training onder voorwaarden 

 

Buiten deze momenten is het niet toegestaan te trainen op het terrein, tenzij er overleg is geweest met het 

bestuur en toestemming is gegeven.  

Voor vrije trainingen geldt altijd tenminste 2 personen, waarvan 1 trainer of assistent trainer. 
 



Verklaring trainingsgroepen: 
 

Aspiranten 

Een groep voor kinderen die survival willen ontdekken. Techniek en de grondvormen van bewegen aanle-

ren in een spelende lerende omgeving. Minimumleeftijd 8 jaar. 
 

Basis 

De groep die na het aanleren van de basis haar pijlen richt op het behalen van het diploma Brons en op 

verdere uitdieping van survivaltechnieken. Uithoudingsvermogen en techniek zijn hier kernbegrippen. 

Sporters uit deze categorie kunnen in staat worden gesteld deel te nemen aan een begeleide run op 

voorspraak van de trainers. 
 

Gevorderden 

Deze groep richt zich deels op het behalen van het diploma Zilver en deels op het succesvol uitlopen van 

een survivalrun. Techniek wordt hier gecombineerd met uithoudingsvermogen en kracht. 

 

Runners 

De zwaarste groep van de jeugd. In deze groep wordt getraind voor het diploma Goud. Doorzettingsver-

mogen is hier het kernbegrip waaraan wordt gewerkt. Dit gebeurt door de andere 3 componenten te 

combineren tot zware trainingen.  

 

Volwassenen 

Een trainingsgroep voor volwassenen (15+) die recreatief of op wedstrijdniveau willen trainen. 



3. Terrein en veiligheid 
Het beheer van het terrein van Survivalrun Vereniging Dronten vereist steeds meer aandacht en  

professionaliteit. Sinds 2012, toen het terrein in gebruik genomen werd, is er veel gebouwd. Survivalrun 

Vereniging Dronten heeft een volwassen terrein met meer dan 55 hindernissen. Ook in 2017 is het terrein 

van de vereniging goedgekeurd door de parcourscommissie van de SBN. Het terrein is daardoor veilig  

verklaard en de atleten kunnen verantwoord gebruik maken van het complex.  

Er is veel onderhoud nodig. Drie mannen, ondersteund door een flexibele ring waren hier in 2017 wekelijks 

mee bezig, dank hiervoor! 
 

Terrein 
Het doel van het terrein (en de omgeving) is de leden van Survivalrun Vereniging Dronten maximaal en met 

veel plezier te kunnen laten trainen. Dit moet vooral ook veilig gebeuren. In 2017 zijn er geen ernstige  

ongevallen en/of incidenten geweest die tot claims of aansprakelijkheid hebben geleid. Hier is het bestuur 

blij om. De leden van de vereniging trainde in 2017 verantwoord, goed begeleid door de trainers zodat er 

sprake was van een veilige sportomgeving, dat is het  belangrijkste doel van het terrein. 
 

Veiligheid 
Het bestuur van Survivalrun Vereniging Dronten wil ook staan voor een sociaal veilige vereniging. Hiervoor 

zijn twee vertrouwenspersonen aangewezen. In 2017 hebben zij 1 melding gekregen en afgehandeld.  

 

Survivalrun Vereniging Dronten heeft alle trainers en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag laten op-

vragen. Dit is gebeurd via de regeling van NOC*NSF, waarbij dit kosteloos is. Daarnaast zijn alle trainers en 

vrijwilligers lid van de vereniging en conformeren zich daarmee aan het beleid van de vereniging en van de 

SBN. 

Inmiddels is er een AED aangeschaft en deze is beschikbaar op het terrein, altijd. In 2018 worden zoveel 

mogelijk trainers opgeleid de AED te kunnen gebruiken.  



4. Financiën  

2017 is een jaar geweest dat de financiën zijn overgedragen.  Doordat de financiën goed waren/zijn geregeld 

konden de zaken moeiteloos worden overgenomen met hier een daar een vraag.  

Er zijn wel aanvullende zaken geregeld. 

Met de Rabobank (internetbankieren) is ingesteld dat wanneer er een betalingsopdracht een waarde heeft 

van meer dan 500 euro er een tweede elektronische handtekening vereist is van de voorzitter om de betaling 

te laten plaats vinden.   

Er is een tweede spaarrekening geopend waarop we apart sparen voor de nieuwbouw. Zodat je binnen de 

bank omgeving ook duidelijk verschil zit wat we hebben vast gezet voor de nieuwbouw. 

  Balans 

Ons vermogen is in 2017 verder gegroeid, het resultaat over 2017, na reserveringen, was € 2.650,87.  

Inkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand overzicht van de werkelijke inkomsten ten opzichte van het budget inkomsten. 

  1-1-2017 31-12-2017 

Activa     

Inventarissen   € 10.730,51   €  10.416,07  

Voorraad   €   4.153,00   €    4.153,00  

Opstal   € 29.512,00   €  24.114,00  

Hardware   €      382,00   €      382,00  

Kas  €         9,69   €             -    

Rekening courant Rabobank   €   1.393,58   €      739,09  

Bedrijfsspaarrekening Rabobank   € 40.000,00   €  19.845,49  

Bedrijfsspaarrekening Rabobank Nieuwbouw   €            -     €  37.500,00  

Debiteuren   €       48,00   €      318,00  

Passiva     

Crediteuren  (hoofdzakelijk trainerspunten)  €   2.766,00  3.854,00 

Algemene reserve   € 54.246,99  56.896,99 

Reservering Nieuwbouw   € 30.000,00  37.500,00 

Contributie Verkoop materiaal Giften Sponsoring Verhuur Rente

Budget Inkomsten 2017 € 31.000,00 € 150,00 € 500,00 € 300,00 € 200,00 

YTD € 33.727,12 € - € 1.826,85 € 600,00 € 45,49 

YTD inkomsten

Budget Inkomsten 2017 YTD



Wat opvalt is dat we een aantal leuke acties hebben gehad met sponsoring. 

De opbrengsten van de grote club actie van 2016 zijn binnen gekomen in 2017 met een aanzienlijk bedrag 

van €1137,-. Verder meegedaan met de Rabobank clubkas campagne opbrengst van €400,- plus een aantal 

andere prettige opbrengsten levert dat meer dan €1800 op. 

2x de kantine kunnen verhuren aan de bond met dank aan Vennie en Jan Palts. Dat levert €600 euro op. Con-

tributie is ook meer dan verwacht aan het begin van het jaar. 

Over de hele linie kunnen we zien dat we meer inkomsten hebben gehad als in eerste instantie ingeschat. 

 

Uitgaven 

Onderstaande grafiek van de werkelijke uitgaven ten opzichte van het budget. 

 

Dit jaar hebben we hoge afschrijvingskosten omdat we de jaren hiervoor deze kosten niet zijn afgeschreven. 

Dit is geen probleem aangezien het alleen boekhoudkundig is.  

Onverwachte kosten voor dit jaar is het kadaster voor het inmeten van het terrein. Dit was nodig voor de huur 

overeenkomst met de gemeente. Achteraf werd pas duidelijk dat wij dit moesten betalen á €600,-. 

Door de naamswijziging en nieuw logo zijn de uitgaven voor kleding hoger dan normaal aangezien we nu ie-

dereen voorzien van een shirt. Dit was een eenmalige extra investering. 

 

De oninbare facturen staat dit jaar hoog omdat bij de eerste incasso in 2017 er helaas een aantal zaken fout 

zijn gegaan.  
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Bestuur

Budget € 10.000,00 € 3.290,00 € 500,00 € 3.350,00 € 8.000,00 € 1.000,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 2.400,00 € 1.200,00 € 1.250,00 € 500,00 

Werkelijk € 7.500,00 € 3.203,93 € 7.123,83 € 3.593,00 € 5.375,37 € 699,34 € 1.288,41 € - € 852,58 € 1.217,98 € 868,75 € 672,80 € 64,60 

YTD uitgaven

Budget Werkelijk

POST ALGEMEEN VERENGING:
Algemene uitgaven t.b.v. gehele vereniging
Onvoorzien tbv gehele vereniging 
Reclame en advertenties 



Begroting 2018 

In onderstaande grafieken staan de begrote inkomsten en uitgaven voor 2018 weergeven. 

Contributie;  €
33.000,00 

Sponsoring;  €
500,00 

Verhuur;  €
300,00 

Rente;  €
10,00 Overig;  € 810,00 

Budget Inkomsten 2018

Afschrijvingskosten ;  € 500,00 

Huurkosten tbv Gemeente 
Dronten ;  € 2.000,00 

Algemene uitgaven t.b.v. gehele 
vereniging ;  € 3.400,00 

Onvoorzien tbv gehele vereniging 
;  € 500,00 

Infra uitgaven ;  € 1.200,00 

Lidmaatschappen, 
abonnementen & verzekeringen ;  

€ 1.200,00 

Kleding ;  € 500,00 

Bankkosten ;  € 250,00 

Ui tgaven nieuwbouw ;  €
7.500,00 

Activi teitencommissie ;  € 650,00 
Jeugdweekend / Spokentocht ;  €

600,00 

Tra inersvergoeding 
Survival ;  € 8.000,00 

Verbruiksmaterialen Survival ;  €
1.500,00 

Gebruiksmiddelen Survival ;  €
1.400,00 

Nieuwe Hindernis ;  
€ 4.600,00 

Budget Uitgaven 2018


