
 

 
 
 

 Inschrijfformulier Stichting Survival Kootstertille 
 
Achternaam: ……………………………………………………………………… 
 
Voornaam: ………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………. 
 
Postcode + Plaatsnaam: ………………………………………………………… 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer + mobiel:……………………………………………………… 
 
Beroep/studierichting: …………………………………………………………... 
 
Beroep ouders (jeugdlid): ………………………………………………………. 
 
Bankrekening/IBAN nummer (*): ……………………………………………… 
 
SBN nummer (verplicht):……………………………………………………… 
(lidmaatschapsnummer Survivalrunbond) 
 
Meerdere gezinsleden lid? Aantal:……………………………………………. 
 
 
(*): Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft u akkoord aan Stichting Survival Kootstertille 
voor jaarlijkse afschrijving van contributie/lidmaatschap van uw bankrekening. 
 
  



 
 

Zet een vinkje indien u akkoord gaat met de volgende zaken: 
 

○ Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement  

 

○ Ik ben lid van de Survivalbond Nederland (SBN) 

 

○  Ik geef opdracht tot jaarlijks automatische incasso van de contributie 

 
Datum:…………………………………………………………………………… 
 
Naam:…………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening: …………………………………………………………………. 
 
 
  



 

Huishoudelijk reglement Stichting Survival Kootstertille 
Dit huishoudelijk reglement is een toevoeging / aanvulling op de (huidige) statuten en opgesteld per 
april 2015.  
Strikt formeel kent een stichting geen leden –alleen deelnemers en donateurs. In dit huishoudelijk reglement van de Stichting Survival 
Kootstertille is echter vastgelegd, dat de term lid gebruikt mag worden in het dagelijks gebruik. 

Lidmaatschap 
1. In principe kan iedereen lid worden van de stichting. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 
vastgesteld op 8 jaar. Voor leden onder de 18 jaar is toestemming nodig van een ouder of verzorger. 
Alle leden dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma 
2. Binnen de stichting zijn er twee trainingsgroepen: de jeugd en de senioren, welke naar inzicht van 
de trainers onderverdeeld kunnen worden in beginners en gevorderden. 
3. Voor de jeugdgroep t/m 12 jaar geldt een maximum aantal leden per trainingsgroep, waarna er 
een wachtlijst opgesteld wordt. Dit is naar inzicht van de trainers te bepalen en in te richten. 50% 
aanwezigheid is binnen de jeugdgroep vereist (rekening houdend met wedstrijden, blessures en 
vakantie). 
4. De leden van de stichting zijn verplicht om lid te zijn van de Survivalrun Bond Nederland (SBN). Dit 
geldt niet voor donateurs en niet-trainende leden. De SBN keurt jaarlijks het trainingsterrein en de 
hindernissen. Hierdoor zijn alle leden tijdens trainingen verzekerd tegen ongevallen. De kosten 
hiervoor bedragen € 17,50 per jaar (2019). Meer informatie hierover is te vinden op 
www.survivalrunbond.nl. 
5. Voor leden die niet trainen, maar wel betrokken willen zijn bij de stichting, is er de mogelijkheid 
om donateur te zijn. Een lid is donateur als hij/zij te kennen heeft gegeven aan de ledenadministratie 
dat hij/zij donateur wil zijn en dat hij/zij geen gebruik maakt van de hindernissen op het 
trainingsterrein “de drege bult”. De bijdrage die een donateur levert bestaat uit een financiële 
bijdrage en als de donateur dat zelf wil, een fysieke bijdrage. Donateurs ontvangen mail van de 
stichting en worden uitgenodigd voor activiteiten van de stichting.  
 
Verplichtingen 
1. De leden van de stichting maken gebruik van materialen van de trainingsgroep en kunnen 
wekelijks meerdere malen trainen. Als tegenprestatie hiervoor verplichten de leden zich, naast het 
betalen van contributie, diverse werkzaamheden te verrichten voor de trainingsgroep én voor de 
jaarlijkse survivalrun die door Stichting Survival Kootstertille wordt georganiseerd. 
a. Een lid is verplicht minimaal 1 keer te helpen tijdens een aangegeven klusdag op het 
trainingsterrein. 
b. Een lid is verplicht minimaal 1 keer te helpen bouwen op de aangegeven momenten voor de 
survivalrun in Kootstertille. 
c. Een lid is verplicht vrijwilliger te zijn tijdens de survivalrun in Kootstertille op de wedstrijddag (elke 
2e zondag van maart). Indien dit niet mogelijk is dient het lid een vervanger aan te dragen die jureert 
bij een hindernis. 
d. Indien er als lid deelgenomen wordt aan de survivalrun volgt hieruit de verplichting te helpen met 
het afbreken van de hindernissen na de survivalrun. 
e. Een lid is verplicht zich te houden aan de normen en waarden van onze cultuur. Bij onze stichting 
wordt verbaal en fysiek gedrag wat niet past binnen de normen en waarden van onze cultuur niet 
geaccepteerd. 
 
2. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de sportieve en sociale uitvoering van de doelstellingen 
van deze stichting. 
 
Trainingsterrein reglement 
1. Het aanwezig zijn op en gebruik maken van het trainingsterrein is geheel voor eigen risico; Leden 
van de SBN zijn tijdens trainingen verzekerd tegen ongevallen. 



2. Veiligheid staat bij alle activiteiten op de eerste plaats. 
3. De leden zijn te gast op het terrein en het gedrag is hiermee in overeenstemming. 

4. De meest actuele trainingstijden staan op de website. Vrij trainen is mogelijk op de daarvoor 
gestelde tijden en alleen als er meerdere personen aanwezig zijn. Dit met het oog op de veiligheid. 

5. Het trainingsterrein is buiten genoemde dagen / tijden NIET vrij toegankelijk; 

6. Het meenemen van introducés en aspirant-leden moet van tevoren overlegd worden met de 
trainers. Zij hebben de mogelijkheid om op de daarvoor aangegeven instap momenten 4x vrij mee te 
trainen, waarna het lidmaatschap vereist wordt. 

7. Het onderhouden van de trainingslocatie wordt uitgevoerd door de leden. Het onderhoud wordt 
onderverdeeld in loods, hindernissen en trainingsgebied. 

8. Roken en het nuttigen van alcohol op het trainingsterrein is NIET toegestaan. 

9. Verbaal en fysiek gedrag wat niet past binnen de normen en waarden van onze cultuur wordt niet 
geaccepteerd. 
 
Kostenvergoedingen en financiën 
Aan de leden van de stichting worden geen kosten vergoed, behalve in de volgende gevallen: 
1. Een onkostenvergoeding voor reiskosten van trainers. 

2. Kosten voor het volgen van een trainerscursus. Dat zal worden (terug)betaald door middel van het 
geven van trainingen. 

3. Het gebruik van materialen kan alleen na overleg met het hoofd van de parcourscommissie (zie 
onze site). Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd. 
 
Derden activiteiten 
Zonder toestemming mogen leden op het trainingsterrein geen externe activiteiten ontplooien met 
of zonder economisch gewin. Deze toestemming kan eventueel alleen plaatsvinden middels een 
schriftelijke overeenkomst met een van de bestuurders. 
Op het trainingsterrein worden geen activiteiten georganiseerd voor anderen dan leden en aspirant-
leden.  
 
Aansprakelijkheid 
Noch het bestuur, noch de bestuursleden persoonlijk, noch de trainers of begeleiders kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welk vlak dan ook, die voortvloeit uit activiteiten, die 
door de stichting zijn georganiseerd. Dit geldt met name ook voor letselschade. 
 
Algemene bepaling 
In alle gevallen waarin de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur. 
Indien een lid zich niet houdt aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement, dan krijgt het lid 

hiervoor een officiële schriftelijke waarschuwing. Indien het lid zich binnen 2 jaar na deze 

waarschuwing opnieuw niet houdt aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement, dan wordt 

het lidmaatschap van de stichting per direct beëindigd, zonder recht op terugvordering van de 

contributie. Een besluit tot royering wordt genomen door het gehele bestuur. Van een royement 

wordt een lid schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. 


