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2. Inleiding
Dit meerjarenplan is geschreven om de continuïteit tussen de komende besturen der U.S.S.V. Simius

Hircus (vanaf hier te noemen ‘de vereniging’ of ‘Simius Hircus’) te vergroten. Via dit meerjarenplan

kunnen grotere overkoepelende thema’s en onderwerpen die spelen binnen de vereniging worden

opgepakt door de komende besturen en als leidraad worden gebruikt. Dit zal voornamelijk grotere

projecten betreffen die meer tijd kosten dan een enkel bestuursjaar. In dit meerjarenplan komen deze

onderwerpen en projecten aan bod, met doelstellingen per onderwerp om de komende jaren

naartoe te werken. Per hoofdstuk zal voor het overzicht aan het einde nog een opsomming staan van

alle doelen.

Dit meerjarenplan is opgesteld door het 10e bestuur van de vereniging, in overleg met voorgaande

besturen en geïnteresseerde leden. De auteurs van dit document hebben hiermee een goed overzicht

gebracht van waar de vereniging de komende jaren heen wil, ter ondersteuning van de komende

besturen van de vereniging. Met trots wordt het meerjarenplan 2023-2027 van U.S.S.V. Simius Hircus

gepresenteerd door:

Nienke Braas

Arne Hefting

Hanne Wolthuis

Jort Kous

Guido Buijs
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3. Stand van zaken op het moment van

schrijven
In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe de vereniging er op het moment van schrijven – eind 2022

– voor staat. Hier zullen belangrijke partners en andere belangrijke partijen worden besproken.

Verder wordt in dit hoofdstuk niet alleen een schets gemaakt van hoe de vereniging er qua financiën

en leden voor staat, maar ook hoe de maatschappelijke situatie is, ter beeldvorming voor jou, de

lezer.

3.1 Belangrijke partners en partijen
Ten tijde van het schrijven van dit document heeft de vereniging een aantal partijen en partners waar

zij bij is aangesloten of op andere wijze bij betrokken is. Onder deze partijen valt de Survivalrun Bond

Nederland (vanaf hier te noemen ‘SBN’), waar Simius Hircus een geregistreerde trainingsgroep is. Een

andere belangrijke partij is de Universiteit en Hogeschool van Utrecht (vanaf hier te noemen

‘UU/HU’). Gezien de gehele campus eigendom is van de UU/HU, inclusief het trainingsterrein van de

vereniging, betekent dit dus ook dat de vereniging van deze partij afhankelijk is. Op dit moment is de

vereniging niet erkend door de UU/HU. Andere partijen waar Simius Hircus mee te maken heeft zijn

Survivalrun Trajectum (vanaf hier te noemen ‘Trajectum’), sportcentrum Olympos (vanaf hier te

noemen ‘Olympos’) en het Bestuurlijk Overkoepelend Studenten Survivalrun Orgaan (vanaf hier te

noemen ‘BOSSO’). Trajectum is de survivalrunvereniging die is ontstaan uit onder andere oud-leden

van Simius Hircus, en geldt als de burgervereniging voor survivalrun in Utrecht. Ten tijde van het

schrijven van dit document hebben Simius Hircus en Trajectum een schriftelijke overeenkomst over

financiële compensatie van Trajectum aan Simius Hircus voor het gebruik van de hindernisbaan.

Olympos is het sportcentrum van de UU/HU en ook hier heeft Simius Hircus schriftelijke

overeenkomsten mee betreffende zowel baanhuur als een overeenkomst voor cursussen en clinics.

Als laatste genoemd is de BOSSO, een bestuursorgaan bestaande uit bestuursleden van de

verschillende studenten survivalrun verenigingen in Nederland.

3.2 Financiën en leden
In de afgelopen jaren heeft de vereniging een redelijke financiële buffer opgebouwd. In dit geval

wordt met een redelijke financiële buffer bedoeld dat de vereniging nog twee jaar verder zou kunnen

gaan met haar huidige begrotingen als zij alleen de contributie van haar eigen leden beschikbaar zou

hebben voordat de buffer op is. Echter, op het moment van schrijven is er een sterk opkomende

inflatie, waardoor de prijzen gestegen zijn en waarschijnlijk zullen blijven stijgen.

Qua ledenaantal is de vereniging in de voorgaande jaren tot boven de 100 gestegen. Echter is

sindsdien Trajectum afgesplitst en zijn daarmee een aantal leden van Simius Hircus overgestapt naar

hen. Verder is de vereniging minder hard gegroeid sinds 2020, en is deze zelfs gekrompen in 2022. De

voornaamste reden hiervoor lijkt te zijn dat er een afsplitsing was van Trajectum, maar de Corona
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pandemie heeft hier zeer waarschijnlijk ook een rol in gespeeld. Om deze redenen is het ledenaantal

van Simius Hircus gezakt naar ongeveer 90 leden.
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4. Professionalisering
Om voor onze leden een goed georganiseerde vereniging te behouden is professionalisering een van

de pijlers waar de vereniging niet zonder kan. In dit hoofdstuk zullen daarom een aantal factoren

besproken worden met als doel de vereniging verder te professionaliseren.

4.1 Trainers & trainingen
Een vitaal onderdeel van de vereniging zijn haar trainers en de trainingen die zij verzorgen. Naast de

trainingen die de trainers verzorgen voor de vereniging zelf, bestaat er voor externen de mogelijkheid

tot het aanvragen van een clinic in survivalrun, waarvoor trainers van de vereniging worden ingezet.

Verder worden de trainers ook ingezet bij het geven van de cursus survivalrun door Olympos.

4.1.1 Trainers

Op het moment van schrijven van dit meerjarenplan is er een tekort aan trainers binnen de

vereniging. Dit is merkbaar aan de hoeveelheid trainingen die trainers moeten geven en ook aan de

hoeveelheid trainers die zich beschikbaar melden voor het geven van de genoemde clinics. Het tekort

aan trainers komt mede door de afsplitsing van Trajectum, waar een aantal enthousiaste trainers

naartoe zijn verhuisd. Daarnaast is Simius Hircus een studentenvereniging, wat de doorstroom van

leden versnelt omdat zij gelimiteerd zijn in de duur van hun lidmaatschap op basis van hun studie. De

vereniging zal deze doorstroom altijd in acht moeten blijven nemen om voldoende trainers te

houden. Door middel van nieuwe leden werven als trainers kan leegloop van de trainerspoule door

deze doorstroom verholpen worden. Het doel is daarom om een gezonde balans aan trainers

tegenover trainende leden te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat er zowel voldoende trainers

beschikbaar moeten zijn om aan de behoeftes van de trainende leden te voldoen, als dat de trainers

niet overbelast worden. Het gemiddelde aantal trainingen dat gegeven wordt per trainer ligt

momenteel op minstens twee trainingen per maand. Voor de trainers kan het prettig zijn om dit

gemiddelde te verlagen, gezien zij zelf trainen op trainingsmomenten waarop zij zelf geen training

geven. Naast een gemiddelde lastvermindering per trainer, betekent een grotere trainerspoule ook

dat de clinics die de vereniging aanbiedt makkelijker van trainers voorzien kunnen worden. Daarom

zal als doel gesteld worden dat er genoeg trainers komen om te zorgen dat elke trainer maximaal één

hoofdtraining per maand hoeft te geven, met uitzondering van de beginnerstrainingen waarbij zij

voor een maand training worden ingeroosterd.

4.1.2 Trainingsniveau

Een ander belangrijk punt wat betreft de trainers is de Basis Trainer Survivalrun (vanaf hier te noemen

‘BTS’) cursus. Deze cursus leidt trainers op om op een hoger niveau trainingen te geven en

ontwerpen. Tevens wordt hierbij ook een Proeve van Bekwaamheid afgenomen om te bewijzen dat

de trainer daadwerkelijk kwaliteitstrainingen kan geven. Per 01-03-2022 is het daarnaast verplicht om

aantoonbare EHBO ervaring te hebben voordat de cursus kan worden gestart, wat belangrijk is voor

het beter garanderen van veiligheid. Om een hogere kwaliteit training aan te bieden en trainingen zo

veilig mogelijk te laten verlopen heeft het daarom de voorkeur om op elke training minstens één
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trainer met de BTS certificatie aanwezig te hebben. Hiernaast wordt de aanwezigheid van een BTS

trainer om deze redenen ook aangeraden door de SBN.

Aansluitend op de BTS cursussen voor verhoging van het niveau van trainingen, zullen trainers ook

gestimuleerd worden om meer kennis over te dragen. Op het moment van schrijven vindt er

sporadisch een ‘train de trainer’-moment plaats, waarbij trainers worden meegenomen door ervaren

trainers die wat extra uitleg geven over hoe zij een training geven. Om de overdracht van kennis te

stimuleren wordt er als doel gesteld om deze ‘train de trainer’-momenten vaker te organiseren. Deze

momenten zullen minstens zes keer per jaar moeten plaatsvinden zodat er voldoende overdracht van

kennis kan worden gefaciliteerd, die bovendien ook in een document zal worden vastgelegd. Verder

wordt als doel gesteld om een pilot op te zetten waarbij er peer reviewed trainingen worden

georganiseerd. Op deze trainingen zal een trainer training geven die dan achteraf wordt geëvalueerd

door de andere trainers die op deze training aanwezig zijn. Een deel van de ‘train de

trainer’-momenten zal ook gegeven worden door externen, om zo inspiratie en motivatie van de

trainers te verhogen.

Naast het opleiden van de trainers middels ‘train de trainer’-momenten en BTS cursussen om het

niveau van de trainingen te verhogen, is er een duidelijke gradatie in niveau van de trainende leden.

Om voor deze gradatie te accommoderen zijn er twee verschillende mogelijkheden. Enerzijds kan het

opleiden van trainers ertoe leiden dat deze trainingen kunnen opzetten die toereikend zijn voor alle

niveaus. Anderzijds is er de optie om per training een extra trainer in te zetten die zich focust op de

wedstrijdlopers. Voor deze optie zijn wel meer trainers nodig, maar dit is een optie die per trainer

minder werk oplevert dan als een trainer een training moet opzetten voor verschillende niveaus.

Daarom zal als doel gesteld worden om op trainingen een extra trainer neer te zetten die zich focust

op wedstrijdlopers. Om deze accommodatie voor wedstrijdlopers op te zetten, zal begonnen moeten

worden met 1 training per week waarop een trainer aanwezig is die gefocust is op wedstrijdlopers.

Op den duur zal dit aantal dan worden uitgebreid naar alle trainingen in de maand.

4.2 Erkenning UU, HU en Olympos
Momenteel is de vereniging niet erkend door de UU/HU, noch door Olympos. Er zijn hier

verscheidene voordelen uit te halen, voornamelijk in de erkenning door de UU/HU, welke later

expliciet genoemd worden. De voordelen van Olympos zijn ook aanwezig, maar er moet bekeken

worden of deze opwegen tegen eventuele nadelen voor de leden.

4.2.1. UU/HU

Erkenning door de UU/HU biedt meerdere voordelen, waarvan de voornaamste financieel zijn. Om

erkend te worden bij de UU/HU moet 70% van onze leden student zijn aan de UU/HU. Zodra dit het

geval is hebben we recht op non-financiële voorzieningen. Deze bestaan uit de vereniging op de

website van de UU/HU, ruimtegebruik zonder betaling en trainingen op maat voor bestuurders en

vrijwilligers. Als de vereniging voor 70% uit UU/HU studenten bestaat, maar qua ledenaantal onder

de 100 leden ligt, krijgt zij recht op opstartsubsidie die zij per activiteit aan kan vragen. Zodra de

vereniging tenminste 100 leden heeft krijgt zij recht op basissubsidies. Als de vereniging tenminste

100 leden heeft waarvan 75% UU/HU student is, krijgt zij recht op bestuursbeurzen. Het doel is om de

75% in 2025 al te halen. De erkenning door de UU/HU heeft nog andere eisen waar de vereniging aan
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tracht te voldoen, maar ten tijde van schrijven wordt hieraan voldaan en wordt niet verwacht dat dit

zal veranderen.

Voor erkenning moet de boekhouding omtrent leden en regelgeving goed bijgehouden worden, en

dit moet geprofessionaliseerd worden zodat de vereniging zelf duidelijk in kan zien wie student is en

waar zij student zijn.

4.2.2. Olympos

Er is in de afgelopen jaren meermaals opgeworpen of het al dan niet verstandig zou zijn om

(aspirant-)studentensportverening (vanaf hier te noemen ‘SSV’) te worden bij Olympos. De redenen

hiervoor zijn overwegend van financiële aard voor de vereniging, gezien er minder betaald hoeft te

worden aan huur en er subsidies aangevraagd kunnen worden. Echter zijn er op hetzelfde moment

financiële nadelen voor de leden, gezien zij verplicht zouden worden gesteld om allemaal een

Olympas aan te schaffen, welke ruim boven de €100 kost. Naast deze vereiste moet de vereniging om

SSV te worden eerst minimaal 2 jaar aspirant-SSV zijn. Om aspirant-SSV te kunnen worden is het

verplicht dat 90% van de leden student zijn/hoger onderwijs volgen, en 80% van de leden aan de

UU/HU studeert. Ook moet het bestuur jaarlijks Olympos documenten sturen ter verslaglegging van

de zaken binnen de vereniging, waardoor het bestuur van de vereniging elk jaar objectief drukker zal

zijn.

Ten tijde van het schrijven lijkt het er niet op dat de voordelen opwegen tegen het behalen van de

vereisten om aspirant-SSV te worden, zeker indien een erkenning door de UU/HU behaald is. Echter,

indien het voorkomt dat er een verhouding van 90/10 student/non-student bestaat binnen de leden

kan er op dat moment opnieuw geëvalueerd worden of het worden van aspirant-SSV door de leden

gewenst is.

4.3 Commissies
Samen met trainers zijn commissies essentieel voor de vereniging. Zij onderhouden de

hindernisbaan, organiseren leuke activiteiten voor de leden en doen achter de schermen veel om de

vereniging draaiende te houden. Om dit te ondersteunen en ook met extra kennis te helpen wordt als

doel gesteld om minstens drie vergaderingen per jaar te organiseren waarbij het bestuur samen zit

met de voorzitters (of een afgevaardigde) van alle commissies. Tijdens deze vergadering kunnen dan

belangrijke punten besproken worden zoals de boekhouding van commissies en verder kan elke

commissie dan ook een update geven hoe het in de afgelopen periode gegaan is. Verder zal van de

commissies worden verwacht dat zij een begroting aanleveren op de eerste vergadering van het

boekjaar.

Tevens is het zo dat commissies in sommige jaren een grote aanwas aan nieuwe leden hebben terwijl

dit in andere jaren veel lager ligt, wat tot een verkleining van de commissie kan leiden. Door deze

wisseling in leden is er een groter risico op verlies van kennis binnen de commissie. Om dit risico te

verkleinen zullen commissies moeten worden gestimuleerd om de kans op een groot ledenverlies te

minimaliseren. Hiernaast zal er van commissies gevraagd en verwacht worden dat zij een document

opstellen met daarin opgenomen alle essentiële kennis die van belang is voor de betreffende

commissie. Denk hier aan welke taken de commissies uitvoeren, maar ook aan hoe bijvoorbeeld
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activiteiten worden georganiseerd. Jaarlijks zullen deze documenten worden geëvalueerd door de

commissie zelf, om te kijken of de documenten nog volstaan.

Een speciale commissie van de vereniging is de Wedstrijdcommissie (vanaf hier te noemen ‘WedCo’),

die de organisatie van de Utrecht Survivalrun op zich neemt. De WedCo is speciaal omdat alle leden

van deze commissie ook deel uitmaken van de Stichting Utrecht Survivalrun. Op deze manier

functioneert de commissie als een onafhankelijke partij terwijl deze ook tegelijkertijd op een

prominente manier de vereniging voorziet van promotie/promotie biedt voor de vereniging

Aangezien de organisatie van de run uitdagend is, kan door middel van kennisoverdracht van

oud-WedCo-leden en oud-besturen de organisatie ondersteund worden.

4.4 Overige externe partijen

4.4.1. Studentensportverenigingen

In Utrecht zijn vele studentensportverenigingen die allemaal een andere sport beoefenen. Om de

leden van Simius Hircus een grotere groep bekenden te geven in hun studentenleven en een betere

band op te bouwen met deze verenigingen is het in het belang van Simius Hircus om met hen in

contact te komen. Om dit te doen zal het bestuur van Simius Hircus de andere verenigingen actief

aanschrijven en uitnodigen om een uitwisseling te organiseren. Zo zal er meer contact komen,

waardoor er mogelijk ook een grotere naamsbekendheid van Simius Hircus zal ontstaan in Utrecht.

4.4.2. Survivalrunverenigingen in de regio

In de regio van Utrecht zijn er een aantal andere survivalrunverenigingen aanwezig. Hieronder vallen

onder andere Hang-On (Doorn), Fit (Zeist), en Wilgje Buitensport (Buren). Met deze verenigingen

heeft Simius Hircus in het verleden contact gehad, bijvoorbeeld bij de Utrecht Survivalrun, waarbij

jaarlijks vrijwilligers van Fit Zeist aanwezig zijn, en vice versa. Gezien deze verenigingen

burgerverenigingen zijn, hebben zij naar alle waarschijnlijkheid meer materialen en mogelijkheden

tot hun beschikking. Vandaar dat als doel wordt gesteld om deze verenigingen actiever te benaderen

en een positieve band te behouden.

4.5 Doelstellingen professionalisering:
● Zorg dragen dat de leden tevreden zijn over het aantal beschikbare trainers zonder dat de

trainers hierdoor overbelast raken;

● De trainerspoule laten groeien tot er genoeg trainers zijn dat elke trainer maar maximaal één

hoofdtraining per maand hoeft te geven;

● Trainers opleiden middels de BTS cursus van de SBN om het niveau van trainingen te

verhogen;

○ Op elke training ook minstens één BTS gecertificeerde trainer aanwezig hebben;

● Per training een trainer aanwezig hebben die zich focust op wedstrijdlopers. Hier zal naartoe

gewerkt worden door te beginnen met 1 training in de week focussen op wedstrijdlopers;
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● Minstens zes ‘train de trainer’-momenten organiseren per jaar ter behoud en verspreiding

van kennis, en verhoging van inspiratie en motivatie, binnen de trainerspoule, waarvan de

belangrijke informatie in een document wordt vastgelegd;

● Een pilot opzetten voor peer reviewed trainingen waarbij trainers worden geëvalueerd over

hun training, om het algemene trainingsniveau te laten stijgen;

● Een UU/HU erkende vereniging worden in 2025, met daarbij een verhouding van 75/25

niet-student/student aan de UU of HU;

● Een overdrachtsdocument laten maken door elke commissie, om te zorgen dat kennis beter

bewaard blijft;

● De WedCo actief blijven ondersteunen met de voorgaande organisaties en bestuurlijke

kennis;

● Actief andere SSV’s benaderen en contact leggen om uitwisselingen te regelen, om zo de

leden meer in contact te brengen met andere studenten uit Utrecht, maar ook om een goede

band op te bouwen met andere SSV’s en op die manier meer naamsbekendheid krijgen;

● Een goede band behouden met andere survivalrunverenigingen in de regio en nieuwe

banden leggen, om op deze manier elkaar te kunnen ondersteunen waar nodig.
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5. Baan en locatie
Behalve de leden zijn de hindernisbaan en locatie hiervan ook onmisbaar voor het voortbestaan van

de vereniging, waardoor het onderhoud van beiden erg belangrijk is. In dit hoofdstuk zullen een

aantal onderwerpen worden besproken die voor de hindernisbaan en de locatie hiervan aan de orde

zijn in de jaren 2023-2027.

5.1 Baanonderhoud
Onderhoud van de baan is een grote verantwoordelijkheid die de vereniging heeft tegenover haar

leden. Een goed onderhouden baan is veiliger en fijner in gebruik voor de leden. Hiervoor organiseert

de BouwCommissie (vanaf hier te noemen ‘BouwCo’) bouwdagen, voor zowel onderhoud en

reparaties aan de baan als het bouwen van nieuwe hindernissen. Ten tijde van het schrijven van dit

meerjarenplan lukt het de BouwCo om met hulp van leden de hindernisbaan in een adequate staat

van onderhoud te houden. Wat echter opvalt is dat er meestal veel moeite gestoken moet worden

om voldoende leden naar de bouwdag te laten komen. Daarom zal er vanuit het bestuur meer

urgentie moeten worden geuit richting leden om zo de bouwdagen drukker bezocht te krijgen en op

deze manier ook de BouwCo zelf iets te ontlasten. Wat betreft de organisatie van de bouwdagen zelf

is het aan het bestuur de taak om deze te blijven faciliteren in de huidige vorm. Dit bestaat uit het

voorzien van de BouwCo met financiële middelen, opdat de BouwCo de aanwezigen kan faciliteren

met onder andere gratis lunch ter waardering van hun bijdrage.

Verder, om te zorgen dat er op bouwdagen meer leden aanwezig zijn, is het ook belangrijk om leden

te enthousiasmeren om hiernaartoe te komen. Hiervoor zal er moeten worden geïnvesteerd in

materialen die bouwdagen efficiënter maken en moet er worden ingezet op kennisverspreiding van

de BouwCo naar andere leden. Hierbij valt te denken aan leden van de BouwCo die kennis hebben en

deze actief op leden overdragen, maar ook het aanschaffen van gereedschappen waardoor er meer

klussen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Ten tijde van het schrijven van dit meerjarenplan is

het voorgekomen dat er een tekort aan gereedschappen zoals schroevendraaiers was op de

bouwdag. Gezien dit voor vertraging op bouwdagen zorgt en de BouwCo dan klussen meer of minder

prioriteit moet geven, is het aanschaffen van deze gereedschappen een optie om de vertraging te

verhelpen.

Naast het onderhouden van de hindernisbaan wordt er door de SBN aangestuurd op het instellen van

een maximale klimhoogte van 3,5 meter. Hoewel er tijdens het schrijven van het meerjarenplan nog

geen concreet voorstel ligt, betekent het wel dat hier door volgende besturen goed op gelet zal

moeten worden, en ingegrepen moet worden wanneer dit nodig is. Dit is belangrijk in verband met

de bokkenrij, waarvan een flink deel van de bovenbalken op een hoogte hangt die hoger is dan de

limiet die de SBN wil voorstellen.

5.2 Eikenprocessierups
Een probleem waar Simius Hircus iedere lente en zomer mee te maken heeft is de

eikenprocessierups. Bij het bestuur ligt de taak om waarneming te melden van nesten van deze

rupsen bij het terreinbeheer van Olympos, dat verantwoordelijk is voor verwijdering van deze nesten.
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Tevens zal het bestaande overdrachtsdocument betreffende de rupsen herzien moeten worden.

Hierin staan welke maatregelen werken, maar niet op welke manier er kan worden ingegrepen als

leden toch onvoorzien last krijgen van de eikenprocessierupsen. Als doel wordt dus gesteld om het

belang van vroege bestrijding van de eikenprocessierups jaarlijks zo goed mogelijk duidelijk te maken

richting de leden. Tevens wordt het doel gesteld dat het overdrachtsdocument herzien wordt en

daarna jaarlijks bijgehouden.

5.3 Verbreding van de A27
In 2022 is er een besluit gemaakt om de ring Utrecht A27 en de A12 te verbreden. Deze verbreding

lijkt geen effect te zullen gaan hebben op de grootte van de baan en de ruimte die wij als vereniging

hebben. Gezien de verbreding wel dichtbij zal komen is er een mogelijkheid dat er grote werktuigen

aan onze kant van het bouwterrein geplaatst zullen worden. Dit zal tot gevolg hebben dat er

potentieel gekapt en gesnoeid moet worden op onze baan om hiervoor ruimte vrij te maken. Er is nog

geen start- of einddatum bekend gemaakt, maar het is wel van belang dat ervoor gezorgd wordt dat

we als vereniging op de hoogte blijven van nieuws over dit project, en indien nodig hier maatregelen

voor treffen en/of oplossingen voor zoeken. Mede hierom is het belangrijk om op goede voet te

blijven met de universiteit, gezien zij de eigenaar is van de grond waar onze hindernisbaan op staat.

5.4 Doelstellingen baan en locatie
● Het baanonderhoud in stand houden zoals dit nu plaatsvindt, en ondersteunen waar

mogelijk;

● Urgentie van baanonderhoud duidelijk maken richting leden van de vereniging;

● Leden enthousiasmeren voor bouwdagen;

○ Meer materialen en gereedschappen zodat leden minder afhankelijk zijn van de

BouwCo;

○ Actieve kennisoverdracht van BouwCo naar bouwende leden tijdens bouwdagen;

● Jaarlijks bij de leden van de vereniging duidelijk maken hoe belangrijk bestrijding is van de

eikenprocessierups;

● Het overdrachtsdocument over de eikenprocessierups herzien en daarna jaarlijks bijhouden;

● Inspelen op de A27 die naar alle waarschijnlijkheid gaat verbreden en mogelijk gevolgen kan

hebben voor de locatie van onze hindernisbaan;

○ Een inventarisatie maken van mogelijke plekken waar de hindernisbaan naartoe zou

kunnen verhuizen indien nodig;

○ In goed contact blijven met de universiteit zodat de vereniging beter om hulp zou

kunnen vragen indien vertrek nodig is.
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6. Leden
De vereniging is natuurlijk nergens zonder haar leden. In dit hoofdstuk zullen daarom verschillende

doelstellingen besproken worden die de vereniging zal bewerkstelligen ten gunste van haar leden.

Tevens zal er ook een definitie gegeven worden van actieve leden, gezien dit eerder nog niet is

gedaan.

6.1 Ledenwerving en -binding
Zonder een instroom van nieuwe en behoud van bestaande leden zal de vereniging leeglopen en niet

kunnen voortbestaan. In dit kopje zal besproken worden op welke manieren de vereniging zich kan

inzetten om ook in de komende jaren genoeg nieuwe leden te laten instromen en tevens te zorgen

dat de vereniging haar bestaande leden behoudt.

6.1.1 Ledenwerving

Om een stabiele groei voor de vereniging te realiseren is ledenwerving essentieel. Voor ledenwerving

zijn erg veel verschillende kanalen en middelen te benutten waarmee mensen de vereniging leren

kennen.

Sociale media: Om leden te werven die in andere steden studeren, maar wel in Utrecht wonen, is het

belangrijk om de vereniging online te promoten. Door middel van promotie door de sociale media

leren zij de vereniging kennen en kunnen zij besluiten aan te haken bij een beginnerstraining en

potentieel ook lid worden.

UIT: De Utrechtse Introductie Tijd (vanaf hier te noemen ‘UIT’) is een bijzondere mogelijkheid voor de

vereniging om nieuwe leden te werven, gezien dit de introductieweek is vanuit de UU/HU. Om zo veel

mogelijk zichtbaarheid naar buitenaf te hebben staat de vereniging dus al een aantal jaar op rij op de

sportmarkt van de UIT en dit levert elk jaar een aantal nieuwe leden op. Echter, als de mogelijkheid

zich voordoet om meer nieuwe leden te werven door naast de sportmarkt andere activiteiten tijdens

de UIT te organiseren, is het een goed idee om hierop te oriënteren hoeveel nieuwe leden dit extra

kan trekken. Deze oriëntatie en mogelijke uitvoering als vervolg zal dus ook als doel gesteld worden.

UU/HU: Uiteraard zijn de UU en HU een grote bron van leden voor de vereniging. Echter, dit gebeurt

niet actief. Bij de Utrecht Survivalrun van 2021 heeft de UU één keer de poster van de run gedeeld,

waarna deze spontaan vol stroomde. Reflecterend op dat succes is het een goed idee om te

onderzoeken of het mogelijk is via de UU en HU de vereniging te promoten en zo nieuwe leden te

trekken.

Olympos: Via de clinics en voornamelijk de cursussen die de vereniging aanbiedt via Olympos kunnen

ook nieuwe leden worden aangetrokken. Kijkend naar het aantrekken van nieuwe leden zijn zeker de

cursussen een interessante optie om te blijven aanhouden, gezien deze elk jaar nieuwe leden

aantrekt. Als doel zal hier gesteld worden dat er tijdens de cursus reclame voor de vereniging

gemaakt zal worden, opdat er een hogere doorstroom komt vanuit de cursus richting de vereniging.

Utrecht Survivalrun: De Utrecht Survivalrun is het paradepaard van de vereniging. Via deze

survivalrun komen vele studenten in Utrecht in aanraking met de sport, waarvan ze ook weken van

tevoren al hindernissen verspreid over het Utrecht Science Park zien staan. Middels dit kanaal dient
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ook zeker promotie te worden gemaakt voor de vereniging zelf. Zodoende kunnen studenten die de

Utrecht Survivalrun hebben gelopen en geïnteresseerd zijn geraakt in de sport ook daadwerkelijk

weten waar ze terecht kunnen om de sport te blijven beoefenen. Gezien de Utrecht Survivalrun van

groot belang is voor de vereniging, is daar in dit meerjarenplan een eigen hoofdstuk voor geschreven,

waarin tevens doelen worden gesteld over promotie van de vereniging.

Middels de genoemde kanalen zal de vereniging trachten haar zichtbaarheid groter te maken. Via

deze zichtbaarheid is het doel om in de komende 5 jaar tot minstens 135 leden te groeien. Uiteraard

is een grote hoeveelheid leden een goed begin, maar het is ook van belang dat een redelijk

percentage hiervan op een manier actief is bij de vereniging. Het doel hiervan zal zijn dat ⅔ van het

ledenaantal actief zal zijn. Dit kan echter vele vormen aannemen die elkaar niet uitsluiten:

Trainende leden: Dit zijn leden die, met uitzondering van vakanties, gemiddeld op minstens twee

trainingen in de maand aanwezig zijn.

Leden op activiteiten: Dit zijn leden die op activiteiten aanwezig zijn. Hoewel wisselende frequentie

van activiteiten per maand het lastig maakt om een specifieke frequentie van aanwezigheid hierop

vast te leggen, zal deze worden gesteld op gemiddeld één activiteit per maand.

Vrijwilligers: Dit zijn leden die een extra bijdrage leveren aan de vereniging via commissies, bestuur, of

het geven van trainingen.

6.1.2. Ledenbinding

Naast het doel om mensen kennis te laten maken met de vereniging willen we hen natuurlijk ook een

fijne sportomgeving/-cultuur bieden. Simius Hircus is opgericht met als doel een saamhorige

sportvereniging te worden. Hieronder valt dat survivalrunners in Utrecht hier samen kunnen komen,

zich kunnen ontwikkelen, en door elkaar en met elkaar kunnen groeien zowel binnen als buiten de

sport.

De vereniging tracht dit te doen door niet alleen kwalitatief hoogstaande trainers te bieden zodat

men zichzelf binnen de sport kan ontwikkelen maar tevens door het creëren van saamhorigheid

middels het organiseren van activiteiten, en het helpen van elkaar zowel tijdens als buiten de

trainingen. Naast de activiteiten die door commissies worden georganiseerd, wordt ook als doel

gesteld om regelmatige activiteiten zoals de bekende vuurborrels te blijven organiseren. Al deze

activiteiten samen hebben als doel om een prettige (sport)omgeving te creëren waarin iedereen zich

welkom voelt. Verder dient ook waardering richting leden te worden uitgesproken die actief bijdragen

aan de vereniging middels het deelnemen aan commissies of het geven van trainingen. Om deze

waardering uit te spreken wordt als doel gesteld een jaarlijkse activiteit ter waardering van deze

leden te organiseren. Deze activiteit valt idealiter elk jaar op dezelfde datum zodat deze datum vroeg

in de agenda gezet kan worden. Tevens zullen deze leden ook een geschenkje krijgen als blijk van

dank voor hun bijdragen in het voorgaande jaar.

6.2 Doelstellingen leden
● Via meerdere kanalen promotie maken voor de vereniging (Sociale Media, UIT, UU/HU,

Olympos, Utrecht Survivalrun);

○ Mogelijkheden onderzoeken voor promotie van de vereniging via de UU en HU;
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○ Onderzoeken of extra activiteit bij de UIT tot een betere ledenwerving kan leiden;

○ Tijdens de cursus van Olympos extra promotie maken bij de cursisten;

● Het ledenaantal laten stijgen richting 135 leden, waarvan ⅔ actief op minstens één van de

hierboven beschreven manieren;

● Leden actiever bij de vereniging betrekken middels activiteiten en het creëren van een

prettige (sport)omgeving. Onder deze activiteiten vallen de vuurborrels en ook andere

activiteiten die georganiseerd worden door commissies;

● De vrijwilligers van de vereniging jaarlijks bedanken met een presentje en een bedankdag,

idealiter op dezelfde datum elk jaar.
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7. Financiën
In dit hoofdstuk zullen een aantal financiële facetten besproken worden die van belang zijn voor de

vereniging en worden er doelen gesteld voor de komende jaren.

7.1 Sponsoring en subsidies
Ten tijde van het schrijven van dit meerjarenplan heeft Simius Hircus weinig sponsoring. Echter, met

sponsoring kan de vereniging bijvoorbeeld werken aan beter baanonderhoud door (gedeeltelijke)

compensatie van verschillende kostenposten. Hieronder vallen posten zoals materiaalkosten. Tevens

wordt met sponsoring het opleiden van trainers vergemakkelijkt binnen de begroting van de

vereniging. Tevens heeft de vereniging dan ook een groter budget voor het organiseren van

activiteiten voor haar leden. Op dit moment heeft de vereniging slechts één sponsor in Dressme, het

bedrijf dat de kleding voor de vereniging bedrukt. Omdat er nog niet eerder veel met sponsoring is

gedaan binnen de vereniging wordt er door het 10e bestuur een eerste stap gemaakt met een

intensieve poging in het werven van sponsoring, waarbij een doel gezet wordt dat elk volgend jaar

verhoogd zal worden.

Naast sponsoring is er vanuit de gemeente Utrecht ook de subsidie vanuit het Sportakkoord, een

subsidie van maximaal €750,- die jaarlijks wordt aangevraagd. Middels deze subsidie kan de

vereniging haar financiële buffer beter behouden. Om deze reden wordt als doel gesteld om deze

subsidie jaarlijks te blijven verkrijgen.

7.2 Consequenties van inflatie
Gezien de eerder genoemde inflatie is het belangrijk om te onderzoeken of er maatregelen genomen

moeten worden om de gevolgen hiervan tegen te gaan. Het doel van het onderzoek moet zijn om een

manier te vinden waarop we de financiële buffer van de vereniging kunnen onderhouden. Een

mogelijk resultaat van dit onderzoek kan zijn om de halfjaarlijkse contributie te verhogen.

7.3 Trajectum
Met Trajectum heeft Simius Hircus een financiële overeenkomst staan. Ten tijde van het schrijven van

dit document betaalt Trajectum per halfjaar €9,- per lid. Trajectum is inmiddels bezig met het

onderzoeken van een locatie voor een eigen trainingsbaan, wat betekent dat het van belang is om

voor te bereiden op het vertrek van Trajectum. Om een zo goed mogelijke voorbereiding neer te

zetten zal moeten worden ingespeeld op een aanzienlijk deel aan inkomsten dat zal wegvallen. Tevens

zal de overeenkomst met Trajectum geëvalueerd moeten worden, waarbij gekeken moet worden naar

de financiële compensatie voor het gebruik van de hindernisbaan. Dit zal bekeken moeten worden in

verband met stijging van zowel de materiaalkosten, als de huur die de vereniging moet betalen aan

Olympos.
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7.4 Doelstellingen financiën
● Jaarlijkse sponsoring behalen, te beginnen met een intensieve poging door het 10e bestuur,

en dit bedrag jaarlijks proberen op te hogen;

● Jaarlijks de subsidie van het Sportakkoord blijven verkrijgen voor beter behoud van de

financiële buffer;

● Onderzoeken of er aan de hand van inflatie maatregelen genomen moeten worden om de

financiële buffer van de vereniging op peil te houden als resultaat;

● Overeenkomst met Trajectum evalueren en inspelen op mogelijk tijdig vertrek van Trajectum.
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8. Utrecht Survivalrun
De Utrecht Survivalrun is het paradepaard van de vereniging. Georganiseerd door de Stichting

Utrecht Survivalrun wordt er jaarlijks een survivalrun georganiseerd die ook langs de hindernisbaan

van Simius Hircus loopt. In samenwerking met de BouwCo wordt deze run opgebouwd en loopt over

de gehele campus van het Science Park. Naast dat dit een mooie promotie en zichtbare actie is voor

de vereniging is het belangrijk dat deze survivalrun jaarlijks georganiseerd blijft worden.

In de komende jaren zal dus ook als doel gesteld worden om de survivalrun jaarlijks te blijven

organiseren. Via de Utrecht Survivalrun wordt zowel promotie gemaakt voor survivalrun, als voor

Simius Hircus zelf. Hoewel promotie van Simius Hircus niet als doel in de statuten van de stichting

Utrecht Survivalrun staat, vervult de stichting dit doel indirect wel. Concreet betekent dit doel dat er

via de Utrecht survivalrun promotie voor Simius Hircus gemaakt wordt middels de verbinding die

bestaat tussen Simius Hircus en de Utrecht Survivalrun.

Een ander doel dat voor de Utrecht Survivalrun gesteld zal worden is om het aantal deelnemers te

blijven evenaren van de Utrecht Survivalrun 2021. Tijdens deze run werd een deelnemersaantal van

408 deelnemers gerealiseerd. Gezien dit een groot deelnemersaantal is, zal hiernaar gestreefd

worden, mits dit in de capaciteiten en motivatie van zowel de BouwCo en de WedCo ligt om de

Utrecht Survivalrun zo goed mogelijk te organiseren. Als extra doel, mits binnen de hiervoor

genoemde capaciteiten en motivatie, zal gesteld worden dat de Utrecht Survivalrun qua

deelnemersaantal zal blijven groeien .

Tevens, een plan dat in het vorige meerjarenplan (2018-2022) is opgeworpen, is het organiseren van

een Nederlands Studenten Kampioenschap (vanaf hier te noemen ‘NSK’) survivalrun. Het NSK

survivalrun houdt in dat er voor alle studenten in heel Nederland een kampioenschap wordt

georganiseerd. Hoewel een NSK in deze periode niet is gerealiseerd, moet daarbij ook de

kanttekening gezet worden dat de COVID-19 crisis gedurende een groot deel van vorig meerjarenplan

aanwezig was. In navraag bij andere verenigingen uit de BOSSO is gebleken dat dit enkel betekent dat

er een extra categorie genaamd NSK moet worden aangemaakt in UVP, het programma dat de SBN

gebruikt voor de organisatie van survivalruns. Dit betekent dus dat het organiseren van een NSK

dusdanig weinig extra moeite kost, waardoor dit doel opnieuw gesteld gesteld zal worden. Tevens

wordt het organiseren van een NSK als doel gesteld om zo meer naamsbekendheid te creëren voor de

vereniging.

8.1 Doelstellingen Utrecht Survivalrun
● De Utrecht Survivalrun jaarlijks blijven organiseren;

● Promotie blijven maken voor Simius Hircus middels de bestaande verbinding tussen Simius

Hircus en de Utrecht Survivalrun;

● Promotie voor survivalrun maken binnen Utrechtse studenten en deze dus kennis laten

maken met de sport;

● Mits binnen de capaciteiten en motivatie van zowel BouwCo als WedCo minstens 400

deelnemers aan de Utrecht Survivalrun halen;

○ Indien mogelijk doorgroeien naar grotere deelnemersaantallen.

● Het organiseren van een NSK.
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9. Slot
In dit meerjarenplan zijn vele belangrijke punten opgenomen die goed zijn om in acht te nemen ten

behoeve van continuïteit tussen besturen, maar vooral ook om de vereniging draaiende te houden.

Uiteraard kunnen er in de jaren die hierop volgen en tijdens dit meerjarenplan vallen ook nog genoeg

dingen gebeuren waardoor er eigenlijk punten bij zouden moeten komen of af zullen vallen. Daarom

is het dus wel belangrijk dat het meerjarenplan ten minste eens per jaar op ALV’s terugkomt en wordt

besproken, zodat alle leden ook op de hoogte zijn van hoe het met de punten in het meerjarenplan

staat.

Namens het 10e bestuur der U.S.S.V. Simius Hircus gaat het volledige vertrouwen naar alle

opvolgende besturen die ook met dit meerjarenplan zullen werken. Tevens gaat er ook veel dank uit

van het 10e bestuur naar alle partijen die hebben meegeholpen aan het schrijven van dit document

door middel van hun feedback.
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