
Reglement voor ondersteuning van Brandweer Sportbond Nederland 
 
Missie, visie en doelstelling 
Tijdens onze werkzaamheden kan er lichamelijk veel van ons worden gevraagd. Daarnaast staan ‘het-op-elkaar-kunnen-
bouwen’ en goede sociale contacten tussen brandweercollega’s bij ons hoog in het vaandel. Al deze elementen komen ook 
terug binnen het sporten. 
Daarom is de missie van Brandweer Sportbond Nederland om zo veel mogelijk collega’s aan het sporten te krijgen en te 
houden. Daarmee verbeteren we onze lichamelijke conditie, worden de onderlinge sociale contacten nog meer versterkt 
en zijn we beter bestand tegen stress. Want dit laatste is ook nog een mooi effect van sporten. 
Onze visie is eenvoudig: Een nog fittere brandweerorganisatie. Vertaald naar een SMART-doelstelling komt dat op het 
volgende neer: Landelijk gemiddeld betere resultaten op de Brandbestrijdingsbaan en de Traplooptest van de PPMO. 
 
Deelnemen en/of organiseren 
Er zijn meerdere wegen te bewandelen om bovenstaande missie te volbrengen. Brandweer Sportbond Nederland wil graag 
in eerste instantie sportevenementen ondersteunen die door en voor de brandweer zijn georganiseerd. Daarnaast is 
uiteraard deelnemen met een groep collega’s uit diverse regio’s aan sportevenementen ook een weg om te slagen in onze 
missie. Dus deelnemen en/of organiseren. Beide wil de Brandweer Sportbond Nederland ondersteunen.  
 
Ondersteuning 
De ondersteuning kan bestaan uit het delen van kennis en netwerken die binnen de Brandweer Sportbond Nederland  
aanwezig zijn. Daarnaast is ondersteuning in financiële of materiële zin ook een optie. De inhoud en mate van 
ondersteuning is in twee onderstaande matrixen weergegeven.  
 
Matrix voor ondersteuning organisatie bij organisatie sportevenement 

Mate van 
ondersteuning 

Brandweer gelieerde 
sportevenementen 

Niet brandweer gelieerde 
sportevenementen 
georganiseerd voor en 
door brandweermensen 

Sportevenementen 
georganiseerd door 
andere 
uniformdiensten (ev. 
i.s.m. de brandweer) 

Overige 
sportevenementen  

Regio 
overschrijdende 
groepsdeelname 

Ondersteuning mogelijk 
i.o.m. Brandweer 
Sportbond Nederland. 
*1 

Ondersteuning mogelijk 
i.o.m. Brandweer 
Sportbond Nederland. *2 

Ondersteuning 
mogelijk i.o.m. 
Brandweer 
Sportbond 
Nederland. *3 

Ondersteuning 
mogelijk i.o.m. 
Brandweer Sportbond 
Nederland. *4 

Groepsdeelname 
vanuit de eigen 
regio 

Advies: Ondersteuning 
aanvragen bij de eigen 
regio. 

Advies: Ondersteuning 
aanvragen bij de eigen 
regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: Ondersteuning 
aanvragen bij de eigen 
regio. 

*1 Bijvoorbeeld: Organiseren van een traploopevenement voor collega’s uit het hele land. 
 
*2 Bijvoorbeeld: Organiseren van een voetbaltoernooi voor collega’s uit het hele land. 
 
*3 Bijvoorbeeld: Organiseren van een 6-uurs challenge hardlopen/wandelen georganiseerd door meerdere sportbonden 
van uniformdiensten voor alle Nederlandse collega’s in uniform. 
 
*4 Bijvoorbeeld: Organiseren van een landelijk hardloopevenement met open inschrijving (dus ook voor deelnemers die 
niet werkzaam zijn bij de brandweer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matrix voor ondersteuning bij deelname aan een sportevenement 

Mate van 
ondersteuning 

Brandweer 
gelieerde 
sportevenementen 

Niet brandweer 
gelieerde 
sportevenementen 
georganiseerd 
voor en door 
brandweermensen 

Sportevenementen 
georganiseerd door 
andere 
uniformdiensten (ev. 
i.s.m. de brandweer) 

Overige 
sportevenementen  

Groepsdeelname: 
Deelnemers van 
de groep komen 
uit meerdere 
regio’s 

Mogelijke 
ondersteuning 
i.o.m. Brandweer 
Sportbond 
Nederland. 

Mogelijke 
ondersteuning 
i.o.m. Brandweer 
Sportbond 
Nederland. 

Mogelijke 
ondersteuning i.o.m. 
Brandweer 
Sportbond 
Nederland. 

Mogelijke 
ondersteuning i.o.m. 
Brandweer 
Sportbond 
Nederland. 

Groepsdeelname: 
Deelnemers van 
de groep komen 
uit de één regio 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Individuele 
deelname 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

Advies: 
Ondersteuning 
aanvragen bij de 
eigen regio. 

 
In gevallen waarin deze matrixen niet voorzien beslist het bestuur van Brandweer Sportbond Nederland al dan niet op 
advies van derden.  
 
Voorwaarden voor ondersteuning 
Er zijn enkele voorwaarden gekoppeld aan het verkrijgen van ondersteuning vanuit Brandweer Sportbond Nederland. 
Allereerst is dat een ingevuld ‘Aanvraagformulier ondersteuning Brandweer Sportbond Nederland’. Deze is te vinden op 
onze webpagina: https://www.brandweernederland.nl/onderwerpen/brandweer-sportbond/ 
Dit ingevulde formulier kan worden gemaild naar de secretaris van Brandweer Sportbond Nederland 
(infobrandweersportbond@brandweer.nl). Het ingevulde formulier moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van het 
sportevenement door de secretaris zijn ontvangen.  
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Aanvraagformulier ondersteuning Brandweer Sportbond Nederland 
 
Aanvrager 
Naam: 
Regio: 
Korps: 
Tel: 
Email: 
BSN-contactpersoon eigen regio: 
 
Sportevenement 
Deelnemen of organiseren: 
Naam sportevenement: 
Locatie: 
Datum: 
(In geval van zelf organiseren verzoeken we een samenvatting van het organisatieplan mee te sturen) 
 
Deelnemers brandweer 
Aantal deelnemers Brandweer Nederland: 
Regio/regio’s: 
(In geval van deelnemen verzoeken we bewijs van deelname mee te sturen) 
 
Verzoek 
Ondersteuning vanuit kennis Brandweer Sportbond Nederland: 
 
 
 
Ondersteuning vanuit netwerken Brandweer Sportbond Nederland: 
 
 
 
Materiele ondersteuning: 
 
 
 
Financiële ondersteuning: 
 
 
 
 
De aanvrager heeft de intentie om Brandweer Sportbond Nederland na afloop te voorzien van beeld materiaal en een 
verslag. 
 
Datum:                                                Naam:      Handtekening: 
 
 
 


