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Concept  notulen  Algemene  Ledenvergadering  2017  van  de  Vereniging  van Gehandicapte 
Wintersporters welke werd gehouden op 8 oktober 2017. 
Plaats: gebouw Korps Landelijke Politie Diensten, Driebergen.   
Aanvang: 14.00 uur 
 
Aanwezig van  de  leden:    28 personen  
Afmeldingen:    13 personen 
Aanwezig  van  het  bestuur: Anneke  v.d.  Berg (voorzitter), Leo Plak 

(penningmeester), Eugénie Klok (secretaris), Luc 
Flamand, Rob Reijmers, Pieter Hanegraaf (leden) 

Verslag:     Marijke  Ruiter 
 

 
1. Opening 

Anneke opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Notulen van de vergadering van 9 oktober 2016 
a In de uitnodiging moet ‘Koninklijke’ worden vervangen door ‘Korps Landelijke 

Politiediensten’. 
b Doelgroepen: het bestuur heeft besloten geen apart discussiestuk te produceren over dit 

onderwerp voor deze ALV. Het is een zeer complexe materie, waar men zich goed in 
moet verdiepen. Het bestuur is van plan een nieuw beleidsplan/visie op te stellen, maar 
eerst een kaderdag te organiseren. Het onderwerp doelgroepen zal hierin ook aan de 
orde komen. Het beleidsplan/visie wordt uiteraard aan de leden van de VGW voorgelegd 
ter goedkeuring.  

c Punt 6 – Fondsenwerving: heeft een teleurstellend bedrag opgeleverd. 
d Punt 7a – Nadine Donders merkt op, dat zij blij is met de mogelijkheid op het aanmeld-

formulier te vragen, hoe men bij de VGW is gekomen. Ook met de enquête van 
deelnemers en begeleiders is zij tevreden. Goed dat het zo geregeld is. 

e Ter informatie deelt Anneke mee dat de ALV 2018 zal worden gehouden op 14 oktober 
2018. 

 
3. Mededelingen en correspondentie met betrekking tot deze vergadering 

Er zijn geen mededelingen en er is geen correspondentie ontvangen, die bij deze 
vergadering aan de orde moet komen. 

  
4. Financiën en algemeen jaarverslag 

Algemeen jaarverslag. 
a Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): Het bestuur, alle skileraren en begeleiders hebben 

inmiddels een link voor het aanvragen van een VOG ontvangen. Degene, die de VOG 
nog niet naar de ledenadministratie hebben opgestuurd, wordt dringend verzocht dit per 
omgaande te doen. Een groot aantal VOG’s is ontvangen, maar een te groot aantal 
mensen heeft de VOG nog niet opgestuurd. Wanneer er geen VOG van een vrijwilliger 
bij de ledenadministratie is ontvangen voor 1 december, kan de desbetreffende 
vrijwilliger niet mee met een reis. De vergadering deelt deze opvatting. 

b Website: Een hele nieuwe website maken is een lastige klus. Margret van den Bosch is 
de trekker van een werkgroep, die de website gaat actualiseren. Een inventarisatie is nu 
achter de rug. Evelien Rookmaker ondersteunt de werkgroep bij het maken van een plan 
van aanpak.  

c Kaderdag: Deze heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Het is de bedoeling de Kaderdag in 
het voorjaar van 2018 te organiseren en het nieuwe beleid voor te bereiden. Cynthia van 
der Winden biedt aan mee te helpen bij de organisatie. 

d De samenwerking met andere verenigingen/stichtingen e.d. van aangepast skiën loopt 
goed. 

e De reizen: Inschrijvingen lopen goed. De staande reis gaat ook komende reis naar Maria 
Alm.  

f Diek Scholten heeft aan het bestuur gemeld dat hij 2018 nog als reisleider van de 
kinderreis zal meegaan. Daarna stopt hij als reisleider. Het bestuur heeft inmiddels een 
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mail naar alle leden gestuurd met een vraag of één van de leden Diek wil/kan 
vervangen. Iedereen kan zich in principe aanmelden. Henk Beeke is mogelijk 
geïnteresseerd. 

g PR-commissie: Oscar van Vonderen heeft aangegeven, dat hij uit de PR-commissie 
stapt. De PR-commissie heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Margret is gevraagd 
om Oscar op te volgen. Het bestuur doet een oproep voor nieuwe leden. 

h De Supportbeurs: Er waren twijfels of de VGW weer een stand zou moeten huren tijdens 
de Supportbeurs. In overleg met de SGW heeft het bestuur besloten ook in 2018 op de 
Supportbeurs te staan. Tezamen met andere organisaties voor aangepast skiën vindt 
onderzoek plaats naar de mogelijkheid een mobiele rollerbaan (tapijt) te plaatsen op de 
Supportbeurs 2018. Organisaties, die aangepast skiën of skivakanties organiseren, 
zullen bij elkaar worden geplaatst worden op de beurs. De vergadering stemt in met de 
deelname op de Supportbeurs. Fijn, dat het is opgepakt en ook fijn, als de rollerbaan er 
zal staan. 

i De sponsorcommissie vormt een onderdeel van de SGW. 
j De vraag komt naar voren wat een begeleider+ is (genoemd in VGW jaarverslag 

2016/2017). Deze term klopt niet, het ‘plus’ is er per abuis achter gekomen. Deze term 
verwijderd het bestuur uit het verslag. 

k Anneke bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage aan de VGW seizoen 2016/2017.  
  
5. Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2016-2017 

Leo licht de het financieel jaarverslag toe.  
a Voor de kinderreis werd een bedrag gesponsord. Het geld is alleen bestemd voor de 

kinderreis. Er is nog bedrag over voor het volgende jaar. 
b In de begroting was een bedrag van €5000,00 voor de website gereserveerd. Dit is niet 

besteed. Het vernieuwen van de website is een lastige klus en is dit jaar nog niet goed 
van de grond gekomen. Daarbij komt dat er niet genoeg expertise is, om dit goed aan te 
pakken. Er zijn wel wijzigingen op de website uitgevoerd, deze hebben nauwelijks geld 
gekost.  

c Fred van Huis informeert naar de verzekering voor de vrijwilligers. De VGW heeft een 
doorlopende aansprakelijkheidsverzekering lopen voor de vrijwilligers. Voor de reizen is 
een zakenreisverzekering afgesloten. Dit neemt niet weg, dat iedere vrijwilliger ook een 
eigen privé reisverzekering moet afsluiten. Door 5 personen is een aanvraag gedaan en 
gehonoreerd bij het Tuurfonds.  

d De vereniging is groeiende. Dit betekent ook meer contributieopbrengsten.  
e Voor begeleiders en skileraren is meer uitgegeven dan in de begroting was opgenomen. 

De kosten voor de begeleiders waren hoger vanwege een rekening over het vorige 
verenigingsjaar van de Wolfskamer. In feite is dit verenigingsjaar een tweetal rekeningen 
betaald. Daarnaast zijn extra uren bij de Wolfskamer gehuurd. De kosten voor de 
skileraren zijn hoger vanwege het organiseren van een cursus skileraar en het aantal 
deelnemers daaraan.  

f Bij de ‘staande reis’ was er een overschot van €2400,00 meldt Paul de La Combé, 
reisleider van de staande reis. Hiervan is €500,00 terug te vinden in de stukken. Paul, 
wil hier opheldering over. Leo moet dit onderzoeken. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. Bij de ALV 2018 wordt hierover verder over gerapporteerd. 

g Vanwege dit voorgaande punt volgt een discussie over het wel of niet goedkeuren van 
het financieel jaarverslag. Ook de kascommissie wordt gevraagd of zij dit overschot 
gezien hebben, of hadden kunnen zien. Eef Mokkink, lid van de kascommissie, legt de 
werkwijze van de commissie uit. Zij hebben het niet kunnen zien, omdat dit ook niet 
onder de controle van de kascommissie valt.  

 
6. Verslag Kascontrole commissie 
a De kascommisie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stelt daarom voor 

de penningmeester decharge te verlenen. Decharge verlenen wordt door de vergadering 
afgewezen vanwege de vraag over het overschot van de staande reis. De decharge van 
de penningmeester voor het verenigingsjaar 2016/2017 verschuift naar de ALV 2018.  

b De kascommissie werd gevormd door Oscar van Vonderen en Eef Mokkink. Voor Oscar 
was dit de tweede termijn, hij moet aftreden en kan niet herkozen worden. Eef wil nog 
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een jaar in de kascommissie blijven. Anthonio Hilhorst stelt zich beschikbaar voor de 
kascommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 
7. Jaarrekening ter vaststelling 

De jaarrekening wordt goedgekeurd door de vergadering. Wel onder voorbehoud zoals 
hiervoor al is vermeld.  

 
8. Begroting 2017-2018, ter vaststelling 
a Het te verwachte tekort zal dit verenigingsjaar ca. €15.000,00 bedragen. Met de SGW is 

hierover overleg geweest en zij staan voor dit bedrag garant.  
b De toezegging van de sponsor van de kinderreis is voor meerdere jaren. 
c Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen. Er volgt nog een discussie de 

contributie per jaar te indexeren, of de hoogte van de te verwachte uitgaven berekenen 
aan de hand van ontwikkelingen bij de vereniging. Voorstel van het bestuur de 
contributie te verhogen met €5,00 wordt door de vergadering aangenomen. De begroting 
wordt door de vergadering aangenomen met een meerderheid van 16 personen. 

 
9. Bestuursverkiezing 

Aftreden bestuursleden 
a Pieter Hanegraaf is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat met de 

herbenoeming van Pieter akkoord.  
 
Kandidaat bestuurslid 

b Nienke Voerman is vorig jaar als kandidaat bestuurslid bij het bestuur gekomen. In goed 
overleg is besloten dat Nienke niet tot het bestuur zal toetreden. Anneke bedankt haar 
voor haar inzet met een mooi boeket. Vanuit de vergadering komt de vraag, waarom zij 
geen bestuurslid wordt. Nienke geeft hierover uitleg, zij blijft wel in de 
begeleiderscommissie. 
Voorstel nieuwe bestuursleden 

c Er heeft zich niemand gemeld voor een functie in het bestuur. 
d Anneke kondigt aan dat bij volgende ALV grote wijzigingen van de bezetting binnen het 

bestuur zullen plaatsvinden. Zowel de penningmeester, als de secretaris nu al hebben 
besloten, dat zij zich niet herkiesbaar zullen stellen. Ook Anneke wil geen voorzitter 
meer blijven. Zij wil eventueel wel in het bestuur blijven. Anneke vraagt aan de leden in 
hun netwerk te kijken of er misschien mensen zijn die een bestuursfunctie bij de VGW 
zouden willen/kunnen vervullen. Fred van Huis adviseert om alle leden een brief te 
sturen waarin wordt aangekondigd, dat het bestuur op zoek is naar nieuwe 
bestuursleden. 

 
10. Toelichting SGW bestuur 
a De jaarcijfers zijn goed en liquide middelen van de stichting op pijl. Er is tweemaal een 

sponsoring van de JCF ontvangen voor de aanschaf nieuw materiaal.  
b Sponsorcommissie blijft een uitdaging. Het is moeilijk goede sponsors te vinden. Rob 

Thijssen neemt contact op met Oscar van Vonderen om zijn ideeën over sponsoring te 
polsen.  

c Er worden geen nieuwe jassen voor de komende reizen gekocht. Door de SGW is 
vastgesteld dat de oude in ieder geval nog wel een jaartje meekunnen.  

d Het plan is in 2018 de Skiosk uit te breiden. 1/3 deel van de kosten hiervan komt voor 
rekening van de SGW.??? Rik Burger verteld een fonds te weten voor de financiering 
van de Skiosk. 
 

11. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk reglement 
Aan de vergadering worden diverse wijzigingen in het huishoudelijk reglement voorgesteld: 
De vergadering stelt voor ook de volgende extra wijzigingen in het huishoudelijk reglement 
aan te brengen. 
a Art. 6.2: M.i.v. 1-1-2018 is een VOG verplicht voor alle vrijwilligers. Wanneer een 

vrijwilliger geen VOG (met de screeningspunten door de VGW bepaald) kan overleggen 
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vóór 1 december, kan deze niet als vrijwilliger aan skiactiviteiten van de VGW 
deelnemen. 

b Art. 9.3: organisatie van begeleiders/lerarendag: ‘begeleiders/lerarendag’veranderen in  
‘vrijwilligersdag’. 

c Art. 15.1.5: ‘voor gevorderde skiërs’ uit dit artikel verwijderen vanuit praktische 
overwegingen. Achterliggende gedachte is dat de vereniging geen doelgroepen wil 
uitsluiten. 

d Art.17 Veiligheid: dit onderwerp komt ook aan de orde tijdens de begeleidersopleiding 
VGW. Qua aansprakelijkheid wordt dit onderwerp toegevoegd. Luc Flamand zoekt dit 
na. Veiligheid omvat ook de helmplicht. 

e Maaike Veerkamp vraagt of het klopt dat ook voor de volwassenen reis de eis, dat 
deelnemers ADL zelfstandig moet zijn, is vervallen. Dit is inderdaad vervallen om de 
drempel voor zittende jongeren weg te nemen, als zij overstappen naar de volwassenen 
reis. De deelnemers moeten de ADL zelf bekostigen. Nadere informatie is te vinden op 
de website van de VGW. 

 
Met het invoeren van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement klopt de 
artikelnummering niet meer. Dit zal worden aangepast. Ook zullen de 
wijzingen/opmerkingen tijdens deze vergadering besproken werden verwerkt. 
De wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement zoals voorgesteld en besproken, 
worden door de vergadering aangenomen.  

 
12. Rondvraag 
a Rob Thijssen vraagt naar de reissommen voor dit seizoen. Deze zijn reeds vastgesteld. 

Reissommen worden in het reisleidersoverleg vastgesteld.  
b Eef Mokkink stelt voor de vergadering de volgende keer daadwerkelijk om 2 uur te 

starten. 
c Bij de gevorderden reis zijn Peter en Mireille de reisleiders. Desgevraagd antwoordt de 

voorzitter dat er 11 aanmeldingen zijn. 
d Nadine Donders geeft aan dat zij zorgen heeft over de continuìteit binnen het bestuur, 

nu al aangekondigd is dat over één jaar de voorzitter, secretaris en de penningmeester 
zullen  vertrekken.  

e Nadine Donders meldt dat de Dennis van der Zijde Foundation een skireis organiseert. 
Zij vraagt of  het bestuur hiervan op de hoogte is. De VGW is hier niet bij betrokken. 

f Jeroen Quaedvlieg vraagt zich, in hetzelfde kader, af of het wel slim is dat het bestuur 
nog een beleidsplan wil opstellen. Misschien dat een nieuw bestuur wel andere 
prioriteiten in haar beleid wil geven. Het bestuur neemt dit mee. 

g Sandra Titulaer heeft geen mail van de reisleiders ontvangen. Het bestuur zoekt dit uit. 
h Maaike Veerkamp biedt aan om mee te helpen bij de organisatie van de Kaderdag. 

 
13. Sluiting 

Om 15.50 uur sluit Anneke de vergadering. 
De volgende ALV wordt gehouden op zondag 14 oktober 2018. 


