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1. Inleidend woord van de voorzitter        
 
Het is weer een mooi jaar geweest voor onze club. De reizen zal allemaal weer vol geweest en de 
materiaal commissie heeft hierop goed kunnen anticiperen. 
De SGW heeft in dit jaar wat nieuwe materialen aan kunnen schaffen door een sponsorbijdrage 
van de Johan Cruyff Foundation. Deze waren gericht op noviteiten zoals o.a. een zogenaamde 
Dynamique, de 2e generatie Bi-unique met vering. Hiermee krijgt een skiër wat meer comfort bij 
het skiën. De stichting blijft op deze manier alle mogelijke wegen bewandelen om het materiaal 
zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de Vereniging.  
 

Financieel merken we nog steeds de effecten van de 
crisis en we teren weer enigszins in op eigen vermogen, 
echter door de lagere afschrijvingslast en hierdoor een 
positief jaar resultaat is dit minimaal. 
 
Wederom heeft VGW door goede resultaten in de 
reizen geen beroep gedaan op SGW voor een financiële 
bijdrage. 
Door de hogere huuropbrengsten is het boekjaar voor 
de SGW daarmee positief. 
 
Op de balans is de Skiosk als afschrijvingslast gereed, 
echter wij merken met name door de groei van het 
materiaal en de volle reizen dat de Skiosk te klein is 
geworden, het bestuur heeft daarom besloten om, in 
overleg met de Wolfskamer, de Skiosk uit te gaan 
breiden. Wij spreken  de hoop uit deze uitbreiding zo 
spoedig mogelijk te kunnen gaan realiseren.  
Hiervoor is de Wolfskamer en haar medewerking 
noodzaak, en gaan wij op zoek naar projectsponsoren. 

 
Rob Thijssen 
Datum oktober 2018 
 

  



 

Jaarverslag 2016-2017 Pagina 4 van 22 

 

 

2. Bericht van Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW)  
 
Wij verwijzen hiervoor naar het jaarverslag van VGW.  
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3. Bestuursverslag 
 
Het bestuur van Stichting van Gehandicapte Wintersporters (SGW) biedt hierbij haar 
jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 30 juni 2017. Het boekjaar loopt van 1 juli 
2016 tot en met 30 juni 2017.  
 

3.1 Algemene informatie         

3.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en kantooradres  
Statutaire naam:  Stichting van Gehandicapte Wintersporters 
KvK nummer:   41057538 
Postbank:   NL28INGB0008978709 
p/a:    Burgemeester Aalberslaan 177 

2923 CC Krimpen a/d IJssel 

3.1.2 Doelomschrijving 
De Stichting heeft ten doel: het verwerven en beheren van middelen en materialen ten behoeve 
van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 
(VGW) en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De Stichting werkt bij de verwezenlijking van haar doel in het bijzonder samen met de VGW en 
tracht haar doel te bereiken door: 
a. het inzamelen van gelden en, in het algemeen, het bijeenbrengen van vermogen ten behoeve 

van haar werkzaamheden, waaronder begrepen het aanvragen van subsidies voor activiteiten 
van de Vereniging; 

b. het verhuren van specifieke materialen op momenten dat deze materialen niet ter 
beschikking zijn gesteld voor activiteiten van de Vereniging; 

c. het (doen) organiseren van activiteiten; 
d. het bevorderen en stimuleren van contacten en het samenwerken met andere, soortgelijke 

instellingen en organisaties, zowel in Nederland als in het buitenland; 
e. het aanwenden van alle haar ten diensten staande wettige middelen die tot het 

vorenstaande kunnen bijdragen of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

3.1.3 Kernactiviteiten en geldmiddelen 
De (kern)activiteiten van de Stichting zijn het afgelopen jaar weer gericht geweest op het 
verwerven van geldmiddelen ten behoeve van de financiering van de activiteiten van de VGW en 
onderhoud en aanvulling van materialen. 
 
De belangrijkste geldmiddelen van de Stichting worden gevormd door: 
a. donaties, subsidies en andere bijdragen; 
b. verhuur van materialen; 
c. opbrengsten van eventuele diensten; 
d. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
e. alle andere wettige inkomsten. 
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3.1.4 Samenstelling bestuur 
Het bestuur was bij aanvang van het jaar op 1 juli 2016 als volgt samengesteld: 

 Voorzitter:    R. Thijssen 

 Penningmeester:  J. ter Heide 

 Secretaris:   K. Veth  

 Algemeen:   R. Reijmers 

 Algemeen:    B.W.E. Bouma-Blok 
 
De bestuurssamenstelling staat abusievelijk niet juist in het accountantsverslag. Bovenstaande 
bestuurssamenstelling is correct. 
 
De bestuurders, vermeld onder paragraaf 3.1.4 vervullen hun bestuursfuncties onbezoldigd. 
Indien gewenst door desbetreffend bestuurslid worden reisonkosten tegen € 0,19 per kilometer 
vergoed. Hier wordt slechts incidenteel gebruik van gemaakt 

3.2 Sponsoren 
Dit jaar zijn er naast kleinere ook grote sponsoren geweest. Dit zijn: 

 Johan Cruyff Foundation; 

 Total Nederland; 

 Heerma Zwijndrecht; 

 What matters 2U.  
Een deel van deze gelden waren geoormerkt voor aanschaf van specifiek materiaal. 
Alle sponsoren worden bedankt voor hun bijdrage! 
 

3.3 Verantwoording financieel resultaat    
Het resultaat van het boekjaar was € 13.792 positief. Het doel van SGW is het verwerven en 
beheren van middelen en materialen voor onze vereniging. Kosten zijn met name 
materiaalkosten en afschrijvingen.  
 
Voor verdere details verwijzen wij gaarne naar de jaarrekening 2016-2018 van onze accountant. 
Deze is als bijlage toegevoegd. 
 
 

3.4 Toekomstverwachting 
Gezien de economische vooruitzichten is het mogelijk geworden om voor het volgende boekjaar 
sponsoren en/of donaties te ontvangen en een positief resultaat te draaien. 
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4. Bijlage: Accountantsverslag 
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