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1. Algemeen Jaarverslag 

 

Algemeen  

 

Rob Reijmers heeft in 2019 afscheid genomen als bestuurslid van de VGW. Ook heeft hij zijn 

taken in de skilerarencommissie neergelegd. Rob blijft zich nog wel inzetten als skileraar, iets 

dat hem goed afgaat. Op de ALV van 2020 wil het bestuur Rob voordragen als erelid. 

Mathieu van der Sluis en Johan Godfried zijn als aspirant bestuurslid toegetreden tot het 

bestuur. Johan heeft in januari 2020 aangegeven dat het bestuurswerk vanwege 

privéomstandigheden te veel tijd kostte en heeft zich teruggetrokken. 

Johan blijft zich wel inzetten tijdens de lessen op de Wolfskamer. Het bestuur heeft Johan 

bedankt voor zijn inzet en eerlijke verwoording met betrekking tot de bestuurstaken en 

bedankt voor het feit dat hij zijn werkzaamheden op de Wolfskamer blijft voortzetten.   

Mathieu heeft aangegeven dat hij toe wil treden tot het bestuur. Het bestuur heet hem van 

harte welkom, blij als het is met een vertegenwoordiger vanuit de volwassenenreis staand. 

Dit jaar was er ook de veilingavond. Deze werd georganiseerd door Bas Peek en Fleur 

Pieterse (verderop in dit jaarverslag een bijdrage van hen beiden). Het was een fantastische 

avond en de opbrengst was meer dan gehoopt en meer dan welkom. In de ALV-vergadering 

komen wij terug op de besteding van dit geld. 

  

Beleidsplan 2019-2022 

 

Het beleidsplan 2019-2022 is goedgekeurd. Het bestuur heeft zich voorgenomen om elk jaar 

een specifiek punt uit het beleidsplan als speerpunt te gebruiken voor het komende jaar. Het 

afgelopen jaar heeft het bestuur getracht de communicatie onderling en binnen de vereniging te 

verbeteren. Vast onderdeel van de vergaderingen van het bestuur zijn de commissies en 

eventuele vragen worden beantwoord. Elk bestuurslid heeft op regelmatige basis contact met 

de commissies.  

Hoewel communicatie altijd een punt van aandacht blijft vindt bestuur dat het goed geslaagd is 

in haar opzet. We willen de komende jaren voor de communicatie binnen de vereniging veel 

gebruik maken van de PR-commissie. De PR-commissie stelt dat bijzonder op prijs. 

Wanneer we elkaar scherp houden zullen we zeker gaan slagen in een sterke communicatie en 

sterke communicatielijnen binnen onze vereniging.  

Het komende jaar willen wij als bestuur ons gaan toeleggen op ICT en het delen van 

gegevens. De digitale communicatie dus. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

 

Bijna al onze vrijwilligers hebben hun Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd en 

ingezonden.  

Een nieuwe VOG zal om de 10 jaar worden gevraagd aan de vrijwilliger. 

 

Samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) 

 

De NSkiV organiseert sinds al lange tijd twee keer per jaar platformbijeenkomsten voor alle 

organisaties aangepast wintersporten in Nederland. De VGW heeft steeds een belangrijke 

inbreng tijdens deze bijeenkomsten. 

Dit past bij onze beleidsdoelstelling om kennis te delen en de vereniging te profileren als dé 

vereniging om te leren skiën voor mensen met een lichamelijke beperking. Onze expertise 

wordt zeer gewaardeerd. Herbert Cool is onze contactpersoon binnen de NSkiV. In 2020 

hebben vanwege het coronavirus geen bijeenkomsten plaatsgevonden. Hopelijk kunnen we 

elkaar in 2021 weer in levenden lijve ontmoeten.  
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AVG 

 

In juni van dit jaar is de AVG voor een groot gedeelte uitgerold. Op de website staat een 

privacyreglement, alsmede een verwerkingsregister (Wat doen we met de gegevens van onze leden 

en hoe lang en waar bewaren we ze?). Op de inschrijfformulieren van de VGW vragen wij nu 

toestemming om beeldmateriaal te mogen gebruiken. Hierbij houden we ons aan een aantal 

protocollen die wettelijk zijn vastgelegd. Tijdens het tot stand komen van het AVG-beleid heeft het 

bestuur uitgesproken dat het graag een samenwerkingsovereenkomst met onze vrijwilligers wil 

hebben. Dit is een document waarin staat wat de vrijwilliger van ons kan verwachten en wat de 

VGW van hen verwacht. Deze overeenkomst is besproken in de begeleidercommissie en de 

skileraren commissie. Dit seizoen gaan we deze overeenkomst met onze vrijwilligers starten.  

De grootste uitdaging op AVG-gebied is het veilig stellen van documenten die gedeeld 

worden. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan om privacygevoelige informatie te 

kunnen waarborgen. Het komende jaar gaan we aan de slag om deze gedeelde documenten 

beter te kunnen waarborgen op het ICT vlak.  

 

Samenwerking Stichting van Gehandicapte Wintersporters 

 

De VGW heeft het afgelopen jaar twee keer met de SGW vergaderd. Deze bijenkomsten zijn 

noodzakelijk om elkaar goed op de hoogte te houden. Bij deze willen we het SGW-bestuur 

bedanken voor de prettige samenwerking. De SGW is nog steeds bezig om een 

sponsorcommissie in het leven te roepen. In de praktijk blijkt het wel dat de leden van de VGW 

incidenteel op zoek gaan naar sponsoren. Het afgelopen jaar is de Veilingavond daar een 

voorbeeld van. 

 

Enquête 

 

Uit de enquêtes van de reizen zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De meeste 

reizigers waren zeer tevreden met hoe onze reizen georganiseerd worden. Natuurlijk zijn er 

altijd verbeterpunten 

 

Website en social media 

Onze nieuwe website is sinds juni en feit. Voor een aantal leden was het wel even zoeken naar 

de juiste informatie. Dit hoort nu eenmaal bij een nieuwe website. Eventuele aanbevelingen 

kunnen de leden doorgeven aan de PR-commissie. Het bestuur is heel blij met het resultaat. 

Het bestuur bedankt de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Skiën Nederland 

Huizen wordt gecoördineerd door Marian Kos en Johan Godfried. Er zijn in het afgelopen 

seizoen 2 cycli lessen op de Wolfskamer georganiseerd; er waren 27 cursisten. Soms is het 

lastig om voldoende begeleiders te vinden. Gelukkig lost dit zich vaak wel op. Tijdens de 

lessen was er ruimte voor twee proeflessen.   

 

  

Clinics 

 

Voor zittende skiërs is onder de bezielende leiding van Floor Berkhout het afgelopen jaar 1 

clinic georganiseerd. Deze was speciaal voor de Hoogstraat revalidatie. Een tweede ging 

vanwege corona niet door. 

Clinics voor staand skiën in SnowWorld Zoetermeer vonden ook dit jaar weer plaats onder de 

bezielende leiding van Nadine Donders. Er zijn 3 clinics georganiseerd. Er waren dit jaar 

alleen weinig deelnemers.  
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Sneeuwtraining 

 

Vond het afgelopen seizoen niet plaats. Dit omdat we in de weekenden niet meer welkom zijn 

met een groep zitskiërs.  

Komend jaar gaan we proberen om met een groep zitskiërs op twee doordeweekse dagen te 

gaan skiën in Landgraaf. Zodra hier meer bekend over is worden de leden geïnformeerd. Deze 

sneeuwtraining wordt georganiseerd door Luc Flamand. 

 

Reizen 

 

De VGW biedt aangepaste reizen aan tegen prijzen die ook betaald worden voor reguliere 

wintersportreizen voor validen. Dit jaar hebben weer vijf reizen plaatsgevonden: een 

volwassenenreis staand, een volwassenenreis zittend, een jongerenreis, een kinderreis en een 

reis voor gevorderde skiërs. 

Ook in 2019-2020 hebben de reisleiders weer bijzonder hard gewerkt om sponsoring voor hun 

reizen binnen te halen.  

Het bestuur bedankt de reisleiders voor hun grote inspanningen. Helaas is sponsoring steeds 

lastiger de laatste jaren. Mede door een wisseling van reisleiders en hogere prijzen van de hotels 

en de bus is het lastiger de begroting rond te krijgen. Maar ook het bedrijfsleven komt minder 

snel met een bijdrage. 

 

Per reis volgt nu een aantal bijzonderheden 

 

Volwassenenreis staand naar Maria Alm 

 

De aangepast staande reis ging dit jaar voor de derde keer naar Maria Alm. Het gebied is prima 

voor de staande reis. De reis vond ook dit jaar weer plaats in dezelfde week als de zittende reis. 

De afstemming tussen de beide reizen verliep goed. Samenwerking tussen reisleiders is perfect. 

Ook bij afwezigheid (bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek) neemt de andere reisleider desgevraagd 

waar voor beide reizen. Helaas waren er 2 ski ongevallen waarbij 1 deelneemster nog 1 week 

extra in Oostenrijk moest blijven. Doordat 2 docenten privé een week extra bleven kon gelukkig 

dagelijks de deelneemster worden bezocht in het ziekenhuis. De andere deelneemster kon 

gelukkig gewoon naar huis. In totaal waren er 32 deelnemers, waarvan 19 met een beperking. 

Voor de reis werden 9 docenten meegenomen, waarvan 1 stage liep. Daarnaast 1 medewerker 

voor vervoer en ondersteuning en de reisleider. Reis verliep verder redelijk goed tot de laatste 

dag. Op deze dag nam de busmaatschappij zonder overleg een andere route naar huis. Met een 

extra stop midden in de nacht waarbij iedereen (deelnemers en alle goederen) moest over 

verhuizen naar een andere bus. Dit niet vanwege pech maar om logistieke interne problemen. 

Hierover heeft de reisleider een klacht geschreven en in Nederland dit persoonlijk toegelicht bij 

de busmaatschappij. Hierbij werd meermaals excuses aangeboden en een schadevergoeding in 

de vorm van een sponsor donatie van € 500 voor de Staande reis 2021.  

Volwassenenreis zittend naar Maria Alm 

Met 104 reisgenoten was de reis weer lekker gevuld, maar de ploeg is ervaren dus was dit 

geen probleem.  

Het aantal deelnemers was 38, het aantal skileraren 8 en het aantal begeleiders 36 (inclusief 

reisleiding en buschauffeur). Daarnaast 2 ADL-ers en 24 gasten.  Deze aantallen maken 

duidelijk dat het een invasie in Maria Alm is. Daarnaast zijn indelingen van hotels een 

moeilijk verhaal, mede gezien het geringe aantal kamers dat echt goed geschikt is voor onze 

deelnemers. Dit jaar hebben wij de afspraak gemaakt met Alpenhof dat er voor volgend jaar 

een aangepaste badkamer in de kelder wordt gemaakt. 



 5 

De reis is weer soepel verlopen, mede door de inzet van 3 kleine busjes, 2 bakwagens en 1 

grote bus. Door de inzet van de verschillende vervoersmiddelen kon goed ingespeeld worden 

op de verschillende eindtijden van de skigroepen en pistes. 

Helaas was er ook dit jaar sprake van een ongeval. Een van de docenten is onderuitgegaan, 

Reden was onbekend. Dit heeft geleid tot een opname tot donderdag 

Daarnaast hebben twee deelnemers een val gemaakt die een bezoek aan de arts of ziekenhuis 

noodzakelijk maakte. Beide deelnemers konden na controle de week gewoon afmaken. 

De combinatie met de staande skiërs is ook dit jaar weer als positief ervaren. In het 

avondprogramma werden zowel de karaoke als het bierpongen samen gedaan. Daarnaast liep 

ook de logistieke samenwerking weer fantastisch. Ook heeft de VGW wederom meegedaan 

met de ski show, altijd leuk. 

 

Jongerenreis naar Vigo di Fassa 2020 

 

De jongerenreis heeft dit jaar weer een mooie week in Italië gehad. Een bomvolle reis met 34 

deelnemers, waarvan twee nieuwe jongeren binnen de vereniging en twee jonge gasten die 

doorgestroomd zijn vanuit de Kinderreis. Mooi om te zien dat alle nieuwe deelnemers goed 

worden opgevangen door de groep en het daardoor lijkt alsof ze al jaren meegaan. Voor dit 

jaar hadden wij als reisleiding een flinke uitdaging om onze crew rond te krijgen. Een aantal 

vaste begeleiders en met name ADL'ers konden helaas niet mee dit jaar. Zoals elk jaar is het 

toch weer gelukt om de groep vrijwilligers rond te krijgen met 8 nieuwe begeleiders, 4 nieuwe 

ADL en 1 nieuwe docent. Allemaal hebben zij het fantastisch gedaan en draaiden ze gelijk 

goed mee met de groep. Deze week is er veel progressie geboekt in de ontwikkeling van de 

ski- en snowboardtechnieken. Gelukkig geen grote ongelukken dit jaar of ziekenhuisbezoek. 

De sfeer zat er de hele week goed in bij iedereen met als hoogtepunten de zeer fanatieke 

bierpongfinale en uitbundige après-ski middagen. Net als vorig jaar is de jongerenreis dit jaar 

met een positief resultaat afgesloten, mede door de inzet van alle vrijwilligers die hun familie, 

vrienden en werkgevers zo enthousiast hebben gemaakt over onze mooie vereniging. Tot slot 

hopen wij van harte dat we volgend jaar weer naar Italië mogen. 

Kinderreis naar Maria Alm 2020 

Van 29 februari tot 7 maart hebben we weer een fantastische week gehad met de kinderreis in 

Maria Alm. Ondanks de beginnende corona-onrust heeft de reis zonder problemen doorgang 

kunnen vinden. 

Met 43 deelnemende kinderen, hun ouders, broertjes, zusjes en de 43 vrijwilligers van de 

VGW hebben wij een hele mooie reis gehad. Met z’n allen hebben we genoten. 

Er waren dit jaar 6 nieuwe deelnemers mee, wat altijd weer erg leuk is. 

Ook de 3 nieuwe vrijwilligers waren erg enthousiast en hebben goed hun “mannetje gestaan”. 

 

Dit jaar was er ook iemand vrijgemaakt als materiaalman. Dit is erg goed bevallen en willen 

we in de toekomst ook zo blijven doen. 

Alle kinderen hebben alle dagen kunnen (zit-)skiën of snowboarden. De ene keer was het 

mooi weer en de andere keer hadden we flinke sneeuwbuien, we hebben alles gehad. De 

kinderen (en vrijwilligers) hebben veel geleerd en ook erg veel plezier gehad. 

Dit jaar hebben we, doordat er minder gezinnen in Alpenhof verbleven, hier ook weer met alle 

vrijwilligers gegeten. (De afgelopen paar jaar was dat in Hörlgut.) 

Dit werd over het algemeen door vrijwilligers en gezinnen, weer als heel gezellig ervaren. 

Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd tijdens de reis. 

Tijdens de kinder-après-ski was het een groot Disney-feest. Iedereen had zich mooi uitgedost. 
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Op de laatste dag hebben we tijdens de gezellige borrel bij Alpenhof met elkaar kunnen 

terugkijken op een fantastische week en zijn we weer begonnen met uitkijken naar volgend 

jaar.  

Gevorderden reis 2020 

  

Dit jaar is de gevorderdenreis door Bas Peek en Fleur Pieterse georganiseerd onder leiding 

van Peter Kuipers. Er is dit jaar voor een ander gebied gekozen. La Plagne.  

Een gebied dat meer mogelijkheden en uitdagingen gaf aan de deelnemers. Er waren dit jaar 

12 deelnemers, 5 begeleiders, 3 skileraren, 1 reisleider/begeleider en 4 medereizigers mee.  

Helaas waren er twee deelnemers die niet goed op gang kwamen. Pas de laatste twee dagen 

kon iemand weer aansluiten bij de groepen.  

De meest snelle groep is onder leiding van Fleur en een bevoegde skileraar het gebied in 

geweest.  

Dit is goed bevallen hoewel er ook vragen waren voor wat extra tips voor de uitvoering van 

bepaalde technieken. Vanaf donderdag is Luc ook weer aangesloten.  

Voor de staande deelnemer was het heel fijn dat er een skileraar mee was. Maar wat meer 

mensen in zijn groepje is wenselijk.  

 

Belangrijk in dit nieuwe gebied is, is dat er op de zaterdag goed gescout is. Miranda en Fleur 

hebben dit gedaan met behulp van een zittende skileraar uit het gebied. Hierdoor alles vooraf 

goed in kaart weten te brengen.  

Het gebied is zeer geschikt voor de gevorderden reis. Er is een dag gekozen om met de hele 

groep de oversteek naar Les Arcs te maken. Ook dit was een succes hoewel de oversteek zelf 

ook veel tijd in beslag neemt. Dus wellicht een andere keer opsplitsen.  

Er hebben zich twee blessures voorgedaan, welke ook door een dokter zijn gezien. Een kon 

verder skiën, de andere is gestopt. Beiden hebben een schouderblessure. De accommodatie 

was dit jaar voor het eerst in appartementen. Er waren een aantal kamers die een grote 

badkamer hadden. Voor een volgende keer goed om bad-planken mee te nemen aangezien ze 

geen losse douche hebben.  

Ook een volgende keer de appartementen naast elkaar organiseren.  

Vooraf werd er door alle partijen, de reisleider en het bestuur kritisch gekeken naar de 

begroting. Er was iemand die borg stond. Gelukkig hebben we daar geen gebruik van hoeven 

maken Uiteindelijk is er geld overgebleven.  

Jaarverslagen van de commissies 
 

Begeleidercommissie 2019-2020 

 

De Begeleidercommissie bestond dit jaar uit: 

Fred van Huis, Nienke Voerman, Floor Berkhout, Leon Driesse en Sylvia van den Boorn 

Reguliere taken zijn weer uitgevoerd: 

 

• Voorbereiding en uitvoering begeleider-opleiding in Huizen; contact gelegd met 

geïnteresseerden, planning gemaakt en in augustus/september 3 cursussen gegeven. 

Totaal 47 deelnemers van wie er 15 mee zijn geweest op VGW reizen. Rest betrof 

huurders en begeleiders t.b.v. Mentelity-games en helaas 5 personen naar huis moeten 

sturen. 

• Ondersteuning gegeven in de vorm van werving en communicatie naar begeleiders bij 

de open dag/ clinics/ skiën Huizen en andere activiteiten  

• Inventarisatie en organisatie van de aanmeldingen van begeleiders voor reizen en 

vervolgens in overleg met reisleiders bijdrage aan samenstelling van de crew voor de 

verschillende reizen. 
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• Voorbereiding en uitvoering vrijwilliger-dag Spelderholt, die voor het eerst in verkorte 

vorm werd uitgevoerd. Reden hiervoor was dat de behoefte aan een lange dag met 

workshops beperkt leek, terwijl het al jaren erg veel energie kost om deze te 

realiseren. Nieuw concept werd redelijk positief ontvangen en was kostenbesparend. 

• Tijdens reizen coaching en evaluatie nieuwe begeleiders en aanspreekpunt alle 

begeleiders. Op de Kinderreis was er door omstandigheden (Floor is helaas tijdens de 

opleiding zwaar geblesseerd geraakt) geen commissielid aanwezig, maar dit is 

opgevangen door Manon en Marino. 

• Evaluatie van de reizen heeft door Corona-pandemie nog niet plaats gevonden, maar 

staat gepland voor half juli 

• Bijdrage geleverd aan ontwikkeling nieuwe website. Op dit moment zijn er nog een 

aantal zaken die we graag anders zouden zien. 

  

Planning seizoen 2020-2021 

 

Bovenstaande taken zullen ook volgend seizoen weer opgepakt worden. 

Hopelijk wordt er een nieuwe coördinator gevonden, zodat Fred van Huis zijn inspanningen 

kan verminderen.  

 

Er komen nog steeds veel aanvragen voor een begeleidercursus van potentiele huurders of 

andere organisaties (b.v. Mentelity games / Stoer / ski-uniek). 

We draaiden de laatste jaren in principe 3 cursussen per seizoen, maar in 2020 kunnen we 

geen gebruik meer maken van de baan in Huizen het laatste weekend van augustus (daarin 

draaiden we jarenlang 2 cursussen). Hierdoor worden we beperkt in onze capaciteit. 

Oplossing voor dit probleem hebben we nog niet gevonden.   Andere locaties leiden tot veel 

meer kosten en met name logistieke problemen. 

“Gelukkig” is het aantal aanmeldingen dit jaar iets minder, waarschijnlijk door Corona. 

 

Materiaalcommissie  

Er werd ook seizoen 2019/2020 weer een fors beroep gedaan op het materiaal van de SGW. 

Prima natuurlijk (immers is het doel het zo vaak mogelijk in te zetten), maar wel een hele klus 

om het in goede conditie te houden en het tijdig gebruiksklaar te hebben. Door de Corona-

problematiek ging een aantal activiteiten niet door (reis van Ski Uniek, Ichtus, Stoer, 

Mentelity Games en wat individueel verhuur).  

De nieuwe Skiosk 2.0 bevalt erg goed. Nu is er mooi voldoende werkruimte. De pasdagen en 

materiaal-klaarzetdagen verliepen daardoor uitstekend. Complimenten voor de VGW-ers die 

de coördinatie hadden voor activiteiten waarbij materiaal ingezet werd: het is steeds keurig 

netjes teruggezet in de Skiosk.  

De nieuw aangeschafte Helly Hansen jassen bevielen goed. Als het goed is, is er ten tijde van 

deze ALV een tweede zending jassen aangekomen, waardoor er nu ongeveer 90 jassen 

inzetbaar zijn van dit merk. Genoeg voor alle vrijwilligers tijdens onze reizen. De ‘oude’ 

North face jassen worden verder ingeroosterd voor gebruik tijdens lessen e.d. in Nederland.  

Het zitski type Dynamique blijkt een aanwinst, en is populair onder de gebruikers ervan. 

SGW gaat daarom 5 extra Dynamiques aanschaffen. Als het goed is zijn deze zitski’s tijdig 

binnen, en kunnen ze volledig ingezet worden tijdens seizoen 2020/2021. 

De materiaalcommissie kan rekenen op vele actieve leden voor haar werkzaamheden. Allen 

enorm bedankt voor je inzet; speciaal Marjolein Reiss en Erik van Winkoop. 
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Jaarverslag PR-commissie 

 

Taken PR-commissie 

De PR-commissie houdt zich bezig met het organiseren van een aantal activiteiten, waaronder 

de jaarlijkse Open Dag, clinics en de deelname aan beurzen. Daarnaast beheert en onderhoudt 

zij de website en verzorgt zij de nieuwsbrief. 

De commissie bestaat momenteel uit:  

Hein van der Zande, Robin Fuchs, Claire Overweg, Bianca Postma en Jessica Blaak. Anneke 

van den Berg behartigt de belangen van de PR-commissie in het bestuur. 

 

Werkzaamheden seizoen 2019 - 2020  

De commissie heeft een bijna volledig nieuwe samenstelling gekregen.  

De eerste taak was het (in samenspraak met het bestuur) opnieuw formuleren van doelen en 

taken, alsmede het verdelen van de werkzaamheden.  

De commissie heeft het afgelopen jaar via de moderne kanalen vergaderd. 

 

De commissie heeft de volgende taken uitgevoerd: 

• Het mede ontwerpen, alsmede het updaten en inrichten van de nieuwe website. 

• Het laten ontwerpen en maken van nieuwe shirts. 

• Het opzetten van een nieuwe (digitale) nieuwsbrief. 

• Het bemensen van beurzen. 

• Het maken van nieuwe content voor onder andere de website en de social 

mediakanalen. 

• Het beheren van de social mediakanalen. 

• Het (mede) organiseren van de open dag. 

 

Activiteiten die het afgelopen seizoen niet geheel zijn afgerond: 

• Het vullen van het YouTube kanaal met nieuwe content. 

• Het inventariseren en mogelijk nieuw aanschaffen van materialen voor  

Pr-doeleinden. 

• Het opzetten van een plan om meer vrijwilligers te werven. 

• Het inhuren van een fotograaf om professionele content te laten maken voor op de 

website en social mediakanalen. 

 

Werkzaamheden seizoen 2020 - 2021 

Voor het komende seizoen staan, naast de hierboven genoemde activiteiten die nog niet 

geheel zijn afgerond, op de agenda van de commissie: 

• Het onderhoud van de site en social media (Facebook, Instagram, YouTube). 

• Het regelmatig doen verschijnen van de nieuwsbrief. 

• Het bemensen van beurzen. 

 

Skilerarencommissie 

De skilerarencommissie bestaat op dit moment uit: Sandra Titulaer, Luc Flamand, Margret 

van den Bosch, Oscar van Hees, Karin Kleinjan, Francien de Rijk 

• Zoals elk jaar was het een puzzel om alle reizen goed te bemensen met leraren. Maar 

in goed overleg tussen reisleiders, begeleiderscommissie en lerarencommissie is het 

ook nu weer gelukt!  

• Ook dit jaar hadden we weer een aantal beginnende leraren. Zo´n eerste keer een eigen 

groep is altijd spannend, maar is bij iedereen goed verlopen. 

• Helaas viel op de eerste lesdag een leraar bij de zittende reis uit. Zijn uitval is door de 

andere leraren goed opgevangen, zodat de lessen door konden gaan.  
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• Dit jaar hebben twee aankomende leraren stage gelopen op de reizen, en hebben 

diverse mensen bij activiteiten in Nederland lesgeef-ervaring kunnen opdoen. Ook het 

komend seizoen zullen we weer stagemogelijkheden, zowel in Nederland als op de 

reizen, creëren.  

• Daarnaast wordt door 1 persoon, op kosten van de VGW, de opleiding van de OBSV 

in Oostenrijk gevolgd. 

• Dit jaar is twee keer de module 1 van de nieuwe interne lerarenopleiding gegeven, 

steeds verdeeld over 2 cursusdagen. Deze module, gericht op de basisprincipes van het 

ski-les geven, stond ook open voor mensen die al langer lesgeven. In totaal hebben 

ruim 20 (aankomende) skileraren deze module gevolgd. 

• In april en juni stonden de module 2 en de modules 3 op de rol. Helaas gooide het 

coronavirus roet in het eten en moesten deze geannuleerd/uitgesteld worden. We 

hopen op (en gaan uit van) een herkansing het komend seizoen. 

• Rob Reijmers heeft afscheid genomen van de skilerarencommissie. Wij bedanken hem 

heel erg voor de tijd en energie die hij in het commissiewerk gestoken heeft. Zijn 

plaats, als afgevaardigde van het bestuur in de commissie, is overgenomen door Luc 

Flamand. 

Medisch adviseur  

 

Sandra Titulaer, samen met Sophie Buitink. Als medisch adviseur geven zij advies over 

mogelijkheden voor deelname aan de lessen en reizen, meedenken en advies over 

aanpassingen en voorbereiding. 

Indien de VGW niet de juiste mogelijkheden heeft, advies over doorverwijzen. 

In afgelopen seizoen hebben zij alle medisch inschrijfformulieren gescreend en zo nodig 

contact opgenomen met de deelnemer. Daarnaast regelmatig mailtjes of telefoontjes 

beantwoord met vragen van (potentiële) deelnemers. 

Voor de reizen hadden we contact met alle reisleiders (kort, lang, per mail of telefoon) en was 

één van ons aanwezig bij de pasdagen. 

 

Tuurfonds.  

Dit fonds heeft als doel deelnemers aan de reizen van de VGW financieel te ondersteunen als 

zij in een financieel moeilijkere periode/ positie zitten, maar wel graag willen deelnemen aan 

een reis. Het fonds zal nooit het volledige bedrag van een activiteit betalen, maar maximaal 

50%. Het fonds heeft 8 aanvragen gekregen en gehonoreerd. 

Het beleid met betrekking tot het toekennen van subsidie is als volgt geweest. Er dient in de 

eerste plaats financiële ruimte aanwezig te zijn in het fonds. In de periode augustus tot en met 

oktober wordt gekeken hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen.   

De aanvragen worden beoordeeld op de gestelde inkomensnorm (120% van het dan geldende 

bijstandsniveau). Tevens dient elke aanvraag voorzien te zijn van bewijsstukken betreffende 

het inkomen (correct ingevuld aanvraagformulier en recente aangifte IB of jaaropgave van het 

inkomen).   

Afhankelijk van het aantal goed gekeurde aanvragen, de mate waarin het inkomen onder de 

norm is en de financiële ruimte in het fonds, wordt een subsidiebedrag toegekend. 

Uitgangspunt is dat het fonds zoveel mogelijk mensen wil steunen binnen de beschikbare 

ruimte.  

Totaal heeft het fonds dit jaar EUR 3.500, - uitgekeerd.  

Vertrouwenspersoon  

Het afgelopen jaar hebben geen incidenten plaats gevonden waarbij de vertrouwenspersoon is 

ingeschakeld. 
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De VGW wil graag een sociaal veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt. 

Daarom zullen we op de vrijwilligerdag weer aandacht besteden aan ongewenste 

omgangsvormen zoals discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie of geweld.  

Mocht je toch een keer een probleem hebben, binnen de VGW, dat je wilt bespreken met de 

vertrouwenspersoon dan kan je contact opnemen via vertrouwenspersoon@vgw.nl 

Ook op onze vernieuwde website zijn de contactgegevens goed te vinden.  

 

Verslag van een succesvolle veilingavond 

Hoe het organiseren van de gevorderden reis veranderde in het ook organiseren van een 

waanzinnige veilingavond met een opbrengst van bijna €25.000,- 

Hoe het begon? 

Fleur Pieterse en ik (Bas Peek) gaan al enkele jaren mee met de gevorderden reis. Dit doen we 

met veel plezier alleen was onze wens om eens naar een echt groot skigebied te gaan met de 

VGW. Wij moesten deze reis maar zelf organiseren hadden wij bedacht. 

 

Wij hadden al snel een paar mooie opties op reizen naar fantastische skigebieden en 

uiteindelijk moest het La Plagne worden. We kwamen alleen achter een heel essentieel punt. 

Een skireis van de VGW kost heel veel geld en om uit de kosten te komen moest er 

heel veel geld bij. Vooral omdat begeleiders en leraren gratis mee gaan en dan zijn ook de 

skipassen nog eens duurder In La Plagne. Kortom er moest een groot gat opgevuld worden. 

Een veilingavond organiseren 

Om geld in te zamelen kwamen wij op het idee om een veilingavond te organiseren. Dit 

betekent een mooi restaurant regelen met goed eten, entertainment en minimaal 30 items om 

te veilen. We gaven onszelf drie maanden om alles te organiseren. Dus snel in 

de actie: Fleur kreeg het voor elkaar om Steven Kazan te strikken als entertainment. Wauw! 

Ik had al snel kunstwerken om te veilen geregeld en ook nog een comedian. Zangers werden 

geregeld via Rob Thijssen. We hebben een Website gebouwd waar alle veilingitems 

op stonden en het programma van de avond. De avond stond als een huis op papier en de 

veilingitems werden ook geregeld. Alleen kwam nog het belangrijkste punt: 100 gasten 

regelen. Waar haal je 100 gasten vandaan die betalen voor het eten en dan ook nog eens 

€50 per persoon extra betalen waar ze direct de VGW mee sponsoren en daarna nog ff goed 

veel gaan bieden op alle items? 

Wauw... wat een leuke en succesvolle avond.  

We hebben ons hele netwerk afgebeld en de reisleiders ietwat onder druk gezet dat zij ook 

mensen moesten regelen.  Drie weken van tevoren waren we uitverkocht. Op 20 januari 

ontvingen wij 100 gasten in Café-Restaurant Dauphine in Amsterdam. Kazan was 

een groot succes en met menig truc en goede grap zorgde hij voor een fantastische sfeer. De 

muziek tussendoor en het luxe eten was allemaal top geregeld en toen moest het 

belangrijkste nog beginnen: de veiling. 

De veiling werd geleid door echt een fantastische veilingmeester: Marielle van Meerwijk. Zij 

bleek in staat om met heel veel energie, charme en humor de veiling in goede banen te leiden. 

Alle veilingitems gingen voor enorme bedragen weg. Het succes van deze avond heeft alle 

verwachtingen overtroffen van zowel de gasten als de organisatie. 100 mensen hebben van 

mailto:vertrouwenspersoon@vgw.nl
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een fantastische avond mogen genieten en er is maar liefst bijna €25.000,- opgehaald 

voor de VGW.  

Vrijwilligers 

De VGW is sterk afhankelijk van zijn vrijwilligers. Elk jaar melden nieuwe vrijwilligers zich 

aan om meestal in eerste instantie als begeleider mee te gaan op een reis. Maar ook gebeurt 

het, weliswaar sporadisch, dat een vrijwilliger zich meldt voor een andere rol binnen de 

vereniging.  

Het afgelopen jaar is onze PR-commissie vernieuwd en uitgebreid met een aantal nieuwe 

commissie leden. De bezetting is al eerder ter sprake gekomen in dit verslag. Cynthia van der 

Winden en Linda de Vries hebben om persoonlijke redenen hun werkzaamheden voor de PR 

beëindigd. Zij hebben zich wel ingezet voor de organisatie van de Open Dag. Het bestuur 

bedankt hen natuurlijk enorm voor hun inzet. 

Helaas hebben een aantal vrijwilligers die in een coördinerende of organiserende rol 

aangegeven een stapje terug te willen doen.  

• Zoals bekend heeft Fred van Huis vorig jaar al samen met Sylvia aangegeven een 

stapje terug te willen doen in de begeleiderscommissie, met name in hun 

coördinerende rol. Aan de opleiding tot begeleider willen ze graag hun steentje blijven 

bijdragen.   

Na bijna een jaar zoeken kunnen we mededelen dat we een nieuwe coördinator hebben 

gevonden die deze taak op zich wil nemen. Sanne Thijssen heeft aangegeven de rol 

van coördinator van de begeleiderscommissie te willen oppakken. Fred en Sylvia 

zullen Sanne ondersteunen daar waar nodig.   

• Maaike Hanegraaf heeft aangegeven te willen stoppen als reisleider van de kinderreis. 

Ze heeft aangegeven dat 2021 haar laatste reis wordt als reisleider.  

Gelukkig was er nog een aantal sollicitanten van een eerdere uitvraag voor een 

reisleider. Van hen is Ard Vermeulen benaderd met de vraag of hij de rol van 

reisleider voor de Kinderreis op zich wil nemen. De gesprekken zijn inmiddels 

gevoerd. Afgesproken is dat Ard de taak van Maaike zal overnemen bij de reis van 

2022. Het komende jaar zal Ard meelopen en daar waar mogelijk alvast wat taken op 

zich nemen.  

Het nieuwe reisleidersduo voor de Kinderreis wordt dus met ingang van 2022: Huub 

van Rijswijck en Ard Vermeulen.  

• Verder had Johan Godfried tijdens de vorige ALV zich aangemeld als bestuurslid. 

Johan wilde graag bestuurslid worden en zich dan met name richten op het ICT 

gebeuren binnen de vereniging.  

Tussen Johan en het bestuur werd een gewenningsperiode van een half jaar 

afgesproken. Johan heeft binnen dit halfjaar aangegeven dat hij om hem moverende 

reden geen plaats wil nemen binnen het bestuur van de VGW. Ook heeft Johan 

aangegeven dat hij zijn taken binnen Formdesk wil stoppen. 

• Vertrouwenspersoon Rini van der Schaaf heeft aangegeven dat hij om 

gezondheidsredenen zijn rol als vertrouwenspersoon wil overdragen aan een nieuwe 

vertrouwenspersoon.  

Tina Kos, de andere vertrouwenspersoon en Peter Nijman zijn aan het zoeken naar een 

nieuwe vertrouwenspersoon. De voorkeur gaat uit naar een man omdat we dan een 

vertrouwenscommissie hebben bestaande uit een man en een vrouw. 
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• Anneke van den Berg:  

Anneke vervult al sinds jaar en dag een rol binnen het bestuur van de vereniging. Haar 

huidige rol is: secretaris.  

Anneke heeft aangegeven dat ze aan het einde van haar zittingsperiode (dus ten tijde 

van de jaarvergadering van 2021) deze functie zal neerleggen. Anneke wil wel 

algemeen bestuurslid zijn. Het bestuur prijst zich gelukkig omdat Anneke samen met 

Luc binnen het bestuur de encyclopedie zijn van de vereniging.    

 

Dus kortom: we zijn op zoek naar:  

• Een vertrouwenspersoon (het liefst mannelijk) 

• Een beheerder voor Formdesk 

• Een secretaris 

 

De voorzitter over Covid-19 en mogelijke gevolgen 

“Wat zijn we enorm hard geraakt door de pandemie. In het begin werd er door velen gedacht: 

“oh dat waait wel over, een griepje.” Nou niet dus, niets is overgewaaid en Covid-19 

(coronavirus) heeft allerminst op een griepje geleken.  

De hele wereld, Europa, Nederland, de VGW en elk afzonderlijk VGW lid heeft te maken met 

de consequenties van het coronavirus. Wat waardeloos. In je huis gekluisterd zitten. Niet naar 

de kroeg of een restaurant kunnen. Niet gezellig met vrienden en vriendinnen samen kunnen 

zijn.  

In eerste instantie dacht ik. Ach hier komen we wel doorheen. Die paar weken wat is daar nou 

erg aan. Inderdaad in het begin ging het ook best wel. Maar nu, nu we een zomer achter de 

rug hebben met meer bewegingsvrijheden en het virus weer nadrukkelijker aanwezig is, wordt 

het toch wel vervelend. Geen uitzicht te hebben op wat, wanneer, hoe etc. dat is vervelend, 

naar zelfs.  

En moeten wij als VGW dan gewoon doorgaan?  Wij als bestuur zeggen volmondig JA. 

Natuurlijk we gaan gewoon (weliswaar alles aangepast aan de gedragsregels) door met 

organiseren. De Open Dag, de vrijwilligerdag en de reizen. Alles loopt. We zullen op elk 

moment van wijzigingen in de ontwikkeling van de pandemie en de gedragsregels acteren.  

Als de ontwikkelingen er om vragen zullen we de Open Dag, vrijwilligers dag en onze reizen 

annuleren. Hiernaast is ieder individueel lid natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen 

acteren. Dus als we iets organiseren en je wilt deelnemen is dat op eigen risico. Wil je in 

eerste instantie wel deelnemen en hier later toch op terugkomen wordt dit natuurlijk 

gerespecteerd.  

 

We leven nu in deze vervelende tijd en we moeten er maar mee dealen.  

Maar we gaan ervoor. “ 
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Financieel Jaarverslag 2019-2020 
 

Resultaat 

 

De resultaten over afgelopen verenigingsjaar zijn wederom goed te noemen. Er is heel 

veel sponsor-geld verworven en de kosten zijn binnen de perken gebleven. 

Compliment aan allen die hier hun steentje aan bijgedragen hebben! 

Door al deze inspanningen is er een positief resultaat ontstaan van € 4.499,35 (1,83% 

van de totale uitgaven). Hierdoor is een bijdrage van de SGW wederom niet nodig. De 

VGW heeft financieel weer een goed jaar achter de rug. 

Het bestuur stelt wederom voor om, indien het nodig is, € 1.750,- van het batige saldo 

in het Tuurfonds te stoppen. Door dit te doen willen we bereiken dat de leden met een 

slechte verdiencapaciteit toch met de reizen mee kunnen.  

 

Balans per 30 juni 2020 (in €) 
 

Activa 30 juni 2020 30 juni 2019 

ING 25.115,59  13.089,59  

ING spaar 879,82  878,70  

Bankrekening 

kinderreis 4.061,35    1.215,29 

Debiteuren 0,00 1.120,02 

 30.056,76 16.303,60 

 
 

Passiva 30 juni 2020 30 juni 2019 

Eigen vermogen 17.752,14 13.252,79 

Crediteuren 10.492,62 3.050,81 

Tuurfonds 1.512,00 0,00 

Vooruitontvangen 

donatie 300,00  

  30.056,76  16.303,60 
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Tuurfonds: 

Door het Tuurfonds is er aan acht deelnemers een deel van de reissom toegekend. 

Daarmee was het budget van het Tuurfonds van € 3.500,- overschreden, maar zoals 

beslist op de ALV van 2019 heeft de VGW ook een donatie van € 1.750,- gedaan. 

Daar is € 1.512,- van overgebleven. 

Of en hoeveel het Tuurfonds bijdraagt wordt bepaald door iemand van de Stichting 
Tuurlijk. Niemand van de VGW heeft hier invloed op.  
 

 
Eigen vermogen: 
In het eigen vermogen zit het positief behaalde saldo van: 

• De Kinderreis   : € 2.500,-  

• De Jongerenreis  : € 2.500,-  

• De gevorderdenreis: € 2.146,58  
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Winst- en Verliesrekening 2019-2020 (in €) 

Inkomsten   realisatie   begroting   verschil  

Contributie  21.420,00  18.500,00  2.920,00  

Donatie  8.551,50  5.000,00  3.551,50  

Bijzondere baten/lasten 0,00  0,00 0,00 

Donatie SGW   0,00 5.000,00  5.000,00  

Totale inkomsten  29.971,50  28.500,00  1.471,50  

 

Uitgaven Realisatie Begroting Verschil 

Bestuurskosten 3.696,82  4.250,00       -553,18  

Secretariaatskosten 2.034,51  2.250,00  -215,49  

Algemene kosten 9.214,98  8.500,00  714,98  

Bank en Verzekeringen 2.471,96  2.250,00  221,96  

Saldo activiteiten 157,08  7.000,00          -6.842,92 

Saldo commissies 7.896,80  13.050,00       -5.153,20  

Totale uitgaven 25.472,15  37.300,00   -11.827,85  

 

Saldo activiteiten Realisatie Begroting Verschil 

Skiën Nederland/Huizen 143,73  -500,00  643,73  

Staande reis -771,52  -500,00  -271,52  

Zittende Reis 

Volwassenen -5.160,58  -3.500,00  -1.660,58  

Jongerenreis 3.175,55  -1.500.00 4.675,55  

Kinderreis 309,16  -500,00  809,16  

Gevorderdenreis 2.146,58  0,00  2.146,58  

Sneeuwtraining 0,00 -500,00  500,00  

Saldo activiteiten -157,08  -7.000,00  6.842,92  

 

Saldo commissies Realisatie Begroting Verschil 

PR -1.757,41  -4.000,00  2.242,59 

Begeleiders 159,12  -1.000,00  1.159,12  

Skileraren -6.298,51  -8.050,00  1.751,49 

Saldo commissies -7.896,80  -13.050,00  5.153,20 
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Toelichting bij Winst- en Verliesrekening 

 

Opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

• De donaties worden altijd voorzichtig ingeschat. Maar ook nu is er meer 
binnen gekomen dan begroot. 

• Donatie door de SGW is dit jaar niet nodig omdat we afsluiten met een positief 
resultaat 

• De algemene kosten zijn hoger dan begroot. De algemene kosten bestaan 
jaarlijks hoofdzakelijk uit de contributie voor de NSkiV en de kosten van de 
vrijwilligersdag. Dit jaar is daar de donatie van ons aan het Tuurfonds van de 
VGW van vorig jaar bijgekomen. Tevens is de VGW bijgesprongen in de 
onkosten die werden gemaakt bij een ziek geworden skileraar.  

• De Zittende Reis Volwassenen is en blijft een ontzettend dure reis met op 
vrijwel iedere deelnemer een vrijwilliger. Ondanks dat is het negatieve 
resultaat nog redelijk binnen de perken gebleven, 7% van de totale uitgaven 
van deze reis. Deze reis (-leider) heeft echter wel veruit het meeste 
sponsorgeld verworven.  

• Bij de jongerenreis is ook heel veel sponsorgeld verworven. Daardoor kwam 
het positieve resultaat nota bene op € 3.175,55 

• De sponsoring van de gevorderdenreis liep dit jaar als een trein door inzet van 
Fleur en Bas. Het eindresultaat is daarmee uitgekomen op een positief saldo 
van € 2.146,58.  

• De sneeuwtraining is dit jaar niet doorgegaan doordat Snowworld niet meer 
wilde dat wij op voor hun drukkere weekenddagen zouden trainen. Voor ons 
was het echter onmogelijk om op rustige tijden de trainingen met voldoende 
deelnemers te organiseren. 

• De uitgaven van de PR-commissie waren te hoog ingeschat 

• De begeleiderscommissie sloot zelfs met een positief saldo af omdat er veel 
opleidingen zijn gegeven aan mensen die geen activiteiten voor de VGW 
zouden gaan doen (‘huurders’). Die moeten immers hun opleiding betalen. 

• De kosten van de skilerarencommissie lijken fors. Daarin zitten echter al de 
kosten die zijn begroot voor de toegezegde en door corona uitgestelde 
opleidingen. 
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Begroting 2020/2021 (in €) 
Het bestuur stelt voor de begroting voor het verenigingsjaar 2020-2021 als volgt vast 

te stellen: 

  

Begroting  

2020/2021 

Realisatie  

2019/2020 

Begroting  

2019/2020 

Inkomsten       

Contributie 18.500,00  21.420,00  18.500,00  

Donatie 5.000,00  8.551,50 5.000,00  

Bijzondere baten  0,00 0,00  0,00 

Donatie SGW 7.500,00  0,00 5.000,00  

Totaal 31.000,00  29.971,50 28.500,00 

        

Uitgaven       

Bestuurskosten 4.250,00  3.696,82  4.250,00  

Secretariaatskosten 2.250,00  2.034,51  2.250,00  

Algemene kosten 11.500,00  9.214,98  8.500,00  

Bank en Verzekeringen 2.500,00  2.471,96  2.250,00  

Saldo Activiteiten 18.500,00  157,08  7.000,00  

Saldo Commissies 4.500,00  7.896,80  13.050,00  

Totaal 43.500,00  25.472,15  37.300,00  

        

Saldo activiteiten       

Skiën Nederland/Huizen -500,00  143,73  -500,00  

Staande reis -2.000,00  -771,52  -500,00  

Zittende reis volwassenen -7.500,00  -5.160,58  -3.500,00  

Jongerenreis -2.500,00  3.175,55  -1.500,00  

Kinderreis -1.500,00  309,16  -500,00    

Gevorderdenreis -4.000,00  2.146,58  -0,00  

Sneeuwtraining -500,00  0,00 -500,00 

Totaal -18.500,00  -157,08  -7.000,00  

        

Saldo commissies       

PR -1.500,00  -1.757,41  -4.000,00  

Begeleiders -1.000,00  159,12  -1.000,00  

Skileraren -2.000,00  -6.298,51  -8.050,00  

Totaal -4.500,00  -7.896,80  -13.050,00  
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Toelichting bij begroting 2020-2021 

Ten tijde van de opmaak van de begroting voor komend boekjaar was nog niet 
bekend welke activiteiten door zouden kunnen gaan, en in welke omvang. De 
begroting is daarom opgemaakt alsof alle activiteiten normaal door zullen gaan. 

 

Bijdrage SGW 
Met een bijdrage van de SGW van € 7.500,- komt de VGW komend jaar op een 

negatief resultaat van € 12.500,- en dat kan opgevangen worden door in te teren op 

het eigen vermogen. Doelstelling is om niet veel geld in de VGW te laten zitten, maar 

het vermogen juist in de SGW te laten. 

 

Tekort van de gevorderdenreis: 

In de begroting van de gevorderdenreis is vooralsnog uitgegaan van geen 

sponsorgelden. Vandaar dat het begrote negatieve saldo per deelnemer behoorlijk 

hoog is. 
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