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Notulen Algemene Ledenvergadering 2019  

Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 

Datum:    13 oktober 2019 

Locatie:    Gebouw KLPD, Driebergen 

Aanwezige leden:   33 personen 

Aanwezig van het bestuur: Peter Nijman (voorzitter), Anneke van den Berg (secretaris), Leo Plak 

(penningmeester), Luc Flamand, Pieter Hanegraaf en Erik van 

Winkoop  

Verslag: Eugénie Klok 

__________________________________________________________________________________ 

1. Welkom en opening 

Peter Nijman vertelt, om te beginnen, een verhaal als toelichting op zijn eerste leerzame jaar als 

voorzitter van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW). Hij heet iedereen van harte 

welkom. Hij bedankt medebestuurslid Luc Flamand hartelijk voor zijn tomeloze inzet bij het 

realiseren van de uitbreiding van de Skiosk in Huizen.  

Aanvullingen op de voorgestelde agenda: 

A. Nadine Donders agendeert de kosten van de reizen. 

B. Bas Peek en Fleur Pieterse geven een toelichting op sponsormogelijkheden voor de 

gevorderdenreis. 

C. Luc Flamand agendeert de website van de VGW. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2018 

Peter Nijman dankt Marijke Ruiter voor het maken van deze notulen. 

Nadine Donders vraagt welke specifieke taak Erik van Winkoop op zich neemt als bestuurslid. Erik 

antwoordt, dat hij zich het afgelopen jaar heeft ingezet als contactpersoon voor de 

(revalidatie)artsen. Ook heeft hij zich de rol van contactpersoon tussen bestuur en de 

begeleiderscommissie op zich genomen. Hij beraadt zich verder op zijn toekomstige rol. 

3. Mededelingen en correspondentie met betrekking tot deze vergadering. 

Geen opmerkingen. 
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4. Financiën en algemeen jaarverslag 

a. Algemeen jaarverslag 

Peter Nijman meldt dat alle commissies input hebben geleverd voor het algemeen 

jaarverslag. De datum voor de begroting (pagina 12) moet nog gewijzigd worden in 2019-

2020. Dit wordt gecorrigeerd. 

Fred van Huis mist bij de enquête de jongerenreis (pagina 3). Sven Thijssen geeft aan dat de 

enquête wél is gehouden, maar dat de resultaten niet op tijd zijn doorgegeven. 

Op pagina 5 is neutraal gemeld dat Wim Zeemering geen reisleider is geworden van de 

gevorderdenreis. Fred wil voor de notulen melden, dat hij van mening is, dat Wim 

onvoldoende de kans heeft gekregen om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. 

Resy Broekhoven informeert naar de vertrouwenspersonen. Zij mist informatie over wat 

deze personen doen en welke ontwikkelingen er zijn geweest. Een korte rapportage zou 

wenselijk zijn.  

Paul de la Combé geeft aan dat er tijdens de staande reis wel degelijk gesprekken zijn 

gevoerd met de vertrouwenspersoon. 

Peter zegt toe dat er volgend jaar in het jaarverslag wordt ingegaan op de rol van de 

vertrouwenspersoon. 

b. Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2018 -2019 en Begroting 2019-2020 

Leo Plak, penningmeester van de VGW, geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.  

Enkele bijzonderheden zijn: 

De winst- en verliesrekening pakt hoog uit door het verhogen van de contributie. Er is geen 

donatie van de Stichting van Gehandicapte Wintersporters (SGW) nodig geweest. Leo 

complimenteert de reisleiders voor de vele sponsoring die is binnengebracht. 

Doordat de winst- en verliesrekening zo goed uitpakt, heeft het bestuur besloten om hiervan  

€ 1750,00 aan het Tuurfonds te doneren. 

De begeleiderscommissie pakt positief uit doordat steeds meer begeleiders zorgen voor 

sponsoring. Deze opbrengsten komen ten goede aan de begeleiderscommissie. 

Het saldo voor activiteiten in de begroting 2019-2020 spoort volgens Rob Thijssen niet met 

de winst- en verliesrekening. Leo past de begroting op dit punt aan. 

Nadine Donders geeft aan dat het fijn is om te zien dat het Tuurfonds zo goed in een 

behoefte voorziet. Leo meldt dat er nog ruimte is binnen het budget voor het seizoen 2019 - 

2020. Er kan nog een beroep gedaan worden op een bijdrage. 

Paul de la Combé vraagt of de inschrijfdatum voor het Tuurfonds naar een later tijdstip kan, 

omdat de inschrijving voor zijn reis langer (tot 1 november) doorloopt. Deelnemers van de 

staande reis maken daardoor minder kans op een bijdrage. Door mensen die een beroep 

doen op het Tuurfonds pas later te informeren over de eventuele bijdrage aan de reis 

hebben zij geen zekerheid of zij de reis wel kunnen bekostigen. 

Luc Flamand geeft aan dat op de website staat dat er een aanvraag kan worden gedaan tot 

het Tuurfonds leeg is. 
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Besloten wordt het te laten zoals het is. 

Rob Thijssen informeert naar de toename van de kosten van de skilerarencommissie. 

Francien de Rijk licht toe dat een deel van de investeringen gaat naar leraren die een 

opleiding in Oostenrijk krijgen. De skileraren die deze cursus volgen verplichten zich, om voor 

langere tijd aan de VGW verbonden te blijven.  

c. Verslag kascontrolecommissie 

 

Lucie Spee en Antonio Hilhorst vormden de kascommissie. Antonio is aftredend.  

Lucie licht toe dat de cijfers kloppen met de bonnetjes. Er was een duidelijke uitleg en alle 

kosten konden verantwoord worden. 

De aanwezigen op de ALV dechargeren de penningmeester 

 

d. Instellen nieuwe kascontrolecommissie 

 

Lucie Spee en Leo Endeveld zijn de nieuwe leden voor de kascommissie. 

 

5. Toelichting bestuur SGW 

Rob Thijssen licht toe dat de uitbreiding van de Skiosk ter hand is genomen. Deze uitbreiding 

vergde een investering van € 60.000. Er is daardoor sprake van een daling van het eigen 

vermogen. 

De vervanging van de jassen kan grotendeels gedekt worden door een sponsor die via Simon 

Uiterwaal is gevonden. Vanuit dit budget schaft de SGW nieuwe jassen aan voor de begeleiders. 

De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Rob Reijmers is afgetreden als bestuurslid van de VGW, 

maar Rob blijft wel penningmeester van de SGW. Pieter Hanegraaf is nu gedelegeerd lid namens 

het VGW-bestuur. Britta Bouma is gestopt als bestuurslid van de SGW. Er is daardoor een 

vacature en er wordt gezocht naar een nieuw jong bestuurslid, bij voorkeur met een financiële 

achtergrond.  

6. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Geen opmerkingen. De wijziging wordt aangenomen 

7. Beleidsplan 2019-2022 

Het beleidsplan is afgerond. Het plan is mede gebaseerd op de input, die is geleverd tijdens de 

Kaderdag 2018. De focus ligt de komende jaren op het verlagen van de drempel tussen het 

bestuur en de leden. Enerzijds vindt inzet plaats op het verbeteren van de interne communicatie 

richting de leden. Anderzijds is er aandacht voor de communicatie binnen het kader.  

Rob Thijssen vraagt aandacht voor de sponsorcommissie. Het is heel belangrijk dat er mensen 

komen die zich hiervoor in gaan zetten.  Deze inzet is broodnodig gelet op de stijging van de 

kosten van de reizen.  

Verjonging van de vereniging (in leeftijd maar zeker qua ideeën) is ook een belangrijk 

aandachtspunt. Het zou mooi zijn als een paar jonge begeleiders enthousiast zouden worden 

voor of de commissies of het bestuur. De jongeren zouden kunnen zorgen voor een nieuw elan. 

8. Bestuursverkiezing 
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a. Aftreden bestuursleden 

⦁ Luc Flamand blijft bestuurslid. De ALV is akkoord. 

⦁ Rob Reijmers is na 27 jaar afgetreden. Het bestuur gaat hem bedanken met 

een diner en een bon. Rob blijft wel skileraar. 

b. Nieuw algemeen bestuurslid 

• Er hebben zich twee personen aangemeld: Johan Godfried en Mathieu van der 

Sluis. Zij gaan een half jaar meedraaien als kandidaatbestuursleden. Na een half 

jaar wordt in overleg met hen een gezamenlijke keuze gemaakt of zij 

daadwerkelijk toetreden. 

o Mathieu wil graag de staande reis vertegenwoordigen.  

o Johan wil zich met name vanuit zijn IT-achtergrond inzetten. 

De ALV stemt in met hun toetreden tot het bestuur. 

Overige zaken. 

Gevorderdenreis. 

Hans Vermeulen stelt zich voor, omdat hij zich heeft aangemeld als de reisleider voor de 

gevorderdenreis. Samen met zijn broer Charles wil hij deze klus oppakken. De ALV neemt hier 

kennis van. 

Coördinatie begeleiderscommissie. 

Fred van Huis wil stoppen als coördinator van de begeleiderscommissie. Het bestuur zoekt een 

opvolger. 

Nadine Donders merkt op dat er een wervende mail is uitgegaan naar alle begeleiders.   

Naar aanleiding van de mail is één reactie binnengekomen. Na een gesprek met Fred vond deze 

persoon, dat het hem te veel werk zou opleveren. Er is daarom nog geen opvolger. 

Omdat deze coördinerende taak heel belangrijk is voor de VGW gaat er ook nog een mail uit naar 

alle leden. Anneke van de Berg (secretaris VGW) levert Fred de mailadressen aan. 

9.  Voorstel datum ALV 2020 

Zondag 11 oktober 2020 

 

10a. Rondvraag (aanvullende agendapunten) 

 

A. Kosten van de reizen 

Nadine Donders verzoekt het bestuur in overweging te nemen om begeleiders ook te laten 

betalen voor deelname. Zij heeft zelf onderzoek gedaan bij andere skiverenigingen die reizen 

aanbieden voor mensen met een beperking. Hier wordt meestal een eigen bijdrage gevraagd. Zij 

realiseert zich dat de discussie hierover in het verleden wel vaker heeft plaatsgevonden. Zij stelt 

de vraag toch omdat zij van mening is dat het een nieuwe tijd is, waarin de kosten voor de 

deelnemers aan de reizen oplopen. Zij verzoekt het bestuur dit voorstel in overweging te nemen. 
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Fred van Huis is er graag bij als er een discussie wordt gevoerd over dit onderwerp door het 

bestuur. 

Het bestuur is benieuwd naar de reacties van de aanwezigen. 

Fred van Huis zegt dat de discussie al vaak is gevoerd. Hij is principieel tegen het vragen van een 

bijdrage, omdat hij bang is dat er onvoldoende begeleiders geïnteresseerd zullen zijn om mee te 

gaan. Gerealiseerd moet worden dat de begeleiders een week verlof moeten opnemen. 

Uitgangspunt was altijd dat de reiskosten vergelijkbaar moesten zijn met de kosten voor een 

valide skiër die op reis gaat. Aan dit uitgangspunt kan de VGW tot nog toe voldoen. 

Ferna van der Schaaf geeft de suggestie dat begeleiders uit zichzelf een bijdrage geven. 

Bernadette Linssen vindt dat het heel bijzonder dat er zo veel goede begeleiders zijn bij de VGW. 

Als deelnemer zou zij zelfs méér willen betalen, om deze begeleiding in stand te houden.  

Daarbij wordt de toevoeging gemaakt dat minder daadkrachtige deelnemers een beroep kunnen 

doen op het eerdergenoemde Tuurfonds.  

Bas Peek en Fleur Pieterse spelen met het idee om begeleiders (vrijwillig) een bijdrage te vragen 

voor eten en drinken tijdens de gevorderdenreis. Zij zouden daar een pilot van willen maken voor 

de VGW. 

Riny van der Schaaf geeft aan dat er bij de andere verenigingen vrije middagen zijn voor de 

begeleiders. Dit rechtvaardigt het vragen van een bijdrage voor de deelname door begeleiders 

aan reizen. 

Luc Flamand vertelt dat ‘Ski Uniek’ een vergelijkbare prijs vraagt als de VGW. Ook begeleiders 

betalen bij hen mee aan de reiskosten. Door de sponsoropbrengsten lukt het de VGW de kosten 

voor de reizen te dekken. 

Het bestuur neemt de opmerkingen mee en gaat er over nadenken. Bij het bespreken van deze 

suggestie van Nadine Donders wordt er rekening mee gehouden dat gehandicapten vaak een 

beperkte beurs hebben. 

B. Sponsormogelijkheden voor de gevorderden reis 

Bas Peek heeft zich samen met Britta Bouma en Fleur Pieterse verdiept in sponsormogelijkheden. 

Er is eerst vooral ingezoomd in de gevorderdenreis.  

Zij stellen voor een veilingavond te organiseren voor de VGW. Het doel is de kosten voor de reis 

omlaag te brengen. De veilingavond vindt plaats op maandag 20 januari 2020, in Café Restaurant 

Dauphine in Amsterdam. Tijdens deze avond voor 120  personen is er entertainment en een 

veiling. Er worden tafels verkocht per vier personen. In de prijs is een (sponsor)bedrag van € 50 

per tafel verdisconteerd. In totaal kan dit € 5.000 voor de VGW opleveren. De aanwezigen 

kunnen daarnaast bieden op allerlei interessante aanbiedingen, waaronder een boottocht tijdens 

Sail Amsterdam 2020, kunst uit de collectie van de Hermitage en een aangepaste accommodatie 

op Bonaire.  

Bas Peek vraagt de leden van de VGW om deelnemers uit het bedrijfsleven aan te dragen die geld 

willen spenderen. Daarnaast is de organisatie op zoek naar andere aanbiedingen die geld kunnen 

opleveren. De brief naar alle leden van de VGW gaat de komende week uit. 

Bernadette Linssen informeert naar de dekking van het risico. 
Bas Peek en Fleur Pieterse geven aan dat er iemand is die garant staat. 
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Als de veiling achter de rug is, gaat de sponsorcommissie zich inzetten voor het aanvragen van 

een bijdrage uit de Johan Cruijff Foundation. 

C. Website. 

Een werkgroep is al twee jaar bezig met de herontwikkeling van de website van de VGW. Het is 

de bedoeling om de vereniging op een eigentijdse manier te presenteren. Er wordt 

samengewerkt met eHealth88, een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het bouwen 

van websites voor zorgorganisaties. Met dit bedrijf is de VGW in contact gekomen via Diek 

Scholten. De website is nog steeds in aanbouw. Met name Margret van den Bosch zet zich 

hiervoor in. De PR-commissie wordt ingeschakeld om ideeën aan te leveren voor de styling.   

Bianca Postma geeft aan dat de PR-commissie iets eerder betrokken had willen zijn omdat zij de 

website moet gaan bijhouden na oplevering. 

Luc Flamand geeft een korte presentatie van de nieuwe website. 

10b. Rondvraag (overige punten) 

Begeleider 

Nadine Donders vraagt of een begeleider die gezakt is voor de begeleiderscursus wel mag 

aansluiten bij de skiclinics voor staanders van de VGW. Wat haar betreft functioneerde de 

begeleider prima. Zij vindt het jammer dat deze persoon nu is afgehaakt.  

Fred van Huis verduidelijkt dat de motoriek van deze persoon ervoor zorgt, dat zij niet geschikt is 

om achter een bi-unique te staan.  

Francien de Rijk legt uit dat de standaard eerste stap bij de VGW is, dat een begeleider de 

opleiding volgt, maar zij geeft ook aan dat mensen allesbehalve standaard zijn. Deze persoon kan 

eventueel op een andere manier een bijdrage leveren bij de VGW. Als Nadine haar wél in wil 

zetten voor de clinics dan kan dat.  

Communicatie 

• Christiaan Schaap vraagt aandacht voor de communicatie binnen de vereniging. Hij heeft een 

mail aan het bestuur gestuurd waar geen antwoord, zelfs geen bevestiging van ontvangst, op is 

gekomen. Er zijn ook door andere personen mailtjes gestuurd over ditzelfde onderwerp. Luc 

Flamand geeft aan telefonisch contact te hebben gezocht met Christiaan. Peter Nijman vertelt 

dat het bestuur gesprekken voerde met Paul de la Combé over het onderwerp in de mail. Het 

bestuur heeft geen behoefte om naar aanleiding van deze gesprekken met iedere individuele 

mailschrijver te communiceren. Nadat de gesprekken met Paul tot een goed einde waren 

gekomen, is er een mail gestuurd naar alle betrokkenen 

 

• Wim Veldhuizen informeert waarom in de mailing aan alle leden geen melding is gemaakt van de 

prijsverhoging van de reizen.  

 

Peter Nijman geeft toe dat het beter was geweest als er wél schriftelijk was gecommuniceerd. 

Het is een aandachtspunt dat het bestuur mee neemt. 

 

• Sylvia van der Boorn heeft een algemeen puntje van aandacht. Zij vraagt aandacht voor de 

spelling en verzoekt het bestuur om de puntjes op de i te zetten. 
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• Rik Burger vraagt waarom de lessen voor gevorderden bij Snowworld in Landgraaf niet meer 

plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat wij niet meer welkom zijn in Landgraaf op 

zaterdagen. Het aangepast skiën zou te veel hinder geven aan de andere bezoekers van 

Landgraaf. Joep van Lankveld gaat dit melden bij het NOC-NSF. Het bestuur wil dat de VGW 

welkom blijft bij Snowworld Landgraaf en Zoetermeer. Dit seizoen gaan de lessen niet door. 

 

• Antonio Hilhorst vraag waarom er dit jaar geen reünies waren van de reizen. Rob Thijssen meldt 

dat hij hierover in gesprek is met Bas Peek en Fleur Pieterse met betrekking tot zijn reis. Er zijn 

dit jaar geen reünies geweest van de reizen.  

 

 

D. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur. 


