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1. Algemeen Jaarverslag
Algemeen
Het is een bijzonder jaar geweest voor de VGW. Bijna alle activiteiten die we hadden gepland
hebben geen doorgang kunnen vinden. Als bestuur vonden we het niet verantwoord om in
deze tijd activiteiten te organiseren. De enige activiteit die plaats heeft gevonden, is de Open
Dag. Deze is ondanks corona redelijk bezocht; er waren 5 nieuwe kandidaten die geproefd
hebben aan het aangepast skiën.
Opleidingen en bijscholingen zijn soms digitaal gedaan of afgeblazen. Wel zijn er in de eerste
helft van september nog leraren geweest die hebben geoefend op De Wolfskamer.
In het afgelopen jaar zijn er wisselingen geweest in de bemensing van allerlei functies.
Johan Godfried heeft zich teruggetrokken als vrijwilliger binnen de VGW. Jarenlang heeft hij
naast Marian Kos de organisatie in Huizen gedaan. Het bestuur heeft Johan bedankt met een
leuk gezelschapsspel. In de plaats van Johan Godfried zullen Marcel Vaessen en Koen van
Rooijen samen met Marian Kos het skiën in Huizen in goede banen gaan leiden.
Johan Godfried had ook het beheer van de inschrijfformulieren. We hebben Arianne Vroege
bereid gevonden om deze taak over te nemen.
Ook in de begeleidercommissie heeft er een wisseling plaats gevonden. Sanne Thijssen heeft
de coördinerende taak van Fred van Huis overgenomen. Zij wordt door de overige
commissieleden rustig ingewerkt.
Voor de gevorderde reis is het bestuur ook op zoek gegaan naar nieuwe reisleiders. In
december 2020 hebben Charles en Hans Vermeulen besloten de gevorderde reis niet meer te
organiseren. In de ontstane vacature hebben we Bas Peek en Fleur Pieterse bereidt gevonden
om de gevorderdenreis te organiseren en in goede banen te leiden.
Verder is er een wisseling in de vertrouwenspersonen. Rini van der Schaaf heeft aangegeven
dat hij er na jarenlange samenwerking met Tina Kos mee wil stoppen. Het bestuur is in een
vergevorderd stadium voor een nieuwe vertrouwenspersoon. Natuurlijk is Rini van de Schaaf
hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet met een fietsbel en een dinerbon.
Het bestuur heeft in overleg met het Tuurfonds en de SGW onze vaste hoteliers, waar we
sinds jaar en dag met open armen worden ontvangen, een schenking gegeven als een steuntje
in de rug in deze lastige tijd. De hoteliers waren blij verrast en hebben ons hartelijk bedankt.
In september heeft de VGW een Ledendag georganiseerd in Noordwijk om het nieuwe
seizoen goed in te luiden. Even het laatste jaar vergeten. Onder het genot van livemuziek, live
DJ Justin en een drankje, met onze vrienden van de VGW bijkletsen en alvast sterke verhalen
verzinnen voor de skivakanties 2022.
Het afgelopen jaar is ook goed geweest om het materiaal in de Skiosk 2.0 op orde te brengen.
Alles is gelabeld en klaar voor het komend seizoen.

Beleidsplan 2019-2022
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich gericht op de communicatie. En dan met name de
communicatie binnen het bestuur. We kunnen zeggen: wij leren nog steeds en het is goed dat
dit een vast punt is op onze agenda.
Daarnaast is het bestuur druk met onze ICT. Deze speelt een steeds grotere rol binnen de
vereniging. Vooral op het gebied van de AVG kent dit een aantal uitdagingen. Het komend
jaar gaan we aan de slag om onze ICT-activiteiten beter op elkaar af te stemmen, zodat
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iedereen die bevoegd is bij die gegevens kunnen die nodig zijn om activiteiten goed te laten
lopen.
Inmiddels komt de tijd er weer aan voor het beleidsplan 2023 - 2027. Voor dit nieuwe
beleidsplan hebben we input nodig van onze leden. We komen hierop terug in het komend
seizoen.

Samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV)
De NSkiV organiseert sinds 2015 twee keer per jaar platformbijeenkomsten voor alle
organisaties die aangepast wintersporten in Nederland aanbieden. 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 2021 heeft er vanwege het coronavirus één onlinebijeenkomst plaatsgevonden. Hopelijk
kunnen we elkaar in de tweede helft van 2021 weer in levenden lijve ontmoeten.

AVG
De AVG is een feit. We voldoen aan alle wettelijke protocollen die zijn vastgelegd. Het
bestuur heeft besloten om de bewaartermijn van alle gegevens van leden op drie jaar te zetten
na beëindigen lidmaatschap. Na drie jaar, na beëindigen lidmaatschap, worden alle gegevens
verwijderd. Helaas staan in de huidige situatie niet alle gegevens op één plek. Het bestuur wil
graag een AVG-functionaris aanstellen die als een soort waakhond zou willen functioneren
binnen de VGW. Dit is en nieuwe functie binnen de VGW. Deze nieuwe functionaris zou één
keer per jaar moeten controleren bij de commissies, reisleiders en bestuur of zij zich aan de
AVG-wetgeving houdt.
Op de vorige ALV was het agendapunt over de samenwerkingsovereenkomst niet goed
voorbereid. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met deze overeenkomst.
De naam is veranderd naar vrijwilligersovereenkomst en is door zowel de lerarencommissie
en de begeleidercommisie nauwgezet bekeken en aangevuld waar nodig. Tijdens de ALV van
2021 wordt deze opnieuw voorgelegd aan de leden.

Samenwerking Stichting van Gehandicapte Wintersporters
De VGW heeft het afgelopen jaar één keer met de SGW vergaderd. Deze bijeenkomsten 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.
.

Website en social media
Aan onze nieuwe website zijn we inmiddels gewend. Onze PR-commissie houdt zich
continue bezig met het verbeteren/veranderen/aanvullen van items op de site. Ook wordt de
evenementenkalender gevuld. Al met al zijn we zeer tevreden. De PR-commissie blijft open
staan voor suggesties.
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Activiteiten Nederland
Zoals eerder vermeld hebben er vrijwel geen activiteiten plaats gevonden. Nadine Donders
heeft aangegeven het stokje graag over te willen overgeven. Het bestuur heeft Rik Burger en
Fleur Pieterse bereidt gevonden om de taak over te nemen. Zij gaan de clinics organiseren
voor zowel staand als zittend.
Wat betreft de sneeuwtraining is het afgelopen jaar wel een inventarisatie gehouden onder de
leden. Er was genoeg animo, maar helaas, het coronavirus belemmerde het doorgaan ervan.
Het komend jaar zal er weer gekeken worden of er genoeg animo is om dit te organiseren. Op
doordeweekse dagen. Fleur Pieterse en Rik Burger gaan zich hier mee bezig houden met Luc.
Reizen
Vanwege het coronaviruszijn er dit jaar geen reizen geweest.
Sommige reisleiders hebben nog wel gekeken naar een alternatief. De hoteliers hadden een
mooie aanbieding voor diegene die op individuele basis wilde gaan. Dit was in dezelfde week
als dat de reis gepland stond. Echter ook hier bleek het coronavirus roet in het eten te gooien.
De reisleiding van de kinderreis heeft dit jaar wel een start gemaakt om de nieuw reisleider
Ard Vermeulen rustig aan in te werken. Hij gaat Maaike Hanegraaf vervangen. Komend
seizoen zal deze wissel plaatsvinden. Maaike Hanegraaf blijft op de achtergrond voor de reis
2022, en springt bij waar nodig.

Jaarverslagen van de commissies
Begeleidercommissie 2020-2021
Zoals natuurlijk bekend heeft de begeleidercommissie dit seizoen haar reguliere taken
vanwege het coronavirus niet uit kunnen voeren.
Na uitvoerige overweging en contacten met bestuur en veiligheidsregio heeft de
begeleidercommissie besloten de opleiding in 2020 niet door te laten gaan, ondanks het feit
dat de meningen hieromtrent binnen de VGW niet unaniem waren op dat moment.
Later bleek dit een goede keuze, aangezien ook de reizen geen doorgang konden vinden.
Zoals eenieder weet zijn er nauwelijks activiteiten geweest en heeft de commissie niet veel
van haar reguliere taken verricht.
De registratie van aanmeldingen is natuurlijk wel doorgegaan en Sanne heeft zich als nieuwe
coördinator uitgebreid ingelezen en voorbereid op haar nieuwe taak.
Planning seizoen 2020-2021
De inmiddels bekende takenlijst zal hopelijk volgend seizoen weer opgepakt kunnen worden.
Voorbereiding en uitvoering begeleider-opleiding in Huizen; contact leggen met
geïnteresseerden, planning maken en in augustus/september cursussen gegeven.
Het reserveren van de baan in Huizen hiervoor lijkt dit jaar helaas nog moeizamer te
verlopen dan voorgaande jaren het geval al was. We draaiden voorheen twee
cursussen in het laatste weekend van augustus, maar dit is niet langer mogelijk.
Ondersteuning geven 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 bijdragen aan samenstelling van de crew voor de
verschillende reizen.
Voorbereiding en uitvoering vrijwilligersdag indien nodig. In 2020 zou het bestuur
deze voor zijn rekening gaan nemen (vanwege het coronavirus niet doorgegaan).
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Tijdens reizen coaching en evaluatie nieuwe begeleiders, en aanspreekpunt voor alle
begeleiders zijn.

De samenstelling van de begeleidercommisie is: Sanne Thijssen, Fred van Huis, Nienke
Voerman, Leon Driesse en Sylvia van der Boorn. Vanuit het bestuur is Erik van Winkoop
contactpersoon.
Materiaalcommissie
Het afgelopen seizoen is er vanwege het coronavirus heel weinig gebruik gemaakt van het
materiaal van de SGW. Mede hierdoor en door het besmettingsrisico is de
materiaalcommissie weinig frequent en met slecht maximaal drie leden tegelijk bij elkaar
geweest in de Skiosk. Desalniettemin is het materiaal heel goed op orde gebracht: speciale
dank hiervoor aan Marjolein Reiss en Erik van Winkoop.
Eind afgelopen jaar heeft de SGW, met hulp van de Johan Cruyff Foundation, vijf nieuwe
Dynamique zitski’s aangeschaft. Dit type zitski is in een korte tijd heel populair geworden.
Met deze aanschaf zijn we beter is staat om te voldoen aan de wensen en behoeften van onze
zittend skiënde leden.
Er zijn plannen in vergevorderd stadium om in december 2021 een Tetraski (gemodificeerde
Snow’kart) aan te schaffen: in deze zitski kunnen deelnemers zelfs zonder handfunctie vrijwel
zelfstandig skiën.
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.
Werkzaamheden seizoen 2020 - 2021
Vanwege allerlei oorzaken, onder meer de gevolgen van het coronavirus, hebben niet alle
geplande activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast hebben twee leden van de commissie
hun activiteiten, mede vanwege gezondheidsperikelen, on hold gezet.
- De commissie heeft het afgelopen jaar via de moderne kanalen vergaderd.
- De commissie heeft de volgende taken uitgevoerd:
- Het onderhouden en actualiseren van de VGW-website.
- Het inbedden van de nieuwsbrief. Deze is gedurende de verslagperiode vier keer
verschenen.
- Het onderhouden van de content voor onder andere de website en de social media
kanalen.
- Het beheren van de social mediakanalen (Facebook en Instagram).
- Het (mede) organiseren van de beperkt gehouden Open Dag.
- Het planmatig werven van PR-vrijwilligers; echter heeft dit niet geleid tot het
gewenste resultaat.
Planning seizoen 2021 - 2022
Voor het komende seizoen staan op de agenda van de commissie:
- Het onderhoud van de site en social media (Facebook en Instagram).
- Verder uitbreiden, indien mogelijk, van het YouTube kanaal.
- Het regelmatig doen verschijnen van de nieuwsbrief.
- Het bemensen van beurzen.
- Organiseren van de Open Dag samen met Hugo van Asch.
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- Het inventariseren en mogelijk nieuw aanschaffen van materialen voor PR-doeleinden.
Samenstelling van de PR-commissie: Hein van der Zande, Robin Fuchs.
Hugo van Asch (open dag), Claire Overweg (beurzen), en Jessica Blaak zijn stand-by. Vanuit
het bestuur zit Anneke van den Berg erbij.
Lerarencommissie
Ondanks dat er dit jaar geen reizen konden plaatsvinden heeft de lerarencommissie niet
stilgezeten.
•

•
•
•
•

•

Binnen de commissie hebben we ons gebogen over een betere en veiligere plek om
documenten te stallen en te communiceren. In samenwerking met het bestuur gaan we nu
alle (leerling- en leraar-) dossiers in SharePoint zetten. Ook verdere belangrijke
informatie voor leraren wordt hierin gezet. Alle leraren krijgen een eigen VGWmailadres en kunnen daarmee t.z.t. in SharePoint inloggen.
Het Plan van Aanpak (wat zijn de uitgangspunten van de commissie, hoe willen we die
bereiken, hoe willen we samenwerken etc.) uit 2015 is geüpdatet en zal, na goedkeuring
door het bestuur, op de website worden gezet.
Gedurende een heel weekend in november heeft een aantal leraren van de VGW
deelgenomen aan een digitale bijscholing van de ÖSV. Dit was inspirerend en versterkt
de internationale samenwerking.
In februari heeft een digitale bijscholing plaatsgevonden voor alle leraren, met als thema
lawinekunde. Dit werd gepresenteerd door Frank Eerland van Snowsafety. Ruim 45
leraren hebben aan deze bijscholing deelgenomen.
Interne lerarenopleiding: module 2 stond op de rol voor april 2021, maar kon helaas weer
niet doorgaan. Daarom is besloten om een gedeelte van de module digitaal te gaan
aanbieden. Op drie avonden in mei en juni heeft dit plaatsvinden. Er hadden zich 18
aspirant-leraren voor opgegeven. Hopelijk kan er in het najaar 2021 een live bijeenkomst
zijn, waarmee deze module afgesloten kan worden. Daarna kan module 3 uitgerold
worden.
Er is een nieuw type kartski in aantocht; de Tetraski. Dit kan een mooie aanwinst worden
voor onze vereniging. Vanuit de lerarencommissie worden in december een aantal
mensen opgeleid om hiermee te werken.

De samenstelling van de lerarencommissie is niet veranderd en bestaat uit: Oscar van Hees,
Margret van den Bosch, Karin KleinJan, Max Brekelmans, Luc Flamand, Sandra Titulaer en
Francien de Rijk. Vanuit het bestuur 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, kunnen zij advies geven over een
alternatief.
Zoals voor velen, was het ook voor de revalidatiearts van de VGW een ongewoon rustig jaar.
In de zomer zijn er enkele medische beoordelingen gedaan en telefonische adviezen gegeven
aan potentiële deelnemers, echter daarna werd het heel rustig.
Aanvankelijk nog meegedacht over eventuele coronaregels, echter al snel werden die door de
landelijke regels achterhaald.
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Tuurfonds.
Dit fonds heeft als doel deelnemers aan de reizen van de VGW financieel te ondersteunen als
zij in een financieel moeilijkere periode zitten, maar wel graag willen deelnemen aan een reis.
Het fonds zal nooit het volledige bedrag van een activiteit betalen, maar maximaal 50%.
Het afgelopen jaar heeft het fonds meebetaald aan de donaties aan onze hoteliers. Overleg
hierover werd door de beoordelaar en beheerder van het fonds met beide armen omarmd.
Vertrouwenspersoon
Het afgelopen jaar hebben geen incidenten plaatsgevonden waarbij de vertrouwenspersoon is
ingeschakeld.
De VGW wil graag een sociaal veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt.
Daarom zullen we op de aankomende vrijwilligersdag 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.
Vrijwilligers
De VGW is geheel afhankelijk van haar vrijwilligers. De vrijwilliger die binnen onze
vereniging actief is heeft een grote betrokkenheid met onze doelgroep. Vooral de reizen zijn
de “kers op de taart” voor onze vrijwilligers.
Zoals je eerder in het verslag hebt gelezen zijn er ook andersoortige vrijwilligers nodig om de
VGW draaiende te houden. Het bestuur heeft dit jaar gelukkig een aantal mensen bereid
gevonden om een andere taak op zich te nemen, van organiserende of coördinerende aard. Wij
heten de nieuwe mensen dan ook van harte welkom.
In de afgelopen nieuwsbrieven is er ook een oproep uit gegaan voor de aanvulling van de PRcommissie. Hierop hebben we geen enkele reactie ontvangen. Door de onderbezetting blijven
er ideeën op de plank liggen. Dat is toch zonde als je je als vereniging wil ontwikkelen en
profileren. Het bestuur vraagt iedereen om mee te denken.
Ook is er een oproep uitgegaan voor een nieuwe secretaris. Anneke van den Berg heeft
aangegeven zich in 2022 niet meer herkiesbaar te stellen als secretaris. Helaas hebben we hier
geen enkele reactie op gehad. Het bestuur heeft al verschillende mensen benaderd, maar deze
zagen ervan af. Het bestuur vindt het wenselijk wanneer de nieuwe secretaris het komende
jaar meedraait in het bestuur. Wij vragen onze leden mee te denken in onze zoektocht naar
een nieuwe secretaris.
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Financieel Jaarverslag 2020-2021
Resultaat
Er zijn dan wel nagenoeg geen activiteiten onder de vlag van de VGW geweest, achter de
schermen draaide de vereniging toch door. En dus kosten, en soms wat inkomsten. Enkele
donaties voor het nieuwe seizoen kwamen al vroeg binnen, terwijl er al behoorlijk wat geld op
onze rekening stond. Het bestuur heeft daarop besloten om een bedrag van € 30.000,- aan de
SGW over te boeken. Stelregel is namelijk dat het bezit binnen de SGW valt, en de activiteiten
binnen de VGW. Dit resulteert wel in een theoretisch negatief eigen vermogen. Dat komt door
de gereserveerde uitgaven (toegezegde uitgaven zijn op dat moment als schuld geboekt).
De met ons samenwerkende hotels hebben ieder van ons een bedrag van € 2.500,- gekregen ter
ondersteuning om de coronatijd door te komen. Het Tuurfonds en de SGW hebben deze
bedragen ter beschikking gesteld. We hebben daar zeer positieve reacties op gehad.
Balans per 30 juni 2021 (in €)
Activa

30 juni 2021

30 juni 2020

5.487,66

25.115,59

ING spaar

879,82

879,82

Bankrekening kinderreis

448,06

4.061,35

0,00

0,00

2.405,00

0,00

9.220,54

30.056,76

30 juni 2021

30 juni 2020

-7.627,46

17.752,14

Crediteuren

6.050,00

10.492,62

Tuurfonds

6.762,00

1.512,00

Vooruit ontvangen donatie

4.036,00

300,00

16.848,00

30.056,76

ING

Debiteuren
Vooruitbetaald

Passiva
Eigen vermogen

Tuurfonds:
Het Tuurfonds heeft afgelopen jaar een donatie ter waarde van € 5.000,- gedaan om de met
ons samenwerkende hotels te ondersteunen. Er was in 2020 een bedrag van € 1.512,- over
gebleven. Dat bedrag is nu aangevuld met een donatie van het Tuurfonds van € 3.500,- en een
donatie van de VGW zoals besloten op onze jaarvergadering vorig jaar.
Eigen vermogen:
In het eigen vermogen zit het positief behaalde saldo van:
•
•
•

De Kinderreis
De Jongerenreis
De gevorderdenreis

: € 2.500,: € 2.500,: € 2.146,58
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Winst- en Verliesrekening 2020-2021 (in €)
Inkomsten

realisatie

Contributie

begroting

verschil

13.808,00

18.500,00

-4.692,00

3.367,00

5.000,00

-1.633,00

0,00

0,00

0,00

Donatie SGW

-30.000,00

7.500,00

-37.500,00

Totale inkomsten

-12.825,00

31.000,00

43.825,00

Donatie
Bijzondere baten/lasten

Uitgaven

Realisatie

Begroting

Verschil

Bestuurskosten

2.830,30

4.250,00

1.419,70

Secretariaatskosten

1.523,93

2.250,00

726,07

Algemene kosten

5.657,07

11.500,00

5.842,93

Bank en Verzekeringen

1.712,77

2.500,00

787,23

Saldo activiteiten

-64,70

18.500,00

18.564,70

Saldo commissies

895,23

4.500,00

3.604,77

12.554,60

43.500,00

30.945,40

Totale uitgaven

Saldo activiteiten

Realisatie

Skiën Nederland/Huizen

Begroting

Verschil

64,70

-500,00

564,70

Staande reis

0,00

-500,00

500,00

Zittende Reis Volwassenen

0,00

-3.500,00

3.500,00

Jongerenreis

0,00

-1.500.00

1.500,00

Kinderreis

0,00

-500,00

500,00

Gevorderdenreis

0,00

0,00

0,00

Sneeuwtraining

0,00

-500,00

500,00

64,70

-7.000,00

7.064,70

Saldo activiteiten

Saldo commissies
PR

Realisatie

Begroting

Verschil

-1.018,03

-1.500,00

481,97

Begeleiders

210,00

-1.000,00

1.210,00

Skileraren

-87,20

-2.000,00

1.912,80

-895,23

-4.500,00

3.604,77

Saldo commissies
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Toelichting bij Winst- en Verliesrekening

Opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting:
•
•
•
•
•

Bij de inkomsten zien we de gedaalde contributie-inkomsten. Dat is uiteraard het gevolg
van het verlagen van de contributie omdat we toen al inzagen dat we geen of nagenoeg
activiteiten zouden kunnen organiseren.
Verder zien we daar de donatie aan de SGW
Bij de uitgaven zien we bij alle kostenposten een positieve uitkomst, en dat is logisch
gezien de geminimaliseerde activiteiten
Skiën Huizen was nog gestart met de lessen, maar die werden al snel afgelast. Toch nog
wat inkomsten
De commissies kwamen uiteraard ook allemaal positiever uit dan begroot
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Begroting 2021/2022 (in €)
Het bestuur stelt voor de begroting voor het verenigingsjaar 2021-2022 als volgt vast te stellen:
Begroting
Realisatie
Begroting
2021/2022
2020/2021
2020/2021
Inkomsten
Contributie

18.500,00

13.808,00

18.500,00

5.000,00

3.367,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Donatie SGW

15.000,00

-30.000,00

7.500,00

Totaal

38.500,00

-12.825,00

31.000,00

Bestuurskosten

4.250,00

2.830,30

4.250,00

Secretariaatskosten

2.250,00

1.523,93

2.250,00

11.500,00

5.657,14

11.500,00

3.000,00

1.712,77

2.500,00

Saldo Activiteiten

18.500,00

-64,70

18.500,00

Saldo Commissies

4.500,00

895,23

4.500,00

44.000,00

12.554,67

43.500,00

-500,00

64,70

-500,00

Staande reis

-2.000,00

0,00

-2.000,00

Zittende reis volwassenen

-7.500,00

0,00

-7.500,00

Jongerenreis

-2.500,00

0,00

-2.500,00

Kinderreis

-1.500,00

0,00

-1.500,00

Gevorderdenreis

-2.500,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

-500,00

-16.500,00

64,07

-18.500,00

PR

-1.500,00

-1.018,03

-1.500,00

Begeleiders

-1.000,00

210,00

-1.000,00

Skileraren

-2.000,00

-87,20

-2.000,00

Totaal

-4.500,00

-895,23

-4.500,00

Donatie
Bijzondere baten

Uitgaven

Algemene kosten
Bank en Verzekeringen

Totaal

Saldo activiteiten
Skiën Nederland/Huizen

Sneeuwtraining
Totaal

Saldo commissies
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Toelichting bij begroting 2021-2022

De begroting is weer opgemaakt met de gedachte dat alle activiteiten weer normaal door
kunnen gaan. Het saldo van de reizen hangt uiteraard af van de te verwachten
sponsorinkomsten. En dat is nog heel ongewis. Vanuit de door Bas en Fleur georganiseerde
sponsoravond is er een bedrag van € 7.500,00 bij de SGW ‘geparkeerd’ om hierin steun te
verlenen
Bijdrage SGW
Door het op papier negatieve eigen vermogen is er een groter bedrag aan donatie voorzien
vanuit de SGW
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