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1. Algemeen Jaarverslag 

 

Algemeen  

 

Het is wederom een bijzonder verenigingsjaar voor de VGW geweest.  

Vol goede moed werd de organisatie van de reizen in volle gang gezet nadat de 

inschrijfperiode was gesloten. We hoopten eindelijk af te zijn van Corona, maar helaas. 

Oostenrijk, Frankrijk en Italië kondigden allerlei maatregelen af. De inmiddels in de 

volksmond bekende 2 - en 3 G.    

In overleg met de reisleiders werd door het bestuur besloten alleen gevaccineerde mensen 

mee te nemen op reis. Ook werd door de reisleiders vooraf een protocol geschreven over de 

gang van zaken in de hotels.  

Op deze beslissing is zowel positief als negatief gereageerd. Helaas kunnen we het niet 

iedereen naar de zin maken.  

Dat alle reizen uiteindelijk geweldig zijn verlopen kunt u verderop in dit verslag lezen.  

Zo is tijdens de normaal overbezette volwassenenreis zittend gebleken dat een kleinere groep 

deelnemers ook heel gezellig kan zijn en organisatorisch wat makkelijker te behappen is.  

Hierop is besloten om als pilot het komende jaar twee kleinere volwassenenreizen zittend te 

organiseren. 

 

Het VGW jaar is er zoals zo vaak weer een met meerdere gezichten geweest. Met aan de ene 

kant vele blije gezichten en aan de andere kant verdriet.  

Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Peter Voorhaar, Rob Reijmers en 

Ian Mélis. Oud en jong maar alle drie erg geliefd binnen de VGW. 

 

In zijn testament heeft Peter de VGW aangewezen als erfgenaam. Als VGW voelen we ons 

natuurlijk zeer vereerd met dit gebaar. Vanuit het bestuur zijn Anneke van den Berg en Luc 

Flamand nauw betrokken bij de afhandeling van de erfenis. 

In de skiosk 2.0 is het plan om een “hall of fame” te maken van de ereleden die overleden 

zijn. Nadere uitwerking vindt het volgend verenigingsjaar plaats. 

 

Het bestuur van de VGW is dit jaar ook druk bezig geweest. De bestuursleden hebben 

allemaal een commissie onder zich. Ze onderhouden daar nauw contact mee. De voorzitter is 

bijvoorbeeld het aanspreekpunt voor de reisleiders. Regelmatig komen de commissies bij 

elkaar en minstens 1 keer per jaar is er een groot overleg met alle reisleiders, het bestuur, 

relevante commissies en medisch adviseur. 

 

Tuurfonds 

In de loop van het jaar heeft het Tuurfonds aangegeven dat zij gaat stoppen met de donatie 

aan de VGW. Het Tuurfonds zorgt ervoor dat iemand met een krappe beurs die toch graag 

mee wil op een VGW-reis een tegemoetkoming kan aanvragen. Het Tuurfonds vindt het niet 

meer van deze tijd om te gaan wintersporten in de sneeuw. In de loop van het jaar heeft de 

stichting Tuurlijk aangegeven dat zij gaan stoppen met de donatie (voor het Tuurfonds) aan 

de VGW. Vorig jaar heeft de stichting Tuurlijk er nog voor gezorgd dat we er dit jaar nog 

gebruik van kunnen maken.  

Het bestuur gaat zich komend jaar beraden op hoe zij deze donatie kunnen opvangen zodat 

het toch mogelijk blijft om een tegemoetkoming aan te vragen voor de VGW reizen. 
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Activiteiten Nederland. 

 

Afgelopen jaar heeft de VGW weer medewerking verleend aan verschillende landelijke 

activiteiten. Dit was vaak in de vorm van vrijwilligers en materiaal. De VGW heeft de 

volgende activiteiten ondersteund: De Invictus Games, de ParaSnowdag en de Supportbeurs. 

Dankzij alle vrijwilligers is het mogelijk om deze dagen te ondersteunen en te organiseren. 

Dat de VGW volledig draait op vrijwilligers is heel bijzonder. Zij zijn de kleine radartjes die 

van belang zijn in de VGW.  Op het gebied van aangepast skiën is de VGW zeker 

toonaangevend in Nederland. Iets wat we voor elkaar hebben weten te boksen met al die 

kleine radartjes. De SGW speelt hier natuurlijk ook een grote rol in. Het bestuur wil de SGW 

dan ook hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking dit verenigingsjaar.  

 

Vacatures. 

 

Eind mei, na de laatste oproep voor vervanging van het secretariaat, heeft Sophie Gullickx 

aangegeven dat zij graag deze functie binnen het bestuur zou willen invullen. De voorzitter 

Peter Nijman stelt zich niet herkiesbaar. Gelukkig kunnen wij een nieuwe voorzitter, Edwin 

van Tricht, voorstellen op de ALV.  

De oproep voor versterking van de PR-commissie heeft helaas nog niet geresulteerd in een 

aanmelding. De PR- commissie is onderbezet en wil graag uitbreiding. Het bestuur maakt 

zich hier zorgen over. 

 

VGW 40 jaar. 

 

Het komende jaar is een jubileumjaar voor de VGW. 40 jaar geleden was het Willem Venema 

die de vereniging oprichtte. Wat een geweldige vereniging zijn we geworden! Jaarlijks gaan 

er honderden deelnemers en vrijwilligers naar de sneeuw voor een fantastische wintersport 

vakantie.  

We gaan het jubileum op gepaste VGW-wijze met een feest vieren op 2 oktober 2022. 

 

Beleidsplan 2019-2022 

 

In tegenstelling tot wat aangekondigd werd in het jaarverslag 2019-2020 is er afgelopen jaar 

nog niet gewerkt aan het beleidsplan voor de komende jaren.  

We zijn van plan het beleidsplan 2019-2022 met nog een jaar te verlengen en zullen ons het 

komende jaar bezighouden met het maken van een beleidsplan 2024-2028  

 

Samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) 

 

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

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

inbreng tijdens deze bijeenkomsten. 

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

vereniging waar mensen met een lichamelijke beperking kunnen leren skiën. Onze expertise 

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

 

De VGW voldoet op dit moment op een groot aantal vlakken aan de AVG-regelgeving. Alle 

vrijwilligers die zich inzetten voor de VGW hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag). 

Tijdens de ALV van 2021 heeft het bestuur de opdracht gekregen om de 

vrijwilligersovereenkomst nog eens nader te bekijken. In de ALV van dit jaar komt het 

bestuur met een nieuw voorstel.   

De VGW pleit verder voor een goed systeem voor het bewaren van alle gegevens van al onze 

leden. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen die zich uitschrijven bij de VGW. Hierbij moeten 

alle gegevens (NAW-gegevens, medisch en dossier) van dit lid uiteindelijk, na drie jaar, 

worden verwijderd. Het afgelopen verenigingsjaar hebben alle skileraren een e-mailadres 

gekregen van de VGW. Door gebruik van deze e-mailadressen te maken, verwacht het 

bestuur dat er “veiliger” met de gegevens van de leden kan worden omgegaan.  

Daarnaast is het bestuur bezig met een nieuw ICT-pakket voor de ledenadministratie. 

Hierbij zou het mogelijk kunnen zijn dat een heleboel informatie-uitwisseling beveiligd kan 

plaats vinden d.m.v. 2F (Two factor authenticatie). Dit pakket is nog in ontwikkeling. De 

verwachting is dat het volgend verenigingsjaar gebruikt kan gaan worden. 

 

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.    

 

Website en social media 

 

Aan onze nieuwe website zijn we inmiddels al gewend. Onze PR-commissie houdt zich 

continu bezig met het verbeteren/veranderen van items op de site. Ook wordt de 

evenementenkalender weer gevuld. Al met al zijn we zeer tevreden. De PR-commissie blijft 

open staan voor suggesties.  

 

Skiën Nederland 

 

De skilessen op de Wolfskamer in Huizen worden gecoördineerd door Marian Kos, Marcel 

Vaessen en Koen van Rooijen. Er zijn het afgelopen seizoen 2 cycli lessen op de Wolfskamer 

georganiseerd voor 25 cursisten. Nog steeds is het soms lastig om voldoende begeleiders te 

vinden. Gelukkig lost dit zich uiteindelijk vaak wel op.  
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Reizen 

 

Zoals al eerder gemeld zijn ALLE reizen het afgelopen jaar doorgegaan. Hieronder volgt een 

korte impressie van de reizen: 

 

Volwassenenreis zittend 

Het jaar waarin wij door Corona wat moeite hadden met de opstart maar het uiteindelijk een 

top reis werd. 

Dit jaar is het duidelijk geworden voor Rob Thijssen dat met 30 deelnemers het hotel wel vol 

zit (Totaal 77 mensen). 

Vandaar dat er een tweede week is opgenomen in het programma voor volgend seizoen. 

De reis is zonder problemen, in de bubbel, zeer goed verlopen met een hoop vertier in het 

hotel. Dit kwam het verenigingsgevoel zeker ten goede. 

Geen doktersbezoek, een unicum zolang als ik reisleider ben! 

 

De hele week hebben we in onze eigen ‘bubbel’ super avonden gehad. Zo hadden we de foute 

muziek bingo, een avond met live muziek op viool en accordeon maar ook gewoon lekker 

ontspannen bij een haardvuurtje.  

Iedere avond was het weer delen van de avonturen en de mooie tochten die iedereen gemaakt 

heeft. Het ene filmpje was nog beter dan het andere.  

 

Volwassen staande reis 

Door alle corona toestanden zijn in januari 2022 met de staande reis uiteindelijk 19 

deelnemers meegegaan. Naast deze deelnemers had ik 4 docenten en Mathieu meegenomen. 

De grote bus had ik geannuleerd en uiteindelijk zijn wij met 3 kleine busjes gegaan. Helaas is 

1 deelnemer tijdens het skiën gevallen en was dit ook nog redelijk in het begin van de 

vakantie. Verder gelukkig geen ongevallen en was uiteindelijk niemand besmet met Covid-

19, tijdens en na de reis.  

 

Gevorderdenreis 

In de aanloop naar de reis hebben we continu onze corona maatregelen moeten aanpassen.  

Maar met de gestelde maatregelen vanuit de VGW en het land konden we toch vertrekken.  

Iedereen was op tijd gevaccineerd en juist degene die er echt alles aan had gedaan om een 

Booster prik te halen was positief getest op de dag van vertrek. Dit was heel erg balen. 

De reis is goed verlopen voor iedereen en op zaterdagmiddag konden we onze appartementen 

in. We waren met een groep van 22 man. 

Dit jaar hadden we twee grote appartementen naast elkaar waardoor we gezellig bij elkaar 

konden binnenlopen en zo onze eigen bubbel konden creëren.  

Zondag zijn we gestart met skiën. Het weer was overwegend goed, goede sneeuwcondities, 

hier en daar wel wat hard maar na twee jaar weer op de ski’s te staan gaf een heerlijk gevoel. 

We hebben deze week heel veel meters gemaakt. Na twee dagen hebben we drie groepen 

gemaakt en gingen het gebied in zodat er meer door geskied kon worden. 

 

Er hebben deze week twee incidenten plaats gevonden op de piste, waarvan we met een 

iemand naar het ziekenhuis moesten. Helaas een breuk in het sleutelbeen was het resultaat.  

 

De begroting voor de reis was op orde. Er is genoeg sponsorgeld binnengehaald waardoor we 

de reis positief hebben kunnen afsluiten.  
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We hebben een waanzinnige week gehad en wat nu al smaakt naar meer.  

Wil je een goede impressie van de reis, kijk dan op de website van de VGW. Daar staat een 

filmpje van de gevorderdenreis en vele foto’s. 

 

Kinderreis  

Van 05 maart t/m 12 maart 2022 heeft dit jaar de kinderreis plaatsgevonden. Dit jaar waren er 

41 deelnemers, samen met ouders en broertjes en zussen. Tijdens deze reis hebben wij 

gebruik gemaakt van 39 zeer enthousiaste vrijwilligers. Het was tijdens de voorbereiding wel 

passen en meten maar met hulp van Sanne Thijssen is het gelukt om voldoende begeleiders te 

vinden. 

Ard Vermeulen liep dit jaar stage (als reisleider) tijdens deze reis en is op voortreffelijke 

wijze begeleid door Maaike Hanegraaf en Huub van Rijswijck. Aan het eind van de reis 

hebben Maaike en Huub besloten dat Ard geslaagd is en in 2023 samen met Huub de 

kinderreis mag organiseren! 

Na een gedegen voorbereiding met: indeling skiklassen, pasdag, vrijwilligersdag, klaarzetten 

van al het materiaal en bussen inpakken ging de reis, ondanks de onzekerheid i.v.m. corona, 

gelukkig van start. Vooraf was besloten dat iedereen een negatieve corona test moest 

overleggen en dat is ook gelukt, iedereen die mee wilde, kon ook mee. De hele week prachtig 

weer gehad en al snel bleek dat de skiklas indelingen goed waren verzorgd en zagen wij 

dagelijks de vrolijke gezichten van de deelnemers en hun familie. Jammer genoeg hebben wij 

tijdens de reis 1 positieve corona test gehad, Francien de Rijk (zitski-lerares) testte positief. 

Gelukkig kon dit intern de leraren opgevangen worden en was het mogelijk alle skilessen 

door te laten gaan. I.v.m. corona hebben alle activiteiten in Alpenhof plaatsgevonden, wat het 

teamgevoel van de reis enorm positief heeft beïnvloed, deelnemers, ouders, broers en zussen 

en alle vrijwilligers hebben hele leuke avonden gehad met leuke spelletjes en gezellig 

samenzijn. Wellicht iets om erin te houden de komende jaren;  

Jammer genoeg heeft er in de snowboard groep een ongeval plaats gevonden met een van 

onze deelnemers, dit is door de betreffende lerares en haar man prima opgepakt, mede 

dankzij het formulier van de VGW wat ontwikkeld is voor dit soort gevallen. Er is netjes een 

rapport opgemaakt bij de politie waarmee de zaak is afgehandeld. 

Van de nieuwe deelnemers hebben wij veel positieve feedback mogen ontvangen en ook de 

nieuwe begeleider heeft zich prima ingezet voor onze vereniging; 

Tijdens het laatste skileraren-overleg heeft Jos aangegeven dat hij stopt als skileraar en wij 

dus in 2023 geen beroep meer op hem kunnen doen. 

Aan het eind van de week hebben wij met z’n allen, deelnemers en vrijwilligers, op 

feestelijke wijze afscheid genomen en heeft Huub natuurlijk Maaike in het zonnetje gezet 

voor haar fantastische werk van 10 jaar kinderreis, ook de ouders en deelnemers hebben 

Maaike bedankt voor haar tomeloze inzet; 

Bij terugkomst in Nederland bleek 40% van de vrijwilligers een corona-besmetting te hebben 

opgelopen! 

Op 28 april hebben Maaike, Huub en Ard de reis geëvalueerd om zodoende de komende jaren 

de reis nog meer in de details te verbeteren. Francien, Oscar, Sanne, Erik en Marino is ook 

om een evaluatie gevraagd. Tijdens deze evaluatie hebben wij Maaike bedankt en afscheid 

van haar genomen, nu zullen Huub en Ard het moeten doen! 

De kinderreis voor 2023 staat gepland van 04 maart t/m 11 maart, wij hebben er zin in. 
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Jongerenreis 

Dit jaar een hele speciale jongerenreis gedraaid door alle corona perikelen. Door de grote 

mate van onzekerheid en veel vragen vooraf was het voor de reisleiding een heel druk jaar, 

maar gelukkig was het dit volledig waard. Aangezien de reis in 2021 niet door kon gaan en 

sommige jongeren hierdoor eigenlijk te oud waren voor dit seizoen en een grote aanwas 

vanuit de kinderreis zat het hotel dit jaar tot de nok toe gevuld. Het vergde wat flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen van iedereen, maar het paste wonderbaarlijk wel waardoor we met een 

recordaantal van 44 deelnemers in Italië waren. Mooi om te zien dat iedereen zich keurig aan 

de afspraken heeft gehouden en zich perfect had voorbereid om mee te kunnen gaan. 

Gelukkig kan de jongerenreis bouwen op een sterke kern van begeleiders, docenten en adl'ers 

met jarenlange ervaring, waardoor ook deze reis weer een succes was. Ondanks alle 

maatregelen hebben we er met zijn allen een mooi feest van gemaakt in het hotel en onze 

eigen "privé" après skibar. Helaas kwam de helft terug met een corona besmetting, maar 

gelukkig is niemand ernstig ziek geworden. Een grote groep jongeren stroomt door naar de 

volwassenreizen en we verwachten komend seizoen weer veel aanwas vanuit de kinderreis. 

Mooi om te zien dat de VGW inmiddels een vereniging is waar je je hele leven kunt genieten 

van wintersporten. Op naar volgend jaar. De inschrijving zit al bijna vol, dus we gaan weer 

een mooi seizoen tegemoet. 

   

Jaarverslagen van de commissies 

 

Begeleidercommissie 

De commissie bestaat uit Sanne Thijssen (coördinator), Fred van Huis, Leon Driesse, Nienke 

Voerman en Sylvia van den Boorn. 

 

Ondanks het feit dat Covid nog steeds de wereld in zijn greep had, zijn we er toch in geslaagd 

in 2021 een opleiding voor begeleiders te organiseren en de (lange tijd onzekere en vaak 

aangepaste) reizen in 2022 te bemensen.  

Aangezien het reserveren van de baan in Huizen net als voorgaande jaren wederom 

problemen met zich meebracht, is er voor gekozen de opleiding voor begeleiders in 

Dordrecht te organiseren.  

Dit was een hele operatie; andere baan, andere lift en een enorme logistieke uitdaging om al 

het materiaal op de plek te krijgen, en weer terug! 

Toch is dit uiteindelijk prima verlopen. De piste was prachtig, de lift helaas niet helemaal 

geschikt voor onze zware materialen (gaf wat schade, wat erg vervelend was), maar de zon 

scheen en iedereen was enorm enthousiast. 

Er zijn 19 cursisten opgeleid, 10 voor de VGW en 9 huurders. 

In maart is er nog een extra cursus ingelast t.b.v. de Mentelity Foundation, waar  nog eens 10 

kandidaten met succes aan hebben deelgenomen. 

 

Helaas liepen de besmettingen weer op en werden er steeds weer nieuwe covid maatregelen 

genomen, waardoor het lang onduidelijk was of de reizen konden doorgaan. Wel werd vrij 

snel helder dat vaccinatie een VGW-eis werd voor deelname en later werd dit ook verplicht 

in de vakantielanden, met booster.  

Dit betekende aanpassingen doen en veel afmeldingen van zowel deelnemers als vrijwilligers 

die het te spannend vonden, hun prikken niet op tijd kregen of ziek werden. 

Toch is er groen licht gegeven en konden we gaan skiën met voldoende begeleiding en 

hadden we pracht reizen, soms met en soms zelfs zonder besmettingen.  
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Planning seizoen 2022-2023 

De inmiddels bekende takenlijst zal ook volgend seizoen weer opgepakt worden. 

-Voorbereiding en uitvoering begeleider-opleiding in Huizen; contact leggen met  

geïnteresseerden, planning maken en in september cursussen geven. De data voor de 

opleiding zijn al bekend en de banen in Huizen zijn zonder al teveel gedoe geregeld. 

- Ondersteuning geven in de vorm van werving van 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 vrijwilliger-dag indien nodig. Het is op dit moment nog niet 

helemaal duidelijk in welke vorm dit gaat plaatsvinden en wie dit gaat organiseren. 

- Tijdens reizen coaching en evaluatie van nieuwe begeleiders en aanspreekpunt zijn voor alle 

begeleiders. 

 

Materiaalcommissie 

Afgelopen seizoen is het skimateriaal weer vol ingezet. Met enig passen en meten kon aan 

alle aanvragen worden voldaan. Dankzij de hulp van met name Marjolein Reiss, Piet & 

Carina Beemsterboer, Eric Hoet, Erik van Winkoop en (nieuw) Monique Jongejan is het 

allemaal weer prima gelukt. Tuurlijk ook met de hulp van onze wax-ploeg (Rob Busch, Klaas 

Wartena en Theo Kock) en vele extra handjes van onze onvolprezen vrijwilligers! Zo 

ontzettend goed dat dit elk jaar weer lukt! 

In het vorig verslag van de materiaalcommissie werd gemeld dat in december 2021 de 

Tetraski aangeschaft zou worden (op 0-euro leasebasis); wegens covid is dit niet doorgegaan. 

Het staat voor december 2022 wederom op de rol. 

PR-commissie 

Het verslagjaar kenmerkte zich door een aantal punten:  

De bezetting van de PR-commissie is uitgedund en de beschikbaarheid verminderd. Dat 

betekende dat we niet overal als PR aanwezig konden zijn. Gelukkig werden er soms hand- 

en spandiensten verleend door niet-leden van de PR-commissie. De nieuwsbrieven zijn, ook 

vanwege de geringe beschikbaarheid, in beperkte mate, maar wel door de nieuwsbriefredactie 

voorzien van voldoende inhoud, verschenen. 

De website is telkens, zodra veranderingen gewenst en doorgegeven waren, aangepast. De 

PR-commissie heeft uiteraard wel deelgenomen aan de voorbereidingen van de open dag. 

De leden van de PR-commissie hebben al het mogelijke gedaan om aanwezig te zijn bij 

evenementen, die doorgegeven waren. Sommige evenementen, die laat zijn gemeld of door 

externe partijen georganiseerd waren, waren niet bekend bij de commissie zodat niet gezorgd 

kon worden voor aanwezigheid. Dit leidde niet altijd tot leuke reacties. In dit verband heeft 

de commissie gepleit voor één heldere, aan het begin van het seizoen/jaar op te stellen 

jaaragenda, zodat op deelname kan worden geacteerd en indien nodig keuzes kunnen worden 

gemaakt waar wel en waar niet of minder PR. 

Daarnaast is meerdere keren gevraagd om mensen die de PR zouden kunnen komen 

versterken. Het heeft helaas geen positief resultaat opgeleverdInmiddels hebben de leden van 

de PR-commissie te kennen gegeven te stoppen met hun PR-werkzaamheden. Het bestuur 

bedankt Robin Fuchs, Hein van der Zanden, Claire Overweg en Jessica Blaak voor hun inzet 

in de PR-commissie. 

Los van de PR-commissie zullen op persoonlijke basis activiteiten worden verricht rond de 

website en te verschijnen nieuwsbrief. 
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Lerarencommissie 

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 (coördinator) 

Gelukkig konden de reizen dit jaar weer doorgaan en konden alle reizen weer bemenst 

worden met leraren. 

Door corona-maatregelen is de interne opleiding Instructeur Aangepast Wintersporten met 

veel vertragingen gegeven. Afgelopen seizoen zijn de modules 3 (zittend, staand, snowboard) 

gegeven. In september (2022) zal een afsluitende dag plaatsvinden. Daarna is het belangrijk 

dat de toekomstige leraren stage kunnen lopen tijdens activiteiten in Nederland en tijdens 

reizen. Hier zal het komend seizoen veel aandacht aan besteed worden. 

De opleiding Aangepast Instructeur nivo 2 van de NSkiV is in de uitvoerende fase gekomen. 

We hebben deze ontwikkeling steeds gevolgd en onze inbreng gegeven. Hopelijk kunnen 

VGW-ers in de nabije toekomst aan deze opleiding deelnemen en op die manier 

gecertificeerd leraar worden. 

De ontwikkeling van het gebruik van de Tetraski heeft door Corona geen doorgang kunnen 

vinden. Plan om komend seizoen weer instructeurs te gaan trainen. 

Medisch adviseur  

Als medisch adviseur heb ik afgelopen jaar gelukkig weer diverse nieuwe leden kunnen 

adviseren over hun skimogelijkheden en eventuele problemen. Hierover ook afstemming 

gehad met de diverse reisleiders. 

Daarnaast heb ik ook kunnen meedenken t.a.v. de coronaregels, alhoewel de belangrijkste 

was; volg het lokale beleid. In Oostenrijk was dat erg wisselend maar strenger dan in 

Nederland, hierdoor moest de VGW zich ook houden aan testen voor de reis ed. 

Ik hoop dat komende seizoen mijn aandacht zich weer vooral kan richten op de medische 

aspecten bij het aangepast skiën. 

 

Vertrouwenspersoon  

In het afgelopen seizoen zijn er een paar meldingen geweest van mensen die zich bij een 

bepaalde situatie onprettig voelden. Ook hier is de vertrouwenspersoon voor. We kunnen 

samen met jou kijken of er actie ondernomen moet worden en hoe dit eventueel kan plaats 

vinden. Maar soms is een luisterend oor ook even goed om je zorgen kwijt te kunnen.  

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

Daarom zullen we op de crew-dag weer aandacht besteden aan ongewenste omgangsvormen 

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

  

Mocht je 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 nu weer goed te vinden. 

Hein van der Zanden en Tina Kos 

 

Vrijwilligers 

De VGW is sterk afhankelijk van zijn vrijwilligers. De vrijwilliger die binnen onze 

vereniging actief is heeft een grote betrokkenheid met betrekking tot 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 

mailto:vertrouwenspersoon@vgw.nl


 10 

bestuur heeft dit jaar gelukkig een aantal mensen bereid gevonden om een andere taak op 

zich te nemen, die van organiserende of coördinerende. Wij heten de nieuwe mensen dan ook 

van harte welkom. 

In de afgelopen nieuwsbrieven is er ook een oproep uitgegaan voor de aanvulling van de PR-

commissie. 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. 

Stichting Gehandicapte Wintersporters (SGW) 

De samenwerking met de VGW/SGW loopt als vanouds soepel. 

De SGW heeft wederom de nodige investeringen gedaan in materiaal. 

Helaas is de oude penningmeester Rob Reijmers dit jaar overleden, Rob was na overdracht 

van zijn penningmeesterschap nog steeds betrokken bij de SGW. Wij zullen zijn ruime 

ervaring als bestuurslid zeker missen. De nieuwe penningmeester is bezig met zich inwerken. 

De materiaal commissie bij monde van Luc Flamand heeft wederom een investeringsverzoek 

gedaan, dit zal wederom gehonoreerd worden door de SGW, waarmee wij het materiaal up-

to-date houden voor de activiteiten van de VGW. 

In de stichting zitten: Rob Thijssen, Karlijn Veth, Michiel Butter, Joep van Lankveld en 

Pieter Hanegraaf. 
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Financieel Jaarverslag 2021-2022 
 

Resultaat 

 

De resultaten over afgelopen jaar zijn goed te noemen. Incidentele kosten hebben er echter 

voor gezorgd dat we € 10.354,80 negatief resultaat hebben gedraaid (zie toelichting 

winst/verliesrekening). Berekend tegenover onze totale kosten van € 243.561,33 kom je op 

4,25%. 

De vorig jaar gedoneerde € 30.000,- aan de SGW is dit verenigingsjaar weer terug geboekt 

om boek-houdkundige redenen. Daardoor stijgt het eigen vermogen met € 19.645,20. 

 

 

Balans per 30 juni 2022 (in €) 

 

Activa 30 juni 2022 30 juni 2021 

ING 39.050,54  5.487,66  

ING spaar 879,82  879,82  

Bankrekening kinderreis 476,43    448,06 

Debiteuren 250,00 0,00 

Vooruitbetaald 0,00 2.405,00 

 40.656,79 9.220,54 

 

 

 

 

 

Tuurfonds: 

 

Door het Tuurfonds is afgelopen seizoen aan negen deelnemers een deel van de reissom 

toegekend. Het Tuurfonds wordt echter niet meer gevuld door Stichting Tuurlijk. Het bestuur 

heeft de intentie uitgesproken om het fonds onder een andere naam in leven te houden zo lang 

de middelen daarvoor beschikbaar zijn.  

De toekenning van financiële ondersteuning ligt buiten de VGW om belangenverstrengeling 

tegen te gaan. De persoon die dit voor het Tuurfonds deed is bereid dit in de toekomst voor ons 

voort te zetten. 

 

 

Eigen vermogen: 

 

In het eigen vermogen zit het positief behaalde saldo van: 

• De Jongerenreis  : € 2.076,15  

• De gevorderdenreis : € 2.153,23  

 

Passiva 30 juni 2022 30 juni 2021 

Eigen vermogen 12.017,74 -7.627,46 

Crediteuren 20.400,00 6.050.00 

Tuurfonds 2.301,05 6.762,00 

Vooruitontvangen donatie 5.938,00 4.036,00 

  28.639,05  16.848,00 
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Winst- en Verliesrekening 2021-2022 (in €) 

 

Inkomsten   realisatie   begroting   verschil  

Contributie  21.039,00  18.500,00  2.539,00  

Donatie  7.876,00  5.000,00  2.876,00  

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

Donatie SGW   30.000,00 15.000,00  15.000,00  

Totale inkomsten  58.915,00  38.500,00  20.415,00  

 

Uitgaven Realisatie Begroting Verschil 

Bestuurskosten 3.861,94  4.250,00  -388,06  

Secretariaatskosten 4.845.87  2.250,00  2.595,87  

Algemene kosten 14.470,42  11.500,00  2.970,42  

Bank en Verzekeringen 3.028,64  3.000,00  28,64  

Saldo activiteiten 10.502,14  16.500,00  -5.997,86 

Saldo commissies 2.560,79  4.500,00  -1.939,21  

Totale uitgaven 39.269,80  42.000,00  -2.730,20  

 

Saldo activiteiten Realisatie Begroting Verschil 

Skiën Nederland/Huizen -925,22  -500,00  -425,22  

Staande reis -1.729,37  -2.000,00  270,63  

Zittende Reis Volwassenen -4.221,12  -7.500,00  3.278,88  

Jongerenreis -423,85  -2.500.00 2.076,15  

Kinderreis -3.209,23  -1.500,00  -1.709,23  

Gevorderdenreis 6,65  -2.500,00  2.506,65  

Saldo activiteiten -10.502,14  -16.500,00  5.997,86  

 

Saldo commissies Realisatie Begroting Verschil 

PR -1.242,09  -1.500,00  257,91 

Begeleiders -697,66  -1.000,00  302,34  

Skileraren -621,04  -2.000,00  1.378,96 

Saldo commissies -2.560,79  -4.500,00  1.939,21 

 

Toelichting bij Winst- en Verliesrekening 

 

Opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

• Contributie was voorzichtig ingeschat, want wat voor effect zou corona op het ledental 

hebben, maar dit lijkt geen of nauwelijks effect te hebben gehad 

• De donaties bestaan uit een toelage van de NSkiV en een donatie van € 5.000,- van een 

Stichting 

• De secretariaatskosten zijn hoger dan begroot. Reden is dat we voor nu even met 

dubbele kosten voor een ledenadministratiepakket zitten in verband met overgang van 

het ene naar het andere. 

• De algemene kosten zijn hoger dan begroot. Daarin zitten echter de kosten van de 

ledendag alsmede de kosten van de begrafenis van Peter Voorhaar.  
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• De resultaten van de reizen is positief tegenover de begroting. Veel hangt ieder jaar 

weer af van de sponsoring. Het ene jaar wil dat wel eens beter lukken dan de andere. 

Vooral als je het afzet tegenover tegenover de totale kosten van de reis: 

o Staande reis € 20.566,87 

o Zittende reis  € 57.872,63 

o Jongerenreis € 58.956,85 

o Kinderreis € 28.979,60 

o Gevorderden € 25.165,30 

• De PR-, begeleiders- en skilerarencommisie zijn allen keurig binnen budget gebleven. 
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Begroting 2022/2023 (in €) 

 

Het bestuur stelt voor de begroting voor het verenigingsjaar 2022-2023 als volgt vast te stellen: 

 

  

Begroting  

2022/2023 

Realisatie  

2021/2022 

Begroting  

2021/2022 

Inkomsten       

Contributie 18.500,00  21.039,00 18.500,00  

Donatie 5.000,00  7.876,00 5.000,00  

Bijzondere baten  0,00 0,00  0,00 

Donatie SGW 20.000,00  30.000,00 15.000,00  

Totaal 43.500,00  58.915,00 38.500,00 

        

Uitgaven       

Bestuurskosten 4.250,00  3.861,94  4.250,00  

Secretariaatskosten 3.500,00  4.845.87  2.250,00  

Algemene kosten 17.500,00  14.470,42  11.500,00  

Bank en Verzekeringen 3.000,00  3.028,64  3.000,00  

Saldo Activiteiten 18.500,00  10.502,14  18.500,00  

Saldo Commissies 4.500,00  2.560,79  4.500,00  

Totaal 51.250,00  39.269,80  44.000,00  

        

        

Saldo activiteiten       

Skiën Nederland/Huizen -1.000,00  -925,22  -500,00  

Staande reis -2.000,00  -1.729,37  -2.000,00  

Zittende reis volwassenen -8.500,00  -4.221,12  -7.500,00  

Jongerenreis -2.500,00  -423,85  -2.500,00  

Kinderreis -1.500,00  -3.209,23  -1.500,00    

Gevorderdenreis -2.500,00  6,65  -2.500,00  

Sneeuwtraining -500,00  0,00 0,00 

Totaal -18.500,00  -10.502,14  -16.500,00  

        

Saldo commissies       

PR -1.500,00  -1.242,09  -1.500,00  

Begeleiders -1.000,00  -697,66  -1.000,00  

Skileraren -2.000,00  -621,04  -2.000,00  

Totaal -4.500,00  -2.560,79  -4.500,00  



 15 

Toelichting bij begroting 2022-2023 

De begroting is weer opgemaakt met de gedachte dat alle kosten hard omhoog gaan, maar de 

reisprijzen al vast staan. De verwachting is dan ook dat de reizen gemiddeld genomen iets 

meer verlies gaan draaien. Uiteraard spelen de sponsorinkomsten weer een grote rol, en ook 

dat is ongewis in de huidige roerige markt. De algemene kosten zijn hoger begroot omdat 

daar de kosten van ons jubileumfeest in zitten begroot.  

Bijdrage SGW 

Met een gevraagde donatie/borgstelling van € 20.000,- zal de VGW volgens begroting op een 

negatief resultaat van € 7.750,- uit komen. Het eigen vermogen zal dan dalen van € 12.017,74 

naar € 4.267,74 wat in de buurt ligt van wat de VGW als eigen vermogen aan het eind van 

een verenigingsjaar na streeft.  
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