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Concept Notulen Algemene ledenvergadering 

Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) 
 

• Datum: 09 -10- 2022   

• Locatie:  Concordia Hoogland 

• Aanwezig:  19 VGW-leden  

• Afwezig met afmelding: Mathieu van der Sluis, Fred Snoep, Hein van der Zanden 
en Ard Vermeulen 

• Notulist: Sylvia van den Boorn 
  

1 Welkom en Opening 
Voorzitter Peter opent vergadering en heet allen welkom met de mededeling dat 
deze ALV de laatste is voor zowel hem als Anneke. Het geeft hem een dubbel 
gevoel. 

2 Notulen ALV 10-10-2021 worden vastgesteld. 
Enige opmerking daarbij dat naam Sylvia van den Boorn niet correct gespeld is. 

3 Er zijn geen mededelingen noch correspondentie binnen gekomen. 
4 Financiën en algemeen jaarverslag 

4a -Lucy vraagt waarom er niet aan het nieuwe beleidsplan is gewerkt, Peter 
biedt excuus hiervoor aan namens bestuur, men is dat vergeten.  

 -Lucy geeft ook aan dat zij geen VGW-mailadres heeft. Er wordt uitgelegd dat 
dit slechts voor een aantal mensen met bepaalde functies wordt aangemaakt. 
Oscar of Pieter kunnen dit regelen. 

 -Lucy vindt het ook heel triest dat er met zo’n grote groep vrijwilligers nog 
steeds onvoldoende begeleiders zich aanmelden t.b.v. de lessen in Huizen, 
ondanks herhaalde oproepen. Ze vraagt of bestuur hier geen druk op kan 
zetten. Fred geeft namens begeleidercommissie aan dat dit een terugkerend 
probleem is en dat de commissie verplichting geen optie vindt. Druk vanuit 
bestuur zou welkom zijn. Bestuur gaat hierover nadenken, Erik W. neemt 
voortouw.  
Luc vult aan dat niet alle lesdagen problemen geven, maar dat er voor de 
tweede lesdag ineens 4 personen afgezegd hebben. In toekomst gaat 
begeleidercommissie proberen oproepen hiervoor iets eerder te doen. 
-Ferna oppert idee om erfenis van Peter Voorhaar in te zetten als alternatief 
voor het Tuurfonds. Bestuur geeft aan dat zij ook al ideeën had omtrent een 
“PIMTIM” fonds. 
-In reactie hierop wordt een minuut stilte gevraagd voor overledenen Peter V, 
Rob R. en Ian. 
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-Lucy vraagt of er inmiddels een alternatief is voor de 
vrijwilligersovereenkomst, die vorig jaar is weggestemd. Dit betreft punt 6 en 
wordt vormgegeven in een aanvulling binnen het huishoudelijk reglement. 

4b Leo licht het financieel jaarverslag toe. 
Het Tuurfonds wordt niet meer gevuld, maar Leo geeft aan dat er nog geld 
over was. Er waren vragen omtrent exacte kosten van de reizen, deze zijn te 
vinden op blz. 13 

4c Verslag kascontrolecommissie: Ferna laat mede namens Bas weten dat er 
controle heeft plaats gevonden en alles er goed uit zag. De vergadering 
verleent daarop decharge. Jeep gaat samen met Ferna komend jaar de 
kascontrole doen. 

4d  Jaarrekening wordt vastgesteld. 
4e Begroting 2022-2023 wordt na onderstaande uiteenzetting vastgesteld. 
 Begroting is gebaseerd op verwachte kostenstijging; recente offerte voor bus 

staande reis is bijvoorbeeld 23% hoger. In huidige omstandigheden zoals 
energiecrisis zijn kosten moeilijk in te schatten. 
Algemene kosten zijn hoger door jubileumfeest 40 jarig bestaan VGW. 
Rob T. vraagt waarom positief resultaat van aantal reizen niet wordt 
meegenomen in nieuwe begroting? Hierdoor lijkt het of reizen verlies hebben 
gedraaid. Dit verlies zou kunnen worden gecompenseerd door positief 
resultaat van vorige reis. Penningmeester Leo geeft aan dat dit voor 
vereniging in geheel niet van belang is. 
Rob vindt dat als je inspanningen hebt verricht voor sponsoring, je dit graag 
terug wil zien in jaarverslag. 
Voorzitter stelt voor om dit in het reisleider-overleg nog eens te bespreken, 
misschien kan ervan daaruit een concreet voorstel hieromtrent gedaan 
worden. 

5 Toelichting SGW-bestuur door Rob Thijssen 
- Michiel Butter heeft functie Rob Reijmers overgenomen. Na diens overlijden is 

echter rekening SGW geblokkeerd. Daar wordt nog aan gewerkt. 
- Er zijn bestuursleden gestopt en er moet dus gezocht worden naar 

vervanging. 
- Er wordt voor ongeveer 55.000 euro aan nieuw materiaal in de vorm van 

apparaten, ski’s en dekjes aangeschaft. 
- Ook worden verouderde apparaten in verkoop gedaan, wat geld en ruimte 

gaat opleveren. 
- Verder heeft Ski-uniek een investering gedaan in zitski’s. 

6 Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement wordt unaniem aangenomen. 
7 Bestuursverkiezing 

- Peter en Anneke (na 20 jaar) treden af en zijn niet herkiesbaar.  
Zij worden bedankt voor hun inzet en ontvangen hiervoor een dankwoord, een 
attentie en een groot applaus van de aanwezigen. 

- Voorstel nieuwe bestuursleden 
Edwin van Tricht wordt nieuwe voorzitter. Hij stelt zich voor en geeft aan wat 
zijn beweegredenen zijn om gemotiveerd voor deze functie te kiezen. 
Sophie Gulickx gaat secretariaat overnemen en stelt zichzelf ook voor aan de 
aanwezigen. 

- Aftredende bestuursleden Pieter, Leo en Erik stellen zich herkiesbaar en 
worden herkozen. 

8 Voorstel datum ALV 2023 15 oktober 
Fred geeft aan dat ooit is afgesproken de ALV op de 2e zondag in oktober te 
houden, 
ALV 2023 zal dan ook gehouden worden op 8 oktober 2023. 

Rondvraag 
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- Er wordt gevraagd naar mogelijkheid om volgende ALV digitaal te doen, 
hoewel er ook mensen voorkeur hebben voor life contact. Edwin gaat dit 
meenemen. 

- Marijke doet ledenadministratie en zou graag zien dat in jaarverslag aantal 
leden vermeld wordt. Agelopen jaar toename van 30 leden (+56 / -26) 

- Antonio geeft aan dat hij het erg moeilijk heeft gehad toen er om een 
gezondheidsverklaring werd gevraagd toen hij mee op reis wilde met 
gevorderden. 
Fleur geeft aan dat het bijzondere omstandigheden betrof en dat met bestuur 
overlegd werd. Beiden geven aan dat het onjuist was dat Sandra niet er over 
geraadpleegd werd. Dit had wel gemoeten, al bepaalt reisleider uiteindelijk of 
iemand meegaat op een reis. 

- Antonio geeft verder aan dat hij bittere nasmaak heeft over naleven Covid 
afspraken en schijnbare verschil tussen de reizen wat betreft afspraken en 
besmettingen. 
Bestuur geeft aan dat men geprobeerd heeft alles zo goed mogelijk te regelen 
in bijzondere tijden met veranderende regels. Sylvia geeft aan dat je als 
individu ook zelf keuze maakt en daarmee ook zelf risico neemt als je besluit 
mee te gaan. 

- Luc vertelt kort wat over de tetra-ski. Dit is een door de universiteit van Utah 
ontwikkelde modificatie op de Snow’kart/ kartski, waardoor deze met joystick 
en zelfs ademcontrole bestuurbaar kan worden. 
Aanschafkosten hiervan zijn nu 5000 euro per jaar voor 5 jaar; d.i. te duur 
daardoor besloten het niet aan te schaffen nu. Eerste ervaring ermee kan in 
eind november worden opgedaan in Landgraaf (dankzij sponsoring). Sandra 
T. heeft het zelf ervaren en is enthousiast. Rob T. ziet aanschaf op dit moment 
nog niet zitten. 

- Luc geeft kort aan wat stand van zaken is rond erfenis Peter Voorhaar. Geld 
wat vrij zal komen als huis verkocht is zal in Peter’s geest een bestemming 
krijgen. 

 
Edwin neemt voorzittershamer over en sluit de vergadering. 
 


