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NOTULEN DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

VERENIGING VAN GEHANDICAPTE WINTERSPORTERS 

 

Datum:  11-10-2020 

Locatie:  online via teams 

Aanwezige leden:  24 

Notulist:  Sylvia van den Boorn  

 

1 Welkom en opening 

Peter Nijman (vz) heet allen welkom en geeft aan dat de vergadering wordt 

opgenomen.  

Zijn tweede jaar als voorzitter was makkelijker dan het eerste.  

Vanwege Covid-19 worden meer zaken online georganiseerd en is reistijd 

verminderd. Verder is er weinig positiefs te melden aan de huidige situatie. De 

opleiding voor begeleiders, het houden van de clinics, de reizen en de 

vrijwilligersdag moesten worden afgezegd en er is naast wat vergaderen minder 

te doen.  

De vereniging heeft veel leden die met passie eigen, soms zeer uitgesproken, 

meningen hebben die niet altijd met elkaar overeenkomen. Dit is zowel een 

voordeel als een nadeel. Soms vind Peter het lastig om hiermee om te gaan. Hij 

heeft volop vertrouwen in zijn commissies en commissie leden. Alleen vraagt de 

voorzitter zich wel eens af of er wel vertrouwen is in hem en het bestuur. Maar 

tot nu toe verdwijnt deze vraag weer snel. Gelukkig kan hij relativeren (met steun 

van zijn vrouw Anita) en blijft hij positief gestemd over “zijn” clubje met actieve 

enthousiaste mensen.  

Hij sluit af met de hoop dat er volgend jaar wel weer van alles georganiseerd kan 

worden in een iets normalere setting.  

 

2 Notulen ALV 13-10-2019, ter vaststelling 

Blz. 1:  Reiskosten werd veranderd in kosten van de reis 

Fleur Lenderink moest Fleur Pieterse worden 
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De notulen zijn niet voor iedereen gemakkelijk te vinden. Anneke geeft aan waar 

ze te vinden zijn. 

Nienke Voerman mist het nieuwe beleidsplan. Dit had inderdaad op de website 

moeten staan. Anneke gaat hier actie op ondernemen. (inmiddels geplaatst) 

Blz. 2: Sylvia van der Boorn en Fred van Huis geven aan dat sponsoring door 

begeleiders niet aan saldo begeleidercommissie wordt toegevoegd. Saldo 

begeleidercommissie wordt wel positief beïnvloed door opbrengsten 

begeleidercursus. Wanneer huurders of anderen buiten VGW hieraan deelnemen 

wordt hiervoor vergoeding gevraagd. 

Het verslag van de ALV van 13 oktober 2019 wordt met inachtneming van de 

gemaakte opmerkingen vastgesteld. 

 

3 Mededelingen en correspondentie met betrekking tot deze teams-vergadering 

Afmeldingen 

- Rob Thijssen geeft aan dat Rini en Ferna van der Schaaf niet kunnen 

aansluiten en zich bij deze afmelden.  

Contributie 

- Peter Nijman geeft aan dat er nog gekeken wordt naar de contributie. Gezien 

het feit dat er nauwelijks activiteiten zijn zal deze wellicht naar beneden 

worden bijgesteld. 

Tuurfonds en beschikbaar stellen gelden voor initiatieven 

- Luc Flamand meldt dat er zo’n € 8.500 in het Tuurfonds zit (het bestuur heeft 

wederom bijdrage van € 1.750 toegezegd). 

Het bestuur wil dit jaar € 5.000 euro beschikbaar stellen voor persoonlijke 

initiatieven van deelnemers die voor dit jaar hadden ingeschreven en door 

Tuurfonds gehonoreerd zijn. Rob Thijssen vraagt of reisleiders hun 

deelnemers hiervan op de hoogte kunnen brengen. Luc zal hier bij Rob op 

terugkomen. 

Nienke Voerman wil weten waar dit over gaat, alles was toch afgelast? Er 

wordt uitgelegd dat de vereniging kijkt of zij nog wat kan betekenen voor 

individuele initiatieven van de deelnemers. Zo heeft Rob Thijssen een aantal 

kamers gereserveerd bij Alpenhof. Nienke Voerman geeft aan dat vrijwilligers 

ook hierover geïnformeerd moeten worden. Dit gebeurt wanneer er meer 

duidelijkheid is. 

       Wijziging huishoudelijk reglement  

- Rob Thijssen merkt  naar aanleiding van punt 6, verandering van het 

huishoudelijk reglement ten aanzien van samenwerkingsovereenkomst 

vrijwilligers op dat niemand heeft deze nog gezien. Volgorde klopt niet: eerst 

informeren, dan pas stemmen. Agendapunt 6 wordt vervolgens van de 

agenda afgevoerd. Het bestuur beraadt zich op het proces en de te 

ondernemen stappen. 

Sylvia van der Boorn en Fred van Huis vullen aan dat de begeleidercommissie 

op de hoogte is van de genoemde overeenkomst, maar er vooralsnog nog niet 

achter staat. Discussie hierover werd niet afgerond. 
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Nienke Voerman sluit zich hierbij aan en doet suggestie om het document  

vrijwilligersovereenkomst te noemen in plaats van 

samenwerkingsovereenkomst. 

       Begroting en gemaakte kosten reizen 

- Bas Peek wil graag inzage in begroting en gemaakte kosten van de reizen. De 

vrijwilligers hebben volgens hem geen idee wat reizen kosten en ook 

betwijfelt hij of la Plagne werkelijk duurder is dan andere locaties. Peter 

Nijman geeft aan dat inzage mogelijk is. Op de vraag wie de overschrijding van 

het budget controleert geeft de penningmeester aan dat hij controleert. Er 

worden bonnen gecontroleerd en bij discussie komen ze er altijd uit. Men 

heeft vertrouwen in elkaar. De kascommissie voert achteraf natuurlijk 

controle uit en heeft zo inzage.  

Rob Thijssen zegt dat er vooraf een (voorlopige) begroting wordt ingediend, 

waarin een (mogelijk) tekort is opgenomen. Dit tekort wordt middels 

sponsoring kleiner en wordt voor zover mogelijk net voor aanvang van de reis 

in een definitieve begroting opgenomen. Tenslotte volgt na de reis de 

definitieve afrekening. Zo werd afgelopen jaar gestart met saldo van  

-€20.000 en afgesloten met -€5.000. 

Expliciete afspraak is dat reisleider niet verantwoordelijk is voor sponsoring, 

maar in praktijk lukt dit vaak wel goed. Hiervoor krijgt Rob Thijssen 

complimenten.  

Door een verandering van reisbestemming van de reis voor gevorderden 

bleek de opgestelde begroting niet toereikend. Het bestuur heeft expliciet aan 

Bas Peek en Fleur Pieterse gevraagd of zij voor dat (tekort) bedrag garant 

wilden staan. Het bestuur gunde hen deze reis, maar wel met sluitende 

begroting. Bas en Fleur hebben uit hun netwerk iemand bereid gevonden om 

voor dit gedeelte garant te staan.  

Lucie Spee vraagt zich af of het wenselijk is om kosten voor iedereen 

inzichtelijk te maken. Je weet dit meestal ook niet van reizen elders. 

Rob Thijssen geeft nog aan dat je als kas-controleur alles kunt zien, wat Lucie 

beaamt. 

Fleur Pieterse komt terug op de inspanningsplicht om voor sponsoring te 

zorgen. De inhoud van deze term lijkt een grijs gebied. Peter beaamt dit. Hij 

geeft aan dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.  

Rob Thijssen legt uit (als voorzitter SGW) dat tekorten van de VGW worden 

aangevuld door de SGW en dat de SGW hiervoor een bestemmingsreserve 

van €85.000 euro hanteert. 

De eenmalige reis naar la Plagne had in verhouding tot het aantal deelnemers 

een groot tekort, wat tot bijzondere regels heeft geleid. 

Pieter Hanegraaf vult aan dat tekorten of onvoldoende sponsorgeld nooit 

kunnen leiden tot “ontslag” van de reisleider.  

Rob Thijssen voegt nog toe dat de financiële inspanningsverplichting niet 

alleen sponsorgeld betreft, maar ook inspanning om prijzen zo gunstig 

mogelijk te bedingen, denk aan huur bus(jes), inkoop passen en hotelkamers 
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etc. Samen proberen we zo een zo gunstig mogelijk huishoudboekje te 

krijgen. 

Peter sluit onderwerp af met mededeling dat Fleur en Bas worden 

uitgenodigd om de vergadering van het bestuur bij te wonen. 

       Mededeling Floor 

- Floor Berkhout heeft zijn activiteiten bij de VGW vanwege een ernstige 

blessure neergelegd. Het bestuur bedankt hem daarvoor en er is een klein 

cadeautje naar hem toegestuurd Het organiseren van de clinics wordt 

overgenomen door Fleur Pieterse en Rik Burger. 

4 Financiën en Algemeen jaarverslag 

A  Algemeen jaarverslag 

- Blz. 3. Nienke Voerman vraagt of de term samenwerkingsovereenkomst kan 

worden aangepast. Deze suggestie wordt meegenomen in verdere proces (zie 

vorige agendapunt). 

- Nienke heeft nog aantal opmerkingen over het verwerkingsregister (delen 

gegevens met NskiV en lijsten die in commissies worden bijgehouden). Ook 

deze inhoudelijke zaken zullen buiten vergadering besproken worden. 

- Nienke zou graag zien dat de VOG’s retour gaan naar de vrijwilligers. Mathieu 

van der Sluis geeft aan dat je daar niet veel aan hebt, aangezien ze maar twee 

maanden geldig zijn. 

Anneke en Nienke gaan samen kijken naar de samenwerkingsovereenkomst 

en het verwerkingsregister. 

- Blz. 7. Sylvia van der Boorn geeft aan dat Floor Berkhout ook gestopt is met 

zijn werkzaamheden voor de begeleidercommissie. 

- Blz. 11. Sanne Thijsen gaat Fred van Huis opvolgen als coördinator van de 

begeleidercommissie. Helaas heeft er vanwege de coronaontwikkelingen nog 

geen live bijeenkomst plaats kunnen vinden. 

- Maaike Hanegraaf zou na 2021 stoppen als reisleider van de kinderreis, maar 

aangezien er geen reis komt schuift dit waarschijnlijk een jaar op. 

- Blz. 12. Peter Nijman herhaalt nog een keer dat vereniging naarstig op zoek is 

naar een liefst mannelijke vertrouwenspersoon, een beheerder voor 

formdesk en een secretaris. 

- Als antwoord opeen  vraag van Fleur Pieterse legt Pieter uit dat formdesk een 

digitaal platform is waar inschrijfformulieren worden verwerkt en dat deze 

inschrijvingen gecheckt moeten worden (bij een fout in het email-adres komt 

er b.v. geen bevestiging) en dat formulieren jaarlijks moeten worden 

aangepast. 

- Nienke Voerman geeft aan dat er veel verloop is onder vrijwilligers. Met 

name onder de jongeren (ze noemt in dit kader ook Bas Peek en Fleur 

Pieterse). Het bestuur zou meer aandacht hiervoor moeten hebben. De VGW 

wil verjonging en vernieuwing en dat zou volgens haar eerder een speerpunt 

moeten zijn dan de ICT.  

Peter Nijman zegt dat beide onderwerpen de aandacht van bestuur hebben. 
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Rob Thijssen vindt het vreemd dat er nu weer discussie is over de 

gevorderdenreis. 

Bas Peek wil nog even reageren, aangezien zijn naam wordt genoemd. Hij 

weet dat er twee andere reisleiders zijn. Hij is nog steeds enthousiast en wil 

graag afspraak met het bestuur. 

 

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het algemeen 

jaarverslag vastgesteld. 

 B Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2019-2020 

Leo Plak bespreekt jaarverslag. Hij is blij met het positief resultaat en 

complimenteert iedereen die hiervoor inspanningen voor heeft verricht. 

Het batig saldo van €1.750 euro ten behoeve van het Tuurfonds wordt 

doorgeschoven naar 2022. 

Leo bespreekt de winst-verlies rekening, alsmede de toelichting op blz. 16. 

C Kascontrolecommissie 

Lucie Spee en Leo Endeveld hebben de kascontrole verricht. Geheel was 

inzichtelijk en kon duidelijk worden uitgelegd. Zij hebben hun akkoord 

gegeven.  

Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 

D Jaarrekening, ter vaststelling 

  De jaarrekening wordt vastgesteld. 

E Begroting 2020-2021 

De begroting is vanwege het niet doorgaan van de reizen en andere 

activiteiten niet realistisch. 

  Het bestuur beraadt zich nog over de hoogte van de contributie dit jaar. 

  Fleur Pieterse stelt voor om een alternatieve activiteit aan te bieden,  

b.v. skiles. 

Nienke Voerman vindt het bijzonder dat de gevorderdenreis op - €4.000 

begroot is. 

Rob Thijssen geeft aan dat er waarschijnlijk geld over blijft wat eventueel aan 

privé initiatieven kan worden besteed. Hij doet de suggestie om steun aan de 

hotels te geven in deze moeilijke tijd. Dit wordt verder besproken in bestuur 

en SGW. 

Sandra Titulaer vindt het idee van Fleur Pieterse niet vreemd. Zou binnen 

mogelijkheden zou kunnen vallen. In een eerdere vergadering werd 

besproken dat alle alternatieven welkom zijn. De voorzitter beaamt dit. 

F Instellen nieuwe kascontrolecommissie 

Lucie Spee gaat uit kascontrole commissie. Naast Leo Endeveld neemt Bas 

Peek plaats in de commissie. 

 

5 Toelichting SGW bestuur 

Rob Thijssen geeft als voorzitter aan dat het een rustig vergaderjaar is geweest.  

Jeep ter Heide, Karlijn Veth en Rob Reijmers bleven om persoonlijke reden wat 

onder de radar. Als dit zo blijft is een nieuw bestuurslid gewenst (liefst iemand 
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met financiële achtergrond). Het Jaarverslag 2019 is afgerond. Het verslag over 

2020 ligt bij accountant.  

Rob Thijssen stelt wel dat het een duur jaar was vanwege de uitbreiding van de 

Skiosk en het  aanschaffen van nieuwe jassen en een aantal dynamique’s. 

Desondanks staat er nog een substantieel bedrag op de rekening en blijft de 

bestemmingsreserve van €85.000 intact. 

 

6 Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 

Dit agendapunt is inmiddels (zie onder punt 3) van de agenda afgevoerd. 

 

7 Bestuursverkiezing 

Mathieu van der Sluis heeft afgelopen periode meegedraaid. Hij moest even 

wennen, maar vindt het leuk om lid van het bestuur te worden. Geen van de 

deelnemers aan deze teamsvergadering heeft bezwaar dat Mathieu wordt 

opgenomen in het bestuur. Welkom! 

 

8 Voorstel bestuur: Benoeming tot erelid Rob Reijmers  

Peter Nijman vertelt over de inspanningen en activiteiten die Rob Reijmers voor 

de VGW gedurende bijna 30 jaar heeft gedaan. Hij heeft veel voor de vereniging 

betekend, met name voor het zittend skiën. Dit alles heeft geleid tot het 

benoemen van Rob tot erelid van de vereniging. 

Rob heeft inmiddels de bijbehorende oorkonde en een verrassingsdoos gekregen. 

 

9 Voorstel datum ALV 2021 

- Tussentijdse ALV op 30 mei 2021. 

- Jaarlijkse ALV op 10 oktober 2021. 

 

10 Rondvraag 

- Rob Thijssen vraagt voorzitter naar het voorstel VGW nieuwe stijl. Dit ontbrak 

op de agenda. Peter Nijman beaamt dit. Het punt is doorgeschoven naar een 

volgende ALV. 

- Nadine Donders vraagt zich af waarom er op de website niet gemeld wordt 

dat de reizen niet doorgaan. Is inmiddels gebeurd. 

- Nadine Donders vraagt zich ook af wat er gaat gebeuren met de €25.000 die 

op de sponsor-avond werd opgehaald.  

Peter Nijman: Tijdens volgende reizen wordt er voor elke deelnemer 50 euro 

aan de reisleider gegeven. Rest van het bedrag staat gereserveerd voor de 

tekorten bij de reizen. 

- Rob Thijssen merkt op dat reisleiders (behalve jongerenreis) deelnemers 

kunnen aanschrijven om hen in te lichten over aanbod van Alpenhof. Daar 

worden tot 10 november 2020 een aantal kamers gereserveerd gehouden. 

Deelnemers kunnen daar voor €1.000 euro per week een kamer met half 

pension boeken. Rob wil voor materiaal zorgen en er wordt binnenkort ook 

aan vrijwilligers gevraagd of zij zich in willen zetten voor deze privé-activiteit. 
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- Peter Nijman bedankt Fred van Huis voor zijn jarenlange inzet als coördinator 

van de begeleidercommissie. 

 

11. Sluiting 

Peter Nijman bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de 

teamsvergadering om 15.45 uur. 


