Jaarverslag: 1 mei 2016 t/m 30 april 2017

Van de voorzitter
Beste NVSV’er,
Voor je ligt het secretarieel jaarverslag 2016/2017 van de NVSV, een verslag van de diverse reizen,
activiteiten en financiële verantwoording. Aan mij de eer om het voorwoord te schrijven.
Allereerst een terugblik op het wintersportseizoen.
Half januari vertrok de eerste groep met de nachttrein naar Bramberg am Wildkogel. De skiërs en
snowboarders werden in deze week getrakteerd op een vers pak sneeuw en flinke kou. In de loop van
de week werd het weer steeds beter en waren de omstandigheden ideaal. De tweede groep was zeer
divers: skiërs, langlaufers, wandelaars en een zit-skiester. Deze groep had echt ‘traumwetter’: alleen
maar zonneschijn en goede sneeuw op de pistes, net als de groep die naar Finkenberg was afgereisd.
Finkenberg was een nieuwe bestemming voor de vereniging, met verschillende goede mogelijkheden
om in het Zillertal te skiën en snowboarden.
De groep langlaufers, die weer voor Ramsau had gekozen, heeft net als vorig jaar genoten van de
goede omstandigheden, het weer en het hotel.
Half februari waren we weer te gast in Arabba in de Italiaanse Dolomieten. Vrijwel de hele week heeft
de zon geschenen en kon de groep tussen het skiën door genieten op de vele terrassen van het
mooie weer. Een paar weken later (begin maart) was het heel anders in La Plagne, waar in de eerste
dagen meer dan een meter verse sneeuw was gevallen.
Half maart stonden de laatste twee reizen op het programma: de langlaufreis naar Rauhala in Finland
en de gezinnenreis naar Bramberg am Wildkogel. De langlaufers hebben weer kunnen genieten van
de prachtige natuur en goede langlaufmogelijkheden. Bij de gezinnenreis hadden de families veel zon,
maar kon er ook nog goed geskied en gesnowboard worden.
We kunnen terugkijken op een geslaagd winterseizoen, waarbij er weinig blessures werden
opgelopen.
Ook dit seizoen konden we een aantal nieuwe begeleiders en leraren verwelkomen. Ieder jaar is het
een enorme puzzel om voldoende begeleiders en leraren beschikbaar te hebben op de reizen voor de
visueel beperkte deelnemers. Omdat de NVSV blijft groeien (er gaan elk jaar weer meer deelnemers
mee), is het noodzakelijk dat er ieder jaar weer nieuwe begeleiders en leraren bijkomen.
Nieuw is de Commissie Binnenlandse Activiteiten. De naam zegt het al: deze commissie organiseert
onder andere de lescycli bij SnowWorld, de trainingen “gevorderd skiën” en de jaarlijkse NVSVkennismakingsdag.
Voor komend seizoen kunnen we nu al vaststellen dat er weer meer deelnemers zijn dan vorig jaar.
Inclusief het jongerenweekend van afgelopen november gaan er ongeveer 310 wintersporters met de
NVSV mee op reis. Een fantastisch aantal! Ik ben trots te zien dat de NVSV door steeds meer visueel
beperkten ontdekt wordt en dus steeds meer mensen met ons de mooie wintersportervaring kunnen
opdoen.
Rest mij nog jullie een fantastisch wintersportseizoen toe te wensen!
Hartelijke groeten,
Susan Peters
Voorzitter
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1. Het bestuur
1.1 Samenstelling
Er heeft in het seizoen 2016-2017 één mutatie plaatsgevonden binnen het bestuur, Marc van
Heijningen is het bestuur komen versterken als begeleiderscoördinator ter vervanging van Helen van
der Sluijs. Zij houdt zich bezig met het coördineren van binnenlandse activiteiten.
Het bestuur bestond tijdens dit verenigingsjaar uit de volgende personen:
• Susan Peters (voorzitter)
• Kees Toxopeus (secretaris)
• Harry Klünnen, begeleider van de vereniging (penningmeester)
• Jac de Geus, begeleider van de vereniging (reizencoördinator)
• Helen van der Sluijs, begeleider van de vereniging (coördinator binnenlandse activiteiten)
• Marc van Heijningen, begeleider van de vereniging (begeleiderscoördinator)
• Roel van der Vegte, begeleider van de vereniging (publiciteits- en sponsorcommissie)

1.2. Werkzaamheden bestuur
Gedurende dit seizoen zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest. Deze waren op 7 juli, 29
september, 24 november 2016 en 5 januari, 2 maart 2017. Onderwerpen die besproken zijn op deze
bestuursvergaderingen waren:
•
•
•
•
•
•

Voorbereiden, organiseren en evalueren van de reizen gedurende dit seizoen (inclusief het
wintersportweekend).
Voorbereiden, organiseren en evalueren van de aan de reizen verwante reizendagen op 10
december 2016 (voor volwassenen).
Voorbereiden, organiseren en evalueren van de Algemene Ledenvergadering 2016 op 10
december 2016.
Voorbereiden en organiseren en evalueren van de kennismakingsdag op 28 mei 2016 en 27
mei 2017.
Bespreking van de vooruitgang in het proces van certificeren van begeleiders en leraren.
Voorbereiden, organiseren en evalueren van de overige activiteiten (die hierboven niet
vermeld zijn) gedurende dit seizoen. Zie hoofdstuk vijf voor een nadere omschrijving van de
georganiseerde activiteiten.

Tussendoor vindt geregeld overleg plaats via telefoon en e-mail.

1.3 Algemene Ledenvergadering
Op 10 december 2016 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2015-2016
(ALV2016) gehouden in De Poort te Rotterdam.
Op de Algemene Ledenvergadering kwamen onder andere de volgende zaken aan bod:
•
•
•
•

Beleid bestuur
Financiën
Gevoerde beleid door de commissies
Organisatie van onze reizen
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2. Commissies
Gedurende dit seizoen kende de vereniging vier commissies:
•
•
•
•

Kascommissie
Commissie Begeleiding
Reizencommissie
Publiciteit- en sponsorcommissie

2.1 Kascommissie
Tijdens de ledenvergadering van 10 december 2016 werd de kascommissie opnieuw samengesteld.
De kascommissie bestaat in dit verenigingsjaar uit Willemijn Dekker en Ria Streefland. De
kascommissie bekijkt of de cijfers in de boekhouding over het boekjaar 2016-2017 juist zijn en
controleert of deze boekhouding op een correcte wijze wordt bijgehouden en geeft een advies over
het financiële beleid aan de Algemene Ledenvergadering.

2.2 Commissie Begeleiding
Bij de start van het verenigingsjaar bestond de commissie begeleiding uit de volgende drie leden:
•
•
•

Helen van der Sluijs: algemeen bestuurslid en begeleiderscoördinator.
Eveline de Jongh: houdt zich o.a. bezig met de planning en uitvoering van de testmomenten.
Roel van der Vegte: houdt zich o.a. bezig met het langlaufen.

Halverwege het verenigingsjaar heeft Helen de overstap gemaakt naar de nieuwe functie van
coördinator binnenlandse activiteiten en is zij opgevolgd door Marc van Heijningen. Eveline de Jongh
heeft de commissie verlaten en Margriet van Oosten heeft de begeleiderscommissie aangevuld met
als focus ons lerarenbestand.
De commissie begeleiding houdt zich o.a. bezig met de organisatie van begeleidersdagen en
lerarendag, het werven en certificeren van nieuwe begeleiders/leraren en het bewaken van het
kwaliteitsniveau van het begeleiders- en lerarenbestand.
In hoofdstuk drie staat een uitgebreider verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van deze
commissie.

2.3 Reizencommissie
De reizencommissie stelt het aanbod aan reizen in de Reizengids samen. Tevens nemen zij ook zelf
actief de organisatie van deze reizen ter hand.
Gedurende dit seizoen bestond de reizencommissie uit:
• Jac de Geus (algemeen bestuurslid, reizencoördinator).
• Rino Hendrichs.
• Marchel Snieder
• Wil Nijenhuis
• Esseline Schieven.
• Arie van Leeuwen.
Meer details over de reizen van dit seizoen zijn te lezen in hoofdstuk vier.
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2.4 Publiciteit- en sponsorcommissie
De Publiciteits- en sponsorcommissie bestond in het jaar 2016/2017 uit Roel van der Vegte en Susan
Peters.
Om het veertigjarig bestaan te vieren hebben alle deelnemers, begeleiders, leraren en medereizigers
aan onze reizen een muts ontvangen met als opdruk ’40 jaar NVSV’.
De ZieZo-beurs werd, na een afwezigheid van een jaar, gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. De
NVSV had een klein plekje op een hoek, wat zorgde voor veel aanloop. De beurs heeft ook nieuwe
aanmeldingen opgeleverd, onder andere voor de gezinnenreis.
In mei is de jaarlijkse kennismakingsdag georganiseerd, waarbij de verlengde derde baan in
Zoetermeer door veel mensen bedwongen is. Zoals gewoonlijk heeft een deel van de deelnemers
voor het eerst op ski’s of een snowboard gestaan, anderen hebben onder begeleiding lekker een uur
kunnen skiën of snowboarden. Dankzij ondersteuning door de Johan Cruijff Foundation bleven de
kosten voor de NVSV laag.
De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwsbrieven, informatie over activiteiten in Nederland,
uiteraard het nieuwe reizenprogramma en aandacht voor onze sponsoren. De bestaande teksten zijn
nauwelijks aangepast.
De Facebookpagina wordt goed gebruikt met steeds meer bezoekers, ruim 400 volgers en steeds
vaker bijdragen van onze leden. Door wintersportgerelateerde berichten te delen op de NVSV-pagina
blijft de pagina onder de aandacht komen (zo werkt Facebook).
Twitter wordt alleen ingezet om belangrijke berichten te verspreiden, zoals het uitkomen van de
reizengids.
De bestaande sponsoren blijven ons vaak al jaren trouw, wat erg fijn is voor een groot deel van de
sponsorbijdragen. Met speciale sponsoracties, bijvoorbeeld voor de aanschaf van portofoonsets
weten we ook regelmatig mooie bedragen op te halen. Ondanks het groeiende deelnemersaantal en
dus een evenredig groeiend aantal begeleiders, lukt het ieder jaar nog steeds de begeleiders een
tegemoetkoming in de reiskosten te geven.
Ook jullie kunnen ons helpen: zie je een sponsormogelijkheid, laat het ons dan weten, dan nemen we
contact met je op. Verjaardagen, jubilea, afscheidsfeestjes en dergelijke zijn ook goede mogelijkheden
om een bijdrage voor de NVSV te vragen. Iedere bijdrage is welkom!

2.5 Commissie Binnenlandse Activiteiten
Aangezien er steeds meer activiteiten georganiseerd worden in Nederland is er een aparte commissie
gevormd. In dit boekjaar zijn de onderstaande activiteiten gerealiseerd.

2.5.1 NVSV Wintersportdag 5 november 2016
In de voorafgaande jaren werd het zogenaamde ‘Landgraaf weekend’ georganiseerd. Dit jaar is
gekozen voor één wintersportdag voor skiërs, snowboarders en langlaufers. Zowel volwassen- als
jeugdleden werden hiervoor uitgenodigd. Deze NVSV Wintersportdag was op 5 november in
SnowWorld Zoetermeer. Een gezellige dag met 17 deelnemers. Helaas waren er geen langlaufers
geïnteresseerd om deel te nemen.

2.5.2 Gevorderd skiën en snowboarden
In samenwerking met de VGW werden er trainingsblokken georganiseerd voor gevorderde skiërs en
snowboarders. Er werden ‘groepslessen’ gegeven onder leiding van Yvonne Cassée en Denis
Hoskens. In verband met de uitbreiding van baan 3 in SnowWorld Zoetermeer, werden de trainingen
voornamelijk georganiseerd in SnowWorld Landgraaf. Gelukkig waren er iedere keer toch weer
voldoende leraren/begeleiders bereid om vroeg in de ochtend naar het zuiden van Nederland af te
reizen. Door een bijdrage van het sportstimuleringsfonds konden de kosten voor de deelnemers laag
worden gehouden. Op zaterdag 13 januari 2017 was de laatste training van een 3 jaar lang durend
project. Door de hoge kosten voor de VGW is afgezien van het laatste blok trainingen.
In het volgende boekjaar zullen de VGW en NVSV individueel een trainingsprogramma starten voor
hun deelnemers.
Inmiddels zijn er drie deelnemers doorgestroomd naar het wedstrijd skiën/snowboarden.
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2.5.3 NVSV ski- en snowboardlessen
Eens per maand werd er vanaf oktober skiles georganiseerd in SnowWorld Zoetermeer. Negen
deelnemers hebben één of meerdere lessen gevolgd.

2.5.4 Clinic Nova College
Op maandag 21 november werd er een clinic georganiseerd voor CIOS studenten die als keuzevak
“aangepaste wintersporten” hebben. Veel van de studenten hebben reeds hun lerarendiploma
Anwärter. Na een presentatie over de NVSV en hoe te begeleiden, zijn de studenten de piste
opgegaan voor het begeleiden van deelnemers met enkele senior begeleiders/leraren in hun kielzog.
Het zelf geblindeerd proberen af te dalen begeleid door een klasgenoot zorgde voor hilarische
taferelen. Hierdoor was het respect voor onze deelnemers nog groter geworden. Enkele studenten
waren zo enthousiast dat zij later in het jaar de NVSV geholpen hebben bij de NVSV
Kennismakingsdag.

2.5.5 NVSV langlauflessen
Op de borstelbanen van de Langlaufvereniging Gouda zijn drie langlauflessen van twee uur gegeven
in de maanden oktober en november.
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3. Begeleiding
Het ingezette beleid van eerdere jaren is voortgezet, met als voornaamste doel een gezond bestand
van gecertificeerde ski-, snowboard- en langlaufbegeleiders en leraren. Dit wordt gerealiseerd door
werving van nieuwe begeleiders en leraren, de certificering van begeleiders en leraren, het updaten
van alle dossiers en het organiseren van een begeleiders- en lerarendag.

3.1 Testmomenten
Op 4 september 2016 is een testdag georganiseerd speciaal voor leraren. Aan deze dag deden 8
kandidaten mee waarvan er uiteindelijk 7 zijn geslaagd. Het merendeel van deze leraren is in de
winter van 2017 ook meegegaan op een skireis en na afloop gecertificeerd als “Wintersportbegeleider
aangepast”.
Op 19 november 2016 is nog een tweede testdag georganiseerd voor skibegeleiders. Hier hebben 2
kandidaat skibegeleiders en 1 kandidaat snowboardbegeleider aan meegedaan, en ze zijn allemaal
geslaagd. De 2 skibegeleiders zijn ook mee geweest op reis en na afloop hebben ook zij hun
certificaat “Wintersportbegeleider aangepast” in ontvangst mogen nemen.
Verder is er 1 nieuwe langlaufbegeleider bijgekomen die na de reis naar Rauhala ook gecertificeerd is.
In totaal zijn er in dit verenigingsjaar 7 nieuwe skileraren bijgekomen, 2 skibegeleiders, 1
snowboardbegeleider en 1 langlaufbegeleider. Helaas hebben 1 skibegeleider en 1 langlaufbegeleider
hun lidmaatschap opgezegd.

3.2 Begeleiders- en lerarendag
Er is dit verenigingsjaar voor gekozen om de begeleidersdag en lerarendag te combineren tot één
evenement, mede omdat de lerarendag van vorig jaar niet door kon gaan vanwege te weinig
aanmeldingen. Verder is het nuttig, leerzaam en ook gezellig om alle begeleiders, dus zowel de
leraren als de gewone begeleiders en zowel de skiërs als de langlaufers, bij elkaar te hebben. Samen
met de commissie binnenlandse activiteiten is er als thema een slalomclinic gekozen, onder leiding
van Yvonne Cassée, met als gastspreker Geertje Derksen, die over haar ervaring als coach van een
wedstrijdteam heeft gesproken. Daarnaast hebben onze wedstrijdskiërs, Yolanda van Leeuwen,
Maaike Bennink en Marnix Kluiters, samen met hun buddy’s, verteld over hun ervaringen.
Na de presentaties is iedereen, ook de langlaufers, de baan op gegaan bij SnowWorld Zoetermeer,
om te oefenen met een door Yvonne uitgezette slalom. Dit was al met al een zeer geslaagde dag, met
ongeveer 50 deelnemers, afgesloten met een borrel op het terras in de zon. Het concept van één
begeleidersdag voor leraren en de gewone ski-, snowboard- en langlaufbegeleiders is zeker voor
herhaling vatbaar.
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4. De reizen
4.1 Algemeen
Het afgelopen jubileumjaar is de reizencommissie er ook weer in geslaagd om een gevarieerd aanbod
van reizen samen te stellen. Bij twee combinatiereizen konden deelnemers zowel langlaufen als
alpineskiën en/of snowboarden. Ook dit seizoen heeft de NVSV de meerderheid van de reizen zelf
georganiseerd. De reizen naar Finkenberg en La Plagne werden via Sunweb georganiseerd. Zelf
organiseren betreft alle activiteiten reserveringen voor onderkomens (hotels, chalets, etc.), reizen
(pendelbus, trein of eigen vervoer), skipassen, materiaalhuur, etc. Het voordeel hiervan is flexibiliteit,
maar vaak ook een kostenbesparing. De flexibiliteit in de organisatie is met name merkbaar als
deelnemers, om diverse redenen, pas na sluiting van de inschrijvingen de beslissing hebben kunnen
nemen om mee te gaan. Vrijwel aan al deze verzoeken hebben wij kunnen voldoen. Dit meerdere
werk wordt door de NVSV-reizencommissie verricht. Bij de treinreizen kunnen we gebruik maken van
het feit dat we bij groepen van enige omvang de kosten behoorlijk kunnen optimaliseren. Bij de
liftpassen lukt het meestal ook om aanzienlijke kortingen te bedingen voor onze deelnemers en
begeleiders. Tevens zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om voldoende sponsoren te vinden zodat
we de korting, die wij begeleiders geven op de reis- en verblijfkosten, en de kosten van de skileraren
niet geheel aan de deelnemers behoeven door te belasten. Dit maakt het mogelijk om geen toeslag op
de reis- en verblijfkosten van de visueel beperkte deelnemers te berekenen en de een-op-een
skilessen tegen redelijke tarieven door te belasten.
Na een korte opleving in het aantal deelnemende langlaufers in de voorgaande jaren is dat aantal de
afgelopen twee seizoenen weer aanzienlijk lager. Met name onder jongere wintersporters boet
langlaufen in aan populariteit. De langlaufreis naar Sankt Ulrich is geannuleerd vanwege te weinig
inschrijvingen.
Daar staat tegenover dat het aantal snowboarders onder de deelnemers gestaag toeneemt ieder jaar.
De volgende acht reizen zijn doorgegaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

10-daagse langlaufreis naar Ramsau am Dachstein (Oostenrijk)
Twee 10-daagse combinatiereizen naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk)
8-daagse alpine skireis naar Finkenberg (Oostenrijk)
10-daagse alpine skireis naar Arabba (Italië)
8-daagse alpine skireis naar La Plagne (Frankrijk)
8-daagse gezinnenreis Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk)
8-daagse langlaufreis naar Rauhala (Finland)

4.2 De reizen
De hieronder beschreven reizen zijn doorgegaan gedurende het seizoen 2017. In deze
omschrijvingen zijn de uitkomsten van de evaluaties over de betreffende reis verwerkt. Voor een
algemene indruk van de evaluaties wordt verwezen naar paragraaf 4.4.

4.2.1. Ramsau, Oostenrijk (langlaufreis)
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per nachtslaaptrein op 6 januari vanaf
diverse stations in Nederland naar Schladming, Oostenrijk. Aansluitend een directe bustransfer naar
hotel Almfrieden in Ramsau, Oostenrijk. De groep bestond uit 6 langlaufers, 6 begeleiders en 2
medereizigers, totaal dus 14 reisdeelnemers.
Het langlaufgebied en het hotel waren bekend van vorige jaren en positief beoordeeld, waardoor er
een voorkeur was onder een aantal deelnemers om nogmaals naar deze bestemming te gaan. Het
aantal deelnemers was dit seizoen echter aanzienlijk kleiner dan vorige jaren. De langlaufers hebben
weer gebruik kunnen maken van de prima loipes in befaamde Dachsteingebied. Dit gebied heeft
jaarlijks worldcup wedstrijden Noordse disciplines (biatlon, langlaufen, etc.), hetgeen iets zegt over de
kwaliteit van de langlaufmogelijkheden in dit op redelijk grote hoogte (1000m) gelegen gebied,
waardoor het ook behoorlijk sneeuwzeker is. De groep heeft kunnen genieten van de vele
langlaufmogelijkheden die deze omgeving telt. Deze reisbestemming is door de deelnemers zeer
goed gewaardeerd en de groep heeft aanbevolen ook in de toekomst nog eens in Ramsau en hotel
Almfrieden terug te komen.
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4.2.2 Bramberg am Wildkogel, Oostenrijk (combinatiereis)
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per nachtslaaptrein vanaf diverse stations
tussen Leiden en Venlo op respectievelijk 13 en 20 januari 2017 naar Kitzbühel in Oostenrijk.
Aansluitend een directe bustransfer naar hotel Tauernblick in Bramberg, Oostenrijk.
Bramberg is een ‘klassieker’ in het NVSV-reizenprogramma. Ook dit seizoen was het aantal
inschrijvingen voor de Brambergreis zo groot dat besloten is om de groep te verdelen over twee
weken. Dat bood ook enkele deelnemers weer de gelegenheid om twee aaneensluitende weken te
gaan wintersporten. Deze reizen omvatten een combinatie van alpine skiën, snowboarden en
langlaufen. Met deze reis gingen 35 deelnemers (Bramberg 1) en 31 deelnemers (Bramberg 2) mee,
uitgesplitst per reis was dit voor Bramberg 1: 13 alpine skiërs, 1 snowboarder, 1 langlaufer, 12
begeleiders, 5 leraren en 3 medereizigers, en voor Bramberg 2: 6 alpine skiërs, 1 zitskiër, 1
langlaufer, 2 wandelaars, 8 begeleiders, 5 leraren en 8 medereizigers.
Evenals eerdere seizoenen reisden ook dit jaar een aantal Nederlandse alpine ski-/snowboardleraren
met NVSV-ervaring mee. Voor de ski-/snowboard-lessen werd per dag door degene die les hadden
genomen, een vergoeding betaald. De alpine ski- en snowboardlessen waren ook dit seizoen weer
populair en hebben ook dit seizoen aan de verwachtingen voldaan. Het is immers zo dat wintersporten
meer plezier oplevert als de techniek beter is. Daarnaast geeft wintersporten meer plezier als de
algemene conditie beter is.
De reis naar Bramberg is al een groot aantal jaren populair in verband met de relatief gunstige prijskwaliteitverhouding. Hotel Tauernblick is een luxe 4-sterren hotel, inclusief zwembad, sauna,
stoomcabines, etc. én een uitstekende keuken. Voor alpine skiën en snowboarden is het gebied
uitstekend geschikt, zowel voor beginners als voor meer ervaren skiërs. Er zijn verder dagtochten in
verschillende grote skigebieden in de omgeving mogelijk. Voor langlaufen zijn er in de onmiddellijke
omgeving van het hotel lichte en redelijk eenvoudige loipes. Voor de meer uitdagende loipes moet met
de skibus, smalspoortrein en/of een gondel vanuit het dal naar de hoogteloipes worden gereisd.
De sneeuwsituatie in de Alpen was het afgelopen seizoen redelijk gunstig, zodat ook bij deze reis de
alpine skiërs en snowboarders van voldoende en goede sneeuw op de pistes konden genieten. Voor
de langlaufers was er deze winter in het dal redelijk wat sneeuw om loipes te sporen. De langlaufers
hebben ook de hoogteloipes in de omgeving opgezocht. Een deel van de groep is een keer op sledes
de rodelbaan afgedaald. Deze rodelbaan is met 14 km de langste ter wereld.
Kortom, ook dit jaar weer een fijne vakantieweek voor de deelnemers met voor eenieder voldoende
mogelijkheden om aan de diverse activiteiten deel te nemen. De grootte van de groep wordt door
verschillende deelnemers verschillend beoordeeld. Sommige vinden zo’n grote groep te levendig en
anderen vinden dat juist aantrekkelijk. In ieder geval blijkt in de praktijk dat het overgrote deel van de
deelnemers en begeleiders aan deze reis al vele jaren weer inschrijven voor juist deze reis. Volgend
jaar zullen er standaard twee weken naar deze populaire bestemming worden gepland.

4.2.3. Finkenberg, Oostenrijk (alpine reis)
8-daagse wintersportreis, waarbij 6 dagen kon worden geskied. Vertrek per pendelbus op zaterdag 21
januari 2017. De groep bestond uit 10 alpine skiërs, 1 snowboarder, 10 begeleiders 2 leraren en 4
medereizigers, totaal 27 reisdeelnemers. Deze groep bestond voor het grootste deel uit ervaren
reisdeelnemers die een juiste verwachting hebben van het reizen per nachtpendelbus. De meeste
deelnemers hadden gekozen voor een opstap in Bruchem, de centrale verzamelplek waar alle
pendelbussen van de Sunwebreizen in Nederland samenkomen. Van hieruit rijdt deze bus via
Eindhoven en Zuid-Limburg naar de bestemming in de Alpen. De verzorging en de maaltijden in het
Hotel Kristall waren goed.
Finkenberg is onderdeel van het grote skigebied rondom Mayrhofen in het wereldberoemde Zillertal,
naar zeggen de ‘grootste skivallei ter wereld. Het gevarieerde skigebied biedt genoeg variatie voor de
gevorderde skiër. De gondel lag op loopafstand van het hotel. Ook deze reisgroep heeft een fijne
wintersportweek beleefd.

4.2.4 Arabba, Italië (alpine skireis)
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per pendelbus op 10 februari
2017. De groep bestond uit 10 alpine skiërs, 12 begeleiders en 1 alpine skileraar. Totaal 23
reisdeelnemers. Deze groep bestond voor het grootste deel uit ervaren deelnemers die een juiste
verwachting hebben van het reizen per nachtpendelbus. De meeste deelnemers hadden gekozen
voor een opstap in Heerlen, waardoor een mogelijk lange reis door Nederland langs de verschillende
opstapplaatsen en nog een eventuele overstap in Nederland wordt vermeden. De opstap in Heerlen
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geeft de mogelijkheid om in de namiddag aan te komen, gezamenlijk te dineren en daarna in de bus
te stappen die speciaal voor onze groep langs het restaurant in het station van Heerlen rijdt. Het is de
reizencommissie gelukt om in overleg met de busonderneming Interbus te regelen dat slechts één
keer behoefde te worden overgestapt in Noord-Italië. Normaal moet vanuit het standaard eindpunt van
de nachtpendelbus in Canazei nog een extra busrit over de Passo Pordoi naar Arabba worden
gemaakt. De vereniging is al meerdere malen in de Dolomieten in Noord-Italië geweest. De reisgroep
heeft een fijne wintersportweek beleefd.

4.2.5 La Plagne, Frankrijk (alpine skireis)
8-daagse wintersportreis, waarbij 6 dagen kon worden geskied. Vertrek per pendelbus op zaterdag 4
maart 2017. De groep bestond uit 6 alpine skiërs, 7 begeleiders en 2 medereizigers, totaal 15
reisdeelnemers. Ook deze groep bestond voor het grootste deel uit ervaren reisdeelnemers die een
juiste verwachting hebben van het reizen per nachtpendelbus. Diverse deelnemers hadden gekozen
voor een opstap in Bruchem, de centrale verzamelplek waar alle Sunweb pendelbussen in Nederland
samenkomen. Van hieruit rijdt deze bus via Eindhoven en Zuid-Limburg naar de bestemming in de
Alpen. De verzorging en de maaltijden in het Hotel Rhododendrons waren goed.
La Plagne heeft samen met Les Arcs een gevarieerd skigebied met genoeg variatie voor de
gevorderde skiër. De minder-ervaren skiër kan zich op de gletsjer prima vermaken. Ook deze
reisgroep heeft een fijne wintersportweek beleefd.

4.2.5 Bramberg, Oostenrijk (gezinnenreis)
8-daagse reis, vervoer met eigen auto’s. Aankomst in Bramberg op zondag 19 maart 2017. Elk gezin
beschikte over een gezinskamer of appartement in het hotel. In verband met de grootte van de NVSVgroep was een deel van de begeleiders en de vanuit Nederland meegereisde skileraren
ondergebracht in een dependance tegenover het hotel.
Uitgangspunt voor deze reis is dat gezinnen met elkaar een week wintersportvakantie beleven,
waarbij de NVSV overdag de begeleiding van de visueel beperkte gezinsleden op zich neemt.
Voor de visueel beperkte gezinsleden zijn vanuit Nederland gecertificeerde skileraren met ons
meegereisd. Door sponsoring zijn wij in staat om de kosten van deze privé skileraren voor de
deelnemers op een redelijk niveau te houden. De skileraren gaan mee als onbetaalde vrijwilligers. De
reis- en verblijfkosten voor de skileraren worden deels betaald door de gezinnen en deels vanuit de
sponsoropbrengsten. Er waren dit jaar voldoende NVSV-skileraren beschikbaar om, tegen betaling,
ook begeleiding/skilessen voor de ziende kinderen te kunnen organiseren.
Met deze reis gingen 13 gezinnen mee, bestaande uit 12 visueel beperkte kinderen, 3 visueel
beperkte ouders, 14 ziende broers en zussen, 20 ziende ouders en medereizigers en 20 NVSVskileraren/-begeleiders. De groep bestond totaal uit 69 personen. De leeftijden van de kinderen liepen
uiteen van 3 tot 23 jaar. De visueel beperkte deelnemers hebben dagelijks een-op-een les of
begeleiding. De ziende broers en zussen hebben in groepjes van gelijk niveau skiles.
Uit de reacties van de deelnemende gezinnen is gebleken dat deze gezinnenreis weer een geweldig
succes is geweest. De jaarlijkse ‘bonte avond’ was ook dit jaar een fantastisch feest. Ook door de
skileraren is deze reis als zeer positief ervaren. Uit de evaluaties kan worden opgemaakt dat een
overgroot deel van de gezinnen voor een volgende reis weer opteert voor Bramberg als locatie in
verband met het hotel en de skimogelijkheden. Indien de komende jaren het aantal gezinnen dat zich
aanmeldt blijft stijgen, dan zullen we moeten bekijken of we een tweede gezinnenreis kunnen
organiseren op eventueel een andere locatie.
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4.2.7 Rauhala, Finland (langlaufreis)
8-daagse reis, waarvan 6 dagen wintersporten. Vertrek per vliegtuig vanaf Schiphol op 18 maart 2017.
Aansluitend met een speciaal voor onze groep gereserveerde bus rechtstreeks naar het hotel. Met
deze reis gingen 3 deelnemers, 5 begeleiders en 1 medereiziger mee. Totaal een compacte reisgroep
van 9 personen. Het hotel werd goed gewaardeerd, heeft een uitstekende keuken en is direct aan de
loipes gelegen. Het hotel was eenvoudig maar wel goed geregeld.
Door de noordelijke ligging is deze bestemming wel heel sneeuwzeker. Men heeft zich er zelfs nog
mogen verwonderen over het noorderlicht. Reizen naar Finland zijn relatief duur in verband met de
relatief dure vliegreis en de hoge kosten van verblijf in dit land. Maar de fantastische omgeving en
langlaufmogelijkheden worden door reisdeelnemers zeer gewaardeerd, waardoor de reis dit jaar weer
een succes was.

4.3 Reizendag
Als voorbereiding op de reizen werd in december 2016 weer de reizendag georganiseerd in het
gebouw van de NS-personeelsvereniging bij het Centraal Station in Rotterdam. Deze reizendag werd
gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering van de vereniging (zie eerder). Voor deze dag
wordt iedereen, die met één van de NVSV-wintersportreizen meegaat, uitgenodigd. De reisinformatie
die dan voorhanden is, wordt uitgewisseld. De voorlopige kamerindeling wordt besproken en ter
plaatse vinden soms verschuivingen plaats. Tevens is er gelegenheid voor een nadere kennismaking
met de reisgroep en het maken van afspraken voor de betreffende reis. Op die dag worden de
contactpersoon en de senior begeleider van de reisgroep bekendgemaakt.
De reizendag wordt door de verschillende aanwezigen verschillend beoordeeld. Sommigen, met name
degenen die voor de eerste keer meegaan, vinden de reizendag nuttig, anderen vinden de reizendag
iets teveel hebben van een gezellige maar wat oubollige ‘reünie’ vooraf, met niet al te veel inhoud.

4.4 Evaluaties
Hieronder resumeren we het algemene beeld wat we kregen na het ontvangen van de evaluaties.
Bij diverse reizen worden door enkele deelnemers opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de
heen- en terugreis. Het ‘gedoe’ op treinstations en bus opstapplaatsen bij in- en uitstappen, het
comfort van de stoelen in nachtpendelbussen, overstappen tijdens de reis, vertragingen, etc. worden
dan soms aangegeven als ‘vervelend’. We moeten ons echter realiseren dat reizen altijd onplezierige
elementen met zich meebrengen. Elke vorm van vervoer heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen
wat betreft comfort, reistijden, drukte bij in- en uitstappen, overstappen, kans op vertragingen,
gevoeligheid voor weersomstandigheden, etc. We moeten nu eenmaal meer dan 1000 km van huis
naar een wintersportbestemming reizen, onder vaak winterse omstandigheden.
Het zal nooit mogelijk zijn om alle, vaak uiteenlopende, wensen van alle deelnemers bij een
groepsreis ingevuld te krijgen tegen relatief ‘goedkope’ prijzen. We zullen blijven zoeken naar een
gevarieerd aanbod van reizen met voor de meeste deelnemers aantrekkelijke mogelijkheden. Dat dit
redelijk goed lukt moge blijken uit het feit dat in de afgelopen 30 jaar het totaal aantal visueel beperkte
deelnemers aan NVSV-wintersportreizen enorm is gestegen en nog steeds stijgt.
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5. Activiteiten
De NVSV doet meer dan het organiseren van een aantal reizen. Zo deed de vereniging mee aan
verscheidene promotionele activiteiten en organiseerde ze een aantal sport- en lesactiviteiten. De
hieronder genoemde activiteiten zijn zo veel mogelijk chronologisch gerangschikt.

5.1 Promotie
De NVSV besteedt veel aandacht aan publiciteit opdat iedereen met een visuele beperking weet dat
de mogelijkheid bestaat om te kunnen wintersporten. Deze vorm van promotie gebeurt regelmatig met
een stand op beursevenementen, waarbij banners en een achterwand worden gebruikt om de
aandacht van het bezoekend publiek te trekken. We hebben een fotomap ter inzage. Ook zijn er flyers
beschikbaar welke kunnen worden uitgedeeld aan belangstellenden. Er wordt zo vaak mogelijk
geprobeerd om via projectie door een beamer de promotievideo’s te vertonen. De Publiciteits- &
Sponsorcommissie houdt zich bezig met het coördineren van deze promotionele activiteiten (zie 2.4).

5.1.1 ZieZo-beurs
Er was dit seizoen gelukkig weer een ZieZo-beurs. De locatie was dit keer de begane grond van het
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017.
Doordat de stand van de NVSV goed in de loop van de beursvloer zat, waren er onder de
beursbezoekers genoeg belangstellenden die wilden kennis maken met de NVSV en wintersport met
een visuele beperking in het algemeen.

5.2 Les- en sportactiviteiten
Naast het organiseren van reizen naar het buitenland, vinden er steeds meer binnenlandse activiteiten
plaats gedurende het seizoen.

5.2.1 Wintersportdag (5 november 2016)
Op deze zaterdag werd de mogelijkheid geboden om alvast enige voorpret te beleven alvorens met de
echte wintersportreis mee te gaan.

5.2.2 Cyclus lessen / begeleid skiën / snowboarden
Vanuit de deelnemers was er de vraag of de NVSV meer op regelmatige basis lessen en begeleid
skiën/snowboarden kon verzorgen. De NVSV organiseerde daarom wederom een cyclus van lessen
bij SnowWorld Zoetermeer, waarvoor men zich kon inschrijven.
Het betrof de volgende vrijdagavonden; 14 oktober, 11 november, 9 december 2016 en 13 januari
2017. Gekozen is voor de vrijdagavond om de drukte van de zaterdagen en zondagen te mijden. De
belangstelling varieerde per datum. Toch was de belangstelling groot genoeg om deze cyclus het
volgende seizoen weer voort te zetten.
Andere lessen werden in het kader van het project ‘Gevorderd skiën aangepast’ georganiseerd (zie
2.5).

5.2.3 Langlauflessen
Uiteraard blijft de vereniging actief om de langlaufende leden te bedienen. Zo werden er dit seizoen in
samenwerking met de Langlaufvereniging Gouda op de baan van deze vereniging een reeks lessen
aangeboden in de periode november-december 2016. De lessen werden geleid door
langlaufinstructeurs van de LLV Gouda en bijgestaan door langlaufbegeleiders van de NVSV. Diverse
langlaufende leden hebben hier gebruik van gemaakt. Deze activiteit wordt daarom het volgende
seizoen voortgezet.

5.2.4 Kennismakingsdag (30 mei 2016)
Ondanks het feit dat er dit seizoen geen ZieZo-beurs was waar de vereniging zich kon presenteren,
was de belangstelling dit keer hoger dan tijdens het vorige seizoen. Er werden drie ‘lesgroepen’
ingedeeld om alle deelnemers de mogelijkheid te geven om te kunnen skiën. Hieronder enkele
statistieken met totalen.
Categorie

Skiën
1

Aantal visueel beperkten
Aantal goedzienden les
Aantal goedzienden vrij skiën
Totaal

34
2
2
38

Om het betaalgemak voor de deelnemers te vergroten, en minder afhankelijk te zijn van contant geld,
plus de goede ervaringen bij de vorige kennismakingsdag, hadden we deze keer weer een mobiel
pinapparaat gehuurd.

5.2.5 Kennismakingsdag (28 mei 2017)
Hoewel deze activiteit strikt genomen niet in het verenigingsjaar valt, wordt deze toch in dit jaarverslag
vermeld omdat er veel voorbereidingen zijn verricht in het verenigingsjaar zelf. Te denken valt aan:
voorbereiding, promotie, etc. Het eindresultaat daarvan is de kennismakingsdag. De belangstelling
was dit keer ongeveer even groot als die van de vorige kennismakingsdag. Er werden drie
‘lesgroepen’ ingedeeld om alle deelnemers de mogelijkheid te geven om te kunnen skiën. Hieronder
enkele statistieken met totalen.
Categorie
Aantal visueel beperkten
Aantal goedzienden les
Aantal goedzienden vrij skiën
Totaal

Skiën
32
7
1
40

Om het betaalgemak voor de deelnemers te vergroten, en minder afhankelijk te zijn van contant geld,
plus de goede ervaringen bij de vorige kennismakingsdagen, hadden we deze keer weer een mobiel
pinapparaat gehuurd.

6. Ledental
Het ledenaantal ziet er aan het eind van dit verenigingsjaar (30 april 2017) als volgt uit:
Deelnemer
Ski
Langlauf
Ski & Langlauf
Wandel
Jeugd
Snowboard
Doofblind

Aantal
69
22
5
2
20
3
1

Begeleiders
ski getest:
langlauf getest:
beide getest:
ski ongetest:
langlauf ongetest:
ski gecertificeerd:
langlauf gecertificeerd:
beide gecertificeerd:

Aantal
12
2
1
5
1
49
16
6

1

Leraar
Aantal
Ski
24
Langlauf
3
Snowboard
3
Ski (C)
29
Langlauf (C)
3
Snowboard (C)
2
Combinatie (C)
5
(C) = Leraar Gecertificeerd

Overige
Medereiziger
Gezinslid-junior
Gezinslid-familie

Aantal
38
23
42

7. Financiën
Onderstaande staat een uittreksel uit het financiële jaarverslag van de vereniging, opgesteld door de
penningmeester (Harry Klünnen) Het volledige financieel jaarverslag is opvraagbaar bij de
penningmeester. De bedragen in onderstaande cijfers zijn in euro’s (€) vermeld.

7.1 Toelichting
In de jaarrekening ziet u een totaal van inkomsten en uitgaven over de periode mei 2016 tot en met
april 2017.
De NVSV heeft een positief financieel jaar achter de rug. De inkomsten worden o.a. opgebracht uit
lidmaatschapsgelden, huur portofoons en sponsor- en donatiegelden. De jaarcijfers laten een klein
resultaat van € 790,= positief zien. Dit is mede ontstaan en dat is een belangrijke drijfveer in de
vereniging, door een totaal ontvangst aan sponsor- en donatiegelden van ruim € 16.000. Zonder deze
inkomsten is het voor de NVSV niet mogelijk om voor de prijzen die aan de leden worden
aangeboden, wintersportreizen te verzorgen.
In de kostenoverzichten staan geen bijzondere inkomsten en uitgaven ten opzichte van voorgaande
jaren.
De vereniging NVSV kan toezien op een gezonde financiële basis, waarbij moet worden aangetekend
dat inkomsten van derden, te weten sponsorgelden en donaties een uitermate belangrijke bron van
inkomsten is. De balansposities zijn als volgt opgebouwd. Een liquiditeit van ruim € 31.000,= verdeeld
in een eigen vermogen van € 12.600,= en een bestemmingsreserve Reizen van € 18.500,=

7.2 Balans
Hieronder staan de balansen per 1 mei 2016 en resp. 30 april 2017.
Balens per 30 april 2016

Activa
Liquide middelen
Debiteuren
Portofoons
Totaal

€
30.426
1.213
10
31.649

Passiva
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve Reizen
Crediteuren
Totaal

€
11.842
18.500
1.307
31.649

Passiva
Algemene Reserve
Resultaat 2016-17
Bestemmingreserve
Crediteuren
Totaal

€
11.842
790
18.500
366
31.498

Balans per 30 april 2017

Activa
Liquide middelen
Debiteuren
Portofoons

€
23.396
8.089
13

Totaal

31.498
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7.3 Baten en lasten
Hieronder staat van baten en lasten over het boekjaar 2016-2017.

Staat van baten en lasten
€
Contributies
Kennismakingsdag
Verkopen
Verhuur portofoons
Lidmaatschap Ned. Skiver.
Resultaat reizen
Donaties/Sponsoren
Rente
Som der baten

2016-2017
€

5.153
1.750
338
1.014
238
-8.190
16.082
80
16.465

Algemene kosten
Marketing/Promotie
Inkoop hesjes
Aankoop portofoons
Begeleidersactiviteiten
Clinic Sportstimuleringsfonds
Som der lasten

4.560
1.544
546
1.497
5.160
2.368
15.675

Resultaat baten en lasten

790

1

8. Partners, Sponsoren, Donateurs
De NVSV wordt, of is in de afgelopen periode, bij haar activiteiten (financieel) ondersteund door de
volgende organisaties, bedrijven en instellingen.
Sponsorenblad (1/2)

1

Sponsorenblad (2/2)

Daarnaast is de NVSV het afgelopen seizoen bij haar activiteiten financieel ondersteund door donaties
van diverse privépersonen.
Zie daarvoor de website van de NVSV: www.nvsv.nl/sponsoren.

Einde
Secretarieel Jaarverslag 2016-2017
Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging
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