
 

 
 

Jaarverslag: 1 mei 2018 t/m 30 april 2019 
 
 

 

 
 

 
 



 2 

Van de voorzitter 
Beste NVSV’er, 
 
Het afgelopen jaar begon de winter met enorme hoeveelheden sneeuw in Oostenrijk. Zoveel zelfs dat 
er wegen en spoorlijnen dicht moesten en sommige dorpen even van de buitenwereld afgesloten 
waren. Precies in deze periode gingen er twee NVSV-groepen op reis. Met enkele reisongemakken 
kwam iedereen veilig op de plek van bestemming aan en kon er genoten worden van de wintersport in 
Sankt Johann en in Fieberbrunn. Ook de skiërs, snowboarders en langlaufers in Bramberg am 
Wildkogel hadden geen klagen over de sneeuwcondities.  
 
In de Franse Alpen (Morzine en Les Deux Alpes) werd de NVSV ook getrakteerd op een flinke 
hoeveelheid sneeuw en kon men in de Italiaanse Dolomieten (Passo Pordoi) vooral genieten van de 
zon, die alle dagen volop scheen. In Finland (Rauhala) kon de groep langlaufers zich uitleven in de 
uitgestrekte natuur. 
 
De NVSV blijft ieder jaar weer groeien; het afgelopen seizoen gingen er meer dan 100 visueel 
beperkte deelnemers mee op reis en in totaal meer dan 300 mensen. Dit betekent dat er ieder jaar 
weer meer (nieuwe) begeleiders en leraren nodig zijn, evenals sponsoren. Houd je ogen en oren open 
voor nieuwe mogelijkheden en geef die aan ons door, zodat we in staat blijven om iedereen te laten 
genieten van de heerlijke wintersport. 
 
Lees verder in dit jaarverslag de verslagen van de diverse commissies over de activiteiten van het 
afgelopen jaar. 
 
Rest mij nog jullie mooie feestdagen en een geweldig winterseizoen toe te wensen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Susan Peters 
Voorzitter 
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In Memoriam Welmoet Sprey 

5 mei 1951 – 17 februari 2019 
Welmoet is jarenlang mee geweest als langlauf en alpine begeleidster met de NVSV. 
Twee jaar na een prachtige fietstocht door Amerika kreeg Welmoet last van epileptische aanvallen, ze 
bleek een hersentumor te hebben. Na een zware operatie leek het goed te gaan, tot het in augustus 
vorig jaar plotseling weer misging, vanwege tumorgroei. Tijdens een operatie daaraan werd er een 
oogzenuw geraakt, waardoor ze links blind werd. Door de kuren en medicijnen raakte ze steeds meer 
haar energie kwijt en overleed ze op 17 februari. 
 
Welmoet was erg sociaal, zette zich in voor haar medemens en waar die vandaan kwam maakte haar 
niets uit. Voor de stad Amsterdam deed ze veel voor huiszoekenden en pleitte voor decentralisatie 
van beslissingsbevoegdheid dichter naar de plaats van het probleem. Ze ergerde zich enorm aan de 
bureaucratie. 
 
Welmoet hield van reizen en tijdens haar vele tochten door de wereld maakte ze prachtige foto’s en 
reisverslagen. Haar zoektocht naar het licht, was de kern van haar leven. 
 
Ze hield ook van de reizen van de NVSV. Hier hebben we haar leren kennen als een serieuze en 
innemende persoonlijkheid. Ze genoot ervan om anderen te helpen en was er trots op als het dan 
lukte. Door haar sportiviteit en enthousiasme kon ze de langlaufers heel goed motiveren. We zullen 
haar vrolijkheid en herkenbare lach erg missen. 
 

Met deze tekst nam Welmoet zelf afscheid: 
“Na een mooi en rijk leven ga ik nu, 

eerder dan ik zou willen, 
voorgoed op reis. 

Ik neem jullie liefde en vriendschap met mij mee. 
Dag!!!” 

 

 

Welmoet zwaaiend in het midden van de groep tijdens een langlaufreis 
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1. Het bestuur 
1.1 Samenstelling 
 
Er heeft in het seizoen 2018-2019 geen mutatie plaatsgevonden binnen het bestuur, 
 
Het bestuur bestond tijdens dit verenigingsjaar uit de volgende personen: 

• Susan Peters (voorzitter) 
• Kees Toxopeus (secretaris) 
• Harry Klünnen, vrijwilliger van de vereniging (penningmeester) 
• Jac de Geus, vrijwilliger van de vereniging (reizencoördinator) 
• Helen van der Sluijs, leraar van de vereniging (coördinator binnenlandse activiteiten) 
• Marc van Heijningen, begeleider van de vereniging (begeleiderscoördinator) 
• Roel van der Vegte, begeleider van de vereniging (Commissie Publiciteit en Sponsoring) 

 

1.2. Werkzaamheden bestuur 
 
Gedurende dit seizoen zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest. Deze waren op 12 juli, 11 oktober 
en 6 december 2018 en 28 februari en 18 april 2019. Onderwerpen die besproken zijn op deze 
bestuursvergaderingen waren: 
 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de Algemene Ledenvergadering 2018 op 8 
december 2018. 

• Bespreking van de vooruitgang in het proces van certificeren van begeleiders en leraren (zie 
verder hoofdstuk drie). 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van binnenlandse activiteiten (waaronder de 
skilessen in het najaar van 2018 en de kennismakingsdag op 26 mei 2018 en 15 juni 2019 
(zie verder hoofdstuk vier) 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de reizen (en aanverwante Reizendag) 
gedurende dit seizoen (zie verder hoofdstuk vijf). 

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

1.3 Algemene Ledenvergadering 
 
Op 8 december 2018 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2017-2018 
(ALV2018) 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 

 

1.4 Commissies 
 
Gedurende dit seizoen kende de vereniging vier commissies: 
 

• Kascommissie (wisselende samenstelling) 
• Commissie Publiciteit en sponsoring 
• Commissie Begeleiding 
• Commissie Binnenlandse Activiteiten 
• Reizencommissie 
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In de komende vier hoofstukken worden de uitgevoerde activiteiten van de laatste drie genoemde 
commissies nader toegelicht. 
 

2. Publiciteit & Sponsoring 
 
De Publiciteits- en sponsorcommissie bestond in het jaar 2018/2019 uit Roel van der Vegte en Susan 
Peters. 
 
De Facebookpagina blijft een belangrijk medium naast de website voor het snel kunnen delen van 
interessant wintersport gerelateerd nieuws. Het aantal bezoekers en volgers groeit gestaag en ook 
andere wintersportorganisaties delen steeds vaker onze berichten. 
 
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. We hebben ook dit jaar weer een aantal mooie bijdragen mogen ontvangen van 
mensen, stichtingen en bedrijven die de NVSV een warm hart toedragen. De Commissie Publiciteit en 
Sponsoring is ieder jaar weer op zoek naar (nieuwe)mogelijkheden om fondsen te werven, zodat we 
de begeleiderskortingen kunnen blijven verstrekken en de kosten voor skileraren te kunnen 
dekken.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! 
 

3. Begeleiding 
 
De commissie begeleiding bestaat uit de volgende drie leden: 
 

• Marc van Heijningen: algemeen bestuurslid en begeleiderscoördinator. 
• Agnita Bok: verantwoordelijk voor het lerarenbestand. 
• Roel van der Vegte: verantwoordelijk voor de langlaufbegeleiders en algemeen bestuurslid. 

 
De commissie begeleiding houdt zich o.a. bezig met de organisatie van begeleiders- en lerarendagen, 
het werven, testen en certificeren van nieuwe begeleiders/leraren en het bewaken van het 
kwaliteitsniveau van het begeleiders- en lerarenbestand. 
 
Het seizoen 2018-2019 heeft in het teken gestaan van de werving van extra veel begeleiders om te 
kunnen voldoen aan de vraag naar begeleiders en leraren voor alle reizen. Dit is mogelijk geweest 
door een subsidie van de Nederlandse Skivereniging uit het sportstimuleringsfonds. Daarnaast is het 
beleid van eerdere jaren 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 Sportstimuleringsproject voor de werving van extra begeleiders 
 
In 2018 is een aanvraag gedaan bij het sportstimuleringsfonds van de Nederlandse Skivereniging met 
als doel het werven van extra begeleiders en leraren. Deze aanvraag is gehonoreerd en de subsidie is 
onder andere gebruikt voor de organisatie van een vrijblijvende grotere kennismakingsdag in 
SnowWorld Zoetermeer. Er is veel reclame gemaakt voor deze dag via de website van de NVSV, 
Facebook, LinkedIn, lokale skiverenigingen en het vragen aan de NVSV leden om hun eigen netwerk 
te benaderen. Dit heeft geresulteerd in 15 potentiële begeleiders die aan de kennismakingsdag 
deelgenomen hebben. Van de 15 kandidaten zijn er uiteindelijk 5 meegegaan op een reis van de 
NVSV. 
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3.2 Kennismakingsdagen en certificering 
 
Naast de eenmalige vrijblijvende kennismakingsdag zijn er weer een aantal kleinere kennismakingen 
georganiseerd voor nieuwe begeleiders en leraren die zich aangemeld hadden om met een reis mee 
te gaan. Tijdens deze dagen zijn er 10 kandidaten getest waarvan er 9 mee zijn gegaan op een reis. 
 
Daarnaast zijn nog een aantal kennismakingen met nieuwe langlaufbegeleiders op de kunstbaan in 
Gouda gehouden. Voor skileraren is geen aparte kennismakingsdag georganiseerd, maar zij hebben 
mee kunnen lopen met de skilessen en andere binnenlandse evenementen om op deze manier kennis 
te maken met de vereniging en de praktijk van het begeleiden/lesgeven. 
 
In totaal zijn er in dit verenigingsjaar een recordaantal van 3 nieuwe skileraren, 14 skibegeleiders en 1 
langlaufbegeleider bijgekomen. En dit was ook echt nodig om alle reizen te voorzien van voldoende 
begeleiding. 
 
In overleg met de Nederlandse Skivereniging is de procedure voor de certificering van onze 
begeleiders en leraren aangepast. Het nieuwe portfolio sluit nu veel beter aan bij de praktijk. Er zijn in 
totaal 20 begeleiders en leraren gecertificeerd. De nieuwe terminologie voor de certificering van onze 
begeleiders is nu Ski- of Snowboardinstructeur niveau 2, deelkwalificatie "wintersport assistent - 
visuele beperking". 
 
Helaas hebben 8 begeleiders en leraren hun lidmaatschap opgezegd. 
 

3.3 Begeleiders- en lerarendag 
 
Op 6 april 2019 is er een gecombineerde begeleiders- en leraren trainingsdag georganiseerd in 
Skicentrum Hoofddorp. Tijdens deze training is onder andere aandacht geschonken aan het lesgeven 
op verschillende ondergronden (rollerbaan en kunstskibaan) en het gebruik van diverse hulpmiddelen. 
Daarnaast is er ook een wax- en slijp-clinic georganiseerd. 
 

4. Binnenlandse Activiteiten 
 
Een aantal jaar geleden organiseerde de vereniging voornamelijk wintersportreizen. Daar is de laatste 
paar jaren verandering in gekomen, waarbij het aanbod aan georganiseerde binnenlandse activiteiten 
sterk is uitgebreid.  
 

4.1 Jongerendag 
 
6 oktober 2018 SnowWorld Zoetermeer 
Wat een weekend had moeten worden werd door het kleinere aantal inschrijvingen van deelnemers 
een gezellige dag met uiteindelijk 9 deelnemers. Grenzen werden verlegd onder leiding van leraren en 
begeleiders. Ook het Funpark op baan 2 werd onveilig gemaakt door onze snowboarders. Met een 
gezamenlijke lunch en als afsluiting het skilatlopen, een drankje en een bitterbal kijken wij terug op 
een leuke sportieve dag. 
 

4.2 NVSV-skilessen 
 
Ook dit jaar weer individuele lessen ééns per maand op de vrijdagavond in SnowWorld Zoetermeer. 
Een tweetal deelnemers hebben zich hiervoor meerdere avonden ingeschreven. 
 
De groepslessen voor gevorderde skiërs werd in twee blokken gegeven. Voor blok 1 (oktober - 
november) waren er twee deelnemers. Voor het tweede blok (november - december) waren er zeven 
skiërs en één snowboarder. 
 
Onder leiding van een hoofdtrainer en met behulp van vele leraren en begeleiders hebben zij hun 
eigenvaardigheden kunnen verbeteren. Een opbouwend programma met vele oefeningen op maat. 
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4.3 CIOS clinic Nova college Haarlem 
 
Op 26 november maakte studenten kennis met het begeleiden van en lesgeven aan visueel beperkte 
skiërs. Een presentatie over de NVSV en een stukje theorie over hoe les te geven maakte deel uit van 
het programma. Op de piste werd goed gebruik gemaakt van diverse simulatie-brillen wat nog meer 
respect afdwong bij de studenten voor deelnemers. 
 

4.4 Kennismakingsdag 
 
Elk jaar organiseren we als NVSV eind mei een kennismakingsdag skiën/ snowboarden in SnowWorld 
Zoetermeer waar iedereen die blind of slechtziend is deze wintersporten eens uit kan proberen. Zo 
ook op 26 mei 2018. De belangstellenden werden verdeeld over drie lesgroepen om zo een spreiding 
op de baan te creëren. Hieronder de totalen voor deze kennismakingsdag. 
 

Categorie Skiën 
Aantal visueel beperkten 27 
Aantal goedzienden les 7 
Aantal goedzienden vrij skiën 10 
Totaal 44 

 
Hoewel de kennismakingsdag van 15 juni 2019 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 van 15 juni 2019. De belangstelling was ongeveer even groot als de voorgaande 
kennismakingsdag. De deelnemers werden in twee lesgroepen ingedeeld. Nieuw deze keer was dat 
er ook twee uren kon worden geskied of gesnowboard. Daar was zeker behoefte aan. 
 

Categorie Skiën 
Aantal visueel beperkten 30 
Aantal goedzienden les 4 
Aantal goedzienden vrij skiën 14 
Totaal 48 

 
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 voor beide 
kennismakingsdagen weer een mobiel pinapparaat gehuurd. 
 

5. De Reizen 
 

5.1 Algemeen 
 
Het afgelopen seizoen 2018-2019 is de reizencommissie er ook weer in geslaagd om een gevarieerd 
aanbod van reizen samen te stellen.  
Na het succesvolle jongerenweekend in het vorige seizoen bleek dit jaar de belangstelling minder voor 
een heel weekend, zodat is gekozen voor een jongerendag. Waarschijnlijk was het weekend iets te 
vroeg in het seizoen gepland. 
Ook voor de reis naar Kirchberg was de belangstelling te klein, waardoor deze reis is geannuleerd.   
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De volgende elf reizen zijn doorgegaan: 
• Jongerendag in Zoetermeer (SnowWorld) 
• 10-daagse langlaufreis naar Sankt Johann in Tirol (Oostenrijk) 
• 10-daagse alpine skireis naar Fieberbrunn (Oostenrijk) 
• Twee 10-daagse combinatiereizen naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• 10-daagse alpine skireis naar Morzine (Frankrijk) 
• 10-daagse alpine skireis naar Passo Pordoi (Italië) 
• aansluitend 4-daagse skireis naar Rocca Pietore (Italië)  
• 8-daagse alpine skireis naar Les Deux Alpes (Frankrijk) 
• 8-daagse gezinnenreis Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• 8-daagse langlaufreis naar Rauhala (Finland) 

 
Ook dit seizoen heeft de NVSV bijna alle reizen zelf georganiseerd. Alleen de reis naar Les Deux 
Alpes werd via Sunweb georganiseerd. Zelf organiseren betreft alle activiteiten reserveringen voor 
onderkomens (hotels, chalets, etc.), reizen (pendelbus, trein, vliegtuig of eigen vervoer), skipassen, 
materiaalhuur, etc. Het voordeel hiervan is flexibiliteit en soms 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 liftpassen lukt het meestal 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 niet geheel of gedeeltelijk aan de 
deelnemers behoeven door te belasten en de kosten van de skileraren tegen een lager-dan-kosten 
tarief aan de betreffende deelnemers behoeven door te belasten.  
 
De trend bij de wintersporters in het algemeen, en ook bij de NVSV, is dat de belangstelling voor 
langlaufen afneemt. Daar staat tegenover dat het aantal snowboarders onder de deelnemers ieder 
jaar gestaag toeneemt.  

5.2 De reizen 
 
De hieronder beschreven reizen zijn doorgegaan gedurende het seizoen 2018-2019. 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 5.4. 
 

5.2.1. Jongerendag Zoetermeer 
 
Een groep van 10 jongeren heeft een dag intensief skiles genoten op de indoorskibaan van 
SnowWorld in Zoetermeer onder begeleiding van NVSV-ski-/snowboardleraren. Het was een 
inspannende en leuke dag, welke zeker voor herhaling vatbaar is. Komend seizoen is een uitbreiding 
naar een NVSV-jongerenreis in de Alpen voorzien. 
 

5.2.2. Sankt Johann in Tirol, Oostenrijk (langlaufreis) 
 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per nachtslaaptrein op 11 januari vanaf 
diverse stations in Nederland naar Sankt Johann in Tirol, zonder een benodigde overstap. Hotel 
Brückenwirt lag bijna op loopafstand van het station. De groep bestond uit 8 langlaufers, 9 begeleiders  
en 2 medereizigers, totaal dus 19 reisdeelnemers.  
Vanwege extreem overvloedige sneeuwval kon de trein de plaats van bestemming niet bereiken. Het 
laatste stuk moest met een bus worden afgelegd.    
 
Het langlaufgebied was bekend van vorige jaren en wordt positief beoordeeld. Het hotel is minder 
bevallen dan een hotel in een nabijgelegen dorp in voorgaande jaren. De langlaufers hebben weer 
gebruik kunnen maken van de prima loipes in het befaamde Pillerseetalgebied. Dit gebied organiseert 
jaarlijks worldcup wedstrijden Noordse disciplines (biatlon, langlaufen, etc.), hetgeen iets zegt over de 
kwaliteit van de langlaufmogelijkheden in dit op hoogte (1100m) gelegen gebied, waardoor het ook 
behoorlijk sneeuwzeker is.  
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De groep heeft kunnen genieten van de vele langlaufmogelijkheden die deze omgeving telt. Deze 
reisbestemming is door de deelnemers goed gewaardeerd en de groep heeft aanbevolen ook in de 
toekomst naar deze omgeving terug te keren, maar dan in een ander hotel. 
 

5.2.3 Fieberbrunn, Oostenrijk (alpine reis) 
 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per royal class pendelbus vanaf diverse 
lokaties in Nederland op 11 januari 2019. Aan deze reis hebben deelgenomen 9 alpine skiërs, 9 
begeleiders, 1 leraar en 4 medereizigers. Fieberbrunn is een bij veel Nederlanders bekende 
wintersportplaats en aangesloten op het wereldberoemde skigebied van Saalbach-Hinterglemml.  
De groep was ondergebracht in het relatief eenvoudige, maar goede hotel Auwirt. Dit hotel bood een 
goed onderkomen met goede verzorging.    
 

5.2.4 Bramberg am Wildkogel, Oostenrijk (combinatiereis) 
 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per luxe 1st class pendelbus vanaf diverse 
lokaties in Nederland op respectievelijk 18 en 25 januari 2019. Een groot deel van de deelnemers zijn 
in de namiddag naar Heerlen gereisd, hebben daar gegeten en zijn omstreeks 21:30u in de bus 
gestapt die ze rechtstreeks heeft gebracht naar hotel Tauernblick in Bramberg, Oostenrijk. 
 
Bramberg is een ‘klassieker’ in het NVSV-reizenprogramma. Wegens het verwachte grote aantal 
inschrijvingen voor deze bestemming werd de reis over twee weken verdeeld waarbij men zich kon 
inschrijven voor een afzonderlijke week of voor allebei de weken. Deze reizen omvatten een 
combinatie van alpine skiën, snowboarden, langlaufen en wandelen. Met deze reis gingen 61 
reisdeelnemers (Bramberg 1) en 34 reisdeelnemers (Bramberg 2) mee, uitgesplitst per reis was dit 
voor Bramberg 1: 19 alpine skiërs, 3 snowboarders, 1 zitskiër, 3 langlaufers/wandelaars, 18 
begeleiders, 11 leraren en 7 medereizigers, en voor Bramberg 2: 10 alpine skiërs, 2 langlaufers, 1 
wandelaar, 7 begeleiders, 6 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 goede prijs-
kwaliteitverhouding. 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 zeer 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 verlichte rodelbaan ter wereld. 
 
Kortom, ook dit jaar weer een fijne vakantieweek voor de deelnemers met voor een ieder 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. 
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5.2.5. Morzine, Frankrijk (alpine reis) 
 
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per vliegtuig op zaterdag 2 
februari 2018. De terugreis was op zaterdagavond per nachtelijke royal class pendelbus.  
De groep bestond uit 3 alpine skiërs, 1 snowboarder, 3 begeleiders 2 leraren en 1 medereiziger, totaal 
10 reisdeelnemers. Deze groep bestond voor het grootste deel uit ervaren reisdeelnemers. In verband 
met het vroege vertrek vanaf Schiphol hebben enkele deelnemers de vrijdagnacht doorgebracht bij 
deelnemers die in de buurt van Schiphol wonen. De reis begon met vertraging op Schiphol, maar 
uiteindelijk is de groep, na een taxibustransfer vanaf het vliegveld Geneve, in Morzine gearriveerd.   
Morzine is onderdeel van het grote en wereldvermaarde skigebied Portes du Soleil. Dit grootste 
skigebied ter wereld biedt genoeg variatie voor de beginnende en gevorderde skiër. Ook deze 
reisgroep heeft een fijne wintersportweek beleefd. 
 

5.2.6 Passo Pordoi/Cannazei, Italië (alpine skireis) 
 
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per luxe 1-class pendelbus 
op vrijdag 15 februari 2019. De groep bestond uit 6 alpine skiërs en 7 begeleiders. Totaal 13 
reisdeelnemers. Deze groep bestond voor het grootste deel uit ervaren deelnemers die een juiste 
verwachting hebben van het reizen per nachtpendelbus.  
Evenals bij de reizen naar Bramberg hebben ook bij deze reis diverse deelnemers 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 
geeft de mogelijkheid om in de namiddag aan te komen, gezamenlijk te dineren en daarna in de bus 
te stappen die langs 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 naar Passo Pordoi op 2100m hoogte worden gemaakt. Hotel Savoia ligt op pashoogte. De 
vereniging is al meerdere malen in de Dolomieten in Noord-Italië geweest. De reisgroep heeft ook 
deze week een fijne wintersportweek beleefd.  
 

5.2.7 Rocca Pietore, Italië (alpine skireis) 
 
Aansluitend aan de reis naar Passo Pordoi zijn een aantal deelnemers doorgereisd naar het onder 
aan de Marmolada-gletsjer gelegen Malga Ciapela, waar nog een aantal dagen op ‘hoog niveau’ kon 
worden geskied. De groep bestond uit 2 alpine skiërs en 2 begeleiders.  
Overnacht is in Rifugio Capanna Bill, direct aan de skipiste gelegen die toegang geeft tot het 
skigebied op de gletsjer. Het onderkomen in deze berghut was goed verzorgd, met goed eten. 
De terugreis is per vliegtuig vanuit Venetië geschied. 
 

5.2.8 Les Deux Alpes, Frankrijk (alpine skireis) 
 
8-daagse wintersportreis, waarbij 6 dagen kon worden geskied. Vertrek per royal class pendelbus op 
zaterdag 9 maart 2019. Helaas moesten 2 deelnemers annuleren, waardoor de groep bestond uit 5 
alpine skiërs, 8 begeleiders en 5 medereizigers, totaal 18 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  
Hotel Atmosphere waren goed. 
Les Deux Alpes ligt in een groot en gevarieerd skigebied met genoeg variatie voor de gevorderde 
skiër. De minder-ervaren skiër kon zich in de directe omgeving ook prima vermaken. Ook deze 
reisgroep heeft een fijne wintersportweek beleefd. 
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5.2.9 Bramberg, Oostenrijk (gezinnenreis) 
 
8-daagse reis, vervoer met eigen auto’s. Aankomst in Bramberg op zondag 17 maart 2019. Elk gezin 
beschikte over een gezinskamer of appartement in het hotel. In verband met de grootte van de NVSV-
groep was een deel van de begeleiders en de vanuit Nederland meegereisde skileraren 
ondergebracht in een dependance, appartementen en een hotel in de omgeving van het hotel. Zij 
gebruikten ontbijt, diner en andere faciliteiten (zwembad, sauna, etc.) met de NVSV-groep in hotel 
Tauernblick. 
 
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 18 gezinnen mee, bestaande uit 17 visueel beperkte kinderen, 4 visueel 
beperkte ouders, 15 ziende broers en zussen, 32 ziende (groot)ouders en medereizigers en 25 NVSV-
skileraren/-begeleiders. De groep bestond totaal uit 93 personen. Helaas moesten bij deze reis 2 
gezinnen annuleren. De leeftijden van de kinderen liepen uiteen van 5 tot 25 jaar. De visueel beperkte 
deelnemers hebben dagelijks één-op-één les of begeleiding. De ziende broers en zussen hebben in 
groepjes van ongeveer 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, zullen we bekijken of we een tweede gezinnenreis kunnen organiseren, in 
Bramberg op eventueel een andere locatie, mogelijk in een ander land. 
 

5.2.10 Rauhala, Finland (langlaufreis) 
 
8-daagse reis, waarvan 6 dagen wintersporten. Vertrek per vliegtuig vanaf Schiphol op 16 maart 2019. 
Aansluitend met een speciaal voor onze groep gereserveerde bus rechtstreeks naar het hotel. Met 
deze reis gingen 5 deelnemers, 6 begeleiders en 1 medereiziger mee. Totaal een compacte reisgroep 
van 12 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 ook dit jaar 
weer een succes was. 
 

5.3 Reizendag 
 
Als voorbereiding op de reizen werd in december 2018 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 mee gaat, uitgenodigd. De reisinformatie 
die dan voorhanden is, wordt uitgewisseld. De voorlopige kamerindeling, voor zover beschikbaar, 
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. 
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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. 
 

5.4 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 35 jaar het totaal aantal visueel beperkte 
deelnemers aan NVSV-wintersportreizen enorm is gestegen van ongeveer 20 indertijd naar bijna 300 
het afgelopen jaar, en nog steeds stijgt. 
 

6. Ledental 
 
Het ledenaantal ziet er aan het eind van dit verenigingsjaar (30 april 2019) als volgt uit: 
 
Deelnemer Aantal Begeleiders Aantal Leraar Aantal Overige Aantal 
Ski 109 Ski 88 Ski 80 Medereiziger 31 
Langlauf 21 Langlauf 19 Langlauf 3 Gezinslid-junior 18 
Snowboard 6 Snowboard 4 Snowboard 9 Gezinslid-familie 31 
Wandel 2 Combinatie  6 Combinatie  5   
Jeugd 19       
Doofblind 1       
 



 1

 

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

7.1 Toelichting 
In de gepubliceerde jaarrekening heeft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven met daaraan 
verbonden balans van 2018-2019. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019. 
 
De NVSV heeft een positief financieel jaar achter de rug met een klein resultaat van € 557.=. 
 
Een belangrijke bron van inkomsten zijn de sponsor- en donatiebijdragen, dit jaar voor een totaal van 
ruim € 18.000,=. 
 
De sponsorcommissie is ook dit jaar zeer actief geweest en heeft mooie bedragen voor de NVSV 
binnengehaald. 
 
Zonder deze bijdragen is het voor de NVSV niet mogelijk om reizen te verzorgen op een voor de leden 
toegankelijk prijsniveau.   
 
De huidige situatie is dat de NVSV kan toezien op een gezonde financiële basis. 
 
De balanspositie is als volgt opgebouwd: 
 
Liquiditeit van ruim € 60.000,=, onderverdeeld in een eigen vermogen van ruim € 21.000,= , een 
bestemmingsreserve “Reizen” van € 26.000,= en vooruit ontvangen sponsorgelden van € 12.475.=. 
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7.2 Jaarrekening 
 
Hieronder staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019. 
 

Baten     ACTIVA 30-apr-19 30-apr-18 
 € €   € € € € 
Contributies 4.822        
Portofoon/Hesjes 2.214        
Kennismakingsdag 1.242   Lopende rekening 24.429  21.019  
Sponsorgelden 18.448   Spaarrekening 35.635  32.635  
Skilessen 3.027   Liquide middelen  60.064  53.654 
Rente Spaarrekening 5        
TOTAAL Baten  29.758  Portofoons  17  17 
         
    Debiteuren  0 3.378 
Lasten         
    Totaal Active zijde  60.081  57.049 

Resultaat Reizen 17.726        
Bankkosten 358        
Verzekeringen/ICT 1.568        
Kennismakingsdagen 3.657        
Bestuur alg. kosten 1.731   PASSIVA 30-apr-19 30-apr-18 
Snowworld Algemeen 142    € € € € 
Testdagen 242        
Skilessen 265        
Reizengids 448   Alg. reserve 21.049  21.049  
Nedski Diensten 765   Resultaat 2018-19 557    
Algemene Ledenvergadering 342   VERMOGEN  21.606  21.049 
Kofferlabels 483        
Portofoon onderhoud 209   Bestemmingsreserve Reizen 26.000  26.000 
Hesjes 737        
Diversen 528   Vooruit ontvangen Sponsorgelden 12.475  10.000 
TOTAAL Lasten  29.201       
    Totaal Passiva zijde  60.081  57.049 

Resultaat  2018-2019  557       
 
 



7.3 Totalen Reizen 
 
Hieronder staat van bat en en lasten verdeeld over de reizen van het afgelopen seizoen. 
 

Jeugddag Sankt Johan Fieberbrunn Bramberg I Bramberg II Morzine Passo Pardoi Malga Ciapela Les Deux Alpes Rauhala Gezinnen Totaal 
Ontvangsten €540,00 €16.189,00 €16.813,00 €47.806,00 €27.220,00 €9.719,00 €14.714,00 €1.753,00 €12.759,00 €13.549,00 €63.928,00 €224.990,00 

Contributies  €-334,00 €-402,00 €-1.145,00 €-386,00 €-167,00 €-280,00  €-280,00 €-205,00 €-1.316,00 €-4.515,00 
r Portofoon   €-260,00 €-360,00 €-210,00 €-50,00 €-160,00  €-100,00  €-210,00 €-1.350,00 

€540,00 €15.855,00 €16.151,00 €46.301,00 €26.624,00 €9.502,00 €14.274,00 €1.753,00 €12.379,00 €13.344,00 €62.402,00 €219.125,00 

Uitgaven €-732,00 €-17.071,00 €-17.816,00 
€-

50.553,00 €-28.731,00 
€-

10.258,00 €-14.975,00 €-1.387,00 €-12.544,00 
€-

12.700,00 
€-

70.084,00 €-236.851,00 

Resultaat €-192,00 €-1.216,00 €-1.665,00 €-4.252,00 €-2.107,00 €-756,00 €-701,00 €366,00 €-165,00 €644,00 €-7.682,00 €-17.726,00 
 



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

 

 

 
 
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. 
 

www.nvsv.nl/sponsoren

