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Voorwoord 
 
Beste NVSV’er, 
 
De afgelopen winter begon zoals ieder seizoen, zeer hoopvol. Er lag voldoende sneeuw om van de 
winterpret te kunnen genieten op ski’s, snowboard of de langlauflatten. Dus aan de fysieke 
omstandigheden kon het zeker niet liggen. 
 
De eerste wintersportreis die we organiseerden was de jongerenreis naar Bramberg, vlak voor 
kerstmis. Een aantal deelnemers van deze reis ging bij vorige reizen mee met de gezinnenreis. Voor 
sommigen was het een nieuwe ervaring om op eigen benen te staan tijdens een reis. De deelnemers 
aan deze reis waren wel zo enthousiast dat een volgende jongerenreis gepland staat voor komende 
december. 
 
De reizen naar St. Ulrich, Bramberg (volwassenenreizen), Passo Pordoi en Châtel konden de 
reizigers goed bekoren. Niet alleen konden de groepen het goed met elkaar vinden, ook het zonnige 
weer en voldoende sneeuw droeg haar steentje hieraan bij. 
 
Helaas konden de gevolgen van de Corona-gerelateerde maatregelen de NVSV niet bespaard blijven. 
Door de genomen maatregelen konden de gezinnenreis naar Bramberg (Oostenrijk) en de langlaufreis 
naar Rauhala (Finland) helaas geen doorgang vinden. Het afhandelen van de gevolgen van het niet 
doorgaan van deze twee reizen heeft het bestuur en de reizencommissie, met in het bijzonder de 
reizencoördinator en penningmeester, veel tijd en energie gekost om tijdig een regeling te treffen met 
betrokken partijen. Het voordeel dat we hiermee bereikt hebben is dat er voor allen duidelijkheid is 
geschapen. 
 
Onze oud-voorzitter: Susan Peters, heeft om persoonlijke redenen besloten haar voorzitterschap 
voortijdig te beëindigen. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen acht jaren. 
 
De NVSV blijft zich ieder seizoen inzetten om voldoende begeleiders/leraren te vinden om aan de 
grote vraag te kunnen blijven voldoen. Dus mocht je iemand kennen die hier belangstelling voor zou 
hebben, vraag om contact op te nemen met de begeleiderscommissie. 
 
De NVSV blijft actief op zoek naar sponsoren. Dit blijft altijd nodig voor de NVSV om aan haar missie, 
het organiseren van wintersportreizen en wintersportactiviteiten, te kunnen voldoen. Mocht je zelf nog 
een potentiële sponsor kennen, laat deze gerust aan ons weten! Alle (grote of kleine) bijdragen zijn 
welkom! 
 
De komende winter zullen er minder reizen worden georganiseerd doordat de belangtelling lager ligt 
dan we in niet-Coronatijden gewend zijn. 
 
Rest mij jou voorspoedige feestdagen te wensen en we hopen op betere tijden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Toxopeus 
Interim-Voorzitter 
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1. Het bestuur 
1.1 Samenstelling 
 
Het bestuur bestond tijdens dit verenigingsjaar uit de volgende bestuursleden: 
 
• 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 (publiciteit en sponsoring) 
 
Er hebben zich tijdens dit seizoen geen mutaties binnen het bestuur voorgedaan. 
 

1.2. Werkzaamheden bestuur 
 
Gedurende dit seizoen zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest. Deze waren op 20 juni, 10 oktober, 
21 november 2019 en 18 februari en 16 april 2020. Onderwerpen die besproken zijn op deze 
bestuursvergaderingen waren: 
 
• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de Algemene Ledenvergadering 2019 op 7 december 

2019. 
• Bespreking van de voortgang 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 2019 en de kennismakingsdag op 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 7 december 2019 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2018-2019 
(ALV2019) 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 2019/2020 uit Susan Peters en Roel van der 
Vegte. 
 
De commissie brengt 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit, die naar de leden gestuurd wordt en op onze 
website geplaatst wordt. De laatste nieuwsbrief van dit seizoen eind maart 2020 stond in het teken 
van het op het laatste moment niet door kunnen gaan van de gezinnenreis en de langlaufreis naar 
Rauhala. 
 
De NVSV facebook pagina wordt steeds beter bezocht en is een nuttig medium naast de website voor 
het snel kunnen delen van interessant wintersport gerelateerd nieuws. Dit wordt steeds vaker gedeeld 
door andere wintersportorganisaties. 
 
Twitter wordt de laatste jaren voornamelijk nog gebruikt om belangrijke berichten te verspreiden, zoals 
het uitkomen van de reizengids. 
 
De website is nu in beheer bij een andere partij en heeft een technische upgrade gehad voor een 
stabielere, veiligere en snellere werking. De inhoud van de website wordt regelmatig bijgehouden, 
waarbij de meeste informatie weinig aan verandering onderhevig is. De activiteitenpagina, de 
nieuwsbrieven en de reizengids zijn de onderdelen, waar wel regelmatig iets veranderd en verversing 
dus nodig is. 
 
Wij zijn heel blij met onze nieuwe en bestaande sponsoren. Sponsoren blijven ons vaak langdurig 
trouw, wat erg fijn is voor een stabiel deel van de sponsorbijdragen. Ondanks het groeiende 
deelnemersaantal en dus een evenredig groeiend aantal begeleiders, lukt het ieder jaar nog steeds de 
begeleiders een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten te geven.  
 
Sommige bijdragen zijn meer éénmalig, zo ontving de NVSV voor de nieuw georganiseerde 
jongerenreis een mooie bijdrage van onder andere Rotary Club Sliedrecht.  
 
Als lid van de vereniging kan je ons ook 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 vier 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. 
• Martijn van Klink: algemene assistentie (o.a. voor VOG-aanvragen en testen van nieuwe 

begeleiders) 
 
De commissie begeleiding houdt zich 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 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, verzorgen van VOG-aanvragen en het organiseren van een begeleiders- en 
lerarendag.  
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3.1 Werving van nieuwe begeleiders 
 
In het vorige seizoen (2018-2019) is, dankzij een subsidie van het sportstimuleringsfonds van de 
Nederlandse Skivereniging, extra energie gestopt in de werving van nieuwe begeleiders. Het 
afgelopen seizoen (2019-2020) hebben we nog steeds geprofiteerd van de nawerking van deze 
acties, waarbij toen veel reclame is gemaakt om begeleider te worden bij de NVSV. Hierdoor hebben 
we het afgelopen seizoen wederom een groot aantal nieuwe begeleiders en leraren aangetrokken. 
Leuke bijkomstigheid is het feit dat er vooral veel jonge begeleiders en leraren bij zijn gekomen, die 
graag met de jongerenreis mee wilden. In totaal zijn er 21 nieuwe begeleiders/leraren bijgekomen, wat 
zelfs nog meer is dan de 18 nieuwe begeleiders/leraren van het vorige seizoen. Voor de jongerenreis 
leverde dit wel een uitdaging op om op reis te gaan met 9 nieuwe begeleiders en deze zo goed 
mogelijk te coachen. Dankzij de inzet van diverse ervaren begeleiders en leraren die mee waren op 
deze jongerenreis is dat gelukkig goed gelukt, en hebben de nieuwe begeleiders een fantastische 
week meegemaakt. 
 

3.2 Kennismakingsdagen en certificering 
 
De interesse van veel nieuwe begeleiders en leraren heeft geresulteerd in de organisatie van een 
groot aantal kennismakingsdagen, variërend van grotere evenementen met 10 nieuwe 
begeleiders/leraren in één keer tot privé-kennismakingen voor 1 nieuwe begeleider. Zoals gebruikelijk 
vonden al deze kennismakingen plaats in SnowWorld Zoetermeer. 
 
Uiteindelijk zijn 18 van de 21 nieuwe begeleiders en leraren mee op een wintersportreis geweest, en 
zijn zij ook gecertificeerd als “Ski-instructeur niveau 2, Deelkwalificatie wintersport assistent - visuele 
beperking”. Deze groep bestond uit 3 leraren en 15 ski of snowboardbegeleiders. Er zijn dit seizoen 
geen nieuwe langlaufbegeleiders bij gekomen. Helaas hebben 7 begeleiders afgelopen seizoen hun 
lidmaatschap om diverse redenen opgezegd. 
 

3.3 Begeleiders- en lerarendag 
 
Het plan was om aan het eind van het skiseizoen een begeleiders- en lerarendag te organiseren, 
maar vanwege de Corona-gerelateerde maatregelen is dit plan uitgesteld en zal deze dag volgend 
seizoen georganiseerd gaan worden (indien mogelijk). 
 

4. Binnenlandse Activiteiten 
 
Sinds een aantal jaren organiseert de vereniging meerdere soorten activiteiten in Nederland. 
Sommige activiteiten zijn éénmalig, andere activiteiten meer structureel. 
 

4.1 Kennismakingsdag 
 
Elk jaar wordt eind mei een kennismakingsdag skiën/snowboarden georganiseerd in SnowWorld 
Zoetermeer waar iedereen die blind of slechtziend is deze wintersporten eens uit kan proberen. Zo 
ook op 15 juni 2019. De belangstellenden werden verdeeld over twee lesgroepen om zo een spreiding 
op de baan te creëren. Hieronder de totalen voor deze kennismakingsdag. 
 

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 deze kennismakingsdag 
weer een mobiel pinapparaat gehuurd. 
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4.2 Wintersportdag 
 
Op 26 oktober was de kick-off van het nieuwe NVSV-winterseizoen in SnowWorld Zoetermeer. Men 
kon inschrijven voor een dagdeel skiën of snowboarden. Door de bijdrage van het 
Sportstimuleringsfonds werd er een minimale bijdrage gevraagd aan de deelnemers.  
 
Zo’n 35 visueel beperkten gingen de indoor sneeuwbaan op met een begeleider of leraar. Er was ook 
ruimte voor 6 ziende familieleden/vrienden om mee te doen.  
 

4.3 Jeugdmiddag 
 
Op 17 november gingen een 7-tal visueel beperkten jongeren in de leeftijd 6-20 jaar een middag skiën 
of snowboarden onder leiding van een NVSV leraar. Tevens namen 4 ziende vrienden/familieleden 
hieraan deel. 
 

4.4 Serie lessen in Nederland 
 
In november is er een start gemaakt met een serie van 4 lessen voor gevorderde skiërs in SnowWorld 
Zoetermeer. Dit betrof een groepsles. Dit hield in dat iedere deelnemer één-op-één begeleiding kreeg 
van een begeleider/leraar. Onder leiding van een hoofdtrainer werden opdrachten uitgevoerd en 
daarna geëvalueerd. In totaal namen 9 skiërs en 1 snowboarder hieraan deel. 
 
Tevens was daar ook een serie van 4 lessen voor beginnende skiërs en snowboarders georganiseerd. 
Deze kregen individueel les door een NVSV leraar. 2 snowboarders en 1 skiër gingen deze uitdaging 
aan. 
 
Uiteraard werd er in het najaar weer de mogelijkheid geboden aan de langlaufers om te oefenen op de 
buitenbaan van de Langlaufvereniging Gouda. De zeven deelnemers hebben drie lessen van twee uur 
gehad. Voor een enkeling was dit de eerste kennismaking met het langlaufen, andere deelnemers 
zien we ieder jaar bij deze lessen. 
 
Daarnaast werden er privé-skilessen gegeven aan totaal 9 deelnemers in SnowWorld Zoetermeer en 
Rucphen. 
 
Dankzij de vele vrijwilligers/leraren/begeleiders was het mogelijk deze activiteiten te organiseren.  
 

4.5 Corona-uiteinde 
 
In maart 2020 moest SnowWorld in verband met de Corona-gerelateerde maatregelen alle 
vestigingen sluiten. Dit betekende voor de NVSV dat er geen evenementen (zoals bijvoorbeeld een 
serie lessen of een kennismakingsdag) konden worden voorbereid. SnowWorld ging pas geleidelijk 
weer open op 1 juli (na afloop van het seizoen) en er kunnen voorlopig geen bijeenkomsten voor 
groepen worden georganiseerd. 
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5. De Reizen 
 

5.1 Algemeen 
 
Het afgelopen seizoen 2019-2020 is de reizencommissie er ook weer in geslaagd om een gevarieerd 
aanbod van reizen samen te stellen.  
 
De volgende reizen waren in de Reizengids 2020 opgenomen: 
• 7-daagse Jongerenreis naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• 10-daagse alpineskireis naar Tignes (Frankrijk) 
• 10-daagse langlaufreis naar Sankt Johann in Tirol (Oostenrijk) 
• Twee 10-daagse combinatiereizen naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• 10-daagse alpineskireis naar Passo Pordoi (Italië) 
• 8-daagse alpineskireis naar Châtel (Frankrijk) 
• 8-daagse gezinnenreis Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• 8-daagse langlaufreis naar Rauhala (Finland) 
 
Ook dit seizoen heeft de NVSV, op twee na, de reizen zelf georganiseerd. De reizen naar Tignes en 
Châtel werden 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 extra 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 aan de visueel beperkte 
deelnemers behoeven door te belasten en de kosten van de NVSV-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 gestaag 
toeneemt ieder jaar.  
 

5.2 De reizen 
 
De hieronder beschreven reizen zijn doorgegaan gedurende het seizoen 2019-2020. 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. 
 
Helaas had de geplande reis naar Tignes, Frankrijk (alpine reis) te weinig inschrijvingen waardoor 
deze reis niet georganiseerd zou worden. 
 

5.2.1. Jongerenreis naar Bramberg am Wildkogel, Oostenrijk,   
 
Een groep van 21 visueel beperkte jongeren, 7 meereizende ziende medereizigers (vriend(in), broer, 
zus) en 24 NVSV-begeleiders/-leraren, totaal 52 reisdeelnemers, hebben genoten van een 
fantastische week voor de Kerst in december 2019. Deze eerste NVSV-Jongerenreis is mogelijk 
gemaakt middels een speciale projectsponsoring, waardoor we met een ‘eigen’ bus konden reizen, die 
de gehele week beschikbaar was voor vervoer ter plaatse. Opstappen was mogelijk op drie plaatsen 
in Nederland en middels een nachtelijke rit kwam de groep ‘s morgens vroeg aan bij het hotel. Het 
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onderkomen in jongerenhotel Wolkensteinbär is goed bevallen, met voldoende faciliteiten en een 
voortreffelijk buffet voor ontbijt en avondeten. 
 
De ochtend van aankomst kon de groep, na een goed ontbijt en ophalen van huurmateriaal, naar 
boven gaan om te skiën. De gondel om overdag het skigebied Wildkogel Arena te bereiken was 
lopend bereikbaar, evenals de lokale discotheek die ’s avonds een aantal malen is bezocht. Ook zijn 
er uitstapjes geweest naar de skigebieden Zillertal Arena en Zell am See.  
 
Deze eerste NVSV-jongerenreis kunnen we als een succes kwalificeren. Volgend jaar zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 

5.2.2. Sankt Ulrich am Pillersee, Tirol, Oostenrijk (langlaufreis) 
 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per nachtslaaptrein op 10 januari vanaf 
diverse stations in Nederland naar Sankt Johann in Tirol. Vandaar een bus transfer naar het bij de 
NVSV bekende Hotel Strasserwirt in Sankt Ulrich. De groep bestond uit 8 visueel beperkte 
langlaufers, 9 NVSV-begeleiders en 4 ziende medereizigers, totaal 21 reisdeelnemers. 
 
Het langlaufgebied was bekend van eerdere jaren en wordt altijd positief beoordeeld. Voor hotel 
Strasserwirt geldt hetzelfde. 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. 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. 
 

5.2.3 Bramberg am Wildkogel, Oostenrijk (combinatiereis) 
 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per luxe 1st class pendelbus vanaf diverse 
locaties in Nederland op respectievelijk 17 en 24 januari 2020. Een groot deel van de deelnemers is in 
de namiddag naar Heerlen gereisd, hebben daar gegeten en zijn omstreeks 21:30u in de bus gestapt 
die ze rechtstreeks naar hotel Tauernblick in Bramberg, Oostenrijk heeft gebracht. 
 
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, langlaufen 
en wandelen. Met deze reizen gingen 55 deelnemers (Bramberg 1) en 44 deelnemers (Bramberg 2) 
mee, uitgesplitst per reis was dit voor Bramberg 1: 15 alpine skiërs, 3 snowboarders, 1 zitskiër, 1 
langlaufer, 14 begeleiders, 10 leraren en 11 medereizigers, en voor Bramberg 2: 16 alpine skiërs, 1 
wandelaar, 11 begeleiders, 9 leraren en 7 medereizigers. 
 
Evenals eerdere seizoenen reisden ook dit jaar een aantal Nederlandse alpineski-/snowboardleraren 
met NVSV-ervaring mee. Voor de ski-/snowboard-lessen werd per dag door degene die les hadden 
genomen, een vergoeding betaald.  
 
De alpineski- en snowboardlessen waren ook dit seizoen weer populair en hebben ook dit seizoen 
weer 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. Tevens ontvangt de NVSV een aanzienlijke korting in het hotel, welke direct in de 
prijs voor de deelnemers wordt verrekend. 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. 
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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 langlaufer 
heeft ook de hoogteloipe 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 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 ook weer twee weken naar deze populaire bestemming worden gepland. 
 

5.2.4 Passo Pordoi/Canazei, Italië (alpineskireis) 
 
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per luxe 1-class pendelbus 
op vrijdag 7 februari 2020. De groep bestond uit 9 visueel beperkte alpine skiërs, 10 NVSV-
begeleiders en 2 ziende medereizigers. Totaal 21 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. 
 

5.2.5 Châtel, Frankrijk (alpineskireis) 
 
8-daagse wintersportreis, waarbij 6 dagen kon worden geskied. Vertrek per royal class pendelbus op 
zaterdag 7 maart 2020. De groep bestond uit 7 visueel beperkte alpine skiërs en 8 begeleiders, 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 Hotel La Panorama waren goed. 
 
Châtel ligt in het grootste aaneengesloten skigebied ter wereld, Portes du Soleil, een groot en 
gevarieerde 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. 
 

5.2.6 Bramberg, Oostenrijk (gezinnenreis) 
 
8-daagse reis, vervoer met eigen auto’s. Geplande aankomst in Bramberg op zondag 15 maart 2020. 
Voor elk gezin was een gezinskamer of appartement in het hotel gereserveerd.  
 
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 reizen vanuit Nederland gecertificeerde skileraren met ons mee. 
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 grotendeels vanuit de 
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sponsoropbrengsten. Er waren dit jaar voldoende NVSV-skileraren beschikbaar om, tegen betaling, 
ook begeleiding/skilessen voor de ziende kinderen te kunnen organiseren. 
 
Voor deze reis hadden zich 16 gezinnen ingeschreven , bestaande uit 13 visueel beperkte kinderen, 4 
visueel beperkte ouders, 21 ziende broers en zussen, 27 ziende (groot)ouders en medereizigers en 
24 NVSV-skileraren/-begeleiders. De groep bestond totaal uit 89 personen.  
 
Helaas moest twee dagen voor vertrek worden besloten deze reis niet door te laten gaan. Eén van de 
Corona-gerelateerde maatregelen betrof het uitroepen van een lockdown door de Oostenrijkse 
overheid. Gevolg was dat alle hotels en skigebieden werden gesloten.   
 
De financiële nasleep van deze geannuleerde NVSV-reis heeft enige tijd in beslag genomen. 
 

5.2.7 Rauhala, Finland (langlaufreis) 
 
8-daagse reis, waarvan 6 dagen wintersporten. Gepland vertrek per vliegtuig vanaf Schiphol op 21 
maart 2020. Aansluitend met een speciaal voor onze groep gereserveerde bus rechtstreeks naar het 
hotel. Voor deze reis waren ingeschreven 3 visueel beperkte deelnemers, 3 begeleiders en 1 
medereiziger. Totaal een compacte reisgroep van 7 personen.  
 
Helaas kon ook deze reis niet doorgaan vanwege de Corona-gerelateerde maatregelen. 
 
Ook bij deze NVSV-reis heeft de financiële afhandeling nadien enige tijd in beslag genomen. 
 

5.3 Reizendag 
 
Als voorbereiding op de reizen werd op 7 december 2019 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. 
 
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 dat we ontvingen na het verzoek om reacties met de 
ervaringen van de afgelopen reizen. 
 
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 40 jaar het totaalaantal visueel beperkte 
deelnemers aan NVSV-wintersportreizen enorm is gestegen van ongeveer 20 indertijd naar bijna 300 
het afgelopen jaar, en nog steeds stijgt. 
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5.5 Niet doorgaan van reizen 
 
Door de financiële nasleep van de twee geannuleerde reizen zijn wij voor het eerst in ruim 40 jaar 
geconfronteerd met de complexiteit van de financiële afhandeling van niet doorgaan van reizen 
vanwege uitzonderlijke omstandigheden, in dit geval de COVID-19-epidemie met aanverwante 
gerelateerde genomen maatregelen. Deze buitengewone omstandigheden, waaraan geen van de 
betrokken partijen, deelnemers, leveranciers en de NVSV als vereniging enige schuld hebben, zorgen 
er echter wel voor dat vrijwel alle annuleringsverzekeringen dit soort risico’s uitsluiten, waardoor 
meestal geen uitkering wordt verstrekt.  
 
Juridisch bestond er onduidelijkheid of de NVSV, als organisator van reizen voor uitsluitend eigen 
leden, dient te voldoen aan de Europese consumentenwetgeving. Het bestuur van de NVSV heeft 
geprobeerd één-en-ander zo eerlijk mogelijk af te handelen voor alle betrokkenen: reisdeelnemers, 
leveranciers en de NVSV als vereniging. 
 
Deze ervaring heeft ons als vereniging gedwongen na te denken over mogelijkheden en eventueel 
juridisch andere opzet van de reizen om deze problemen en onduidelijkheden in de toekomst te 
voorkomen. Daarvoor winnen wij ook extern juridisch advies in. Bij de opstelling van dit jaarverslag 
kunnen wij nog geen mededelingen doen over een juridisch eventueel andere opzet van de NVSV-
wintersportreizen en de mogelijke financiële consequenties daarvan. 
 

6. Ledental 
 
Het ledenaantal ziet er aan het eind van dit verenigingsjaar (30 april 2020) als volgt uit: 
 
Deelnemer Aantal Begeleiders Aantal Leraar Aantal Overige Aantal 
Ski 112 Ski 88 Ski 82 Medereiziger 82 
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 31       
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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 vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven met de daaraan 
verbonden balans van 30 april 2020. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020. 
 
De NVSV kan financieel terugkijken op een positief jaar met een resultaat van € 1.360,=. Ook dit jaar 
waren de sponsor-en donatiebijdragen van derden een belangrijke bron van inkomsten, met dank aan 
de sponsorcommissie. Zonder deze belangrijke bijdragen is het de NVSV niet mogelijk reizen te 
verzorgen op een voor de leden toegankelijk prijsniveau. 
 
In de Verlies- en Winstrekening zijn naast de gebruikelijke posten, een aantal posten opgenomen die 
enige toelichting behoeven: 
 
ICT/Ledenportaal 
 
In het boekjaar heeft het bestuur een externe opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuw up-
to-date digitaal ledenportaal. De kosten van ruim € 12.000,= zijn verwerkt in het resultaat van dit 
boekjaar, de kosten die per balansdatum nog betaald moeten worden staan als verplichting op de 
balans. 
 
Reizen 
 
Door het Coronavirus konden een tweetal reizen geen doorgang vinden, de Gezinnenreis Bramberg 
en de Langlaufreis Rauhala. In maart/april is aan de deelnemers van de Gezinnenreis een restitutie 
gedaan van gemiddeld 50%. Per balansdatum is een voorlopige reserve opgenomen van € 7.000,= 
voor eventuele verdere afwikkeling. Over de Rauhala reis was per balansdatum geen duidelijkheid 
over de afhandeling met de deelnemers. Hiervoor is per balansdatum het totaal nog niet uit gegeven 
volume plus een opslag van rond € 1.300,= in een totale verplichting van € 6.000,= op de balans 
vermeld. 
 
Afsluitend is de balanspositie als volgt opgebouwd: Liquiditeit van ruim € 67.000,=, onderverdeeld in 
een Eigen Vermogen van ruim € 21.000,=, een algemene Reserve Reizen van € 27.000,= plus 
verplichtingen van ruim € 18.000,=. 
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7.2 Balans 
 
Hieronder de balansen per 30 april 2019 resp. 30 april 2020. 
 
BALANS 30 april 2020 30 april 2019 
   
ACTIVA   
Liquide middelen   
Lopende rekening 4.282,00 24.429,00 
Spaarrekening 63.135,00 35.635,00 
Totaal 67.417,00 60.064,00 
   
Portofoons 17,00 17,00 
   
Totaal Actiefzijde 67.434,00 60.081,00 
   
PASSIVA   
   
Alg.Reserve 21.606,00 21.049,00 
  557,00 
   
VERMOGEN 21.606,00 21.606,00 
   
Bestemmingsreserves   
Reizen Algemeen 26.000,00 € 26.000,00 
Resultaat 2019-2020 1.360,00 €  
Totaal Reizen Algemeen 27.360,00 €  
Voorziening Reizen 13.000,00 €  
Voorziening ICT 5.468,00 €  
Vooruit ontvangen Sponsor - 12.475,00 
Totaal Passiva zijde 67.434,00 60.081,00 
   
Toelichting:   
Voorziening Reizen 13.000,00  
Rauhala 6.000,00  
Gezinnen 7.000,00  
 



 1

7.3 Verlies- & Winstrekening 
 
Hieronder staat van baten en lasten over het boekjaar 2019-2020. 
 
 BATEN  
Contributies 6.972,00  
Portofoon/Hesjes 1.985,00  
Kennismakingsdag 2.646,00  
Sponsorgelden 38.700,00  
Ski-Groepslessen 2.238,00  
Rente Spaarrekening 5,00  
Diversen 150,00  
   
  LASTEN 
Resultaat Reizen  26.191,00 
Bankkosten  364,00 
ICT Ledenportaal  12.100,00 
Verzek./ICT Algemeen  1.175,00 
Kennism./Testdagen  3.974,00 
Bestuur Alg. kosten  2.318,00 
Skilessen  1.448,00 
Alg. Ledenvergadering  311,00 
Aankoop Hesjes  1.002,00 
Abbon. Tekst en Uitleg  280,00 
Reizengids  502,00 
Onderhoud Portofoons  66,00 
Promotie materiaal  1.605,00 
Tussentotaal  51.336,00 
RESULTAAT 2019-2020  1.360,00 
   
TOTAAL 52.696,00 52.696,00 
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7.4 Totalen Reizen 
 
Hieronder staat van baten en en lasten verdeeld over de reizen van het afgelopen seizoen. 
 

Baten Jongeren
-reis 

ST. Ulrich Bramberg 
1 

Bramberg 
2 

Passo 
Pardoi 

Châtel Gezinnen
-reis 

Rauhala TOTAAL 

          
 18.858,80 18.204,25 44.786,39 33.452,38 24.220,10 12.051,36 34.178,50 7.786,00 185.751,78 
Lidmaatschap -1.263,00 -364,00 -985,00 -606,00 -357,00 -182,00 -1.086,00 -  -4.843,00 
         -  
Huur Portofoon -450,00 -   -150,00 -250,00 -200,00 -100,00 -300,00 -  -1.450,00 
 17.145,80 17.840,25 43.651,39 32.596,38 23.663,10 11.769,36 32.792,50 7.786,00 179.458,78 
         -  

Lasten 23.929,99 16.913,89 47.183,74 34.706,60 24.557,59 11.966,43 38.072,78 3.104,78 197.331,02 
         -  
Saldo Reizen -6.784,19 926,36 -3.532,35 -2.110,22 -894,49 -197,07 -5.280,28 4.681,22 -17.872,24 

 
De reis naar Rauhala en de gezinnenreis zijn door de Corona-maatregelen niet doorgegaan. Dit heeft 
voor de totalen van de betreffende reizen de volgende gevolgen. 
 
Rauhala 
 
Het uitstaande saldo van deze reis wordt afgerond op € 6.000,= en als een verplichting op de balans 
2019-2020 gezet. 
 
Gezinnenreis 
 
In eerste instantie is een deel, tussen 45-50% aan de deelnemers terugbetaald. Deelnemers maken 
bezwaar, hiervoor voorlopig een extra voorziening op de balans 2019-2020   van € 7.000,= 
 
Resultaat Reizen 2019-2020 
 
Resultaat volgens overzicht 17.872,00 

Aandeel Reis Rauhala 1.319,00 

Voorziening Gezinnenreis 7.000,00 

   

Totaal lasten Reizen 26.191,00 



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

