Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 0 7 1 6 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Papenstraat 21

Telefoonnummer

0 6 2 4 2 1 7 9 6 1

E-mailadres

secretariaat@nvsv.nl

Website (*)

www.nvsv.nl

RSIN (**)

8 1 6 5 6 2 3 9 8

Actief in sector (*)

Welzijn - Sport
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Floris Ephraim

Secretaris

Kees Toxopeus

Penningmeester

Harry Klunnen

Algemeen bestuurslid

Jac de Geus

Algemeen bestuurslid

Marc van Heijningen en Roel van der Vegte

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de NVSV is de deelname aan en de belangstelling voor wintersport door
visueel beperkten te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging (NVSV) maakt wintersport
mogelijk voor mensen met een visuele beperking. Hierbij kunnen mensen met een
visuele beperking onder begeleiding skien, snowboarden of langlaufen in binnen- en
buitenland. Iedere deelnemer krijgt 1 op 1 begeleiding. Wintersport is niet alleen een
actieve vakantie midden in de natuur; het betekent voor mensen met een visuele
beperking nog zoveel meer. Je leert volledig vertrouwen op je begeleider, je verlegt
grenzen en je ervaart vrijheid. Want het skien, snowboarden en langlaufen doe je
uiteindelijk toch zelf!
"Iedere visueel beperkte deelnemer moet in staat worden gesteld een wintersport op
een veilige manier te beoefenen."
Dit is de visie die wij uitdragen als NVSV. Iedereen die visueel beperkt is kan zich
inschrijven voor de NVSV reizen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De NVSV is volledig afhankelijk van financiele en materiele bijdragen van sponsoren
en partners.
Naast een financiele bijdrage kunnen sponsoren de NVSV ook steunen door middel
van portofoons, hesjes voor de herkenbaarheid op de piste en in de loipe, vervoer naar
wintersportlocaties, accomodaties en promotiemateriaal.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De deelnemers betalen allen voor hun eigen reis.
Onze begeleiders betalen dezelfde reissom als onze deelnemers, maar krijgen een
tegemoetkoming van € 150,-.
Onze leraren ontvangen geen vergoeding. De NVSV betaalt hun reis- en verblijfkosten,
waarvoor aan de leden die lessen ontvangen een dagvergoeding wordt doorberekend.

https://nvsv.nl/over-de-nvsv/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Alle bestuursleden, begeleiders en leraren van de NVSV zijn vrijwilligers en worden
niet betaald voor werkzaamheden die zij voor de NVSV uitvoeren.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In een normaal jaar zonder (Covid-19) beperkingen organiseren we een
kennismakingsdag in mei of juni bij SnowWorld Zoetermeer.
In het voor- en najaar organiseren we skilessen op sneeuw- en rollerbanen.
In het najaar organiseren we langlauflessen op de borstelbaan van de
Langlaufvereniging Gouda.
In het najaar worden nieuwe kandidaten getest bij SnowWorld Zoetermeer of in Gouda
op de langlaufbaan.
Van januari tot en met maart organiseren we wintersportreizen in de Alpen en in
Scandinavie. Hier gaan in een regulier seizoen ruim 300 personen mee: deelnemers,
begeleiders, leraren en medereizigers.
We hebben een jongerenreis, volwassenenreizen en een gezinnenreis.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://nvsv.nl/activiteiten/ en
https://nvsv.nl/nieuws-over-activiteiten-van-de-nvsv/

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 4

– 2 0 2 0

30-04-2020

30-04-2019 (*)

Passiva

30-04-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

17

Herwaarderings
reserve

€

€

17

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

67.417

€

+
€

€

17

€

17

60.064

+
60.064

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

67.434

€
€

26.000

19.189

€

+

60.081

21.606

+
€

45.189

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

22.245

Totaal

€

67.434

+
€

26.000

€

€

€

67.417

+

30-04-2019 (*)

47.606

€

12.475

€

60.081

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

52.691

Som van de baten

€

52.691

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

€

+

€

29.753

€

29.753

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Resultaat reizen enoverige lasten

€

42.033

€

24.674

Besteed aan doelstellingen

€

42.033

€

24.674

Wervingskosten

€

359

€

353

Kosten beheer en administratie

€

12.716

€

4.169

Som van de lasten

€

55.108

€

29.196

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

+

+

€
-2.417

€

557

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

+

