Jaarverslag: 1 mei 2020 t/m 30 juni 2021

Voorwoord
Beste NVSV’er,
2021 Was en is een vreemd jaar voor ons allemaal. Ik hoop dat Corona ieder en jullie naaste
bespaard is gebleven. Afgelopen winter lag er genoeg sneeuw in de Alpen, helaas kon er geen
wintersport reis door gaan. Gelukkig kwam de Winter in Nederland ook even langs. We mochten echt
week genieten van de ijs en de sneeuw.
Zoals reeks gemeld in de nieuwsbrieven hebben wij ons aangesloten bij de SGR (stichting
garantiefondsen reisgelden). Daarnaast hebben we nieuwe regeling gemaakt voor vergoedingen voor
begeleiders en leeraren.
Persoonlijk ben ik blij dat we in oktoberweer een evenement konden organiseren in SnowWorld
Zoetermeer. Hier konden velen elkaar weer na lange tijd ontmoeten of met elkaar kennismaken. Ook
konden de skilessen weer vrolijk doorgaan.
Ik wil Harry Klünnen enorm bedanken voor het jarenlang inzet voor de NVSV en zijn taken als
penningmeester. Na lang zoeken hebben wij gelukkig een kandidaat als opvolger van Harry Klünnen
gevonden. Dat is Lorenz Kenter.
Ik ben blij dat er komend winterseizoen weer geskied kan worden en wens ieder die mee gaat met
een reis heel veel plezier toe.
Tot 11 december in Rotterdam voor de ledenvergadering of de reizendag.
Met vriendelijke groet,
Floris Ephraim
Voorzitter
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1. Het bestuur
1.1 Samenstelling
Het bestuur bestond tijdens dit verenigingsjaar uit de volgende bestuursleden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Susan Peters (voorzitter)
Floris Ephraim (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)

Op 23 september 2020 is Susan Peters (voorzitter) teruggetreden als bestuurslid. Tot en met de
bestuursverkiezing voor een nieuwe voorzitter in december 2020, heeft Kees Toxopeus de functie van
interim-voorzitter waargenomen. Uiteindelijke is Floris Ephraim de nieuwe voorzitter geworden.
Tijdens dit seizoen werden opvolgers voor de bestuursleden penningmeester en coördinator
binnenlandse activiteiten gezocht.

1.2. Werkzaamheden bestuur
Gedurende dit seizoen zijn er zeventien bestuursvergaderingen geweest. Deze waren op 20 mei, 23
juni, 23 juli, 29 juli, 11 augustus, 27 augustus, 22 september, 6 oktober, 24 november, 3 december, 10
december, 21 december, 30 december 2020 en 2 februari, 7 april, 18 mei, 28 juni ,2021. Omwille van
de coronagerelateerde maatregelen had het bestuur ervoor gekozen om niet iedere vergadering fysiek
bij elkaar te komen, maar meerdere korte bestuursvergaderingen via on-linesessies te organiseren.
Tevens is het bestuur rond de alternatieve algemene ledenvergadering meermaals in vergadering
geweest om de reacties op de binnengekomen vragen te formuleren en de gehouden stemming voor
te bereiden.
Onderwerpen die besproken zijn op deze bestuursvergaderingen waren:
• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de altenatieve Algemene Ledenvergadering 2020 in
december 2020.
• 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).
• Afhandelen van de reizen, welke door de coronagerelateerde maatregelen in maart 2020 geen
doorgang konden vinden.
Tussendoor vindt geregeld overleg plaats via telefoon en e-mail.

1.3 Algemene Ledenvergadering
Omdat er in december 2020 geen fysieke bijeenkomsten konden worden gehouden, heeft het bestuur
ervoor gekozen om een tweetal schriftelijke vragenrondes te organiseren, waarin leden hun vragen
konden inbrengen. De vragen en de reactie vanuit het bestuur zijn daarop aan de leden gedeeld. Als
afsluiting vond een schriftelijke stemming plaats.
Op de Algemene Ledenvergadering kwamen onder andere de volgende zaken aan bod:
• Beleid bestuur
• Financiën
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• 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

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 2020-2021 uit Susan Peters en Roel van der
Vegte.
NVSV-jaarverslag Publiciteit & Sponsoring 2020-2021
In het seizoen 2020-2021 zijn onze reizen niet doorgegaan, wat uiteraard ook van invloed is geweest
op de publiciteit en sponsoractiviteiten.
De commissie heeft gewoon ieder kwartaal een nieuwsbrief op de website geplaatst. De link naar
deze nieuwsbrief wordt naar alle leden gestuurd via email en ook gedeeld op onze social
mediakanalen: Facebook, Twitter en soms ook LinkedIn.
De NVSV Facebook pagina bleef goed bezocht worden, ondanks het niet doorgaan van de reizen.
We blijven deze pagina gebruiken voor het snel delen van interessant wintersport gerelateerd nieuws.
Deels zijn dat eigen berichten, maar we delen ook berichten van andere organisaties.
Twitter wordt de laatste jaren voornamelijk gebruikt om belangrijke berichten te verspreiden, zoals het
uitkomen van de reizengids en de nieuwsbrieven.
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. Uiteraard hebben we in seizoen
2020-2021 geen sponsorbijdragen hoeven te gebruiken. We zijn daarom ook niet actief op zoek
gegaan naar nieuwe sponsoren, dat staat nu weer op de planning.
Mochten jullie tips hebben voor mogelijke nieuwe sponsoren die we kunnen benaderen, laat ons dat
dat weten op publiciteit@nvsv.nl.
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 bestond 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)
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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.
Vanwege coronagerelateerde maatregelen zijn er weinig activiteiten geweest. Er is één nieuwe
begeleider getest, die gehoopt had met de jongerenreis mee te kunnen, maar ook die reis is helaas
geannuleerd. Er zijn gedurende het jaar wel diverse vragen over begeleiding en ook nieuwe
aanmeldingen binnengekomen en er is inmiddels een aardige voorraad aan potentieel nieuwe
begeleiders en leraren. Deze nieuwe begeleiders zullen in het volgend seizoen benaderd worden of
ze met een reis mee willen, en zullen dan ook getest worden.
Daarnaast hebben vijf begeleiders hun lidmaatschap opgezegd om diverse redenen (te oud,
gezondheidsklachten, geen tijd of interesse meer, etc.).

4. Binnenlandse Activiteiten
Door coronagerelateerde maatregelen was het helaas niet mogelijk om bijeenkomsten en activiteiten
te organiseren. Een gedeelte van het seizoen was bijvoorbeeld SnowWorld Zoetermeer, een locatie
waar we onze jaarlijkse kennismakingsdag en wintersportdag organiseren, gesloten voor publiek. Na
heropening (juli 2020) was de toegang nog te beperkt om activiteiten te kunnen organiseren.
Activiteiten, zoals lessen op individuele basis, konden nog wel doorgang vinden. Gelukkig kon in het
opvolgende seizoen weer opgestart worden met de binnenlandse activiteiten.

5. Reizen
Het afgelopen seizoen 2020-2021 was de reizencommissie er ook weer in geslaagd om een
gevarieerd aanbod van reizen samen te stellen.
De volgende reizen waren in de Reizengids 2021 opgenomen:
• 7-daagse Jongerenreis naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk)
• 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 Morzine (Frankrijk)
• 8-daagse gezinnenreis Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk)
• 8-daagse langlaufreis naar Rauhala (Finland)
Helaas heeft de Covid-pandemie het laten doorgaan van wintersportreizen in het afgelopen seizoen
onmogelijk gemaakt.
In december 2020 is de Jongerenreis nog verschoven naar maart 20021, maar dat bleek ook niet
haalbaar te zijn.

6. Ledental
Het ledenaantal ziet er aan het eind van dit verenigingsjaar (30 juni 2021) als volgt uit:
Deelnemer
Ski
Langlauf
Snowboard
Wandel
Jeugd

Aantal
99
23
7
1
21

Begeleiders
Ski
Langlauf
Snowboard
Combinatie

Aantal
83
19
4
6

Leraar
Ski
Langlauf
Snowboard
Combinatie
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Aantal
82
3
9
5

Overige
Medereiziger
Gezinslid-junior
Gezinslid-familie

Aantal
82
18
31

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
Door een statutaire wijziging, ALV van december 2020, loopt het boekjaar niet meer van 1 mei tot en
met 30 april maar van 1 juli tot en met 30 juni.
Het boekjaar 2020-2021 heeft daardoor eenmalig een looptijd van 14 maanden.
De door de accountant opgemaakte jaarrekening loopt van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2021
( 14 maanden).
Het financiële jaar kenmerkt zich als volgt:
•
•
•
•
•

Door Corona invloed weinig of geen activiteiten
Afwikkeling van reizen
Lage sponsorinkomsten
Separate inning van contributie
Een positief resultaat van bijna € 4.000,=

Enkele belangrijke kengetallen:
Balanstotaal van € 72.000,=
Vermogen van de NVSV € 49.000,=, opgebouwd uit een bestemmingsreserve van € 26.000,= en
overige reserves van € 23.000,=.
De jaarrekening is bij de secretaris beschikbaar.
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7.2 Balans
Hieronder de balansen per 30 april 2020 resp. 30 juni 2021.
ACTIVA
Matiële Vaste Activa
Portofoons

30 juni 2021 30 april 2020
€
€
17 stuks

17 stuks

Vlottende Activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

2.400

-

69.783

67.417

Totaal

72.200

67.434

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Totaal reserves

30 juni 2021 30 april 2020
€
€
26.000
23.106
49.106

26.000
19.189
45.189

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal kortlopende
schulden

21.094
2.000
23.094

20.245
2.000
22.245

Totaal passiva

72.200

67.434
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7.3 Verlies- & Winstrekening
Hieronder staat van baten en lasten over het boekjaar 2020-2021.
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Baten
Diverse baten
Som van geworven baten

17.633
17.633

17.351
17.351

52.691
52.691

Lasten
Besteed aan Doelstellingen
Resultaat Reizen & Overige lasten

-1.814

460

42.033

Kosten van beheer en administratie
Kantoorlasten
Overige Lasten
Totaal administratie

6.133
9.065
15.198

7.255
9.250
16.505

7.807
4.909
12.716

Saldo voor financiële baten & lasten
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten
Rentelasten & soortgelijke lasten
Totaal Saldo baten & lasten
Saldo

4.249
-332
-332
3.917

386
6
-300
-294
92

-2.058
9
-364
-359
-2.417

Resultaatbestemming
Overige reserve
Totaal Resultaatbestemming

3.917
3.917

-

-2.417
-2.417
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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.

