
 

 
 

Jaarverslag: 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 
 
 

 

 
 

 
 



 2 

Voorwoord 
 
Beste NVSV’er, 
 
Het jaar 2022 zit er bijna op. Wat zijn we blij dat, ten opzichte van het winterseizoen 2020/2021, 
bijna alle wintersportreizen door konden gaan. Het was nog erg spannend of de jongerenreis in 
december 2021 kon doorgaan. Net op tijd werden de corona-maatregelen versoepeld in Oostenrijk. 
Er werd volop geskied en gesnowboard. Over een ding hadden we zeker niet te klagen: de sneeuw. Er 
lag genoeg in de skigebieden en de zon scheen vaak volop! Dit was bij alle reizen zo. 
 
Vorig jaar zijn we begonnen met het kijken hoe we de aanmeldingen voor reizen voor deelnemers, 
begeleiders en leraren makkelijker konden maken. Uiteindelijk is hiervoor een nieuwe ledensite 
gemaakt. Ik ben blij om te horen dat mensen de site goed toegankelijk vinden. Natuurlijk zijn er ook 
nog een aantal punten die verbeterd moeten worden, hier werken we aan.  
 
Voor de reizen van komend winterseizoen hebben weer velen van jullie zich aangemeld. Deze reizen 
kunnen niet doorgaan zonder goede begeleiders en leraren. Daarom hebben wij een begeleiders- en 
lerarenweekend in SnowWorld georganiseerd. Zodat ze nog beter en veiliger kunnen begeleiden.  
 
Over begeleiders gesproken, Marc van Heijningen, coördinator begeleiders, heeft afgelopen ALV 
laten weten dat hij na 6 jaar als bestuurslid ermee stopt. Marc heeft de afgelopen jaren als 
bestuurslid gezorgd voor veel nieuwe begeleiders, voor meer professionalisering van hen en dat alle 
begeleiders hiervoor ook een certificaat krijgen.  
Ik wil Marc enorm bedanken voor zijn inzet als bestuurslid en als begeleider op de piste. Een keer 
was je mijn begeleider op de piste. Die dag was er alleen maar mist en veel sneeuw waardoor we 
beiden niet veel tot niks zagen. Mijn ski’s gleden niet meer zo goed, maar Marc had op zo’n moment 
natuurlijk wax mee om onder mijn ski’s te doen. Overigens kwam er van echt skiën die dag niet veel, 
daarom besloten we met wie er nog meer waren een sneeuwbalgevecht te doen: ik heb hier nog een 
filmpje van. Deze dag vergeet ik niet snel meer Marc. Dit wilde ik aan jullie laten weten. 
 
Tot slot wens ik jullie allemaal een goede wintersport toe en alvast Fijne Feestdagen en een Gezond 
& Gelukkig 2023!  Al hoop ik jullie allen te zien tijdens de ALV van 10 december. 
 
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: 
 
• Floris Ephraim (voorzitter) 
• Kees Toxopeus (secretaris) 
• Harry Klünnen, vrijwilliger van de vereniging (penningmeester) 
• Jac de Geus, vrijwilliger van de vereniging (reizencoördinator) 
• Marc van Heijningen, begeleider van de vereniging (begeleiderscoördinator) 
• Roel van der Vegte, begeleider van de vereniging (publiciteit en sponsoring) 
• Adri van der Plas, leraar van de vereniging (coördinator binnenlandse activiteiten) 
• Lorenz Kenter, begeleider van de vereniging (penningmeester) 
 
Op 1 maart 2021 is Helen van der Sluijs (coördinator binnenlandse activiteiten) teruggetreden als 
bestuurslid. Adri van der Plas heeft zich aangemeld om de nieuwe coördinator binnenlandse 
activiteiten te worden. De penningmeeser Harry Klünnen werd opgevolgd door Lorenz Kenter. 
 
Tijdens dit seizoen werden opvolgers voor de begeleiderscoördinator gezocht. 
 

1.2. Werkzaamheden bestuur 
 
Gedurende dit seizoen zijn er acht bestuursvergaderingen geweest. Deze waren op 3 augustus, 29 
september, 20 november, 29 november 2021 en 4 januari, 23 februari, 20 april, 8 juni 2022, Omwille 
van de coronagerelateerde maatregelen had het bestuur ervoor gekozen om niet iedere vergadering 
fysiek bij elkaar te komen, maar via on-linesessies te vergaderen. Onderwerpen die besproken zijn op 
deze bestuursvergaderingen waren: 
 
• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de Algemene Ledenvergadering 2021 op 11 

december 2021. 
• 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 2021 (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 11 december 2021 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2020-2021 
(ALV2021) 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 

 
Tijdens deze ledenvergadering werd geen décharge aan de penningmeester en bestuur verleend 
omdat de vergadering het advies van de toenmalige kascommissie opvolgde omdat zij te veel vragen 
hadden over de financiële verantwoording. De goedkeuring van de penningmeester is doorgeschoven 
naar de volgende algemene ledenvergadering. 
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1.4 Ledenportaal 
 
Zo’n vijftien jaar maakte de vereniging gebruik van een door Mark Scholte (inmiddels oud-lid) 
gebouwde beheerwebsite die door de secretaris onderhouden wordt. De vereniging heeft met de 
ontwikkelaar Studio Projectie een nieuw ledenportaal laten ontwikkelen waarmee leden zelf hun 
gegevens kunnen beheren en reizen kunnen boeken. In het volgende seizoen 2022-2023 is het 
nieuwe ledenportaal live gegaan en ondanks dat we zeker nog een aantal verbeterpunten moeten 
doorgevoerd, is het een goede stap in de vernieuwing in het beheer van de ledenadministratie. 
 

1.5 Commissies 
 
Gedurende dit seizoen kende de vereniging vijf commissies: 
 
• Kascommissie (wisselende samenstelling) 
• Commissie Publiciteit en sponsoring 
• Commissie Begeleiding 
• Commissie Binnenlandse Activiteiten 
• Reizencommissie 
 
In de komende vier hoofdstukken worden de uitgevoerde activiteiten van de vaste commissies nader 
toegelicht. 
 

2. Publiciteit & Sponsoring 
 
De Publiciteits- en sponsorcommissie bestond in het jaar 2021-2022 uit Roel van der Vegte. 
 
In het seizoen 2021-2022 konden de reizen gelukkig weer doorgaan, wat uiteraard ook van invloed is 
geweest op de publiciteit en sponsoractiviteiten. 
 
De commissie plaatst in principe ieder kwartaal een nieuwsbrief op de website. De link naar deze 
nieuwsbrief wordt naar alle leden gestuurd via e-mail en ook gedeeld op onze social mediakanalen: 
Facebook, Twitter en soms ook LinkedIn. 
 
De NVSV Facebook-pagina blijft nog steeds goed bezocht te worden. Dat is te zien door meer 
berichten en vragen, die zo snel mogelijk worden beantwoord door Floris Ephraim en Roel van der 
Vegte. Deze pagina is bedoeld voor het snel delen van interessant wintersportgerelateerd nieuws. Dit 
kunnen berichten van de verenigign zelf zijn, maar berichten van andere organisaties worden ook 
gedeeld. 
 
Twitter wordt de laatste jaren voornamelijk gebruikt om belangrijke berichten te verspreiden, zoals het 
uitkomen van de reizengids en de nieuwsbrieven. 
 
De P&S-commissie zijn blij met nieuwe en bestaande sponsoren. Sponsoren blijven de vereniging 
vaak langdurig trouw, wat erg fijn is voor een stabiel deel van de sponsorbijdragen. Voor specifieke 
projecten worden sponsorbijdragen aangevraagd en ingezet. Het meeste sponsorgeld blijft nodig voor 
de bijdrage in de kosten van begeleiders en leraren. 
 
Mocht je tips hebben voor mogelijke nieuwe sponsoren die kunnen worden benaderd, laat het dan 
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! 



 6 

 

3. Begeleiding 
 
De commissie begeleiding bestond uit de volgende vier leden: 
 

• Marc van Heijningen: algemeen bestuurslid en begeleiderscoördinator. 
• Adri van der Plas, die de werkzaamheden van Agnita Bok heeft overgenomen, 

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. 
 
Ondanks dat Corona nog steeds voor problemen zorgde hebben we toch een mooi reizenprogramma 
kunnen uitvoeren, met dus ook behoefte een begeleiders en leraren. In totaal zijn er 9 nieuwe 
begeleiders en leraren getest, van wie een deel ook mee is geweest met één van de reizen. Helaas 
hebben we afscheid moeten nemen van 6 begeleiders die hun lidmaatschap opgezegd hebben. 
 
Ook is er weer een begeleiders en leraren bijeenkomst georganiseerd, in combinatie met de 
kennismakingsdag van 10 oktober 2021. Thema was “back to basics” en 34 begeleiders en leraren 
hebben hun ski- en snowboardtechniek weer kunnen opkrikken. 
 
Daarnaast is een start gemaakt met overleg met de NSkiV voor de opzet van een nieuwe manier van 
certificeren van onze begeleiders en leraren. Deze nieuwe manier van certificeren zal in seizoen 
2022-2023 verder uitgewerkt worden en als pilot getest gaan worden. 
 
Tenslotte had Marc van Heijningen tijdens de vorige ALV aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen als 
voorzitter van de begeleidercommissie (en dus lid van het NVSV bestuur) zou worden, na dit 6 jaar 
gedaan te hebben. Tijdens de ALV van 2022 zal een nieuwe begeleiderscoördinator voorgesteld 
worden. 
 

4. Binnenlandse Activiteiten 
 
In 2021 is op 10 oktober een kennismakingsdag georganiseerd die erg goed werd bezocht. Na deze 
dag heeft de vereniging weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit is met name te zien 
bij het aantal nieuwe gezinnen dat deelneemt aan de gezinnenreis. 
 
In november is weer een clinic voor de studenten van het CIOS-college Haarlem georganiseerd. 
Tijdens een dergelijke clinic wordt er voorlichting gegeven over de NVSV, haar reizen en de begeleid 
skiën / snowboarden van een blinde of slechtziende deelnemer. Daarnaast gaan de studenten de 
sneeuwbaan op om visueel beperkte deelnemers les te geven of om zelf met een blinddoek of 
aangepaste goggles te ervaren hoe het is om op een als blinde of slechtziende deelnemer te skiën of 
snowboarden. Deze dag wordt zo langzamerhand een traditie en hopelijk willen een aantal van deze 
studenten op reis als leraar of begeleider. 
 
In december vond de ALV en reizendag plaats. Ondanks de beperkende Corona-maatregelen kon 
deze dag “live” doorgaan. De gastvrouw en gastheer waren weer voortreffelijk samen met de 
vereniging om deze dag. 
 
Tussen alle activiteiten door worden snowboard- en skifaciliteiten aangeboden aan de leden in de 
skihallen van SnowWorld en de indoor rollerbanen op diverse locaties. Doel is om een landelijke 
dekking te bewerkstelligen zodat de reistijden voor leden beperkt kan blijven. Voor het langlaufen kon 
de vereniging in Gouda terecht.  
 
In 2022 zijn de lessen voortgezet zodat leden zich kunnen blijven voorbereiden op de 
wintersportreizen. Het bestuur besloot om de kennismakingsdag in het najaar te organiseren. 
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5. Reizen 
 

5.1 Algemeen 
 
Het afgelopen seizoen 2021-2022 is de reizencommissie er ook weer in geslaagd om een gevarieerd 
aanbod van reizen samen te stellen.  
De onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van de coronapandemie heeft geleid tot enige 
aarzeling en terughoudendheid met betrekking tot de aanmeldingen. In het algemeen lagen de 
aanmeldingen ongeveer 25% lager dan in de laatste jaren voor corona.    
Mede daardoor is wegens gebrek aan belangstelling de langlaufreis naar Sankt Ulrich in Oostenrijk 
helemaal niet doorgegaan.    
 
De volgende reizen zijn doorgegaan: 

• 7-daagse Jongerenreis naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• twee 10-daagse combinatiereizen naar Bramberg (Oostenrijk) 
• 10-daagse alpine skireis naar Morzine (Frankrijk) 
• 10-daagse alpine skireis naar Passo Pordoi (Italië) 
• 8-daagse langlaufreis naar Äkäslompolo (Finland) 
• 8-daagse gezinnenreis Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 

 
Ook dit seizoen zijn we er weer in geslaagd om voldoende sponsoren te vinden zodat we de korting, 
die wij begeleiders en leraren geven op de reis- en verblijfkosten niet geheel of gedeeltelijk aan de 
deelnemers behoeven door te belasten en de kosten van de skilessen ter plaatse tegen een redelijk 
tarief aan de betreffende deelnemers doorbelasten.  
 

5.2 De reizen 
 
De hieronder beschreven reizen zijn doorgegaan gedurende het seizoen 2021-2022. 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. Jongerenreis  
 
Een groep van 16 visueel beperkte jongeren en 6 ziende zussen, broers en vrienden hebben met 17 
begeleiders/leraren een fijne vakantieweek in de week voor Kerst beleefd. Nog net niet gehinderd 
door beperkende maatregelen in verband met corona heeft de groep optimaal genoten van fijne 
sneeuw, rustige pistes en een geheel tot onze beschikking staand hotel. Naast skitalenten bleek de 
groep ook te beschikken over muzikale talenten die ’s avonds voor de gezellige stemming hebben 
gezorgd. Van bezoeken aan de lokale discotheek hebben we afgezien omdat we onze eigen ‘corona 
bubble’ hadden gecreëerd.   
 

5.2.2 Bramberg am Wildkogel, Oostenrijk (combinatiereis) 
 
Twee 10-daagse reizen, waarvan ieder 8 dagen wintersporten. Vertrek per luxe 1st class pendelbus 
vanaf diverse locaties in Nederland op respectievelijk 14 en 21 januari 2022.  
Mede in verband met de aangekondigde lokale corona-beperkingen hebben enkele deelnemers 
alsnog geannuleerd. Vooraf was het ook best spannend omdat Oostenrijk met ingang van eind 
december 2021 een negatieve PCR-test als voorwaarde voor toegang bij de grens had ingesteld. Tot 
onze opluchting en ook wel een beetje verbazing bleken alle bijna 100 deelnemers vooraf negatief en 
konden dus allemaal meereizen.  
Bramberg 1 bestond uit 17 visueel beperkte deelnemers, 14 alpine skiërs, 3 snowboarders en 1 
wandelaar. Er namen 6 medereizigers deel. De begeleiding bestond uit 12 begeleiders en 7 leraren.   
Bramberg 2 bestond uit 19 visueel beperkte deelnemers, 15 alpine skiërs, 3 snowboarders en 1 
zitskiër. Er namen 16 medereizigers deel. De begeleiding bestond uit 14 begeleiders en 7 leraren. 
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Een 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, waar een uitgebreid ontbijt voor de groep gereed stond. 
 
Bramberg is een ‘klassieker’ in het NVSV-reizenprogramma. Wegens het verwachte grote aantal 
inschrijvingen voor deze bestemming wordt de reis over twee weken verdeeld waarbij men zich kan 
inschrijven voor een afzonderlijke week of voor allebei de weken. Deze reizen omvatten een 
combinatie van alpineskiën, snowboarden, langlaufen en wandelen.  
 
Tijdens de reizen moesten twee deelnemers de rest van de week op hun hotelkamer in quarantaine 
verblijven wegens een positieve coronatest. Ook bleek een aangeskiede medereiziger bij aankomst in 
het ziekenhuis coronapositief en moest na zijn operatie nog 1,5, week in quarantaine in het ziekenhuis 
blijven. Na de terugkomst in Nederland bleken ook een aantal reisdeelnemers positief te testen. 
Maar iedereen vond dat het beleefde wintersportplezier het risico in verband met corona ruimschoots 
heeft overtroffen en alle deelnemers waren blij dat we gegaan zijn, ondanks de aarzelingen en 
onzekerheden vooraf. Ook de verschillende corona-maatregelen, zoals mondkapje dragen in de 
skibus en skiliften en gondels, afstand houden, regelmatig handen wassen, etc. werden zonder 
morren geaccepteerd.    
 
De reizen naar Bramberg zijn 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 alpineskiën 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 en/of een gondel vanuit het dal naar de hoogteloipes worden gereisd. 
De sneeuwsituatie in de Alpen was het afgelopen seizoen redelijk gunstig, zodat ook bij deze reizen 
de wintersporters van voldoende en goede sneeuw op de pistes konden genieten.  
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. Eisstockschie•en staat ook al jaren op het programma. 
Evenals de mogelijkheid om onder begeleiding van een lokale boswachter/berggids te wandelen met 
Schneeschuhen in de diepe sneeuwhellingen van de Hohe Tauern.  
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. 
 

5.2.3. Morzine, Frankrijk (alpine reis) 
 
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per nachtslaaptrein vrijdag 4 
februari 2022 en aansluitend met een dagtrein en taxibus. De terugreis was op zaterdagavond 12 
februari met de nachtslaaptrein en aankomst in Nederland op zondagmorgen 13 februari.  
De groep bestond uit 2 alpine skiërs, 2 begeleiders en 1 medereiziger, totaal 5 reisdeelnemers. Deze 
groep bestond voor het geheel uit ervaren reisdeelnemers. Een gezellige kleine groep.   
De coronamatregelen waren voor Frankrijk minder stringent dan in Oostenrijk. 
 
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 kleine 
reisgroep heeft een fijne wintersportweek beleefd. 
 

5.2.4 Passo Pordoi/Canazei, Italië (alpine skireis) 
 
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per luxe 1e-klas pendelbus 
op vrijdag 4 februari 2022. Deze groep bestond uit 7 alpine skiërs en 10 begeleiders. Deze groep 
bestond voor het grootste deel uit ervaren deelnemers die een juiste verwachting hebben van het 
reizen per nachtpendelbus. De coronamaatregelen in Italië waren ook minder stringent dan in 
Oostenrijk. 
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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. De ervaring om de 
skidag te beginnen met een afdaling vanaf het hotel in plaats van eerst met een gondel of lift omhoog 
geeft deze reis iets aparts. 
 
De reis naar Passo Pordoi/Canazei begint ook een ’klassieker’ te worden in het NVSV-
reizenprogramma, met name voor de ervaren alpine skiërs en snowboarders. Het grote skigebied 
rondom het Sella Massief en de afdaling van de Marmolada-gletsjer zijn vermaard en zeer 
aantrekkelijk.   
 

5.2.5 Äkäslompolo, Finland (langlaufreis) 
 
8-daagse reis, waarvan 6 dagen wintersporten op de eindeloze besneeuwde vlakten van Lapland. 
Deze reis werd getroffen door de onzekerheden in de reizenbranche. Mede in verband met de sterk 
fluctuerende prijzen van vliegreizen is uiteindelijk gekozen voor een andere week en een andere 
locatie.     
Vertrek per vliegtuig vanaf Schiphol op 12 maart 2012 naar Kittala. Aansluitend met een bus naar het 
hotel. Met deze reis gingen 6 visueel beperkte langlaufers, 6 begeleiders en 1 medereiziger mee.  
Het hotel werd goed gewaardeerd, heeft een goede keuken en is direct aan de loipes gelegen.  
Door de noordelijke ligging is deze bestemming heel sneeuwzeker. Men heeft zich er zelfs nog mogen 
verwonderen over het noorderlicht.  
Reizen naar Finland zijn relatief duur in verband met de 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. 
 

5.2.6 Bramberg, Oostenrijk (gezinnenreis) 
 
8-daagse reis, vervoer met eigen auto’s. Aankomst in Bramberg op zondag 20 maart 2022. Elk gezin 
beschikte over een gezinskamer of appartement in het hotel. Voor deze reis stond het gehele hotel tot 
onze beschikking.  
De meeste coronamaatregelen waren net voor de reis opgeheven, zodat PCR-testen vooraf en 
mondkapjes dragen niet langer nodig waren.   
 
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 grotendeels 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 betalen een gedeeltelijke eigen bijdrage. 
De reis- en verblijfkosten voor de skileraren worden verder 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 17 gezinnen mee, bestaande uit 13 visueel beperkte kinderen, 5 visueel 
beperkte ouders, 21 ziende broers en zussen, 24 ziende (groot)ouders en medereizigers en 25 NVSV-
skileraren/-begeleiders. De groep bestond totaal uit bijna 90 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 
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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. 
 

5.3 Reizendag 
 
Als voorbereiding op de reizen werd in december 2021 weer de reizendag georganiseerd in het 
gebouw van de NS-personeelsvereniging bij het Centraal Station in Rotterdam. Deze reizendag werd 
ook dit jaar gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering van de vereniging (zie eerder).  
 
Voor de reizendag 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.  
 
De reizendag wordt door de verschillende reizendeelnemers verschillend beoordeeld. Sommigen, met 
name degenen die voor de eerste keer meegaan, vinden de reizendag nuttig, anderen vinden de 
reizendag iets te veel 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 
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. 
Een significant voordeel van de nachtslaaptrein en nachtpendelbus is dat een week wintersport twee 
dagen langer duurt dan overdag reizen met auto of vliegtuig. 
 
Het zal nooit mogelijk zijn om alle, vaak uiteenlopende, wensen van alle deelnemers bij een 
groepsreis ingevuld te krijgen tegen redelijke 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 45 jaar het totaal aantal visueel beperkte 
deelnemers aan NVSV-wintersportreizen enorm is gestegen van ongeveer 15 indertijd naar bijna 300 
in het jaar voor corona.  
 
Na een jaar geen reizen in 2020-2021 in verband met corona hebben in het afgelopen seizoen weer 
bijna 250 deelnemers zich aangemeld voor een NVSV-wintersportreis.  
Gezien de aanmeldingen voor het komende seizoen 2022-2023 groeien we weer naar bijna 300 
deelnemers aan de NVSV-wintersportreizen, hetzelfde niveau als voor corona. 
 

6. Ledental 
 
Het ledenaantal ziet er aan het eind van dit verenigingsjaar (30 juni 2021) als volgt uit: 
 
Deelnemer Aantal Begeleiders Aantal Leraar Aantal Overige Aantal 
Ski 98 Ski 79 Ski 123 Medereiziger 83 
Langlauf 21 Langlauf 20 Langlauf 10 Gezinslid-junior 35 
Snowboard 8 Snowboard 4 Snowboard 7 Gezinslid-familie 69 
Jeugd 22 Wandel 5     
Totaal 149  108  140  187 
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7. Financiën 
 
Onderstaand staat een uittreksel uit het voorlopige financiële jaarverslag van de vereniging, opgesteld 
door de penningmeester (Lorenz Kenter) Het volledige voorlopige financiële jaarverslag is opgestuurd 
aan alle leden. Het financiële jaarverslag wordt pas definitief na goedkeuring van de leden. De 
bedragen in onderstaande cijfers zijn in euro’s (€) vermeld. 

7.1 Toelichting 
 
Het afgelopen jaar is vanuit financieel oogpunt een positief jaar geweest. Er zijn enkele grote 
bedragen aan sponsoring ontvangen, en er zijn gelukkig geen corona-perikelen geweest met nadelige 
financiële gevolgen. Doordat de penningmeester nu zelf in Exact de boekingen invoert hebben we 
gedurende het jaar een goed zicht op de financiële ontwikkeling. 
 
Sponsoring 
 
Er is in dit boekjaar meer dan 70.000 euro aan sponsoring ontvangen. In dat bedrag is de erfenis 
opgenomen die vorig jaar tijdens de ALV is besproken. Er zijn grote bedragen ontvangen van de 
skivereniging De KeiSki uit Amersfoort ivm hun opheffing.  
De sponsoring is oa gebruikt voor de verschillende reizen, en er is een reservering gemaakt voor de 
begeleiders/leraren-dag van eind 2022. 
Voor het komende jaar verwachten we weer terug te vallen op de gebruikelijke sponsoring van rond 
de 22.500 euro.  
 
Reizen 
 
Er zijn dit boekjaar 7 reizen georganiseerd. Deze reizen hebben (door o.a. de bijdragen aan 
begeleiders en leraren) de vereniging uiteindelijk iets meer dan 19.000 euro gekost.  
Voor het komende jaar verwachten we iets hogere kosten voor onze 8 reizen. 
 
SGR 
 
In dit boekjaar is voor het eerst een solvabiliteitsbijdrage voor de SGR opgenomen. Vanuit de SGR 
wordt een bepaalde solvabiliteit geëist, deze wordt bereikt door een toeslag op de reissom. Deze 
toeslag zal na het seizoen 2022-2023 niet meer worden geïnd, dan is er voldoende geld in het 
solvabiliteitsfonds. 
Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen de kosten voor de SGR-deelname (5 euro p.p.) worden 
doorberekend in de reissom.  
 
Controle kascommissie 
 
Naar aanleiding van de controle van de kascommissie over de jaarrekening van 2020-2021 waren er 
een aantal punten die er toe leidden dat de kascommissie geen positief advies aan de ALV kon 
uitbrengen. Die punten zijn na de ALV van 2021 opgepakt en zo goed als mogelijk geadresseerd. De 
kascommissie heeft vervolgens aangegeven een positief advies aan de leden te kunnen voorleggen.  
 
In de controle van de kascommissie over de voorlopige jaarrekening van 2021-2022, en het daarop 
volgende overleg zijn een aantal verbeterpunten naar voren gebracht. Deze verbeterpunten zijn reeds 
of worden zo ver als mogelijk geïmplementeerd.  
 
Wij denken dat met de nieuw opgestelde controle-procedure eventuele problemen vroegtijdig kunnen 
worden gesignaleerd en besproken, teneinde tot een zinvolle en juiste financiële verslaglegging te 
kunnen komen. Wij danken de leden van de kascommissie voor de constructieve samenwerking.  
  
Kengetallen 
 
Balanstotaal van € 102.294. 
Vermogen van de NVSV € 93.602, opgebouwd uit een bestemmingsreserve van € 26.000 en overige 
reserves van € 67.602. 
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7.2 Balans 
 
Hieronder de balansen per 30 juni 2022 resp. 30 juni 2021. 
 
ACTIVA 30 juni 2022 30 juni 2021 
  € 
Materiële Vaste Activa   
Portofoons 17 stuks 17 stuks 
   
Vlottende Activa   
Vorderingen   
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

751 2.400 

Liquide middelen 101.526 69.783 
   
Totaal 102.294 72.200 
   
PASSIVA 30 juni 2022 30 juni 2021 
  € 
Reserves en fondsen   
Bestemmingsreserves 26.000 26.000 
Overige reserves 67.602 23.106 
Totaal reserves 93.602 49.106 
   
Kortlopende schulden   
Overige schulden en 
overlopende passiva 

8.692 23.094 

Totaal kortlopende 
schulden 

8.692 23.094 

   
Totaal passiva 102.294 72.200 
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7.3 Verlies- & Winstrekening 
 
Hieronder staat van baten en lasten over het boekjaar 2021-2022. 
 
 Realisatie 

2021-2022 
Begroting 
2021-2022 

Realisatie 
2020 

 € € € 
    
Baten    
Diverse baten 72.616 28.000 17.633 
Totaal Baten 72.616 28.000 17.633 
    
Lasten    
Resultaat Reizen & Overige lasten 19.038 21.500 -1.814 
Kantoorlasten 1.775 2.500 6.133 
Overige Lasten 6.792 3.350 9.065 
Totaal Lasten 27.605 27.350 13.384 
    
Rentebaten & soortgelijke opbrengsten - 10 - 
Rentelasten & soortgelijke lasten -515 -350 -332 
    
Saldo 44.496 310 3.917 
    
Resultaatbestemming    
Overige reserve 44.496 - 3.917 
Totaal Resultaatbestemming 44.496 - 3.917 
 
 
 



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

