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Voorwoord 
Beste NVSV’er of andere belangstellende, 
 
Het afgelopen winterseizoen kende vele tegenstellingen. In januari was er in Bramberg am Wildkogel 
zo weinig sneeuw  dat de dalafdaling gesloten was. In februari stak er in Les Portes du Soleil een 
hevige storm op en kon er toen even niet geskied worden. In maart lag er in La Plagne zoveel sneeuw 
dat er onder zonnige onstandigheden prima geskied kon worden. Tijdens de gezinnenreis in maart lag 
het kwik rond 20 graden celcius, ideaal voor een lunch op het terras, maar soms was het hard werken 
voor de kinderen door de papsneeuw. De langlaufers hadden dit seizoen ook niet altijd goede 
condities: in Sankt Ullrich was het er zo warm dat de NVSVers het hogerop moesten zoeken om toch 
te kunnen langlaufen. In Noorwegen heeft men flinke afstanden kunnen afleggen en niet alleen per 
ski's. Lees meer over de reizen in de reisverslagen verderop in dit jaarverslag. Gelukkig kunnen we, 
ondanks de soms matige  sneeuwcondities terugkijken op een mooi winterseizoen. 
 
Helaas heeft er tijdens één van onze reizen een ernstig ski-ongeval plaatsgehad, waarbij één van 
onze deelnemers gewond raakte. Dit ongeval hebben wij  hetzelfde seizoen geëvalueerd. 
 
De reeds ingezette professionalisering van de NVSV heeft het afgelopen jaar nog meer gestalte 
gekregen. De begeleiderscommissie is druk bezig geweest met onder andere het optimaliseren van 
de certificeringstraject voor begeleiders en coaching tijdens de reizen. Wij mogen ons verheugen op 
veel aanmeldingen van nieuwe begeleiders voor de testdagen. 
 
Het afgelopen jaar heeft de NVSV een verfrissende verandering ondergaan: tijdens de vorige 
Algemene Ledenvergadering hebben wij ons nieuwe logo, nieuwe hesjes en website gepresenteerd. 
De Publiciteit- & Sponsorcommissie heeft hard gewerkt om de nieuwe website tijdig te kunnen 
lanceren. Ook wordt er actief gebruik gemaakt van social media als Facebook en twitter. 
De Reizencommissie heeft ook voor de komende winter een mooi reisprogramma samengesteld, met 
oude bekende en nieuwe bestemmingen. 
 
 Ik ben er trots op voorzitter te zijn van de NVSV, met veel enthousiaste vrijwilligers die het 
wintersporten voor visueel beperkten mogelijk maken! 
 
Rest mij iedereen een fantastisch winterseizoen toe te wensen en hopelijk tot ziens op één van onze 
reizen! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Susan Peters 
voorzitter 
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1. Het bestuur 
1.1 Samenstelling 
Er hebben in het seizoen 2013-2014 een aantal mutaties plaatsgevonden binnen het bestuur. 
 
Het bestuur bestond tijdens dit verenigingsjaar uit de volgende personen: 

• Fons Bialoskorski (voorzitter) 
• Susan Peters (publiciteits- en sponsorcommissie, voorzitter) 
• Kees Toxopeus (secretaris) 
• Marijke Huisman (penningmeester) 
• Jac de Geus, begeleider van de vereniging (reizencoördinator) 
• Eveline de Jongh, begeleider van de vereniging (begeleiderscoördinator) 
• Helen van der Sluijs, begeleider van de vereniging (begeleiderscoördinator) 
• Roel van der Vegte, begeleider van de vereniging (publiciteits- en sponsorcommissie) 

1.2. Werkzaamheden bestuur 
Gedurende dit seizoen zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest. Deze waren op 2 juni, 10 augustus, 
13 oktober 2013 en 2 januari en 29 maart 2014. Onderwerpen die besproken zijn op deze 
bestuursvergaderingen waren: 
 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de reizen gedurende dit seizoen (inclusief het 
wintersportweekend). 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de aan de reizen verwante reizendagen op 7 
december 2013 (voor volwassenen). 

• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de Algemene Ledenvergadering 2013 op 7 
december 2013. 

• Voorbereiden en organiseren en evalueren van de kennismakingsdag op 25 mei 2013 en 17 
mei 2014. 

• Bespreking van de vooruitgang in het proces van certificeren van begeleiders. 
• Bespreking van de vooruitgang in het proces van een nieuwe huisstijl en promotiemateriaal 

van de vereniging. 
• Voorbereiden, organiseren en evalueren van de overige activiteiten (die hierboven niet 

vermeld zijn) gedurende dit seizoen. Zie hoofdstuk vijf voor een nadere omschrijving van de 
georganiseerde activiteiten. 

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

1.3 Algemene Ledenvergadering 
Op 7 december 2013 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2012-2013 
(ALV2013) gehouden in De Poort te Rotterdam. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering kwamen onder andere de volgende zaken aan bod: 
 

• Beleid bestuur 
• Organisatie van onze reizen 
• Financiën 
• Gevoerde beleid door het verenigingsbestuur 
• Presentatie nieuwe logo & nieuwe website 
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2. Commissies 
Gedurende dit jaar kende de vereniging vier commissies: de kascommissie, de begeleiderscommissie, 
de reizencommissie en de publiciteit- en sponsorcommissie. 

2.1 Kascommissie 
De kascommissie bestaat in dit verenigingsjaar uit Tim Hagendoorn en Anneke Berkhout. De 
kascommissie bekijkt of de cijfers in de boekhouding over het boekjaar 2013-2014 juist zijn en 
controleert of deze boekhouding op een correcte wijze wordt bijgehouden en geeft een advies over 
het financiële beleid aan de Algemene Ledenvergadering. 

2.2 Reizencommissie 
De reizencommissie bestond gedurende dit seizoen uit Jac de Geus (reizencoördinator), Marcel 
Cremers, Arie van Leeuwen, Esseline Schieven, Hetty van de Belt, Wil Nijenhuis en Pauline 
Bannenberg. Deze laatste twee houden zich voornamelijk bezig met de langlaufreizen, waarbij de 
eerder genoemde commissieleden zich toeleggen op de overige reizen. Zij hebben in samenspraak 
met het bestuur het reizenprogramma en de Reizengids 2014 samengesteld en hebben deze reizen 
georganiseerd. Verdere informatie over de reizen is te vinden in hoofdstuk vier. 

2.3 Begeleiderscommissie 
De begeleiderscommissie bestond gedurende dit seizoen uit Helen van der Sluijs 
(begeleiderscoördinator), Eveline de Jongh en Roel van der Vegte. 
Zij hebben zichzelf de volgende doelstellingen toegelegd: 

• werving van nieuwe begeleiders 
• professionalisering van de testdagen 
• certificering nieuwe begeleiders 
• organiseren begeleidersdag 

2.3.1 Werving van nieuwe begeleiders 
De werving van nieuwe begeleiders wordt vormgegeven door actieve promotie via o.a. facebook en 
email. De wachtlijst van begeleiders om getest te worden is hierdoor gegroeid van vijf naar twintig 
personen. Het jaar is afgesloten met een wachtlijst van vijftien personen. 

2.3.2 Professionalisering van de testdagen van nieuwe begeleiders 
De opzet hiervan is om de testdag een meer gestandaardiseerde en gestructureerde vorm te geven, 
opdat de organisatie en implementatie een betere doorstroming heeft. 

• draaiboek uitgebreid 
• vast programma met in de ochtend theorie en in de middag testen op de piste 
• ook leraren worden getest op de piste 
• testen gebeurt nu één-op-één en niet meer één-op-twee 
• nieuwe begeleiders skiën ook een keer met een simulatiebril 

 
Meer informatie over het begeleiden is te vinden in hoofdstuk 3. 
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2.4 Publiciteit- en sponsorcommissie 
Dit verenigingsjaar zijn in de Publiciteits- en sponsorcommissie de volgende personen actief geweest: 
José Heemskerk, Wim van Nieuwenhuijzen Susan Peters, Roel van der Vegte, Imari de Haan. Esther 
de Kimpe en Elma Gelens. Susan heeft de coördinatie van de commissie en het contact met het 
bestuur overgedragen aan Roel. In het tweede jaar van het bestaan van deze commissie zijn plannen 
uitgewerkt voor een vernieuwing van de website, het logo en andere uitingen van de NVSV. 
 
Dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een nieuw opgezette website met een frisse kleurstelling, 
duidelijk leesbare teksten, die ook schaalbaar zijn voor het benaderen met een smartphone of tablet. 
Er is een nieuwe indeling gemaakt en de website wordt zoveel mogelijk voorzien van nieuwe 
informative om het geheel levendig te houden. 
 
Tegelijkertijd met de nieuwe website is het nieuwe logo in gebruik genomen. Dit is een oog met van 
links naar rechts steeds dikker wordende schuine strepen, om zo de overgang van goed zicht, via 
slechtziendheid naar blind weer te geven. Onder dat oog zijn de rode en blauwe ski’s geplakt die ook 
in het logo van de Nederlandse Ski Vereniging zitten, om zo de samenhang met die vereniging te 
benadrukken. Boven het oog staat de afkorting ‘NVSV’  en eronder staat de volledige naam 
‘Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging’ . 
 
Via Facebook1, Twitter2 en in beperkte mate LinkedIn3 wordt regelmatig nieuws over de NVSV 
verspreid, waarbij regelmatig wordt verwezen naar de website. Dit is goed te merken aan de 
bezoekersaantallen. Gemiddeld zit dit op 30 bezoeken per dag, maar bij interessante berichten, zoals 
het verschijnen van de reizengids, stijgt het aantal bezoekers snel tot boven de 200. 
 
Bestaande sponsoren zijn bereid gevonden ons ook dit seizoen weer financieel te ondersteunen en er 
zijn nieuwe sponsoren gevonden. Uiteraard vallen er ook sponsoren af. Doordat de vereniging de 
afgelopen jaren flink gegroeid is, neemt het totale bedrag dat nodig is voor de begeleiders korting toe. 
 Per saldo blijven de sponsorinkomsten op het gewenste niveau om onze begeleiders een 
begeleiderskorting te kunnen blijven geven en om activiteiten te kunnen organiseren. 
 
Tevens coördineert de P&S-commissie het organiseren van promotionele evenementen, zoals het 
bemannen van een stand op beurzen als de ZieZo-beurs (meer hierover in hoofdstuk 5). 
 

                                                      
1 NVSV op Facebook: https://www.facebook.com/NederlandseVisueelGehandicaptenSkiVereniging 
2 NVSV op Twitter: https://twitter.com/nvsvwintersport 
3 NVSV op LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups?gid=4791622&trk=myg_ugrp_ovr 
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3. Begeleiders 
Om het langlaufen, alpineskiën en snowboarden voor onze leden mogelijk te maken, beschikt de 
vereniging over een begeleidersbestand. De begeleiders, die met onze reizen meegaan, zijn ervaren 
skiërs, snowboarders en/of langlaufers. Het gaat bij het begeleiden niet alleen om begeleiden in de 
sneeuw, maar ook om het verlenen van hand- en spandiensten aan de leden tijdens de reis en in het 
hotel. Natuurlijk blijft het van groot belang dat er een balans gevonden wordt tussen ervaren en 
nieuwe begeleiders om er voor iedereen een geslaagde vakantie van te maken. 

3.1 Begeleiding tijdens het seizoen 2013-2014 

3.1.1 Langlaufbegeleiders 
Dit jaar is ook voor het langlaufen uitgegaan van een één-op-één begeleiding. De verhouding van één 
begeleider per visueel beperkte deelnemer is met name wenselijk wanneer een reisgroep is 
opgebouwd uit deelnemers van verschillende niveau's. Zowel onze leden als de begeleiders geven 
aan dat zij de één-op-één begeleiding noodzakelijk vinden. Het bestuur deelt de mening dat deze 
verhouding absoluut de voorkeur verdient. 
 
In totaal zijn er negentien langlaufbegeleiders met een reis mee geweest, elf begeleiders naar St. 
Ulrich, één naar Bramberg en zeven naar Kamben, waarvan één nieuwe begeleider. 
 
Bij de reis naar St. Ulrich ging er een gediplomeerde langlaufleraar mee. 

3.1.2 Alpineskibegeleiders 
In totaal zijn er het afgelopen seizoen éénenveertig alpineskibegeleiders mee geweest met de reizen 
naar St. Ulrich, Bramberg, Morzine en La Plagne. Bij al deze reizen waren er meer begeleiders dan 
deelnemers. Onze ervaring is dat het verstandig is om minimaal één begeleider meer bij een reis in te 
delen dan het aantal deelnemers i.v.m. uitval vooraf of tijdens de reis. 
 
Bij de reizen naar Bramberg en Morzine gingen ook één of meer gediplomeerde skileraren mee. 

3.2 Nieuwe begeleiders 

3.2.1 Testdagen 
Het was een ongekend druk jaar voor de commissie begeleiding. Dankzij de website en de mond-tot-
mond reclame van deelnemers en begeleiders hebben we in totaal zevenenderdig personen kunnen 
testen. Op vier verschillende testdagen zijn er  één langlaufer, zeven alpineleraren en en 
negenentwintig alpinebegeleiders getest. Het resultaat was dat er vierendertig geslaagd zijn. In 
overleg hebben drie begeleiders ervoor gekozen om niet verder te gaan als begeleider binnen de 
NVSV. Aan de testdagen hebben in totaal vijfenzeventig deelnemers, ervaren begeleiders en leraren 
meegewerkt. Dankzij hen is het mogelijk geweest om de kwaliteit van testen verder te verbeteren en 
de nieuwe begeleiders een goede sfeerimpressie te geven. De sfeer op alle testdagen was 
ontspannen, informatief en leerzaam, zowel voor de nieuwe begeleiders als voor de 
begeleiderscommissie. Hierna volgt een sfeerimpressie van een testdag voor alpine begeleiders en 
leraren. 
 
In de ochtend werd iedereen ontvangen met een kopje koffie en zelf gebakken cake. De aanwezigen 
konden zo rustig met elkaar kennismaken. Sommigen wisten zelfs niet dat mensen met een visuele 
beperking konden skiën, totdat ze van onze vereniging hoorden. Voor een aantal nieuwe begeleiders 
was het dus wel wennen dat een kopje koffie niet meteen aangepakt werd door een deelnemer. Zo’n 
moment vonden ze al leerzaam. 
 
Tijdens de presentatie die volgde, werden tips en ervaringen uitgewisseld en werd regelmatig 
verwezen naar de vernieuwde handleiding voor begeleiders. De deelnemers konden ook vertellen 
over hun beperkingen en dit was heel leerzaam voor de aanwezigen. Hier en daar was ook verbazing 
en bewondering op de gezichten te lezen, want het was voor hen bijzonder dat mensen zo makkelijk 
lijken te praten over hun beperkingen. Natuurlijk waren de verhalen ook doorspekt van de nodige 
humor, waardoor het weer wat luchtiger werd. 
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In de middag moesten de nieuwe begeleiders er toch echt aan geloven. Met gezonde spanning 
gingen ze voor het eerst iemand met een visuele beperking begeleiden. De trap af was al een 
uitdaging, want wat moet je wel en niet zeggen. Nadat het materiaal geregeld was, kon men de piste 
op om even in te skiën. En dan begon het begeleiden onder leiding van ervaren begeleiders en 
leraren. 
 
De sleeplift in was natuurlijk wel even wennen, moet je de pannekoek nou aangeven of niet? Daarna 
naar beneden. Een aantal nieuwe begeleiders ervoer hoe deelnemers reageerden als ze twijfelden of 
even geen commando gaven, ineens stonden ze stil. “Oh ja, als ik niets zeg, dan weet de deelnemer 
niet wat de bedoeling is” was een uitspraak van een nieuwe begeleider. Per afdaling zagen we het 
zelfvertrouwen van de kandidaatbegeleiders groeien en werden de commando’s steeds consequenter 
en helderder. Tussendoor werd aan deelnemers, ervaren begeleiders en leraren gevraagd om hun 
mening te geven over de nieuwelingen. De schrijvers hebben dat (met soms bijna bevroren vingers) 
kunnen noteren. Ter afsluiting van het praktijkgedeelte konden de nieuwe begeleiders met een 
simulatiebril een afdaling maken. Het bleek van grote toegevoegde waarde te zijn om te ervaren wat 
het is om als visueel beperkte deelnemer de berg af te gaan. 
 
Nadat iedereen weer heelhuids van de piste was gekomen, werd de dag geëvalueerd. Een veel 
gehoord compliment door de nieuwe begeleiders was voor de skitechniek van de deelnemers. Onder 
het genot van een drankje en wat nootjes werd nog veel nagepraat over een bijzondere dag. Het is 
ook ontzettend leuk om te melden dat er van hen al elf nieuwe begeleiders en twee leraren in 
hetzelfde seizoen met een reis mee zijn gegaan op hun stageweek en daar ook voor zijn geslaagd. 
Het diploma is voor hen aangevraagd. En we hopen natuurlijk dat ze nog veel vaker meegaan. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de testdagen en de bijbehorende resultaten. 
 

Datum Locatie 
Geteste 

begeleiders Resultaat 
7 september 2013 SnowWorld 

Zoetermeer 
14 getest 12 begeleiders en 1 leraar geslaagd 

1 begeleider is afgewezen 
1 december 2013 Langlaufbaan Gouda 1 getest 1 begeleider geslaagd, maar na de 

stageweek alsnog afgewezen 
1 december 2013 SnowWorld Landgraaf 9 getest 7 begeleiders en 1 leraar geslaagd 

1 begeleider is afgewezen 
19 aprril 2014 SnowWorld 

Zoetermeer 
13 getest 7 begeleiders en 5 leraren geslaagd 

1 begeleider is afgewezen 

3.2.2 Diplomering 
Elf begeleiders (waarvan één langlauf) en twee leraren hebben dit winterseizoen hun stage goed 
volbracht. Zij zullen het diploma “Wintersportbegeleider aangepast” van de NSkiV ontvangen. Een 
begeleider die na een reis niet is gecertificeerd zal, op eigen verzoek, in een volgend seizoen een 
herkanzing krijgen. 

3.3 Begeleidersdag 
Op zaterdag 2 november 2013 reisden tweëentwintig begeleiders (dertien alpinebegeleiders, vijf 
langlaufbegeleiders en vier ski/snowboardleraren) af richting Nijmegen waar eerst gezamenlijk de 
lunch werd gehouden. 
 
Na de heerlijke lunch ging men op zoek naar het zaaltje waar de presentatie over de EHBO op de 
piste gehouden werd. Waar kun je allemaal op letten in winterse omstandigheden en hoe kun je de 
pistedienst adequaat inschakelen. Mensen met ervaring konden de presentatie mooi aanvullen. 
Daarna hebben we een reis doorgenomen vanaf vertrek in Nederland tot en met de eerste skidag. Dit 
bleek vooral nuttig te zijn voor de nieuwe begeleiders die zich inmiddels hadden ingeschreven voor 
een reis. 
 
Hierna was het tijd voor wat inspannende ontspanning. Een rondleiding door het Muzieum. Gewapend 
met een taststok doken wij de duisternis in onder leiding van een gids. Het was daar heel donker, dus 
onze taststok kwam goed van pas. Heel interessant om je gehoor, je ruimtelijk inzicht, je gevoel en 
zelfs je smaak in te zetten zonder iets te zien. Na afloop is een deel van de groep wat gaan eten in 
Nijmegen, anderen gingen op weg naar huis. 
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4. De reizen 
4.1 Algemeen 
Het afgelopen seizoen was de reizencommissie er weer in geslaagd om een gevarieerd aanbod van 
reizen samen te stellen. Bij twee combinatiereizen konden deelnemers zowel langlaufen als alpine 
skiën en/of snowboarden. Ook dit seizoen heeft de NVSV de meerderheid van de reizen zelf 
georganiseerd. De reis naar La Plagne werd via Sunweb georganiseerd en de reis naar Kamben, 
Noorwegen via reisorganisatie Scandic Tours. Zelf organiseren betreft alle activiteiten reserveringen 
voor onderkomens (hotels, chalets, etc.), reizen (pendelbus, trein of eigen vervoer), skipassen, 
materiaalhuur, etc. Het voordeel hiervan is flexibiliteit, maar soms toch 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 treinreizen kunnen we gebruik maken van het feit dat we bij groepen 
van enige omvang de kosten behoorlijk kunnen optimaliseren. Bij de liftpassen lukt het steeds weer 
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, en de kosten van de skileraren niet geheel aan de deelnemers 
behoeven door te belasten. Dit maakt het mogelijk om geen toeslag op de reis- en verblijfkosten van 
de visueel beperkte deelnemers te berekenen en de skilessen tegen redelijke tarieven door te 
belasten. 
 
De volgende zeven reizen zijn doorgegaan: 

• 10-daagse combinatiereis naar Sankt Ulrich am Pillersee (Oostenrijk) 
• 10-daagse combinatiereis naar Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 
• 10-daagse alpine skireis naar Morzine (Frankrijk) 
•   8-daagse alpine skireis naar La Plagne (Frankrijk) 
• 10-daagse langlaufreis naar Kamben (Noorwegen) 
•   8-daagse gezinnenreis Bramberg am Wildkogel (Oostenrijk) 

 
De geannuleerde wintersportreis in verband met te weinig inschrijvingen was: 

• 10-daagse alpine skireis naar Saalbach-Hinterglemm (Oostenrijk) 

4.2 De reizen 
De hieronder beschreven reizen zijn doorgegaan gedurende het seizoen 2013-2014. 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 4.4. 

4.2.1. Sankt Ulrich am Pillersee, Oostenrijk (combinatiereis) 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per nachtslaaptrein (Alpen Express) vanaf 
Utrecht, Den Bosch en Venlo op 10 januari 2014 naar Sankt Johann in Tirol, Oostenrijk. Aansluitend 
een directe bustransfer naar hotel Strasserwirt in Sankt Ulrich am Pillersee, Oostenrijk. De groep 
bestond uit 7 langlaufers, 2 alpine skiërs, 11 begeleiders, 1 langlaufleraar en 1 medereiziger, totaal 
dus 24 deelnemers. Één van de alpine skiërs heeft ook nog enkele dagen gelanglauft. 
 
Het langlaufgebied en het hotel was reeds bekend van het vorige jaar, maar er was een voorkeur 
onder de deelnemers om nogmaals naar deze bestemming te gaan. Het aantal deelnemers was ook 
aanzienlijk groter dan vorig jaar. De langlaufers hebben weer gebruik kunnen maken van de prima 
loipes in het Pillerseetal, ondanks het feit dat de sneeuwcondities in deze periode verre van optimaal 
waren in Oostenrijk. Dit gebied heeft jaarlijks worldcup wedstrijden Noordse disciplines (bialthlon, 
langlaufen, etc.), hetgeen iets zegt over de kwaliteit van de langlaufmogelijkheden in dit op redelijk 
grote hoogte (1000m) gelegen gebied, waardoor het ook behoorlijk sneeuwzeker is. De groep heeft 
kunnen genieten van de vele langlaufmogelijkheden die deze omgeving telt. De alpine skiërs reisden 
met de voor het hotel stoppende gratis skibus in 10 - 15 minuten naar enkele kleinere skigebieden in 
de omgeving. Deze alpine skigebieden zijn uitstekend geschikt voor beginners en enigszins 
gevorderden. 
 
Deze reisbestemming is door de deelnemers zeer goed gewaardeerd en de groep heeft aanbevolen 
ook in de toekomst nog eens in Sankt Ulrich en hotel Strasserwirt terug te komen. 
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4.2.3 Bramberg am Wildkogel, Oostenrijk (combinatiereis) 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per nachtslaaptrein (Alpen Express) vanaf 
Utrecht, Den Bosch en Venlo op 17 januari 2014 naar Kitzbühel in Oostenrijk. Aansluitend een directe 
bustransfer naar hotel Tauernblick in Bramberg, Oostenrijk. 
 
Bramberg is een ‘klassieker’ in het NVSV-reizenprogramma. Dit jaar was het aantal inschrijvingen 
voor de Brambergreis ook weer groot, maar er was nu geen gelegenheid, om de groep te verdelen 
over twee weken, zoals vorig jaar. Deze reis omvat een combinatie van alpine skiën, snowboarden en 
langlaufen. Met deze reis gingen 64 deelnemers mee, bestaande uit 24 alpine skiërs, 1 snowboarder, 
1 langlaufer, 24 NVSV-begeleiders en 6 NVSV-ski-/snowboardleraren. Na het geslaagde experiment 
in de afgelopen twee jaar reisden dit jaar een groter aantal Nederlandse alpine ski- en 
snowboardleraren met NVSV-ervaring mee. Voor de ski- en snowboardlessen werd per dagdeel door 
degene die les hadden genomen, een vergoeding betaald. De alpine ski- en snowboardlessen waren 
zeer populair en hebben ook dit jaar ruimschoots voldaan aan de verwachtingen. Dit relatief nieuwe 
initiatief van de NVSV wordt dus een vast onderdeel en zal, waar mogelijk, worden uitgebreid naar 
andere reizen en eventueel ook naar langlauflessen. 
 
De reis naar Bramberg is al een groot aantal jaren populair in verband met de relatief gunstige 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 loipen. Voor de meer uitdagende loipen 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 verre van optimaal, maar ook bij deze reis 
was er voor de alpine skiërs en snowboarders voldoende en goede sneeuw op de pisten. Voor de 
langlaufers was er deze winter in het dal nauwelijks sneeuw om loipes te sporen. De  langlaufers 
moesten daardoor de hoogteloipes in de omgeving opzoeken. 
 
Een groot deel van de groep is een keer op sledes de rodelbaan afgedaald. Deze rodelbaan is met 14 
km de langste 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. Volgend 
jaar zullen er standaard twee weken naar deze populaire bestemming worden gepland. 
 
Naast enkele minder ernstige blessures heeft zich een ernstig ongeval op de piste voorgedaan, Één 
van de betrokken deelnemers is per helikopter van de piste naar het ziekenhuis vervoerd. Het bestuur 
van de vereniging heeft dit ongeval ditzelfde seizoen geëvalueerd. 

4.2.4 Morzine, Frankrijk (alpine skireis) 
10-daagse wintersportreis, waarbij 8 dagen kon worden geskied. Vertrek per pendelbus op 7 februari 
2014. De groep bestond uit 8 alpine skiërs, 7 begeleiders, 2 alpine skileraren en 2 medereizigers. 
Deze groep bestond voor het grootste deel uit ervaren reisdeelnemers die een juiste verwachting 
hebben van het reizen per nachtpendelbus. De meeste deelnemers hadden gekozen voor een opstap 
in Maastricht, waardoor een mogelijk lange reis door Nederland langs de verschillende opstapplaatsen 
en nog een eventuele overstap in Nederland wordt vermeden. De opstap in Maastricht geeft de 
mogelijkheid om in de namiddag aan te komen, gezamenlijk te dineren en daarna in de bus te stappen 
die speciaal voor onze groep langs het restaurant in het centrum van Maastricht reed. 
 
Morzine is reeds vele jaren een bekende bestemming van de NVSV en het Hotel Les Prodains is een 
uitstekend hotel met goede verzorging en prima eten. Les Portes du Soleil is een groot en 
aantrekkelijk skigebied overlopend van Frankrijk naar Zwitserland, met uitgebreide wintersport 
mogelijkheden. De reisgroep heeft een fijne wintersportweek beleefd. 

4.2.5 Bramberg, Oostenrijk (gezinnenreis) 
8-daagse reis, vervoer met eigen auto’s. Elk gezin beschikte over een gezinskamer of appartement in 
het hotel. De begeleiders en de vanuit Nederland meegereisde skileraren waren ook ondergebracht in 
het hotel. 
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Uitgangspunt voor deze reis was dat gezinnen met elkaar een week wintersportvakantie beleefden, 
waarbij de NVSV overdag de begeleiding van de visueel beperkte gezinsleden op zich nam. 
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 9 gezinnen mee, bestaande uit 7 visueel beperkte kinderen, 2 visueel beperkte 
ouders, 8 ziende broers en zussen, 14 ziende ouders en 12 NVSV-skileraren. De groep bestond totaal 
uit 44 personen. De leeftijden van de kinderen liep uiteen van 5 tot 18 jaar. 
 
Uit de reacties van de deelnemende gezinnen is gebleken dat deze gezinnenreis weer een geweldig 
succes is geweest. Ook vanuit de skileraren is deze reis als zeer positief ervaren. We kunnen na een 
aantal jaren concluderen dat één of meerdere gezinnenreizen in de komende jaren zeker deel zullen 
blijven uitmaken van het reizenprogramma van de NVSV. 
 
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, dan zullen we moeten bekijken 
of we een tweede gezinnenreis kunnen organiseren op eventueel een andere locatie. 

4.2.5 La Plagne, Frankrijk (alpine skireis) 
8-daagse wintersportreis, waarbij 6 dagen kon worden geskied. Vertrek per pendelbus op zaterdag 8 
maart 2013. De groep bestond uit 6 alpine skiërs, 7 begeleiders en 1 medereiziger. Ook deze groep 
bestond voor het grootste deel uit ervaren reisdeelnemers die een juiste verwachting hebben van het 
reizen per nachtpendelbus. De meeste deelnemers hadden gekozen voor een opstap in Burchem, de 
centrale verzamelplek waar alle 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 
het Hotel Rhododendrons waren goed. 
 
La Plagne en Les Arcs vormen samen het grote bekende skigebied Paradiski, met uitgebreide 
wintersport mogelijkheden. Er is een oversteek naar Les Arcs via een tweeverdiepingen megagondel 
voor 200 personen. De groep heeft regelmatig gebruik gemaakt van deze gondel om van het hele 
gebied te genieten. Ook deze reisgroep heeft een fijne wintersportweek beleefd. 

4.2.6 Kamben, Noowegen (langlaufreis) 
10-daagse reis, waarvan 8 dagen wintersporten. Vertrek per vliegtuig vanaf Schiphol op 22 maart 
2014. Aansluitend met een speciaal voor onze groep gereserveerde bus rechtstreeks naar het 
Høyfjellshotel. 
 
Met deze reis gingen 6 deelnemers en 8 begeleiders mee. Totaal een reisgroep van 14 personen. 
Het Høyfjellshotel werd ook dit jaar weer als uitstekend gewaardeerd, heeft een uitstekende keuken 
en is direct aan de loipes gelegen. Het Goldal is een fantastisch groot en fijn langlaufgebied en de 
groep heeft zich opperbest vermaakt op de vele uitgestrekte loipes. De loipes in Noorwegen zijn 
uitdagend, mede in verband met het glooiende landschap. Voor de beginners in de reisgroep was dat 
best inspannend. Uit deze groep kwam de wens naar voren om door de NVSV georganiseerde 
langlauflessen mogelijk te maken. 
 
Reizen naar Noorwegen 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 dit jaar weer een succes was. 
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4.3 Reizendag 
Als voorbereiding op de reizen werd op zaterdag 7 december 2013 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 meegaat, uitgenodigd. De reisinformatie 
die dan voorhanden is, wordt uitgewisseld. De voorlopige kamerindeling 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. 
 
Voor de gezinnen zijn er op meerdere zaterdagen in de periode december 2013 tot maart 2014 
skilessen bij SnowWorld Zoetermeer georganiseerd, waarbij tevens de mogelijkheid bestond om 
informatie met betrekking tot de gezinnenreis te verkrijgen en uit te wisselen. Alle aanwezige kinderen 
en enkele ouders hebben daar geskied op de echte sneeuw van de indoorsneeuwbaan. 

4.4 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 busopstapplaatsen bij in- en uitstappen, het 
comfort van de stoelen in nachtpendelbussen, overstappen tijdens de reis, vertragingen, etc. worden 
dan aangegeven als ‘vervelend’. We moeten ons echter realiseren dat reizen altijd onplezierige 
elementen met zich meebrengt. 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. 
 
De prijsverschillen per reis zijn soms redelijk groot, afgelopen seizoen variërend van € 500 tot bijna € 
1.000 per reis. Berekenen we deze prijs om per alpine skidag (inclusief de liftpas) dan variëren de 
prijzen van ca, € 85 tot € 120. Voor een langlauf dag was deze variatie € 80 - € 140. Er blijkt in de 
praktijk dat de prijs wel degelijk van invloed is op de keuze voor de wintersport-reizen. Toch wordt op 
de duurdere reizen voldoende ingeschreven. De prijsgevoeligheid is bij de begeleiders gemiddeld 
groter dan bij de visueel beperkte deelnemers. Dat is zeker te begrijpen. In de toekomst zullen wij 
proberen hier rekening mee te houden. 
 
We zien een trend dat onze leden en begeleiders, evenals de gehele maatschappij, toenemend 
hogere en meer individuele eisen stellen aan comfort tijdens de reis, kwaliteit van hotels, 
pisteomstandigheden, comfort van gondels en liften, etc. Ook botst de trend van toenemende 
individualisering soms met de kenmerken van een groepsreis. De vraag naar éénpersoons-kamers 
stijgt bijvoorbeeld sterk de afgelopen jaren. 
 
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 10 jaar het totaal aantal visueel beperkte 
deelnemers aan NVSV-wintersportreizen enorm is gestegen. 
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5. Activiteiten 
De NVSV doet meer dan het organiseren van een aantal reizen. Zo deed de vereniging mee aan 
verscheidene promotionele activiteiten en organiseerde ze een aantal sport- en lesactiviteiten. De 
hieronder genoemde activiteiten zijn zo veel mogelijk chronologisch gerangschikt. 

5.1 Promotie 
De NVSV besteedt veel aandacht aan publiciteit opdat iedereen met een visuele beperking weet dat 
de mogelijkheid bestaat om te kunnen wintersporten. Deze vorm van promotie gebeurt regelmatig met 
een stand op beursevenementen, waarbij banners worden gebruikt om de aandacht van het 
bezoekend publiek te trekken. We hebben een fotomap ter inzage. Ook zijn er flyers beschikbaar 
welke kunnen worden uitgedeeld aan belangstellenden. Er wordt zo vaak mogelijk geprobeerd om via 
projectie door een beamer de promotievideo’s te vertonen. De Publiciteits- & Sponsorcommissie houdt 
zich bezig met het coördineren van deze promotionele activiteiten. 

5.1.2 ZieZo-beurs 
Van 10 t/m 12 april 2014 werd in Houten de ZieZo-beurs georganiseerd. De NVSV was daar aanwezig 
onder de vlag van de NOC*NSF samen met andere sportverenigingen op een gezamenlijke stand. 
Doordat de ZieZo-beurs een grote bekendheid kent onder onze doelgroep is de ZieZo-beurs een druk 
bezocht evenement. Op de stand van de NVSV werd deze vergezeld door schrijfster en deelneemster 
Annemiek van Munster. Dit zorgde voor meer aanloop op de stand en is voor 
herhaling vatbaar. 

5.2 Les- en sportactiviteiten 

5.2.1 Wintersportweekend (30 november & 1 december 2013) 
Om de stap tussen de kennismaking en een daadwerkelijke wintersportvakantie te verkleinen heeft de 
vereniging het plan opgevat om een ‘wintersportweekend’ te organiseren in Snowworld Landgraaf. Dit 
was ook voor ‘ervaren’ skiërs een goed moment om weer te beginnen met de skilessen / 
conditietraining. 
 
Dit weekend bestond uit drie sessies, van elk twee uur, twee sessies op de zaterdag en één voor de 
zondag. Een sessie bestond uit een les van een leraar of begeleid skiën met een begeleider. Verder 
was de overnachting, het avonddiner en het ontbijt bij het weekend inbegrepen. Aan dit weekend 
deden tweëentwintig deelnemers (waarvan zes nog geen NVSV-lid waren) mee en hielpen tien 
skileraren en zeventien begeleiders mee op de baan. 

5.2.2 Skilessen voor gezinnen 
Voor de deelnemers aan de gezinnenreis zijn er vijf lessen speciaal georganiseerd op de 
indoorskibaan van Snowworld Zoetermeer, namelijk op zondagmorgen 17 november, zaterdagmiddag 
14 december 2013 en zondagmorgen 5 januari, zaterdagmiddag 1 februari, zaterdagmiddag 8 maart 
2014. Hierbij krijgen kinderen van gezinnen die deelnemen aan de gezinnenreis meestal les van 
skileraren die met deze reis mee gaan. 

5.2.3 Skiclinic voor kinderen en jongeren 
De NVSV is door de Oogvereniging benaderd om samen met hen een wintersportkamp (in het 
weekend van 11 op 12 januari 2014) te organiseren, gericht op kinderen en jongeren. Deelnemers 
aan dit weekend gingen op zaterdag langlaufen en schaatsen en op zondagochtend een uur skiën op 
de baan van Snowworld Zoetermeer. NVSV-begeleiders en -skileraren zorgden voor de begeleiding 
bij het langlaufen en het skiën. 
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5.2.4 Kennismakingsdag (12 mei 2013) 
Op de kennismakingsdag van 12 mei in Snowworld Zoetermeer konden zowel kinderen als 
volwassenen met een visuele beperking weer eens ‘proeven’ aan de wintersport. Deze laatste 
kennismakingsdag kan wederom een succes worden genoemd. 
 
De belangstelling was dit keer iets groter dan de keer ervoor. Door de kennismakingsdag ‘enige tijd 
na’ de ZieZo-beurs te plannen, hebben zich toch nog een aantal deelnemers aangemeld om deel te 
nemen. 
 
Er werden vijf ‘lesgroepen’ ingedeeld om alle deelnemers de mogelijkheid te geven om te kunnen 
skiën. Hieronder enkele statistieken met totalen. 
 

Categorie Skiën 
Aantal visueel beperkten 44 
Aantal goedzienden les 9 
Aantal goedzienden vrij skiën 25 
Totaal 78 

5.2.5 Kennismakingsdag (17 mei 2014) 
Hoewel deze activiteit 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. 
 
De belangstelling was dit keer minder dan de vorige keer. Door de kennismakingsdag ‘enige tijd na’ 
de ZieZo-beurs te plannen, hebben zich toch nog een aantal deelnemers aangemeld om deel te 
nemen. 
 
Er werden vier ‘lesgroepen’ ingedeeld om alle deelnemers de mogelijkheid te geven om te kunnen 
skiën. Hieronder enkele statistieken met totalen. 
 

Categorie Skiën 
Aantal visueelbeperkten 34 
Aantal goedzienden les 5 
Aantal goedzienden vrij skiën 10 
Totaal 49 

 
Om het betaalgemak van de deelnemers te vergroten, en minder afhankelijk te zijn van contant geld, 
plus de goede ervaringen bij de vorige kennismakingsdag, hadden we deze keer weer een mobiel 
pinapparaat gehuurd. 
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6. Ledental 
Het ledenaantal ziet er aan het eind van dit verenigingsjaar (30 april 2014) als volgt uit: 
 
Deelnemer Aantal 
Ski 61 
Langlauf 24 
Ski & Langlauf 5 
Wandel 1 
Jeugd 14 
Snowboard 3 
 
Begeleider Aantal 
Ski 72 
Langlauf 17 
Ski & Langlauf 9 
Snowboard 0 
 
Leraar Aantal 
Ski 55 
Langlauf 0 
Ski & Langlauf 3 
Snowboard 3 
 
Overige Aantal 
Medereiziger 34 
Gezinslid-junior 19 
Gezinslid-familie 37 
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7. Financiën 
Onderstaande staat een uittreksel uit het financiële jaarverslag van de vereniging, opgesteld door de 
penningmeester (Marijke Huisman). Het volledige financieel jaarverslag is opvraagbaar bij het 
secretariaat. De bedragen in onderstaande cijfers zijn in euro’s (€) vermeld. 

7.1 Balans 
Hieronder staat de balans per 1 mei 2013. 
 

      
Rabobank rekening courant  €   2.400,85   Nog te Betalen Posten  €       15,35  
      
Rabobank spaarrekening  € 20.334,76   Vooruitontvangen  €            -    
      
   Reizenfonds  € 10.000,00  
Nog te ontvangen  €            -        
   Eigen Vermogen  € 12.720,26  
      
      
Totaal  € 22.735,61   Totaal  € 22.735,61  
     
     
     
Na verwerken resultaat in Eigen Vermogen:    
Eigen vermogen per 1 mei 2012  € 18.974,23     
Resultaat 2012/2013  €   3.746,03     
Eigen vermogen per 1 mei 2013  € 22.720,26     
     
     
Na overboeking naar Reizenfonds     
Eigen vermogen  € 12.720,26     
Reizenfonds  € 10.000,00     
Eigen vermogen per 1 mei 2013  € 22.720,26     
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Hieronder staat de balans per 30 april 2014. 
 
      
Rabobank rekening courant  €   1.998,59   Nog te Betalen Posten  €   2.044,90  
      
Rabobank spaarrekening  € 20.834,76   Vooruitontvangen  €       10,00  
      
Nog te ontvangen  €   1.124,00   Reizenfonds  € 10.000,00  
      
   Eigen Vermogen  € 11.902,45  
      
      
Totaal  € 23.957,35   Totaal  € 23.957,35  
     
     
     
     

Eigen vermogen + reizenfonds per 1 mei 2013 € 22.720,26     
Resultaat 2013/2014 €    -817,81     

Eigen vermogen + reizenfonds per 1 mei 2014 € 21.902,45     
     
     

Eigen vermogen € 11.902,45     
Reizenfonds € 10.000,00     

Eigen vermogen + reizenfonds per 1 mei 2014 € 21.902,45     
     
     

Reizenfonds 1-5-2013 € 10.000,00     
Donaties € 10.544,27     

Onttrekking aan reizenfonds € 15.850,00     
 €   4.694,27     

Toevoeging aan reizenfonds uit eigen vermogen €   5.305,73     
Reizenfonds 30-4-2014 € 10.000,00     
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7.2 Resultaat 2013-2014 
Hieronder staat de Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2013-2014. 
 

Kosten  Begroot  Werkelijk Opbrengsten  Begroot  Werkelijk  
   
Algemeen : Algemeen :  
Advertentie/Promotiemateriaal  € 750,00  € 711,05  Contributie  € 3.500,00  € 3.465,00  
ALV  € 200,00  € 224,16  Diversen inkomsten  
Bestuur- en vergaderkosten  € 250,00  € 275,90  Verkoop hesjes  € 300,00  € 232,50  
Kantoorbenodigdheden  € 650,00  € 479,26  Verkoop DVD's  € 7,50  
Kerstkaarten  Verhuur portofoons  € 250,00  € 240,00  
Bankkosten  € 250,00  € 240,52  Lidmaatschap NSkiV  € 600,00  € 414,63  
Verzekeringen vereniging  € 650,00  € 703,93  Rente  € 500,00  € 332,32  
Testen begeleiders  € 1.000,00  € 1.918,20    
Begeleidersdag  € 500,00  € 710,00    
Diversen  € 100,00  € 376,04    
Abonnementen/KvK  € 100,00    
Aanschaf portofoons  € 466,08    
Reizengids  € 650,00  € 653,40    
Hesjes  € 300,00    
   
   
Subtotaal Algemeen  € 5.100,00  € 7.058,54 Subtotaal Algemeen  € 5.150,00  € 4.691,95  
   
   
Reizen, 
activiteiten/evenementen : Reizen, activiteiten/evenementen :  
Reizendag  € 250,00  € 115,62   
Begeleiders korting (bijdrage 
reizenfonds)  € 11.250,00  € 11.050,00 Saldo reizen  € -  € 6.551,80 
Skileraren kosten (bijdrage 
reizenfonds)  € 6.000,00  € 4.800,00  
Overige 
activiteiten/evenementen  € 200,00  € -418,33    
   
Subtotaal Reizen en 
evenementen  € 17.700,00  € 15.547,29 Subtotaal Reizen en evenementen  € -  € 6.551,80  
   
   
 Donaties  € 8.400,00  € 10.544,27  
 Afname reizenfonds  € 9.250,00  € -  
   
Resultaat  € -817,81   
   
   

Totaal  € 22.800,00  € 21.788,02 Totaal  € 22.800,00  € 21.788,02  
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Continuering winst- en verliesrekening 2013-2014: 
 

Overige 
activiteiten/evenementen  Begroot  Werkelijk Specificatie resultaat per reis 2014  
   
- Oogvereniging skiclinic  € -  € -873,85   bijdrage  resultaat resultaat
- wintersportweekend Landgraaf  € -  € -3,45   reizenfonds  excl. bijdrage incl. bijdrage
- kennismakingsdag (mei '13)  € 200,00  € 499,57 Sankt Ulrich  € 1.800,00   € -1.031,67 € 768,33
- skilessen  € -  € -40,60  Morzine  € 1.350,00   € -485,88 € 864,12
 La Plagne  € 1.050,00   € -849,41 € 200,59
 Bramberg  € 5.000,00   € -2.287,51 € 2.712,49
 Gezinnenreis  € 5.450,00   € -4.272,20 € 1.177,80
totaal   € 200,00  € -418,33 Kamben  € 1.200,00   € -371,53 € 828,47
   € 15.850,00  € -9.298,20 € 6.551,80

 
 

7.3 Toelichting 
De verlies en winstrekening over het boekjaar 2013-2014 laat een negatief resultaat zien ten bedrage 
van € 817,81. Dit resultaat is ten laste gebracht van het vermogen. Het totale vermogen bedraagt op 
30 april 2014 € 21.902,45. Vanuit dit vermogen is een bedrag van  € 10.000 gereserveerd in de vorm 
van een reizenfonds.  Deze reserve wordt in het seizoen 2014-2015 gebruikt om een gedeelte van de 
kortingen voor de begeleiders en een gedeelte van de kosten van de skileraren voor de gezinnenreis 
uit te betalen. 
 
Afgelopen seizoen hebben we een totaal aan donaties ontvangen van € 10.544,27. De donaties 
blijven voor de NVSV van groot belang. Zonder deze donaties zou de korting op de reisprijs voor 
begeleiders van € 150 niet kunnen worden gehandhaafd en in rekening moeten worden gebracht bij 
de visueel beperkte deelnemers. Ook zouden de kosten van de skileraren volledig door de gezinnen 
moeten worden gedragen. 
 
De reizen in het seizoen 2013-2014 hebben gezamenlijk een netto negatieve opbrengst  opgeleverd 
van €  9.298,20. Dit bedrag is exclusief de begeleiderskortingen. Indien de bijdrage uit het reizenfonds 
voor de begeleiderskortingen ten gunste van de reizen worden gebracht, ontstaat er een positief 
resultaat op de reizen. Deze bijdrage uit het reizenfonds voor de begeleiderskortingen staat als kosten 
op de verlies en winstrekening vermeld en bedraagt € 15.850. 
 
Het resultaat op de reizen is gunstiger dan was begroot. Bij de reizen die zonder tussenkomst van een 
reisorganisatie zijn georganiseerd, konden goede afspraken worden gemaakt over groepskortingen bij 
hotels en vervoersmaatschappijen. Diverse kosten zijn vaste kosten (zoals bijvoorbeeld een 
transferbus) die per persoon gunstiger uitpakken naar mate de groep groter is. Ook heeft het 
financieel goed managen van de annuleringen bijgedragen aan dit gunstige resultaat. 
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8. Partners, Sponsoren, Donateurs 
De NVSV wordt, of is in de afgelopen periode, bij haar activiteiten (financieel) ondersteund door de 
volgende organisaties, bedrijven en instellingen. 
 
Sponsorenblad 1 
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Sponsorenblad 2 

 
 

Einde 
 

Secretarieel Jaarverslag 2013-2014-11-14 
 

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging 


