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Voorwoord 
Stichting Ski-Uniek een nieuwe naam met vertrouwde gezichten. Alles terug kijkend was het 

een spannend jaar, zouden we een doorstart kunnen maken?  We hebben  ons meerdere 

malen afgevraagd of het haalbaar was. Hebben we voldoende materiaal, krijgen we genoeg 

deelnemers, blijven onze instructeurs ons trouw en krijgen we het financieel rond. Gelukkig 

hebben we snel een goed bestuur kunnen samenstellen met een brede achtergrond binnen 

onze organisatie. Met dit nieuwe bestuur hebben we keihard gewerkt om de lessen en de reis 

weer te kunnen organiseren. Gelukkig hebbe we gewoon weer kunnen rekenen op de vele 

vrijwillige instructeurs. Met al deze mensen hebben we ervoor gezorgd dat er weer vele lessen 

en een reis georganiseerd is. We hebben dit jaar weer vele oud deelnemers en ook nieuwe 

deelnemers mogen verwelkomen. Ik ben blij dat wij het vertrouwen hebben mogen krijgen van 

de deelnemers en de vrijwilligers. Met z’n allen hebben we weer vele mooie uren in de sneeuw 

mogen doorbrengen en heeft iedereen kunnen genieten van het skiën. 

Dit geeft veel vertrouwen om ook het komende seizoen weer veel activiteiten te organiseren 

zodat we met z’n allen kunnen genieten van de sneeuw en het skiën. 

Ik wil iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen en hoop jullie allen nog vaak te zien in 

de sneeuw. 

Met vriendelijke groet, 

Roy Feijen 

Voorzitter Stichting Ski-Uniek 
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Stichting Ski-Uniek 
heeft zich ten doel gesteld activiteiten te 

verrichten op het gebied van aangepaste 

sporten, door het organiseren van 

wintersportreizen voor mensen met een 

lichamelijke beperking en het geven van 

skilessen. 

Wat in 2013-2014 het meest in het oog 

sprong 

Het seizoen 2013-2014 kan worden gezien als 

nieuwe start. Op 1 juli 2013 is de samenwerking met Poly-Aktief facilitair beëindigt waardoor 

een groot aantal zekerheden zijn vervallen en we genoodzaakt waren om een 

naamsverandering door te voeren. Met aanvulling van een aantal nieuwe bestuursleden 

hebben we hard gewerkt om dit jaar wederom een wintersportreis en skilessen te kunnen 

organiseren. Hierbij was ons motto een nieuwe naam met vertrouwde gezichten waarbij we 

het goede behouden en verbeteringen worden door gevoerd.  Door alle noodzakelijke 

wijzigingen is het een lastig jaar geweest wat betreft organisatie en financiën. Maar we kunnen 

ook terug kijken op een heel mooi jaar waarbij er weer veel ski meters zijn gemaakt op zowel 

de baan als in Oostenrijk. Wij bedanken dan ook onze deelnemers en begeleiders voor het 

vertrouwen wat zij Stichting Ski-Uniek hebben gegeven. 

Doel 
Met dit jaarverslag van de stichting Ski-Uniek willen wij onze deelnemers, vrijwilligers, 

donateurs, sponsoren & fondsen en belangstellenden informeren over de stand van zaken over 

het afgelopen boekjaar 2013-2014. Verder zal het bestuur de speerpunten voor het komende 

jaar toelichten. 
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Missie 
De missie van Ski-Uniek is het zonder 

winstoogmerk bevorderen van sport voor 

mensen met een lichamelijke beperking, 

door het organiseren van wintersportreizen 

en het geven van skilessen. Sport bevordert 

het resocialiseren van mensen met een 

beperking. Door te sporten worden mensen 

bewust van de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van hun handicap en krijgen mensen 

eigenwaarde om te kunnen functioneren in de 

maatschappij 

Doelstelling 
Om de missie te bewerkstelligen heeft Ski-Uniek een aantal doelstellingen opgesteld die we 

willen bewerkstelligen: 

 Ski-Uniek organiseert skireizen naar Oostenrijk voor mensen met een beperking; 

 Ski-Uniek promoot het aangepast skiën en snowboarden; 

 Ski-Uniek beoogt de prijs van de reis op een acceptabel prijs niveau te houden, gelijk 

aan waarvoor een skiër zonder beperking ook op reis kan; 

 Ski-Uniek beoogt een deelnemer in staat te stellen in gezinsverband op vakantie te 

gaan; 

 Ter voorbereiding op de reizen naar de wintersport worden in Nederland skilessen 

gegeven op een indoor sneeuw baan; 

 Ski-Uniek leidt vrijwilligers op om hen mensen met beperking te kunnen leren skiën of 

snowboarden; 

De Stichting 
Wij zijn een non-profit organisatie die skilessen en wintersport reizen organiseert voor mensen 

met een lichamelijke beperking. Ski-Uniek biedt een unieke combinatie van mogelijkheden, 

door het geven van skilessen op een sneeuwbaan in Nederland en het organiseren van 

groepsreizen naar Oostenrijk. Wij geven skilessen volgens de nieuwste technieken en kunnen 

beschikken over aangepast skimateriaal in allerlei soorten en maten. Beginners of gevorderden, 

kinderen of volwassenen, iedereen is bij ons welkom. Ski-Uniek heeft als doelstelling het 

bevorderen en mogelijk maken van wintersport voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Sporten bevordert het resocialiseren van mensen met een beperking. 

Verslagperiode 

De verslagperiode loopt vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2014. 
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De naamsverandering 

Poly-Aktief is in 2011 opgesplitst in twee stichtingen. De Stichting Poly-Aktief Reizen en Skien 

en de Stichting Poly-Aktief facilitair (materiaal). De stichting Poly-Akief Reizen en Skien is een 

samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Poly-Aktief facilitair om gebruik te kunnen 

maken van de materialen van de stichting Poly-Aktief facilitair. Helaas hebben wij moeten 

constateren dat er tussen beide stichtingen onvoldoende wederzijds vertrouwen was voor een 

goede samenwerking. In mei 2013 heeft het bestuur van Poly-Aktief Reizen en Skien dan ook 

besloten om de samenwerking met Poly-Aktief facilitair te beeindigen en zelfstandig verder te 

gaan met de organisatie van reizen en skilessen. Door de beeindiging  van de samenwerking 

waren we ook genoodzaakt om onder een nieuwe naam verder te gaan en onze statuten aan te 

passen en hadden we geen beschikking meer over de noodzakelijke aangepaste materialen. 

Om tot een nieuwe naam te komen hebben wij onze deelnemers en begeleiders gevraagd om 

een nieuwe naam aan te dragen en hieruit is in augustus de naam Ski-Uniek gekozen welke in 

oktober 2013 bij de notaris in onze statuten wijziging is vastgelegd. Wij zijn dan ook verder 

gegaan onder de nieuwe naam Stichting Ski-Uniek met als motto een nieuwe naam met 

vertrouwde gezichten waarbij we het goede behouden en verbeteringen worden door gevoerd. 

Bestuur 
In verband met de wijzigingen in samenwerkingstructuur en prive  situaties hebben een aantal 

bestuursleden aangegeven na hun bestuurstaken te willen overdragen. Wij danken deze 

bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren, zonder hen waren de reizen niet mogelijk 

geweest. De oud bestuursleden zijn nog wel als vrijwilliger aan Ski-Uniek verbonden. Gelukkig 

hebben we ook een aantal nieuwe bestuursleden bereid gevonden om zitting te nemen in het 

bestuur. Het bestuur bestaat per 1 juli 2013  uit: 

Voorzitter    Roy Feijen 

Secretaris     Rein Meijer (reisleider) 

Penningmeester   Ben Zeelenberg 

Algemeen bestuurslid Marilou Kornman (Communicatie & Marketing) 

Algemeen bestuurslid Matthijs Bergsma (Materiaal & Skilessen) (reisleider) 

Samenwerkingen 
Naast de samenwerking met de Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) heeft de 

Stichting Ski-Uniek een institutioneel lidmaatschap bij de Ned. Skivereniging.  (Lidmaatschap 

zonder stemrecht) 

Het afgelopen jaar hebben 3 instructeurs en 2 deelnemers deelgenomen aan de dag 

Fundament tot Talent van de Ned. Skivereniging en de Johan Cruyff foundation in Zoetermeer. 

Wij hebben een lidmaatschap bij Gehandicaptensport Nederland (kenniscentrum  stichting 

onbeperkt sporten) en zijn afgevaardigd bij de ledenvergaderingen. 
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Wat hebben we gedaan in seizoen 

2013-2014 

Communicatie en Marketing 
Om te komen tot een nieuwe naam hebben we al 

onze leden en en instructeurs gevraagd mee te 

denken en gevraagd om ideeen voor een nieuwe 

naam. Uiteindelijk is de keuze gevallen op 

Stichting Ski-Uniek. Vanuit communicatie is hard 

gewerkt aan de nieuwe layout van Ski-Uniek. Er is 

een logo ontwikkeld en de nieuwe website is 

online gegaan. Daarnaast is er veel energie 

gestoken in het ontwikkelen van nieuwe folders en social media. Ski-Uniek heeft een actieve 

facebook pagina en een twitter account. 

   

 

Ook zijn de nodige interne formulieren aangepast en vernieuwd en zijn er diverse 

nieuwsbrieven verstuurd. 

Om ons extern te profileren zijn er nieuwe skipakken voor de instructeurs en is er een sweater 

beschikbaar met logo van Ski-Uniek. 

Fondsenwerving en Sponsoring 

Wij zijn een stichting zonder winst oogmerk en worden niet door de overheid gesubsidieerd. 

Om onze activiteiten voor iedereen betaalbaar te houden is geld nodig. Hiervoor is zijn wij 

afhankelijk van fondsen en sponsoren. Onze begeleiders werken volledig op vrijwillige basis. 

Door de naamswijziging en de juridische en  formele afhandeling hiervan  hebben wij de 

aanvragen bij verschillende fondsen via aanvraag.nl pas laat kunnen indienen. Voor een deel 

van deze  fondsen was de beoordelingstijd tussen aanvraag en reis danook te kort waardoor zij 

te kennen hebben gegeven geen bijdrage te kunnen doen voor de reis van 2014. Wel is de 

aanvraag bij de Phelps stichting gehonoreerd en hebben wij een bedrag van € 5000,- mogen 

ontvangen. 

 

Gelukkig hebben wij dit jaar een aantal sponsoren bereid gevonden om de noodzakelijke 

nieuwe materialen te sponsoren en/of beschikbaar te stellen. Zo hebben Partyservice 

Nederland, Sport 2000 Purmerend en Autoland bijgedragen aan de aanschaf van nieuwe 

skipakken voor onze instructeurs. Heeft Partyservice Nederland de rugzakken voor onze 
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instructeurs beschikbaar gesteld en hebben wij van CarePlus, professionele EHBO sets mogen 

ontvangen. Ook hebben wij Sierhuis bereid gevonden om vesten voor ons te bedrukken.  En de 

douchekrukken voor de reis zijn beschikbaar gesteld door RSR Nieuwleusen. Van de Polder.nl 

heeft ons ondersteund bij de  ontwikkeling van de nieuwe website. Wij zijn al deze sponsoren 

dankbaar voor de ondersteuning die wij van hen hebben mogen ontvangen 

.  

 

 

De Reis 2014 

Dit jaar hebben we een reis kunnen organiseren voor 18 deelnemers ondersteund door 22 

instructeurs. Inclusief gasten zijn we op reis geweest met 58  personen. Rein en Matthijs 

hebben als reisleiders gezorgd voor een fantastische reis naar het Lachtlal in Oostenrijk waar 

we vergezeld werden door mooi weer en voldoende sneeuw. De reisleiders en de 

activiteitencommissie hadden weer een gevarieerd avond programma en er is op de vrijdag de 

familiedag gehouden waarbij een aantal deelnemers met hun eigen gezin hebben kunnen skiën 

ondersteund door een instructeur. 

De skilessen Nederland 

Dit seizoen is gekozen om de skilessen te verzorgen in Snowworld Zoetermeer. Er zijn dit 

seizoen 5 lessen verzorgt met een totaal aantal van 27 deelnemers.  

Stichting Ski-Uniek kan beschikken over een gediplomeerd sportkader. 

Vrijwilligers 

Stichting Ski-Uniek heeft ook afgelopen jaar weer een aantal nieuwe instructeurs mogen 

opleiden. Dit jaar hebben 8  instructeurs hun certificaat bewegingsleider aangepast skiën 

niveau 2 behaald. Tevens hebben 3 instructeurs een verdiepingscursus skileraar aangepast 

skiën gevolgd bij de VGW. Ski-Uniek kan beschikken over  

2 sport coördinatoren Niveau 4 

4 sportleiders niveau 3 

36 bewegingsleider aangepast skiën niveau 2 

2 assistent skitrainers niveau 2 



Jaarverslag stichting Ski-Uniek2013-2014 
 
 
 

 

8 Jaarverslag 

Juli 2014 

Om ons vrijwilligers beleid preventief op een 
hoger plan te krijgen hebben wij afgelopen jaar 
van al onze begeleiders een VOG verklaring 
gevraagd. Wij werken veelal met kinderen en 
mensen in een kwetsbare doelgroep. Een VOG is 
een verklaring van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het 
verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor 
het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven 
of een team leiden bij een sportvereniging. 
 

Materiaal 

Omdat wij afgelopen jaar de samenwerking met Poly-Aktief facilitair hebben opgezegd, was er 

ook geen beschikking meer over de noodzakelijke aangepaste skimaterialen. Om over 

voldoende aangepaste skimaterialen te kunnen beschikken hebben wij gezien de financiële 

situatie besloten om hierin samenwerking te zoeken met de VGW (SGW). Alle aangepaste ski- 

materialen kunnen wij huren bij de VGW en indien noodzakelijk wordt materiaal in overleg met 

VGW (SGW) betrokken bij SWG. Ski-Uniek heeft zelf de beschikking over 10 Short Ski’s voor 

begeleiders. Ook hebben wij dit jaar met behulp van sponsoren skipakken aangeschaft voor 

onze begeleiders voor de herkenbaarheid en hebben wij de beschikking over professionele 

EHBO-sets wintersport. Aan het einde van het seizoen hebben wij de samenwerking met 

VGW(SGW) en SWG geevalueerd en hebben geconstateerd dat dit voor alle partijen naar volle 

tevredenheid is verlopen. Wij hebben dan ook voor komend seizoen besloten om deze 

samenwerking met name op het gebied van materiaal te continueren. 

Overige activiteiten 

Het bestuur is afgevaardigd naar een aantal bijeenkomsten van de Nederlandse Skivereniging 

over o.a. skiën voor mensen met een beperking en naar overleggen van Gehandicapten Sport 

Nederland. 

In juni is in samenwerking met PartyService Nederland een reünie georganiseerd voor alle 

deelnemers, en hebben we een heerlijke boottocht gemaakt door de Rotterdamse haven. 
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Beleid 

Bij de doorstart die Stichting Ski-Uniek het afgelopen jaar heeft gemaakt, hebben we als 

bestuur ook gekeken naar onze toekomst en ons bestaansrecht.  Hiervoor hebben wij een kort 

beleidsplan opgesteld waar we met de nieuwe stichting willen staan in 2016 wat is onze stip op 

de horizon en wat moeten wij de komende jaren doen om dat doel te bereiken. 

 

  

Missie 
Ski-Uniek  

Het organiseren 
van reizen en 
skilessen voor 

mensen met een 
lichamelijke 
beperking 

Reizen 

•Lachtal 

•Nieuwe 
gebieden 

Skilessen 

•Zoetermeer 

•Clinics 

•Training 

Sponsoring & 
Fondswerving 

•Vaste fondsen 

•JC Cruyff en 
Dirk Kuyt 
foundation 

Vrijwilligers 

•VOG 

•Opleiding 

•Binden en 
Boeien 

Materiaal 

•Eigen 
materiaal  

•Wat wel in 
eigenbeheer 

Samenwerking
en 

•Ned SkiV 

•VGW 

•SHOS 

•  Rev. centra 

Deelnemers 

•Werving 

•Binden en 
boeien 

Communicatie 
Public 
Relations 

•Social Media 

•Profilering / 
Imago 

Financien 

•Jaarverslag 

•Boekhouding 

•Budgetten / 
begroting 
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Financiën 
In verband met de grote wijzigingen en de naamsverandering is het een financieel lastig jaar 

geweest. We hebben een aantal extra kosten moeten maken zoals notaris en drukkosten. Ook 

hebben wij het beschikbaar budget voor de reis moeten bijstellen in verband met het uitblijven 

van een aantal inkomsten bronnen doordat wij pas op een laat tijdstip zekerheid en 

duidelijkheid konden bieden. 

Dit jaar is een begin gemaakt met het opnieuw rubriceren van kosten rubrieken, dit zal ik in het 

komende boekjaar een vervolg krijgen. De schulden kort lopend betreffen de borg die door 

begeleiders is betaald voor de skipakken. 

 

Balans 

30 juni 2014 Activa    Passiva  
 2012/2013 2013/2014  2012/2013 2013/2014 
Kas & Bank  € 14.389 € 10.507 Crediteuren € 246 € 263 
Debiteuren € 408 € 408 Schulden kort lopend  € 1.050 
Inventarissen € 1.411  € 4.095 Voorziening materiaal € 11.599 € 9.797 
   Voorziening 

begeleidersski 
€ 458  

   Voorziening kleding  € 2.260 
   Voorziening afschrijving 

ski’s 
€ 1.411 € 706 

   Voorziening schade 
Lachtal 

€ 500 - 
 

 
Saldo 

  
€ 1.060 

Eigen Vermogen € 1.994 € 1.994 
 

TOTAAL € 16.208 € 16.070  € 16.208 € 16.070 

 

Kosten en Baten 

uitgaven € 48.165  
- Bestuur en administratiekosten  € 1.864 
- Skilessen Nederland  € 2.070 
- Wintersport Reis Lachtal  € 43.421 
- Reünie  € 810 

 
Opbrengsten € 47.105  

- Rente  € 178 
- Reissom wintersport reis Lachtal  € 38.424 
- Bijdragen fondsen  € 5.000 
- Contributies en donaties  € 631  
- Skilessen Nederland  € 2.270 
- Reünie  602 

 


