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Voorwoord 
Het tweede jaar van Ski-Uniek was een fantastisch jaar! We hebben weer volle lessen gat en 

zijn met een zeer grote groep naar het Lachtall in Oostenrijk geweest. Hier hebben we kunnen 

genieten van schitterend weer en perfecte ski omstandigheden. We hebben het afgelopen jaar 

hard gewerkt om de organisatie nog beter neer te zetten en te professionaliseren. In een 

mooie samenwerking met de VGW, NVSV en de NskiV hebben we een training opgezet voor 

gevorderde skiërs en hebben de eerste trainingsblokken in zowel Landgraaf als Zoetermeer 

plaats gevonden. Mooi om te zien hoe verschillende verenigingen samenwerken om nog meer 

mensen de kans te bieden op hun eigen niveau te laten 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. Met het afsluiten van het 

jaar 2014-2015 kunnen we ook zeggen dat we als bestuur hard bezig zijn om een nieuw 

skigebied te ontdekken. Deze zomer wordt hard doorgewerkt zodat onze deelnemers in 2016 

wellicht een nieuwe uitdaging kunnen aangaan in een nieuw skigebied. 

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 2014-2015 het meest in het oog sprong 

Het seizoen 2014-2015 kenmerkt zicht door een groot aantal deelnemers voor zowel de lessen 

als de reis. Dit bracht weer nieuwe uitdagingen voor ons als bestuur om alles in goede banen te 

leiden. We hebben de commissie ski-school kunnen uitbreiden en zijn gestart met het 

herschrijven van ons lesplan. Ook hebben we een mooie samenwerking kunnen opzetten met 

de VGW, NVSV en de NskiV voor de gevorderden trainingen. Waarmee we ons aanbod weer 

hebben kunnen uitbreiden. 

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 2014 tot 30 juni 2015. 
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Bestuur 
Het bestuur bestaat op dit moment 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) met 

betrekking tot het gebruik van aangepast skimateriaal heeft de Stichting Ski-Uniek een 

institutioneel lidmaatschap bij de Ned. Skivereniging.  (Lidmaatschap zonder stemrecht) 

Ook hebben wij hebben een lidmaatschap bij Gehandicaptensport Nederland (kenniscentrum  

stichting onbeperkt sporten) en zijn afgevaardigd bij de ledenvergaderingen. 

Dit jaar hebben wij een samenwerking opgezet voor de organisatie van gevorderden trainingen 

met de VGW, NVSV en de NskiV zie hierover verder meer. 

Sport en Integriteit 
Om ons vrijwilligers beleid preventief op een hoger plan te krijgen vragen wij  vanaf 2014 aan al 
onze begeleiders – instructeurs een VOG verklaring. 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. Ook hebben wij als bestuur besloten om het beleid op gebied van een veilig en 
sociaal sportklimaat nog verder uit te werken. Hiervoor willen wij in het volgende seizoen een 
Vertrouwens Contact Persoon (VCP) aanstellen en samen met deze persoon onze omgangs- en 
gedragsregels verder uit  werken, met als doel ‘Iedereen moet zich bij Ski-Uniek veilig en prettig 
voelen’. 
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Wat hebben we gedaan in seizoen 2014-2015 

Communicatie en Marketing 

Is verantwoordelijk voor al onze exposure naar buiten,zij beheren de social media, 

nieuwsbrieven en communicatie uitingen.  Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van 

nieuwe folders  en presentaties. Daarnaast is er promotiemateriaal aangeschaft zoals een 

banner en beachflag zodat we ons op beurzen en evenementen nog beter kunnen presenteren. 

En zijn er folders gedrukt. Om onze leden en geinteresseerden nog beter te kunnen informeren 

zijn we overgestapt op mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. 

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 zijn wij 

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

Voor de reis zijn 2015 zijn wij ondersteund door de volgende fondsen 

  

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

nieuwe materialen te sponsoren en/of beschikbaar te stellen. Zo heeft Vivisol een materiaal 

bus beschikbaar gesteld voor de reis. Wij zijn deze mensen dan ook bijzonder dankbaar zonder 

hun was het niet gelukt. 

.                     
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De Reis 2015 

Dit jaar hebben we een reis kunnen organiseren voor een ongekend aantal deelnemers en hun 

gasten. Inclusief gasten zijn we op reis geweest met totaal 77 personen. Rein en Matthijs 

hebben als reisleiders gezorgd voor een fantastische reis naar het Lachtal 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. Dit jaar zijn er 24 deelnemers, 24 instructeurs en 29 gasten 

mee geweest op reis 

De Skischool 

De skischool is verantwoordelijk voor de skilessen in zowel Nederland als op reis in Oostenrijk. 

Dit jaar hebben wij de commissie voor de skischool kunnen uitbreiden met Marcel Dijkman en 

Sicco de Vries zodat ook hier sprake is van een voltallige commissie. De commissie heeft veel 

werk verricht om de lessen in goede banen te leiden en daarnaast ook de kwaliteit van ons 

lesplan / instructeurs bij te houden en te verbeteren.  Er is een start gemaakt met het 

verbeteren en het herschrijven van ons lesplan. 

Ook hebben wij dit jaar gelukkig weer een aantal nieuwe instructeurs mogen verwelkomen, zij 

hebben een interne opleiding gevolgd en meegedraaid tijdens de lessen . Daarnaast hebben zij 

een instructeurs dag gevolgd met verschillende theorie en praktijk onderdelen.  

Voor de alle instructeurs is in februari een bijscholing verzorgt waarin de eerste stappen van 

het nieuwe lesplan zijn besproken en verder uitgewerkt. In het middagdeel van de bijscholing 

heeft de VGW een presentatie verzorgt over de verschillende beschikbare aangepaste 

skimaterialen en wanneer en hoe je deze het best kunt inzetten. Al met al een geslaagde dag 

waarin iedereen veel over materiaal en techniek heeft kunnen bijpraten en waar we leren van 

de best practices van elkaar. 

Ook dit seizoen hebben wij in de periode van oktober t/m februari weer skilessen gegeven in 

Snowworld Zoetermeer. Er zijn dit seizoen 31 unieke deelnemers op de diverse lessen geweest, 

welke zijn gegeven in 87 lesmomenten en hierbij hebben wij 37 verschillende instructeurs 

ingezet. 

Materiaal 

Voor het gebruik van aangepast skimateriaal hebben wij een samenwerking 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 of elders. Aan het einde van het 

seizoen hebben wij de samenwerking met de VGW gezamenlijk geëvalueerd en geconcludeerd 

dat de samenwerking prima verloopt en wordt voortgezet.  Om het klaar zetten / afstellen en 

onderhoud van materiaal minder afhankelijk te maken van 1 of 2 personen hebben wij een 

aantal vrijwilligers gevraagd komend seizoen te ondersteunen bij het materiaal beheer. Deze 

mensen worden ook ingezet bij de materiaaldagen van de VGW  t.b.v. het onderhoud aan 

materiaal. Ski-Uniek heeft zelf de beschikking over 10 Short Ski’s voor begeleiders.  
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Overige activiteiten 

Het afgelopen jaar hebben wij actief geparticipeerd in de samenwerking met de NskiV en 

overige verenigingen die zich bezig houden met wintersport voor mensen met een beperking. 

In deze samenwerking hebben we gezamenlijk met de overige verenigingen onze gezamenlijke 

ambities t/m 2018 opgesteld en uitgewerkt in een stappenplan per jaar. 

Sneeuwdag Hartekamp voor mensen met een verstandelijke beperking.  Ook dit jaar hebben 

wij weer belangeloos meegewerkt aan de sneeuwdag voor de Hartekamp in Snowplanet 

Zoetermeer. Ski-Uniek heeft hiervoor de instructeurs en het materiaal verzorgt voor het zit-

skiën. Een zeer geslaagde dag met veel blije gezichten. 

Ook op de fundag van de de NskiV en de Johan Cruyff foundation was Ski-Uniek weer 

vertegenwoordigd met een eigen stand en bemanning en drie instructeurs die diverse clinics 

hebben gegeven. Een geslaagde dag waarbij we weer veel kinderen en hun ouders de 

mogelijkheden van het aangepast skien hebben kunnen laten ervaren. 

Dit jaar hebben wij een samenwerking opgezet voor de organisatie van gevorderden trainingen 

met de VGW, NVSV en de NskiV. De trainingen zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig een 

piste kunnen skiën maar graag hun ski-niveau willen verbeteren. Er wordt gewerkt aan de 

verbetering van de techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van videoanalyse. Er zijn 3 

trainingsblokken georganiseerd van 4 of 5 trainingen.  Waarbij zowel in Landgraaf als in 

Zoetermeer is geskied.  
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Beleid 

Bij de doorstart van de Stichting Ski-Uniek in 2013 hebben we als bestuur een kort beleidsplan 

opgesteld waar we met de stichting Ski-Uniek willen staan in 2016 wat is onze stip op de 

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

dit jaarverslag hebben wij het afgelopen jaar weer een aantal stappen genomen om Ski-Uniek 

verder te ontwikkelen en zullen wij ook komend seizoen conform deze beleidscirkel proberen 

verder te ontwikkelen. De nadruk voor seizoen 2015 – 2016 zal liggen in het nieuwe skigebied 

en het verder ontwikkelen van een sociaal en veilig sportklimaat. Daarnaast proberen we de 

verschillende commissies verder te professionaliseren en uitbreiden om daarmee de 

continuïteit te kunnen borgen 
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Financiën 
We hebben dit jaar positief kunnen afsluiten. Met name het groot aantal deelnemers en gasten 

op de reis hebben gezorgd voor een positief begrotingsresultaat. De skilessen in Nederland 

laten een klein verlies zien. De schulden kort lopend betreffen de borg die door begeleiders is 

betaald voor de skipakken. Kosten begeleiders betreffen de kosten voor de scholing en 

opleiding van de begeleiders. 

 

Balans 

30 juni 2015 Activa    Passiva  
 2013/2014 2014/2015  2013/2014 2015/2016 
Kas & Bank  € 10.507 € 14.583 Crediteuren € 263 € 0 
Debiteuren € 408 € - Schulden kort lopend € 1.050 € 1.200 
Inventarissen € 4.095  € 3.390 Voorziening materiaal € 9.797 € 10.927 
   Voorziening kleding € 2.260 € 1.130 
   Voorziening afschrijving 

ski’s 
€ 706 € - 

   Eigen Vermogen € 1.994 € 1.849 
Saldo € 1.060 € - Saldo  € 2.867 

TOTAAL € 16.070 € 17.972  € 16.070 € 17.972 

 

Kosten en Baten 

uitgaven € 64.023  
- Bestuur en administratiekosten  € 1.808 
- Skilessen Nederland  € 3.749 
- Wintersport Reis Lachtal  € 57.430 
- Kosten begeleiders  € 528 
- Ski-Uniek Vesten en skipullies  1.036 

 
Opbrengsten € 67.950  

- Rente  € 91 
- Reissom wintersport reis Lachtal  € 51.684 
- Bijdragen fondsen  € 12.375 
- Contributies en donaties  € 620  
- Skilessen Nederland  € 3.180 
- Reünie  602 

 


