Jaarverslag seizoen 2016 - 2017

Ski-Uniek leert en laat je skiën met
je lichamelijke beperking
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Voorwoord
Het afgelopen jaar zijn we al weer voor de tweede keer met onze wintersportreis naar Folgaria
in Italië geweest dit keer met een nog grotere groep waardoor we zelfs met twee touringcars
moesten reizen. Het was zoals altijd weer een zeer geslaagde reis waarbij iedereen vol
enthousiasme heeft kunnen genieten en hun skikunsten heeft kunnen verbeteren.
Ook de lessen in SnowWorld Zoetermeer zijn weer goed bezocht en we hebben een behoorlijk
aantal nieuwe begeleiders mogen verwelkomen. Kortom een geslaagd jaar
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. Daarnaast hebben wij als
bestuur een tweetal brainstorm sessies gehouden om te kijken hoe we ervoor staan en ons
beleid voor de komende jaren te kunnen bepalen. Dit waren leuke en leerzame sessies waaruit
wij als bestuur weer veel inspiratie en energie halen om de komende jaren weer mooie
activiteiten te organiseren.
Ik wil iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen en hoop jullie allen nog vaak te zien in
de sneeuw. Een extra dank gaat uit naar onze fondsen en sponsoren die dit alles mede mogelijk
maken.
Met vriendelijke groet,
Roy Feijen
Voorzitter Stichting Ski-Uniek

September 2017

Jaarverslag

2

Jaarverslag stichting Ski-Uniek2016-2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................... 1
Stichting Ski-Uniek .................................................................................................... 3
Wat in 2016-2017 het meest in het oog sprong ................................................................. 3
Doel ................................................................................................................................. 3

Missie ....................................................................................................................... 4
Doelstelling............................................................................................................... 4
De Stichting .............................................................................................................. 4
Verslagperiode ................................................................................................................. 5

Bestuur ..................................................................................................................... 5
Samenwerkingen ...................................................................................................... 5
Sport en Integriteit.................................................................................................... 6
Wat hebben we gedaan in seizoen 2016-2017 ........................................................... 7
Communicatie en Marketing............................................................................................. 7
Fondsenwerving en Sponsoring ........................................................................................ 7
De Reis 2017 .................................................................................................................... 8
De Skischool ..................................................................................................................... 8
Materiaal ......................................................................................................................... 9
Overige activiteiten .......................................................................................................... 9
Beleid ............................................................................................................................ 10

Financiën ................................................................................................................ 11
Balans ............................................................................................................................ 11
Kosten en Baten ............................................................................................................. 11

September 2017

Jaarverslag

3

Jaarverslag stichting Ski-Uniek2016-2017

Stichting Ski-Uniek
Heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepast sporten, door
het organiseren van wintersportreizen voor mensen met een lichamelijke beperking en het
geven van skilessen.

Wat in 2016-2017 het meest in het oog sprong
Het seizoen 2015-2016 kenmerkt zicht door een groot aantal deelnemers voor zowel de lessen
als de reis, een extra Hotel en een tweede touringcar voor onze wintersportreis. Dit bracht
weer nieuwe uitdagingen voor ons als bestuur om alles in goede banen te leiden. Ook hebben
wij dit jaar zelf een aantal zitski frames en begeleiders ski’s aangeschaft.

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 2016-2017. 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 Italië 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 Italië. 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.
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Verslagperiode
De verslagperiode loopt vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

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 & Skischool (reisleider)
Ons doel is om in komend seizoen het bestuur uit te breiden met een extra bestuurslid.

Samenwerkingen
Met de Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) hebben wij een vaste samenwerking
met name gericht op het materiaal. Wij maken voor een groot deel gebruik van het materiaal
van de VGW (stichting SGW) en ondersteunen in de materiaalcommissie van de VGW. Dit jaar is
één van onze materiaalbeheerders lid geworden van de materiaalcommissie van de VGW om
zo het gezamenlijk te kunnen organiseren. Jaarlijks wordt de samenwerking tussen Ski-Uniek
en VGW / SGW gezamenlijk geëvalueerd. Bij de evaluatie met zowel bestuur VGW als voorzitter
SGW hebben we kunnen concluderen dat de samenwerking voor beide partijen naar volle
tevredenheid is.
Wij hebben tevens een institutioneel lidmaatschap bij de Ned. Skivereniging. (Lidmaatschap
zonder stemrecht) en participeren actief in de bijeenkomsten vanuit de NskiV met
lidorganisaties voor aangepast wintersport. Door het afscheid van Caroline Ooms bij de
Nederlandse Ski Vereniging heeft de onderlinge samenwerking het laatste halfjaar op een lager
pitje gestaan. Inmiddels zijn de bijeenkomsten weer opgepakt en wordt de gezamenlijke
synergie en de verbetering van het aangepaste wintersporten in Nederland weer opgepakt.
Dit seizoen was het laatste jaar dat wij samen met de VGW, NVSV en de NskiV de gevorderden
trainingen in SnowWorld Zoetermeer en SnowWorld Landgraaf hebben georganiseerd. Wij
hebben hiervoor 5 trainingsdagen in Landgraaf georganiseerd. Na het aflopen van het subsidie
traject hebben wij gezamenlijk met alle partijen besloten geen gezamenlijke opvolging te geven
aan de gevorderden trainingen maar trainingen bij de verschillende organisatie in hun eigen
programma op te nemen.
Ook hebben wij hebben een lidmaatschap bij Gehandicaptensport Nederland (kenniscentrum
stichting onbeperkt sporten).
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Sport en Integriteit
Iedereen moet zicht bij Ski-Uniek veilig en prettig voelen. Wij willen een veilig en sociale
omgeving bieden. Om ons vrijwilligers beleid preventief op een hoger plan te krijgen vragen wij
vanaf 2014 aan al onze begeleiders – instructeurs een VOG verklaring deze is in beginsel 5 jaar
geldig. 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. Wij hebben een Vertrouwens Contact
Persoon (VCP) in de persoon van Rob van Tilborg. Samen met Rob werken we aan het verder
ontwikkelen van omgangs- en gedragsregels. Bij de opleiding van de instructeurs en in onze
uitingen hebben wij aandacht besteed aan een Veilig Sportklimaat
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Wat hebben we gedaan in seizoen 2016-2017
Communicatie en Marketing
Is verantwoordelijk voor al onze exposure naar buiten,zij beheren de social media,
nieuwsbrieven en communicatie uitingen. Dit jaar zijn we overgegaan naar een nieuwe hosting
provider voor onze website. Dit heeft de nodige problemen opgeleverd met onder andere het
ontvangen van mail vanuit de aanmeldformulieren op de site.

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 2017 zijn wij ondersteund door:

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal sponsoren bereid gevonden om de noodzakelijke
materialen te sponsoren en/of beschikbaar te stellen. Wij zijn deze mensen dan ook bijzonder
dankbaar zonder hun was het niet gelukt. Tevens hebben wij een belangrijke sponsor gevonden
die ons de komende 5 jaar ondersteund in de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de
reizen. Met deze bijdrage hebben wij afgelopen jaar 3 Tessier mono frames kunnen
aanschaffen en 10 paar nieuwe begeleidersski’s. Tevens hebben wij door een schenking de
beschikking over een Bi-Unique.
.
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De Reis 2017
Na de positieve evaluatie van onze eerste reis naar Folgaria (Italië) hebben wij ook dit jaar er
voor gekozen om onze wintersportreis weer naar Folgaria in Italië te organiseren. Na alle
positieve verhalen van 2016 liep de inschrijving voor 2017 storm en was de reis al snel
volgeboekt. Door het grote aantal reizigers hadden wij de volledige beschikking over Hotel
Monte Maggio en hebben wij voor begeleiders nog aantal kamers geboekt in het Cube Hotel op
loopafstand. Om het grote aantal reizigers te kunnen vervoeren hebben wij er dit jaar voor
gekozen om met 2 touringcars met professionele chauffeurs te reizen. Wij hebben in Folgaria
samengewerkt met een lokale skischool ‘Sciedipassione’ welke zelf ook ervaring en de
beschikking hebben over aangepast skimateriaal.
3 Bussen

89 Reizigers
-

26 deelnemers
31 Instructeurs
(7 nieuw)
31 gasten

-

2x Touringcar
Materiaal bus

De Skischool
De skischool is verantwoordelijk voor de skilessen in zowel Nederland als op reis in Italië. 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 bijscholing dag
georganiseerd voor al onze instructeurs. Tevens hebben 8 nieuwe begeleiders de interne
opleiding gevolgd en meegedraaid bij de lessen en de reis.
Ook dit seizoen hebben wij in de periode van oktober t/m februari weer skilessen gegeven in
SnowWorld Zoetermeer. Om meer deelnemers te kunnen laten lessen hebben we dit jaar
gekozen om op een lesdag 2 lesblokken aan te bieden van 1 ½ uur.
6 lesdagen
-

11 lesblokken
29 unieke
deelnemers
63 instructeurs
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Materiaal
Voor het gebruik van aangepast skimateriaal
hebben wij een samenwerking met de VGW
(SGW). Aangepaste ski- materialen kunnen wij
huren bij de VGW en indien noodzakelijk wordt
materiaal in overleg met VGW (SGW) betrokken
bij SWG of elders. Wij draaien tevens mee bij de
onderhoudsdagen voor het materiaal die door de
VGW worden georganiseerd. Dit jaar is Marjolein
Reiss lid geworden van de materiaalcommissie
van de VGW om het materiaal gezamenlijk te
onderhouden. Ook hebben we dit jaar zelf
nieuwe materialen kunnen aanschaffen. In
overleg met de VGW hebben wij besloten om als Stichting Ski-Uniek 3 Tessier Uni monoframes aan te schaffen en 10 paar begeleidersski’s. Ook hebben wij één Bi-Unique gedoneerd
gekregen. Deze materialen worden opgeslagen in de SKIOSK bij VGW en zijn ook voor de VGW
beschikbaar voor activiteiten.
Ski-Uniek heeft nu zelf de beschikking over





20 Short Ski’s voor begeleiders.
3 Tessier Uni-mono-frames
1 Bi-Unique ski
10 douchekrukken

Overige activiteiten
Ook dit jaar hebben wij weer belangeloos
meegewerkt aan de Sneeuwdag 2017 in
Snowplanet Velsen. Ski-Uniek heeft de
instructeurs en het materiaal verzorgt voor
het zitskiën. 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 instructeurs die diverse
clinics hebben gegeven. Een geslaagde dag waarbij we weer veel kinderen en hun ouders de
mogelijkheden van het aangepast skiën hebben kunnen laten ervaren.
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Beleid
Ons huidige beleidsplan had een stip op de horizon in 2016. Bij de evaluatie van dit beleidsplan
hebben we kunnen concluderen dat wij conform de planning deze stip op de horizon hebben
gerealiseerd. Om ook de toekomst van Ski-Uniek veilig te stellen hebben wij het afgelopen jaar
een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode tot en met 2023 waarmee we de continuïteit
en professionaliteit van Ski-Uniek kunnen borgen. Doormiddel van een tweetal brainstorm
sessies met het bestuur hebben wij kritisch gekeken naar onze organisatie en een SWOTanalyse uitgevoerd. Eén van kernpunten om ook naar de toekomst gesteld te staan is een
verbreding van onze organisatie. Op basis van deze brainstorm sessies hebben wij een nieuw
beleidsplan vastgesteld. Zie bijlage.
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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 schulden kort lopend
betreffen de borg die door begeleiders is betaald voor de skipakken. Tevens hebben we dit jaar
een grote bijdrage van een sponsor mogen ontvangen voor verdere ontwikkeling en aanschaf
materialen.

Balans
30 juni 2016

Activa
2015/2016

2016/2017

Kas & Bank
Debiteuren
Inventarissen

€ 20.232
€€ 2.890,

€ 20.543
€€ 8.763

Saldo
TOTAAL

€€ 23.122

€€ 29.306

Passiva
2015/2016
Crediteuren
Schulden kort lopend
Voorziening materiaal
Voorziening kleding
Eigen Vermogen
Saldo

€0
€ 1.650
€ 12.057
€€ 1.349
€ 8.066
€ 23.122

2016/2017
€0
€ 1.500
€ 12.057
€€€ 15.749
€ 29.306

Kosten en Baten
uitgaven
-

Opbrengsten
-

€ 72.339

Bestuur en administratiekosten
Skilessen Nederland
Wintersport Reis Folgaria
Opleiding Instructeurs
Huur Materiaal
Aanschaf materiaal

Rente
Reissom wintersport reis Folgaria
Fondsen, donaties en sponsoring
Skilessen Nederland

€ 2.182
€ 3.022
€ 55.435
€ 299
€ 4.045
€ 7.356

€ 72.688
€ 47
€ 50.734
€ 18.697
€ 3.190

September 2017

