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Poly-Aktief 

Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in 

augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel 

gesteld activiteiten te verrichten op het gebied 

van aangepaste sporten, waaronder het 

organiseren van reizen voor mensen met een 

lichamelijke beperking.  

In 2011 is besloten de stichting Poly-Aktief 

welke is opgericht in 1994 vanwege 

risicospreiding te splitsen in twee stichtingen. 

De materialen blijven in de bestaande stichting, 

die verder is gegaan onder de naam Stichting Poly-Aktief facilitair, met als doel het beheer en 

onderhoud van aangepast skimateriaal. De nieuw opgerichte stichting Poly-Aktief Reizen en 

skiën is verantwoordelijk voor het organiseren van de reizen en de skilessen, en overige 

activiteiten. Dit jaarverslag gaat over de stichting Poly-Aktief Reizen en Skiën. 

Doel 

Met dit jaarverslag hebben wij als bestuur het doel deelnemers, vrijwilligers, donateurs, 

sponsoren & fondsen en belangstellenden  te informeren over de stand van zaken over het 

afgelopen jaar 2011. Verder zal het bestuur de speerpunten voor het komende jaar toelichten.  
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Missie  

Het doel van Poly-Aktief is het zonder 

winstoogmerk bevorderen van sport voor 

mensen met een lichamelijke beperking, door 

het organiseren van wintersportreizen en het 

geven van skilessen in Nederland. Sport 

bevordert het resocialiseren van mensen met 

een beperking. Door te sporten worden 

mensen bewust van de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van hun handicap en blijkt 

dat ze vaak meer kunnen dan ze zelf 

verwachten. 

Doelstelling 

Poly-Aktief heeft een aantal doelstellingen. In volgorde van belangrijkheid zijn dit de volgende 

doelstellingen: 

• Poly-Aktief organiseert reizen naar wintersportgebieden voor mensen met een 

beperking; 

• Poly-Aktief promoot het aangepast skiën en snowboarden; 

• Poly-Aktief beoogt een ADL zelfstandige deelnemer tegen betaling van een reissom een 

vakantie aan te bieden naar wintersportgebieden; 

• Poly-Aktief beoogt tijdens een reis een deelnemer met een beperking, al dan niet in 

gezinsverband een bepaald niveau van skiën te laten bereiken, door het geven van 

lessen aan die skiër of snowboarder, zodat de skiër / snowboarder uiteindelijk 

zelfstandig op vakantie kan; 

• Poly-Aktief beoogt de prijs van de reis op niveau te houden, waarvoor een skiër zonder 

beperking ook op reis kan; 

• Poly-Aktief 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; 

• Poly-Aktief leidt vrijwilligers op om hen mensen met beperking te kunnen leren skiën of 

snowboarden; 

• Poly-Aktief biedt maximaal aan een vooraf per reis vast te stellen aantal deelnemers 

een ontspanningsplaats aan. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de deelnemer zelf 

enige inspanning bij het skiën in brengt. Het accent ligt hierbij op reizen in 

gezinsverband. De deelnemer moet wel in de groep passen. 
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De Stichting 

Poly-Aktief reizen en skiën is een stichting die volledig bestuurd en gedragen wordt door 

vrijwilligers, bij het geven van skilessen, het organiseren van reizen en de gehele organisatie 

daarom heen. Voor de uitvoering van de activiteiten kan Poly-Aktief Reizen en Skiën gebruik 

maken van de materialen van Stichting Poly-Aktief facilitair. Hiervoor is in onderling overleg 

tussen beide verenigingen een samenwerkingsconvenant opgesteld en ondertekend. 

Verslagperiode 

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Poly-Aktief Reizen en Skiën. De verslagperiode 

loopt vanaf de oprichting tot 30 juni 2012. Tevens is in dit jaarverslag de periode vanaf februari 

2011 opgenomen, de periode voorafgaand aan de definitieve oprichting in augustus 2011.  

Samenwerkingsverbanden 

Poly-Aktief Reizen en Skien is na de oprichting een samenwerkingsverband aangegaan met de 

oude Stichting Poly-Aktief welke verder gaat als Poly-Aktief facilitair met een faciliterende rol 

en eigenaar blijft van  het materiaal. 

Er is een convenant gesloten met stichting Poly-Aktief facilitair. Hierin zijn de verplichten jegens 

beider stichtingen opgenomen. Het samenwerkingsverband heeft een looptijd voor 

onbepaalde tijd en wij hebben een preferend recht op het gebruik van materialen van stichting 

facilitair.  

Poly-Aktief Reizen en Skiën heeft het lidmaatschap bij Gehandicaptensport Nederland 

overgenomen en gecontinueerd.  

Poly-Aktief is een institutioneel lidmaatschap aangegaan bij de Nederlandse Ski Vereniging.  

Bestuur 

In het voortraject zijn er diverse mensen die aangegeven hebben dat zij wel wat wilden 

betekenen in het garanderen van het 

voortbestaan van de activiteiten van Poly-

Aktief. Vijf van hen hebben aangegeven 

bereid te zijn om onder voorwaarden 

plaats te nemen in het bestuur. Van die 

vijf zijn er in de oprichtingsperiode twee 

personen afgehaakt. Daarop is de heer 

Roy Feijen bereid gevonden om als vierde 

bestuurslid een bestuursfunctie te gaan 

vervullen.  

Statutair is het bestuur verplicht een 

continu proces in stand te houden 

teneinde alle plaatsen op te vullen. In 

diverse nieuwsbrieven en tijdens diverse bijeenkomsten zijn hiertoe oproepen gedaan en 

mensen benaderd, helaas tot op heden nog zonder gewenst resultaat.  
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Het huidige bestuur bestaat uit: 

Voorzitter     Marcel Dijkman 

Secretaris     Sanny Roskam 

Penningmeester   Gea Rademakers-Buijs 

Algemeen bestuurlid  Roy Feijen 

Om de stichting te kunnen besturen hebben we gekozen om te werken met een aantal 

werkgroepen. In elke werkgroep heeft iemand vanuit het bestuur zitting en is verantwoordelijk 

voor de terugkoppeling tussen werkgroep en bestuur. 

 

Werkgroepen en activiteiten  

De commissie Communicatie en Marketing 

De commissie communicatie is bij de start met name bezig geweest met het ontwikkelen van 

de benodigde communicatie middelen en huisstijl. Alle folders en nieuwsbrieven zijn aangepast 

en er zijn de nodige inschrijfformulieren opgesteld. De commisie heeft met regelmaat 

nieuwsbrieven rond gestuurd. Tevens is de commissie ondersteunend bij de overige commissie 

als het gaat over communicatie. Zo hebben ze ondersteuning geleverd bij communicatie met 

contributanten en sponsoren en is input geleverd bij het herschrijven van het cursusboek. 

De commissie heeft de wensen geinventariseerd voor een nieuwe website en er zijn social 

media accounts aangemaakt. Deze zijn nog niet actief ingezet maar dat is een speerpunt voor 

komend seizoen. 

De commissie houd zich tevens bezig met het werven van nieuwe leden en begeleiders. 

Hiervoor worden op diverse beurzen en infomarkten informatie stands ingericht. In dit seizoen 

is Poly-Aktief op de volgende beurzen en informatiemarkten aanwezig geweest: 

� Vereningenmarkt Schagen (september 2011); 

� Zwolle Vrijuit actiefmarkt Vogellanden (oktober 2011); 

Bestuur

Algemeen

Communicatie 
& Marketing

Sanny Roskam

Fondswerving 

Roy Feijen

Reizen

Marcel Dijkman

Animatie

Gea Rademaker Buijs

Skilessen

Marcel Dijkman

Opleiding 
begeleiders

Marcel Dijkman
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� Papendal jong en je wilt wat (november 2011); 

� Nijverdal Mee informatiemarkt (november 2011); 

� Amsterdam Noord (januari 2012); 

� Support beurs Utrecht in samenwerking met de Ned Ski Vereniging ( mei 2012). 

We  hebben 8 nieuwe leden mogen verwelkomen, helaas hebben ook 6 contributanten hun 

lidmaatschap opgezegd. Ook hebben ca. 10  mensen interesse getoond in vrijwilligerswerk. 

Fondsenwerving en Sponsoring 

Poly-Aktief is een stichting zonder winst oogmerk en wordt niet door de overheid 

gesubsidieerd. Om de reizen voor iedereen betaalbaar te houden en onze activiteiten te 

kunnen uitvoeren en materiaal ter beschikking te hebben is geld nodig. Hiervoor is Poly-Aktief 

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

commissie fondswerving en sponsoring probeert doormiddel van fondswerving en sponsoring 

de benodigde gelden binnen te krijgen voor de aanschaf en onderhoud van het aangepast 

skimateriaal en het betaalbaar houden van de reizen, denk maar aan bijvoorbeeld de 

permanente begeleiding en het dure aangepaste materiaal. 

Zo hebben de dr. Phelps stichting en VSBfonds een bijdrage gedaan in de meerkosten die de 

reis voor gehandicapten met zich meebrengt . Ook zijn er een tweetal sponsoren bereid 

gevonden om voor specifieke projecten een donatie te doen. Volker Wessels is als sponsor 

bereid gevonden om een aantal korte begeleiders ski’s te sponsoren. En de Van Veenendaal-

Bot Stichting heeft een belangrijke bijdrage gedaan voor de aanschaf van een mono zit-ski. Wij 

zijn deze sponsoren dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage. 

 

Afgelopen jaar heeft de commissie fondswerving ingezet op het behalen een ANBI registratie 

en deze ook verkregen. Vanuit de commissie is een plan opgezet voor het benaderen van 

sponsoren en fondsen. Tevens heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de behoeften 

bijvoorbeeld materiaal, diensten etc. en  is een standaard projectplan t.b.v. sponsoring 

opgesteld. 

Verder heeft Poly-Aktief een tillift, twee laptoppen en een printer geschonken gekregen. 

De commissie Reizen 

Binnen de commissie reizen is onderverdeeld in enkele subgroepen om de werkzaamheden te 

kunnen spreiden en overzicht te behouden. De commissie heeft  de oude draaiboeken herzien 

en aangepast. In dit eerste jaar is gebleken dat de belasting op enkele personen in de 

commissie erg hoog is geweest. De verwachting is dat voor komend seizoen door goede 

draaiboeken en betere verdeling de belasting op personen beter verdeeld kan worden.  

Er zijn 32 offertes uitgebracht. Dit heeft geresulteerd in 21 aanmeldingen voor de reis. Er is een 

reis georganiseerd van 16 tot 24 maart naar het Lachtal in Oostenrijk. Helaas heeft op het 
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laatste moment zowel een deelnemer als begeleider moeten afmelden om 

gezondheidsredenen. Vanuit de commissie reizen zij twee reisleiders benoemd voor de 

organisatie van de reis in Oostenrijk (Sanny Roskam en Marcel Dijkman) tevens is een animatie 

team geformeerd welke het avondprogramma tijdens de reis in het hotel hebben 

georganiseerd. Door de vele inspanningen van de commissie Reizen is de reis naar het Lachtal 

een groot succes geworden mede door het mooie weer en voldoende sneeuw. 

Reisverslag 

Op vrijdagavond 17 maart vertrok de bus uit 

Nederland met een aantal tussenstops ging de 

reis naar het Lachtal in Oostenrijk waar we 

rond de middag aan kwamen. Aan het eind 

van de middag waren ook alle gasten met 

eigen vervoer in het hotel aanwezig. Helaas is 

één deelnemer in het ziekenhuis opgenomen 

met een ontsteking in zijn voet. Door de hoge 

temperaturen was de sneeuwkwaliteit met 

name in de middag niet gunstig waardoor het 

middagprogramma voor het skiën een aantal 

keer is aangepast. Er werd geskied in een aantal groepen met het zelfde niveau in elke groep is 

een ervaren begeleiders als groep coördinator aangesteld. In de avonden zijn een aantal 

activiteiten georganiseerd zoals een welkomstavond, een spelletjesavond en we zijn wezen 

après-skiën bij Jannes. Op donderdagochtend heeft iedereen ook de valide gasten een slalom 

wedstrijd geskied. De begeleiders hadden een onderlinge wedstrijd wie het best verkleed naar 

beneden kan skiën. S ’avonds is er een grote feestavond georganiseerd waar tevens de 

prijsuitreiking heeft plaats gevonden van de wedstrijd. En op vrijdag kon iedereen weer terug 

kijken op een zeer geslaagde vakantie en heeft iedereen zijn ski kwaliteiten weer kunnen 

verbeteren. Als afsluiting hebben de begeleiders s ’avonds een fakkelafdaling gemaakt en 

hebben we onder het genot van een glühwein kunnen nagenieten van een heerlijke 

wintersport. Zaterdagochtend is de bus vertrokken uit het Lachtal en tegenmiddernacht is 

iedereen weer in Nederland afgezet. 

Een van de deelnemers heeft een stukje geschreven over de reis (Zie bijlage) 

De Commissie skilessen 

De commissie skilessen is verantwoordelijk voor de skilessen in de Uithof Den Haag en verzorgt 

tevens de coördinatie en indeling van de lessen tijdens de reis. Van de geplande 8 lessen zijn er 

7 lessen verzorgt op de Uithof in Den Haag. Het was begin oktober 2011 prachtig najaarsweer. 

Mogelijk is dit de oorzaak dat we voor de eerste les begin oktober niet voldoende 

inschrijvingen hadden. Gedurende het jaar heeft het moeite gekost om het aantal deelnemers 

en begeleiders op elkaar af te stemmen. 

Op de reis wordt in principe elke dag gewisseld tussen deelnemer en begeleider deelnemers 

krijgen elke dag een andere begeleider met uitzondering van de wedstrijddag. Dit heeft als 

voordeel dat de fysieke belasting goed verdeeld kan worden over de begeleiders en dat er een 

juiste samenstelling in de groep ontstaat. 
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Skischool in cijfers Den Haag 

Aantal deelnemers totaal:  57  

Aantal proeflessen:    1   

De benodigde materialen voor de lessen worden door begeleiders met behulp van een 

aanhanger (facilitair) vanuit het magazijn in Schagen naar de Uithof in Den Haag vervoerd. 

De commissie opleiding begeleiders 

Stichting Poly-Aktief reizen en skiën heeft een gediplomeerd sportkader bestaande uit één 

sportcoördinator Niveau 4, drie sportleidersniveau 

3. Deze personen zijn bevoegd om cursus sport- en 

bewegingsleider aangepast skiën niveau 2 te geven. 

Op dit moment zijn 25 begeleiders gecertificeerd 

op niveau 2. Afgelopen jaar hebben alle 

begeleiders een herscholing dag gevolgd. Tevens 

hebben wij dit seizoen 10 nieuwe begeleiders 

mogen verwelkomen.  Helaas hebben ook twee 

begeleiders te kennen gegeven niet meer 

beschikbaar te zijn voor Poly-Aktief. 

De cursus sport- en bewegingsbegeleider 

aangepast skiën nivo 2 bestaat uit een viertal 

modules.  De kosten voor de opleiding bedragen € 150,- deze worden door Poly-Aktief 

bekostigd. In samenwerking met de commissie communicatie heeft de commissie opleidingen 

de cursusboeken vernieuwd en verbeterd. 

Tevens is in het seizoen 2011 / 2012 een gedragscode ontwikkeld waarin staat welk gedrag 

gewenst is tijdens activiteiten van Poly-Aktief Reizen en Skiën. 

Skiclinics 

In samenwerking met revalidatiecentrum de Vogellanden en de Mytylschool te Zwolle is een 

clinic georganiseerd met als doel kinderen in de leeftijd 7 tot 16 jaar op een leuke en 

laagdrempelige manier kennis te laten maken met het aangepast skiën en wintersport. Aan 

deze clinic hebben 8 kinderen meegedaan. 

Overige activiteiten 

In oktober 2011 is een weekendje voor en door begeleiders georganiseerd naar Texel, wat de 

teambuilding en saamhorigheid ten goede komt. 

In mei 2012 hebben drie deelnemers van Poly-Aktief en een viertal begeleiders meegedaan aan 

de “van Fundament tot Talent” dag van de Nederlandse skivereniging en de Johan Cruyff 

foundation. Hierna zijn twee van onze deelnemers uitgenodigd voor trainingen op 

wedstrijdniveau van de Nederlandse Skivereniging. Wij wensen deze deelnemers vanuit Poly-

Aktief veel succes. 

In juni is een reünie georganiseerd van de afgelopen wintersportreis. 


